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Consumentendiensten

93.400
werkzame personen

Inwoners Rotterdam

616.319
Aantal bedrijven

25.846
in Rotterdam

Regio Groot-Rijnmond

53,457
miljard      euro 

bijdage aan bruto

binnenlands product
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Zorgeconomie

68.000
werkzame personen

Haven en industrie 

57.200
werkzame personen

Food

17.900
werkzame personen

Creatieve sector

11.500
werkzame personen
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Jeannette Baljeu Korrie Louwes Hamit Karakus

De Economische Verkenning 2014 kwam tot stand in samenwerking met Albeda College, DCMR, Eneco, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Hogeschool Inholland Rotterdam, Kamer van Koophandel, 

KPMG, Ooms makelaars, Rabobank Rotterdam, Randstad, Stedin. 
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VOORWOORD

Uitdagingen en kansen

Al meer dan tien jaar is de Economische Verkenning Rotterdam een begrip voor economisch 
Rotterdam. De EVR2014 geeft daarom voor de elfde keer de kerncijfers, trends en ontwikkelingen 
van de Rotterdamse economie weer. Ditmaal online! De digitalisering heeft inmiddels zo’n vlucht 
genomen dat we met de EVR niet achter kunnen blijven. Dit magazine geeft de ‘high lights’ weer 
van de EVR2014. Wilt u na het lezen van dit EVRMagazine meer weten? Wij verwijzen u graag naar 
de uitgebreide digitale EVR-versie op www.rotterdam.nl/evr

Maar hoe staat de economie van de regio Rotterdam ervoor?

We kunnen niet ontkennen dat de crisis haar sporen heeft achtergelaten. Er zijn echter ook kansen 
voor Rotterdam! Kansen voor verdere economische ontwikkeling van de stad en de regio. Er zijn, 
naast bedrijven die krimpen, ook bedrijven die groeien. De werkgelegenheid bij deze groeiers steeg 
met 21.000 arbeidsplaatsen. Vooral bij reeds gevestigde bedrijven en opgestarte nieuwe bedrijven. 
Ondernemers zien nog mogelijkheden hun groeiambitie te vervullen en nieuwe bedrijven te starten. 

En er zijn meer kansen! In het essay ‘Rotterdam: World Port City in 2030’ kunt u lezen dat er nog 
veel kansen voor het grijpen liggen in de sector maritieme zakelijke dienstverlening. En dan de 
schoolverlaters. Ze hebben het in deze tijd moeilijk. Is er wel een baan voor hen? Het behalen 
van een diploma blijkt eens te meer van groot belang. Maar de schoolverlaters die een baan 
vinden verdienen gemiddeld meer dan schoolverlaters in de rest van Nederland. Zo verdienen 
afgestudeerden aan de EUR meer dan alumni van andere universiteiten.
De hotelbranche had in 2013 meer hotelovernachtingen dan in voorgaande jaren, vooral te danken 
aan de buitenlandse toerist. Echter de gemiddelde bezettingsgraad en de opbrengsten per kamer 
namen af.

We zijn blij dat onze partners ook weer een bijdrage hebben geleverd aan deze EVR. Onze partners 
gaan voor deze elfde EVR in hun bijdragen in op de vraag hoe zij en/of hun klanten met de crisis zijn 
om gegaan. De essayschrijvers proberen een antwoord te vinden op vragen als: ‘Waar liggen de 
kansen voor diversificatie van de Regionale economie?, Wie zijn nu de bedrijven/ondernemers die in 
de crisis groeien en Is de schoolverlater in Rotterdam weerbaarder dan elders?’

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,

Jeannette Baljeu - Wethouder Haven, Verkeer en Regionale economie
Korrie Louwes - Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger onderwijs, Innovatie en Participatie
Hamit Karakus - Wethouder Wonen, Ruimtelijke ordening, Vastgoed en Stedelijke economie
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Economie Rijnmond
presteert beter 

dan landelijke economie

Na aanvankelijk een dip in de arbeidsproductiviteit aan het 
begin van de crisis is de gemiddelde arbeidsproductiviteit 
zowel in Nederland als in Rijnmond gestegen. Bedrijven 
en instellingen hebben door de crisis hun arbeidsvolume 
aangepast aan de gekrompen vraag en hun arbeidspro-
ductiviteit verhoogd. Dit heeft geleid tot het afstoten van 
arbeidsplaatsen met een verhoging van de werkloos-
heid als gevolg. De arbeidsproductiviteit in Rijnmond ligt 
flink hoger dan het gemiddelde in Nederland. Dit is voor 
een belangrijk deel toe te schrijven aan het relatief grote 
aandeel van de (chemische) industrie in Rijnmond.

Werkgelegenheid
De ontwikkeling van de werkgelegenheid in Rotterdam 
laat een duidelijk ander beeld zien dan in de rest van de 
stadsregio en Nederland. In de jaren voor de crisis kende 
Nederland, en in iets mindere mate de Stadsregio, een 
sterke groei van de werkgelegenheid. Dit hing samen 
met de groei vanaf 2005 van de financiële en zakelijke 
dienstverlening. Sectoren die in deze periode in de stad 
Rotterdam door landelijke concentratiebewegingen bij 
grote instellingen een daling lieten zien.

Bedrijfsvestigingen en werkgelegenheid
Per 1 januari 2013 is het aantal bedrijfsvestigingen 
vergeleken met een jaar eerder zowel in de regio 
Rijnmond als Rotterdam gedaald met respectievelijk 540 
bedrijven (- 2%) in Rotterdam en 161 bedrijven (- 0,7%) 
in de rest van de regio. Alleen het aantal vestigingen in 

de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag laat een lichte 
stijging zien met 0,6%.
De ingezette daling van de werkgelegenheid zette in 2012 
sterker door. Per 1 januari 2013 daalde het aantal banen in 
Rotterdam met 1,3%, in de overige stadsregio met 0,9% 
en in de Metropoolregio met 1,5% ten opzichte van het 
jaar ervoor. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid in 
Rijnmond over 2013 en 2014 met 0,8% zal krimpen.

Dynamiek in de werkgelegenheid
In crisistijd is het niet allemaal kommer en kwel. Er zijn 
ook bedrijven die groeien en nieuwe bedrijven die starten 
of zich in Rotterdam vestigen. In 2012 bedroeg de werk-
gelegenheidsgroei bij deze groeiende bedrijven 21.277 
banen. Deze groei kwam voor 61% op het conto van 
gevestigde bedrijven en voor 33% van nieuwe oprichtin-
gen / starters.
De zorgeconomie is al jaren een belangrijke motor van de 
werkgelegenheidsgroei in de stadsregio. Naar verwach-
ting zal de groei van de werkgelegenheid in de zorg-
economie in de komende jaren afvlakken. Dit is vooral het 
gevolg van het landelijk overheidsbeleid voor de zorg-
sector.

De crisis heeft (grote) invloed op de ontwikkelingen in de 
creatieve sector, de kennisdiensten en binnen het Haven 
Industrieel Complex (HIC). Speerpunt binnen het HIC zijn 
de Clean Tech bedrijven in de regio Delft - Gorinchem.
Volgens TNO gaat het hierbij in 2012 om 2290 bedrijven 

In 2012 laat de economie van Rijnmond een krimp van - 0,8% zien. Hiermee presteert de Rijnmondse 
economie minder slecht dan de Nederlandse economie. In 2013 krimpt de economie van Rijnmond verder. 

Voor 2014 verwacht de Rabobank een economische groei tussen de 0,25 - 0,75%.
De export zal het herstel in Rijnmond moeten leiden.
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en 12.405 arbeidsplaatsen gericht op innovatie en 
duurzaamheid. De foodsector lijkt zich vanaf 2010 te 
stabiliseren en zelfs licht te groeien. Opvallend is de 
vlakke ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 
consumentendiensten. Dit is vooral het effect van de 
positieve ontwikkeling van de kleine banen (<12 uur) in 
deze sector.

De prognoses van het UWV voor de regio Rijnmond 
voor 2013 en 2014 laten een verdere krimp zien voor 
de industrie en de bouw en een lichte krimp voor de 
distributiesector. In de collectieve sector, inclusief de 
zorg, staat de werkgelegenheid als gevolg van het 
overheidsbeleid onder druk. Voor de Foodsector wordt 
groei verwacht.
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RABOBANK
PARTNER

De recessie dwingt ondernemers om scherper op kosten 
te letten en meer kwaliteit te leveren. De structurele 
veranderingen zijn ook een voedingsbodem voor innovatie. 
Er ontstaan nieuwe business modellen. Opvallend is de 
trend van samenwerking in communities, zoals collectief 
particulier opdrachtgeverschap in de bouw, koken voor de 
buurt en het delen van de auto. Duurzaamheid is onder-
deel van de structurele veranderingen en stimuleert het 
sluiten van de productieketen, de ontwikkeling van nieuwe 
(biobased) materialen en decentrale energieopwekking.

Rabobank Rotterdam
Het bankwezen is sterk veranderd. De aanleiding is de 
kredietcrisis van 2008, maar op de achtergrond speelt ook 
internet een grote rol. Internet vergroot de transparantie in 
de markt en geeft de klant meer zeggenschap. Bovendien 
maakt internet goedkopere business modellen mogelijk. 
Daarnaast ontstaan er in de maatschappij nieuwe samen-
werkingsmodellen, waarin mensen zelf in communities 
hun zaken regelen. Rabobank Rotterdam speelt hierop in. 
Steeds meer dienstverlening kan via internet plaatsvinden. 
Met meer virtuele verkoop en meer samenwerking in 
communities is op termijn een andere soort bankier nodig.

Sectoren onder druk
Het voorbeeld van de bank die geconfronteerd wordt met 
conjuncturele en structurele veranderingen is terug te zien 
in veel sectoren in de stad:
• Retail. Vooral wijkwinkelcentra staan zeer sterk onder 

Een crisis komt
nooit alleen

druk, omdat het koopgedrag van de consument 
verandert. Vanwege het lage consumentenvertrouwen 
wordt er minder gekocht, maar er wordt ook anders 
gekocht - via internet. Dit geldt vooral voor non-food.

• Vastgoed. De druk op de retail heeft gevolgen voor 
de vastgoedsector, die ook geconfronteerd wordt met 
overcapaciteit. Ook hier is een structurele verandering 
- het nieuwe werken - een factor, naast goedkoop 
kapitaal dat overaanbod heeft gecreëerd.

• Bouwnijverheid. De bouw zelf wordt getroffen door 
de crisis, maar kan door flexibele werkmethoden zich 
aanpassen. Moeilijker is dat voor bouwmarkten en 
tuincentra. 

• Binnenvaart.	Ook deze voor de regio belangrijke sector 
is getroffen door overcapaciteit en een terugval in 
de vervoersvraag door de conjunctuur. Groot zijn de 
problemen in de droge ladingvaart.

Het aantal faillissementen zal in 2014 naar verwachting 
niet verder stijgen. Een aantal zwakke bedrijven zal nog 
uitvallen, omdat er te weinig geld in kas is, financierings-
mogelijkheden uiterst beperkt zijn en het marktperspectief 
vaak ontbreekt.
Wij beschouwen de economische situatie als ‘de nieuwe 
werkelijkheid’. De groei zal aantrekken, maar voor een 
langere tijd op een relatief laag niveau blijven. Belangrijker 
nog is dat het niet meer wordt zoals het was. Dat vraagt 
aanpassingsvermogen van alle bedrijven. De praktijk, ook 
in Rotterdam, toont gelukkig aan dat veel bedrijven in 
staat zijn om de crisis om te zetten in een kans.

De laagconjunctuur is onze regio nog niet uit. Er zijn lichtpuntjes, maar er is ook nog veel onzekerheid. 
Bovendien maken wij een periode door waarin conjuncturele ontwikkelingen samengaan met forse structurele 

veranderingen. Dat geeft dynamiek en nieuwe impulsen, maar gaat ook gepaard met een andere vraag naar 
de productiefactoren arbeid, ruimte en kapitaal. 
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PARTNER

De vraag naar weerbaarheid is de vraag naar welke kwali-
teiten je nu kunt mobiliseren om de strijd aan te gaan. 
Ons antwoord op de crisis is het ontwikkelen van nieuwe 
business modellen en proposities, waarbij advisering aan 
de klanten een grote rol speelt. Eneco wil een hoofdrol 
spelen in de (energie)transitie naar een duurzame samen-
leving. Ook in de regio Rijmond gaan we van het ‘oude’ 
naar het ‘nieuwe’ model. Het nieuwe model biedt kansen 
en kan een uitweg uit de crisis wijzen. Dat levert onze 
klanten en onszelf meerwaarde op.

Eneco realiseert zich dat je samen beter in staat bent de 
crisis te weerstaan dan alleen. Onze ambities kunnen 
wij alleen samen met andere partijen realiseren. Daarom 
zoeken wij steeds naar manieren waarop organisaties en 
bedrijven elkaar kunnen helpen. ‘Zoek de samenwerking’ 
is voor Eneco het medicijn tegen de crisis. Een aantal 
voorbeelden in Rijnmond laat zien hoe Eneco samen met 
de regio werkt aan de weerbaarheid van de regionale 
economie. Daarbij luidt het motto: ‘Duurzaam, decentraal 
en samen’.

Heijplaat
Het afgelopen jaar zijn 123 huishoudens van de 
Rotterdamse wijk Heijplaat overgestapt naar Eneco 
Heijplaat Energie. Ze krijgen duurzame energie geleverd 
tegen een gunstig tarief én ze mogen per afgesloten 
contract  50 besteden aan een zelfgekozen duurzaam 
doel in de wijk. Eneco Heijplaat Energie maakt onderdeel 

Eneco op duurzame
koers

De economische crisis in de wereld heeft ook invloed op de energiemarkt, die toch al wordt gekenmerkt door 
de nodige dynamiek. De externe omstandigheden leiden Eneco echter niet af van een duurzame koers in de 
regio Rotterdam. Wij blijven investeren in de verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering en duurzame 

technologieën. 
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uit van de plannen om de Rotterdamse wijk in 2020 
energieneutraal te maken. Daar werken veel partijen aan 
mee. Naast de bewoners gaat het om de gemeente, 
woningcorporatie Woonbron, het Wereld Natuur Fonds 
en netwerkbedrijf Stedin.
Daarnaast doen steeds meer wijkbewoners mee aan het 
energiebesparingsproject Heijplaat Slim wonen. Deze 
pilot duurt drie jaar en heeft als doel te achterhalen hoe 
consumenten omgaan met energiebesparende middelen 
in huis.

 Kunsthal
De Kunsthal is twintig jaar geleden ontworpen door 
Rem Koolhaas. Een iconisch ontwerp voor Koolhaas en 
Rotterdam. Maar het gebouw kampt al lange tijd met 
problemen op het gebied van energiebeheersing en 
voldoet niet meer aan de energiebesparingsnormen van 
deze tijd. Hoogste tijd dus voor een grootscheepse reno-
vatie, waarbij een verduurzamingsslag wordt gemaakt. 

In een uniek samenwerkingsverband nemen bouwbedrijf 
Dura Vermeer, installatiebedrijf Roodenburg, smart main-
tenance manager Moneco, architectenbureau OMA en 
Eneco de realisatie en exploitatie voor hun rekening.
Eneco geeft in dit project garanties af voor onderhoud 
en energiebesparing. We investeren hierin  1,5 miljoen. 
De Rotterdamse Kunsthal betaalt dit bedrag terug uit de 
besparingen op energie en onderhoud. Na vijftien jaar 
komen de besparingen geheel ten goede aan de Kunsthal. 
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COLUMN
MATTHIJS BOUMAN

IK HAD ONGELIJK. Laat ik het maar meteen toegeven. 
Ik had ongelijk en de Rotterdammer had gelijk.

Maar ik was niet alleen. Bijna iedereen dacht een jaar 
of tien, vijftien geleden dat het internet de ‘dood van 
afstand’ zou betekenen. Dat we binnenkort konden 
werken waar we maar wilden. We hoefden niet meer vlak 
in elkaars buurt te zitten. De stad zou overbodig worden.

Dus kocht ik ergens op het Hollandse platteland een oud 
huisje, plugde het in op het internet, en wachtte op het 
onvermijdelijke einde van de stad.

Mis dus. Het internet bleek wel de dood van afstand, 
maar niet die van de stad. De moderne communicatie-
techniek heeft de stad als economische eenheid juist op 
de kaart gezet.

Dat geldt zeker ook voor Rotterdam. Digitale kennis-
werkers pakken hun laptopje en gaan werken in een 
hip cafeetje in het stadcentrum. Naar Dudok of Lebkov 
of een van die andere cafés met WiFi voor de laptop, 
latte macchiato voor het baasje, en desgewenst wat 
inspirerende aanspraak van gelijkgestemden.

Andere creatievelingen huren gezamenlijk leuk-
alternatieve ruimte in de een of andere broedplaats 
voor beginnende bedrijven. Een villa in Kralingen, een 
graansilo aan de Maashaven of een oud kantoorpand 
aan de Delftsestaat; als er maar internet en verwarming 
is, kunnen de ondernemers van de 21ste eeuw er uit de 
voeten.

Niet de stad werd het slachtoffer van internet en 
digitalisering, maar het land. Het platteland, waar het 
internet traag is, de koffie slap en de kans op toevallig 
zakelijk contact gering, heeft de nieuwe ondernemers 
weinig te bieden.

En ook het land als staatskundige eenheid heeft z’n beste 
tijd gehad. De economie trekt zich al minder aan van oude 
grenzen. Grootstedelijke regio’s zijn een veel logischer 

De eeuw van de stad

economische eenheid, nu de nationale overheid aan 
invloed verlies en landsgrenzen vervagen.

De stad gaat winnen, dat zie ik zelfs vanuit mijn afgelegen 
boerderijtje. Maar niet elke stad is bij voorbaat een 
winnaar. Ook Rotterdam zal voor de winst moeten 
werken. De bekende Canadese stadonderzoeker Mario 
Polèse publiceerde onlangs een artikel waarin hij jarenlang 
onderzoek naar de economie van de stad samenvat in vijf 
leidende principes. Wat maakt een stad succesvol?

Kort gezegd zijn dit de vijf principes. 
1. Historie helpt: een grote, welvarende stad blijft 
meestal groot en welvarend. 2. Connecties: steden 
met goede markttoegang en veel verbindingen met de 
buitenwereld zijn succesvoller. 3. Nieuwe technologie 
kan een voorsprong ondermijnen: specialisatie is daarom 
gevaarlijk. 4. Flexibiliteit: wie z’n industrie laat verouderen 
wordt eerst duur en daarna arm. 5. Goed beleid kan het 
verschil maken: het stadsbestuur hoeft niet machteloos 
toe te kijken.

Iedereen kan door dit lijstje heen de kansen en 
uitdagingen voor Rotterdam zien. Een grote stad met 
geweldige markttoegang en verbindingen. Maar ook een 
stad die continue moet werken aan het up-to-date houden 
van de havens en de logistiek, en aan het stimuleren van 
de diversiteit van de Rotterdamse economie.

Een omvangrijke klus, dat snapt zelfs een plattelands-
econoom.

Mathijs Bouman
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Diversifiëring	economie	vergroot	veerkracht	regio	Rijnmond

ECONOMIE
ESSAY

Anet Weterings en Frank van Oort

De minder gunstige sectorstructuur van de regio 
Rijnmond heeft een negatief effect op de veer-
kracht van de arbeidsmarkt. Om het weerstands-
vermogen te versterken, is het voor bedrijven 
die actief zijn in volwassen sectoren zaak om te 
diversifiëren naar aanpalende groeimarkten. We 
beschrijven welke mogelijkheden er zijn.

De huidige financiële crisis vormt een serieuze test voor onze 
economie. Niet iedere regio is even goed in staat om de gevol-
gen van negatieve economische schokken op te vangen. 
Regio’s die gespecialiseerd zijn in één sector of  enkele sectoren 
lopen grotere risico’s bij een plotse afname van de vraag naar 
hun producten dan regio’s met een diverse sectorstructuur.
Maar vanuit een arbeidsmarktperspectief  is alleen een diverse 
sectorstructuur niet voldoende om de gevolgen van een schok 
op te vangen. De sectoren moeten ook aan elkaar gerelateerd 
zijn wat betreft de benodigde kennis en vaardigheden van werk-
nemers. Bij een crisis snijden bedrijven vaak in het personeels-
bestand. Wanneer ontslagen werknemers niet over kennis en 
vaardigheden beschikken die ook van nut zijn voor de andere 
sectoren in de regio zullen zij moeite hebben om op korte 
termijn een nieuwe baan te vinden.
Het door de schok ontstane arbeidsoverschot kan dan niet 
worden opgevangen door de rest van de economie. Voor de 
veerkracht van een regionale economie is dus niet alleen de 
diversiteit aan sectoren die zich in een regio concentreren 
bepalend, maar ook de mate waarin die verschillende sectoren 
overeenkomstige kennis en vaardigheden vereisen. Dit laatste 
wordt skill-gerelateerdheid genoemd.

Veerkracht Rijnmond
Als we kijken naar de regio Rijnmond dan zien we dat de sec-
torale structuur weliswaar divers is, maar dat de verschillende 
specialisaties van de regio onderling niet sterk zijn gerelateerd. 
Het gevolg is dat de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt 
van Rijnmond te wensen over laat. Die is weliswaar hoger 
dan het landelijk gemiddelde, maar lager ten opzichte van de 
Noordvleugel van de Randstad.

Figuur 1 (zie pagina 14) toont voor Rijnmond in welke sectoren 
het is gespecialiseerd, alsmede alle sectoren die aan deze speci-
alisaties zijn gerelateerd. De grootte van de sectoren (knopen) 

Sterkere arbeidsmarkt door uitbreiding naar groeisectoren en marktniches

varieert met de mate van specialisatie. In de figuur worden 
alleen de verbindingslijnen tussen gespecialiseerde sectoren 
uitgelicht.

De sterkste specialisaties heeft de regio Rijnmond in de 
havengerelateerde activiteiten en de voedingsmiddelenindustrie. 
Verder springen het petrochemiecluster en de scheepsbouw 
eruit. De havenactiviteiten en het petrochemiecluster zijn wat 
betreft benodigde kennis en vaardigheden onderling sterk 
verbonden. Daarentegen zijn de sectoren in de voedingsmid-
delenindustrie onderling wel sterk gerelateerd, maar slechts 
beperkt verbonden met de rest van de Rotterdamse economie. 
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Ook specialisaties in diensten als (schade)verzekeringen, 
marktonderzoek, projectontwikkeling en makelaardij zijn 
benedengemiddeld verbonden met de regio. Al met al is er dus 
sprake van een grote mate van heterogeniteit tussen sectoren in 
het potentiële absorptievermogen van werknemers binnen de 
Rotterdamse economie.
Dit absorptievermogen hebben we voor de Rotterdamse eco-
nomie nader onderzocht door te kijken wat de mogelijkheden 
zijn voor ontslagen werknemers om een nieuwe baan te vinden 
nadat een schok heeft plaatsgevonden. We gaan ervan uit 
dat regionale arbeidsmarkten veerkrachtiger zijn naarmate er 
binnen pendelafstand meer banen zijn in gerelateerde sectoren. 

13

Om de verschillen in veerkracht inzichtelijk te maken heeft het 
Planbureau voor de Leefomgeving een indicator ontwikkeld. 
Deze geeft aan wat de gemiddelde snelheid is waarmee een na 
een schok ontslagen werknemer in een gemeente in staat is een 
nieuwe baan te vinden zonder daarvoor te hoeven verhuizen 
en te worden omgeschoold.
Figuur 2 (zie pagina 14) laat de verschillen in veerkracht van 
de regionale arbeidsmarkten zien voor de situatie waarin het 
aantal banen na een economische schok in elke sector en in 
elke gemeente met tien procent afneemt. Uitgezonderd de 
gemeenten ten zuiden van Rotterdam is de veerkracht van de 
gemeenten in de regio Rijnmond hoger dan het nationaal 

Sterkere arbeidsmarkt door uitbreiding naar groeisectoren en marktniches



Veerkracht van regionale arbeidsmarkten bij een economische schok, alle sectoren
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gemiddelde. In vergelijking met de gemeenten in de Noordvleugel 
herstellen de gemeenten in Rijnmond, maar ook in de rest van de 
Zuidvleugel wel minder snel van een schok.

De veerkracht van Nederlandse regionale arbeidsmarkten hangt 
mede af  van de sector waarin de schok plaatsvindt. Gemiddeld 
genomen is de veerkracht in Rijnmond (Figuur 3, zie pagina 15) 
hoger als de schok zich voordoet in de kennisintensieve zakelijke 
dienstverlening, life & health sciences, greenport en de logis-
tiek, dan bij een schok in water- en deltatechnologie en chemie 
(veerkracht hoger dan 100, zie Figuur 3). Hetzelfde geldt voor 
de andere drie COROP-regio’s. Als we de veerkracht van de vier 
regio’s onderling vergelijken dan is het herstelvermogen van Rijn-
mond bij de meeste sectorspecifieke schokken echter lager, vooral 
in vergelijking met de twee regio’s in de Noordvleugel van de 
Randstad. Dit is zorgelijk, omdat de Rotterdamse regio daarmee 
kwetsbaar is.

Groeisectoren
Om de veerkracht van de economie van Rijnmond in kaart te 
brengen, is ook de ontwikkeling van de sectorale specialisaties 
in de regio van belang. In sectoren waar de werkgelegenheid de 
komende jaren structureel afneemt, is het onverstandig om de 
activiteiten te stimuleren. Deze sectoren zijn immers niet in staat 
het arbeidsoverschot van de door de schok getroffen sectoren op 
te vangen. Of  dit het geval is, hangt samen met de fase van de 
levenscyclus waarin de sectorale clusters zich bevinden.
Als economische structuurverandering en regionale specialisaties 

van de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad als uitgangspunt 
worden genomen, blijken de twee regio’s sterk te verschillen, en 
dit bepaalt mede de groeipotenties voor beide regio’s. Een shift-
share analyse, samengevat in Figuur 4 (zie pagina 15), bekijkt of  
de evolutie, conjunctuur en sectorstructuur samenhangen met 
werkgelegenheidsgroei in de gemeenten in deze regio’s in de 
periode 1996 - 2010.
De Noordvleugel van de Randstad is meer in groeisectoren 
gespecialiseerd dan de Zuidvleugel, en groeit daardoor harder. 
Dat blijkt uit de grotere positieve invloed van de ‘industry mix’ 
in Figuur 4. Belangrijker is echter het verschil in het differentiële 
groeieffect tussen de Noord- en Zuidvleugel, ofwel het effect los 
van de conjunctuur en sectorstructuur. Dit wordt weergegeven 
door de ‘regionale shift’. De positieve dynamiek in de Noord-
vleugel ten opzichte van de negatieve in de Zuidvleugel duidt er 
op dat dezelfde typen bedrijvigheid in het noordelijke deel van de 
Randstad sneller groeien dan in het zuiden.
Vaak wordt gesuggereerd dat dit ligt aan de agglomeratie-effec-
ten, die in de Noordvleugel beter ontwikkeld lijken dan in de 
Zuidvleugel. Het gaat dan niet zozeer om dichtheid en omvang 
van de stedelijke agglomeratie, want die is vergelijkbaar hoog 
in de Noord- en Zuidvleugel, maar vooral om de verschillen in 
onderlinge samenhang tussen sectoren en daarmee de kansen tot 
synergie en cross-overs. De positieve score van Amsterdam op dit 
punt duidt op een economische aantrekkelijkheid die boven de 
effecten van alleen een gunstigere sectorsamenstelling uitstijgt. 
Hieruit kunnen we afleiden dat voor Rotterdam economische 
structuurverandering richting meer groeikrachtige sectoren niet 

Figuur 1  Samenhang tussen specialisaties in Rijnmond

Bron: CBS SSB, 2012;LISA, 2012, bewerking PBL

Figuur 2  Veerkracht van regionale arbeidsmarkten bij een 

economische schok in alle sectoren in Nederland

 Bron: CBS (2012), Lisa (2012),Significance (2009), bewerking PBL
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Figuur 4  Shift-share analyse voor de Noord- en Zuidvleugel

 (1996 - 2020) 

de enige noodzakelijke strategie is, maar dat daarnaast ook het 
streven naar een beter eigen groei- en innovatievermogen van 
(bestaande en nieuwe) sectoren van belang is. Voor dat laatste 
moeten we zoeken naar cross-overs met vernieuwingspotentie.
Waar die vernieuwing vooral van belang is kan worden achter-
haald met behulp van de clusterlevenscyclus. Een bedrijvencluster 
maakt theoretisch altijd vier fasen van opkomst, groei, volwassen-
heid en neergang door. Figuur 5 (zie pagina 16) geeft de cluster-le-
venscyclus schematisch weer en laat zien waar de verschillende 
sectorale clusters in de regio Rijnmond zich bevinden.
De grootste clusters in de Zuidvleugel en Rijnmond, de natte 
waterbouw, de tuinbouw, het transport- en distributiecluster en 
de chemische industrie, bevinden zich allemaal in een fase van 
verzadiging. Dit betekent niet dat er geen kansen binnen het 
cluster bestaan (in alle clusters is een trend richting dienstverle-
ning en daarmee groei waarneembaar), maar de clusters doen 
er goed aan om diversificatie te zoeken in gerelateerde sectoren 
en marktniches die op de lange termijn groei meer structureel 
kunnen waarborgen. Het aansluiten bij latente kansen van kennis 
die gerelateerd kan worden aan bestaande kennis binnen clusters 
is daarin een belangrijke optie. Dit bevordert het endogene groei-
vermogen van de sectoren en clusters in Rijnmond.

Diversificatiemogelijkheden
Waar liggen nu de beste diversificatiemogelijkheden voor bedrij-
ven in de regio Rijnmond? Om die in kaart te brengen, kijken we 
naar eerder onderzoek naar skill-gerelateerdheid tussen gedetail-
leerde sectoren in Zuid-Holland en Rotterdam. 

Figuur 6 (zie pagina 16) vat de gevonden verbanden in skill-gere-
lateerdheid uit die eerdere onderzoeken samen op het niveau van 
Rijnmond. De belangrijkste skill-specialisaties en clusters zijn 
hierin weergegeven als ovalen en sterke skill-relaties tussen deze 
clusters zijn aangegeven via verbindende lijnen. Deze relaties 
geven aan waar potentiële skill cross-overs tussen clusters in Rijn-
mond kunnen plaatsvinden. De verbindingen aan de buitenkant 
van de figuur die zijn weergegeven met stippellijnen geven ook 
potentiële cross-overs weer, maar dan naar nog relatief  kleine 
bedrijfstakken of  bedrijfstakken waar de regio Rijnmond niet in is 
gespecialiseerd.
Die zijn interessant om verder te onderzoeken, omdat dit sectoren 
zijn die momenteel, gezien hun skill-gerelateerdheid met de in de 
regio aanwezige bedrijvigheid, kleiner zijn dan verwacht. Hier is 
dus potentie voor groei. Deze bedrijfstakken zijn in de buitenste 
ring in figuur 6 weergegeven in blauw.
Binnen het havenindustrieel cluster (HIC) is er een geringe mate 
van onderlinge skill-gerelateerdheid tussen logistiek en chemie. 
Logistieke sectoren en bedrijven, gedefinieerd als transport- en 
groothandelsbedrijven, kennen meer skill-gerelateerdheid met 
het cluster water- en deltatechnologie en met (het productie- en 
distributiedeel van) de tuinbouw. De groeimogelijkheden voor het 
logistieke en chemische cluster bevinden zich vooral in de links 
met de sectoren recycling, bouw, detailhandel en recreatie.
Het greenportcluster bestaat uit drie samenstellende delen: de 
kassenbouw, groothandel in groente en fruit en biotechnologisch 
onderzoek gericht op tuinbouwproducten. De skill-gerelateerd-
heid tussen deze drie onderdelen is beperkt. Wel zijn er sterke 

Figuur 3  Verschillen in gemiddelde veerkracht van vier COROP-

regio’s bij sectorspecifieke schok (100 = gemiddelde 

veerkracht van alle gemeenten bij afname van 10% in 

alle sectoren) 
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relaties met het cluster van life- en health sciences, met geavan-
ceerde industriële sectoren als bestralingsapparatuur en meetin-
strumenten, met de voedingsmiddelenindustrie, en met chemie. 
Het cluster van de water- en deltatechnologie omvat de natte 
waterbouw en de scheepsbouw en kent relaties met de logistiek, 
maar ook met ingenieursbureaus, zendapparatuur, energie, turbi-
nes en industrieel ontwerp.
Uit de analyses van de skill-relaties tussen sectoren in de regio 
Rijnmond kwam nog een cluster naar voren: ‘ontwerp en tech-
niek’. Dit is zo genoemd vanwege de sterke overlap in de exper-
tise van architecten- en ingenieursbureaus met die van industrieel 
ontwerp. Omdat - in tegenstelling tot de andere clusters - dit 
cluster niet zo is gedefinieerd door beleidsmakers is het weerge-
geven in een vierkant in Figuur 6. Het havenindustrieel cluster 
en het ‘ontwerp en techniek’ cluster hebben skill-relaties met de 
zakelijke dienstverlening (consultancy, adviesbureaus). Dit cluster 
is de derde grote stedelijke specialisatie en heeft sterke links met 
(tertiair) onderwijs, congressen, ICT, financiële dienstverlening 
en de creatieve sectoren.
Op globaal niveau kenmerken de clusters van de greenport, het 
havenindustrieel complex en water- en deltatechnologie zich door 
een krimp in werkgelegenheid en bedrijvendynamiek. Binnen alle 
clusters zijn wel groeiniches (zoals ‘maintenance’ in scheepsbouw 
en proces- en petrochemie, groene energie in chemie, en zaad-
veredeling in tuinbouw), maar deze zijn veelal afkomstig uit of  
gerelateerd aan andere (specifieke) sectoren. Ook de transportsec-
tor en de zware industrie, die traditioneel in Rijnmond te vinden 
zijn, krimpen. Deze ontwikkeling treft daarmee twee belangrijke 
clusters in Zuid-Holland: het logistieke cluster en het cluster 
water en deltatechnologie. Als dit doorzet, zullen deze sectoren 
in de toekomst moeilijker personeel en kennis kunnen uitwisselen 
via de lokale arbeidsmarkt, wat negatieve gevolgen kan hebben 

voor hun concurrentiekracht.
De noodzaak tot diversifiëring, expansie naar nichemarkten en 
cross-overs is dus groot in deze clusters. Gezien de genoemde 
voorbeelden worden niches ook al wel gevonden, maar voor 
een substantiële structuurversterking is het stimuleren van meer 
kruisbestuiving nodig. Alleen dan is er sprake van een lange 
termijn groei- en innovatiestrategie. Vernieuwende dynamiek is 
mogelijk via allianties met sectoren buiten de clusterkernen, maar 
dan moeten deze sectoren wel productief  aan de clusters zijn 
gerelateerd.

Figuur 6 laat zien dat de arbeidsmarkt in Rijnmond zich relatief  
goed leent voor een verdere ontwikkeling van sectoren verbon-
den aan ontwerp en techniek, creatieve sectoren, life-science 
gerelateerde sectoren, de creatieve industrie en het aantrekken 
van hoofdkantoren (in transport, chemie en zakelijke dienstverle-
ning), maar ook voor enkele elektronica elektronica- en machine-
bouwbedrijfstakken en machinebouw bedrijfstakken, zoals de 
optische industrie, medische apparaten industrie, en duurzame 
energie. Tegelijkertijd kunnen ook bedreigingen worden geïden-
tificeerd van relatief  grote bedrijfstakken die in de provincie of  
in haar steden een geïsoleerde arbeidsmarktpositie innemen. 
Volgens de analyses bevinden naast de chemie-, transport- en 
tuinbouwsector ook de architecten- en ingenieursbureaus in 
Rotterdam zich in een relatief  geïsoleerde positie. Juist deze 
sector vervult een cruciale functie als leverancier van kennis en 
knowhow voor een breed scala aan economische activiteiten. Ver-
sterking van dit cluster kan dan ook goede mogelijkheden bieden 
voor cross-overs met verschillende andere sectoren in Rijnmond.

Zie voor de integrale versie van dit essay, inclusief  verwijzingen 
en alle figuren en tabellen: www.rotterdam.nl/evr
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Figuur 5 Clusterlevenscyclus toegepast op de Rijnmond sectoren Figuur 6  Gestileerd schema van skill-relaties in Rijnmond
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De gevolgen van de crisis op de werkgelegenheid worden 
gedempt door de groei van banen van minder dan 12 uur. 
Vanaf 1 januari 2009 groeide in Rotterdam het aantal 
banen van <12 uur met 3600 tot het totaal van 23.900 
per 1 januari 2013. De werkgelegenheid van banen van 
>12 uur daalde in dezelfde periode met 7500 banen. 
Daar waar de werkgelegenheid in Rotterdam groeit, in 
de Horeca (snackbars en lunchrooms) en Detailhandel 
(supermarkten) gaat het vooral om een groei van kleine 
banen van <12 uur.
Ook de verhuizing van Shell van Den Haag en Capelle 
naar Rotterdam heeft de krimp van de werkgelegen-
heid in Rotterdam gedempt. Hiermee waren 1050 banen 
gemoeid. Deze verhuizing zorgde voor het overgrote deel 
voor de spectaculaire groei (+10,6%) van de werkgele-
genheid van de groothandel in Rotterdam.

Werkgelegenheidsfunctie Rijnmond
Grote steden en hun omgeving hebben over het 
algemeen een belangrijke werkgelegenheidsfunctie in 
Nederland. Dit is de verhouding tussen de werkgelegen-
heid, omgerekend in fte’s en het aantal inwoners tussen 
de 15 - 65 jaar in een bepaalde regio. Dit is van belang om 
een beeld te krijgen van de mogelijkheden van bewoners, 
maar ook van pendelaars van buiten de regio, om een 
baan te vinden én carrière te kunnen maken in de regio. 
De werkgelegenheidsfunctie in Rijnmond blijft achter bij 
andere (grootstedelijke) regio’s. Rijnmond kende in 2011 
724 banen ten opzichte van 1000 inwoners tussen de 

Werkgelegenheid blijft 
achter bij andere

regio’s

15 - 65 jaar. Dat ligt maar net boven het landelijke gemid-
delde van 715 banen per 1000 inwoners 15 - 65 jaar 
(cijfers 2011). Groot Amsterdam springt eruit: 983 banen 
per 1000 inwoners tussen de 15 en 65 jaar.

Vacatureontwikkeling
De ontwikkeling van het aantal nieuwe vacatures staat 
door de crisis onder druk. In 2012 zijn er in de regio 
Rijnmond in totaal 45.844 vacatures ontstaan. Dit was 
een daling met 13% ten opzichte van een jaar eerder. 
Het aantal nieuw ontstane vacatures over de eerste 
drie kwartalen van 2013 bedroeg 32.612. Over heel 
2013 wordt een daling met 3% ten opzichte van 2012 
verwacht. In 2014 trekt het aantal vacatures in de regio 
Rijnmond naar verwachting van het UWV met 17% aan.
De sectoren Detailhandel en Zakelijke Dienstverlening 
laten de meeste vacatures zien, ook voor lager opge-
leiden. Voor hoger opgeleiden zijn de meeste vacatures in 
de Zakelijke Diensten en in de sector Zorg en Welzijn.

Ongeveer 75.500 werkenden zullen naar verwachting 
in de komende jaren met pensioen gaan. Dit levert een 
vervangingsvraag op. Deze is niet één op één, maar 
zal verschillen per bedrijf en sector afhankelijk van de 
behoefte van werkgevers, technologische en andere 
innovaties en natuurlijk het economisch klimaat.

Werkloosheid
Sinds het begin van de crisis zien we het aantal werklozen 

In de periode 2008 - 2013 is de werkgelegenheid in Rotterdam gedaald met 1%, in de Overige stadsregio 
Rijnmond met 0,1% en in de metropoolregio Rotterdam - Haaglanden met 3,6%. Tussen 2012 en 2013 daalde 

het aantal banen (uitgedrukt in Werkzame Personen) met uitzondering van de metropoolregio Rotterdam 
Den Haag sterker dan het gemiddelde over de laatste vijf jaar. Voor de Metropoolregio is het effect van de 

crisis eerder en heftiger zichtbaar. Met name de informatiesector, financiële dienstverlening en het openbaar 
bestuur kenden een sterkere terugloop van het aantal banen dan in de stadsregio Rijnmond.



ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 201418

 

ARBEIDSMARKT
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

stijgen in Rotterdam. Rotterdam kent eind juni 2013 een 
werkloosheidspercentage van bijna 14% (CBS). Voor 2014 
wordt een verdere stijging van de werkloosheid verwacht. 
Daarna zal de werkloosheid naar verwachting stabiliseren 

en mogelijk licht dalen. Het aantal WW-uitkeringen is 
sinds 2009 zowel voor Rijnmond als de stad Rotterdam 
meer dan verdubbeld.
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Blijf in beweging om
te overleven

Voor individuen betekent dit persoonlijke ontwikkeling: 
continu leren en ontwikkelen zodat ze duurzaam inzetbaar 
blijven. Het snelle tempo van veranderingen leidt ertoe 
dat werkenden en werkzoekenden hun kennis en vaardig-
heden voortdurend zullen moeten blijven ontwikkelen en 
aanpassen.
De veranderende arbeidsmarkt zal in de (nabije) toekomst 
verschuivingen met zich meebrengen:
• In arbeidsrelaties: meer wederkerigheid in de arbeids-

relatie tussen werkgever en werknemer.
• In arbeidscontracten: werk wordt belangrijker dan een 

baan, er is nog een lange weg te gaan door alle zeker-
heden die er nu nog zijn bij een vaste baan en minder 
bij een flexbaan.

• In het organiseren van werk: er zal veel meer gewerkt 
worden vanuit projecten waarin specialisten werkzaam 
zijn, organisaties gaan werkzaamheden anders organi-
seren en managen om blijvend te kunnen anticiperen 
op hun omgeving.

• In werving: social media worden steeds belangrijker en 
vragen om een andere strategie. Traditionele kanalen 
verdwijnen.

Arbeidsmarktverkenning
Uit de Arbeidsmarktverkenning van 2013, door GFK uitge-
voerd in opdracht van Randstad, komt een aantal punten 
naar voren voor het organiseren van rendement op arbeid.
Dit zijn de belangrijkste:
• Veel bedrijven richten zich op dit moment op de korte 

termijn met vooral een externe focus op de strategi-
sche plannen. HR staat hierbij laag op de agenda.

• Het Nederlandse bedrijfsleven ziet veel veranderingen 
in de markt en de verwachting is dat de markt nog 
grilliger wordt. Slechts een derde van de bedrijven past 
de vacatures hierop aan. Financieel gezonde bedrijven 
zijn meer bezig met personeelsbeleid.

• Bedrijven zien in dat nieuwe technologie grote impact 
heeft op de kwaliteit van medewerkers, functies en de 
bedrijfsstrategie. Een kwart van de werknemers kan 
niet mee naar de toekomst.

• Er is bovendien nog steeds sprake van een mismatch 
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ener-
zijds is er veel meer aanbod van personeel. Anderzijds 
zijn er nog steeds schaarse doelgroepen in verkoop/ 
commercieel, techniek en ICT. Bedrijven geven aan dat 
zij daarom liever nieuwe medewerkers aannemen op 
een lager opleidingsniveau of met minder ervaring, om 
ze vervolgens zelf op te leiden.

Om de komende jaren te zorgen voor rendement op 
arbeid voor mens en organisatie is een proces van strate-
gische personeelsplanning essentieel. ’Mensen zijn ons 
belangrijkste kapitaal’ is een veelgehoorde uitspraak. De 
uitkomsten van de Arbeidsmarktverkenning laten echter 
een ander beeld zien. Al heeft 32% van de onderzochte 
organisaties moeite om personeel te vinden, toch blijkt 
HRM pas op plaats negen te staan bij de vraag: ’Welke 
onderwerpen staan opgenomen in uw strategisch plan?’

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor organisaties. Bedrijven moeten 
meer en sneller innoveren om concurrerend te blijven, niet alleen op het gebied van technologie, maar ook op 

sociaal vlak. Slimmer werken, flexibel organiseren en dynamisch managen, zijn daarbij kernbegrippen. 
Organisaties en individuen moeten in beweging blijven om te overleven. Voor organisaties betekent dit 

werken aan strategische lenigheid en managementvernieuwing. Succesvol opereren in een omgeving die 
voortdurend complexer en dynamischer wordt, vraagt om veel aanpassingsvermogen.
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De weerbaarheid 
van het middelbaar 
beroepsonderwijs

Zeker in tijden van recessie verandert de economie in snel tempo. Voor het onderwijs, en vooral voor het 
middelbaar beroepsonderwijs, zijn de gevolgen verstrekkend. 

Het middelbaar beroepsonderwijs kan immers alleen 
worden vormgegeven samen met het bedrijfsleven. Onze 
studenten lopen bij circa 5500 organisaties stages in 
Rotterdam en de regio! Maar ook overheidsbezuinigingen 
raken het onderwijs midscheeps. Hoe weerbaar zijn de 
sector en studenten?

Zowel het Rijk als gemeenten hebben minder middelen 
voor organisaties zoals buurtwerk, ouderenzorg, jeugd-
zorg of kinderopvang. Voor de opleidingen van het onder-
deel Welzijn en Onderwijs betekent dit veel. Enerzijds 
komen er veel minder stageplaatsen beschikbaar, een 
essentieel onderdeel van de beroepsopleiding, ander-
zijds is het arbeidsperspectief drastisch afgenomen. Een 
reductie van het aantal opleidingsplaatsen is daarom 
noodzakelijk.

Arbeidsperspectief
Het Albeda College heeft hiertoe een uitvoerige analyse 
uitgevoerd. Daaruit is geconcludeerd dat ‘Welzijn’ de 
komende jaren minder bestaansrecht heeft als ‘stand 
alone’ studierichting, maar meer als een flankerende acti-
viteit gezien moet worden bij facilitaire dienstverlening of 
gezondheidszorg. Met studenten zijn in 2012 ombuigings-
gesprekken gevoerd. Het resultaat daarvan is dat 600 
studenten voor meer arbeidsrelevante opleidingen hebben 
gekozen buiten de welzijn- en onderwijsbranche W&O.

Het schooljaar 2013 - ’14 is gestart met een aantal 

recombinatieopleidingen. Deze combinaties van twee of 
meer opleidingen zijn bedoeld voor studenten die bij hun 
eerste opleidingskeuze wilden blijven. Bij de recombinatie-
opleidingen kunnen zij zich breed of soms zelfs dubbel 
kwalificeren, waardoor het arbeidsperspectief voor de 
afgestudeerden aanzienlijk is toegenomen.

Minder studenten
Als derde maatregel zijn meerdere opleidingen W&O over-
geheveld naar andere onderwijsbranches met aanpalende 
opleidingen. De opleiding is voor de student nog wel 
herkenbaar als eerste keuze, maar het werkveld is anders. 
Een voorbeeld hiervan is de opleiding Sociaal Maatschap-
pelijke Dienstverlening, die is ondergebracht bij de oplei-
ding Secretarieel en Administratie, juridisch domein. Deze 
maatregelen hebben ertoe geleid dat het aantal studenten 
W&O in drie jaar tijd is afgebouwd van circa 5500 in 
schooljaar 2010 - 2011 naar 3500 in 2012 - 2013.

Het Albeda College wil de komende tien jaar weerbaar 
genoeg zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de 
economische tegenwind, de veranderende vraag van 
het bedrijfsleven, de veranderende samenleving en de 
veranderende opdracht vanuit het ministerie. Herkenbaar 
beroepsonderwijs voor studenten én voor het bedrijfs-
leven willen we gaan vormgeven in MBO colleges, zodat 
het middelbaar beroepsonderwijs nog beter in staat is om 
in te spelen op de veranderende behoeftes.
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Schoolverlaters in Rotterdam vinden minder snel een baan 
dan elders in Nederland, maar verdienen uiteindelijk wel meer. 
Laagopgeleide schoolverlaters doen het een stuk slechter dan 
hoger opgeleiden. Door terug te keren naar de schoolbanken 
kunnen zij echter hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk 
vergroten.

De concurrentie tussen schoolverlaters voor de beste banen is groot, zeker in 
tijden van crisis. Hoe meer mogelijkheden schoolverlaters hebben, hoe beter 
bestand ze zijn tegen economische tegenwind. Dat betekent dat hun kennis en 
vaardigheden breed genoeg moeten zijn om alternatieve arbeidsmarktroutes 
te bewandelen wanneer het onverhoopt tegenzit. Hoe staan de Rotterdamse 
schoolverlaters er voor?

Zwakke startpositie
We verkennen de weerbaarheid van schoolverlaters door hun carrière vanaf  
het moment van afstuderen op 1 oktober 2006 te volgen. Voor de Rotterdamse 
schoolverlaters was het tij gunstig. Ondanks de crisis in 2008 is de totale
werkgelegenheid in de regio Rotterdam toegenomen in de periode 2006 - 2010. 
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Wel bleef  de werkgelegenheidsgroei achter bij die van Neder-
land en de andere grote steden Amsterdam, Den Haag en 
Utrecht. Daardoor ligt de werkloosheid structureel hoger dan in 
de andere G4-steden.

Dat vertaalt zich in de startposities van schoolverlaters (tabel 1). 
Van de ruim 3500 schoolverlaters op 1 oktober 2006 heeft 61% op 
dat moment één of  meerdere banen tegenover 68% in Nederland. 
Schoolverlaters in Rotterdam hebben ook vaker een uitkering. 
De achterstand van schoolverlaters in Rotterdam geldt voor alle 
onderscheiden groepen, met uitzondering van de eerste generatie 
allochtonen. Kijken we alleen naar het al dan niet hebben van 
één of  meerdere banen dan geldt dat in Rotterdam autochtonen, 
oudere jongeren en tweepersoonshuishoudens zonder kinderen in 
verhouding meer op de arbeidsmarkt participeren. Deze arbeids-
participatie neemt toe met het opleidingsniveau.

Vergeleken met de vier andere grote steden is de startpositie 
van Rotterdamse schoolverlaters minder rooskleurig dan in 
Amsterdam, Utrecht en Eindhoven en iets beter dan in Den 
Haag. Vooral schoolverlaters zonder startkwalificatie doen het 
in verhouding slechter in Rotterdam. Op middelbaar niveau 
doen ze het juist iets beter. Dat is een opvallend gegeven, omdat 
juist de beroepsbevolking in Rotterdam in vergelijking met 

Tabel 1 Startsituatie van schoolverlaters op 31 oktober 2006 naar Nederland en gemeente Rotterdam en naar 

achtergrondkenmerken en sociaaleconomische positie

 Bron: CBS Sociaal Statistisch Bestand, bewerking RUG

 Nederland Rotterdam

 Abs. % % % Abs. % % %

 Totaal Werk Uitk. Ov. Totaal Werk Uitk. Ov.

Totaal 80359 68 3 28 3516 61 5 34

Mannen 39715 68 3 30 1720 61 4 35

Vrouwen 40644 69 4 27 1796 61 6 33

Autochtoon 60761 73 3 24 1662 71 4 25

Allochtoon, 1e gen. 7705 45 7 48 732 47 8 44

Allochtoon, 2e gen. 11893 60 4 37 1122 56 5 39

15-20 jaar 35012 62 3 35 1337 54 4 42

20-25 jaar 34532 75 4 21 1495 65 6 28

25-30 jaar 10815 68 4 28 684 66 5 29

Eenpersoonshuish. 11580 67 6 27 760 62 6 32

Paar zonder kinderen 8706 75 3 23 535 69 3 29

Paar met kinderen 1665 50 10 41 101 49 15 35

Eenouderhuishouden 478 35 35 29 58 29 34 29

Thuiswonend kind 54057 70 3 27 1868 60 4 36

Overig / Onbekend 3873 42 5 53 194 63 6 32

Geen startkwalificatie 24241 60 6 34 1318 49 7 43

Middelbaar 33671 77 2 21 1198 72 4 25

Hoger  17327 74 2 25 835 69 2 28

Onbekend 5120 35 3 62 165 36 10 52

Figuur 1  Carrièreverloop Rotterdamse schoolverlaters in de 

periode 2006 - 2010 naar sociaaleconomische positie

Bron: CBS Sociaal Statistisch Bestand, bewerking RUG
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Amsterdam, Den Haag en Utrecht zich kenmerkt door de lage en 
middelbare geschooldheid. In 2011 heeft Rotterdam meer banen 
op elementair en lager niveau dan lager geschoolde werknemers. 
In het middelbare en hogere segment is juist een overschot aan 
arbeidskrachten waar te nemen.
Ook als we de opleidingsrichting en het opleidingsniveau in 
ogenschouw nemen, staan Rotterdamse schoolverlaters er minder 
goed voor dan de rest van Nederland. Van bijvoorbeeld de 
Rotterdamse schoolverlaters zonder startkwalificatie heeft 
50% werk, tegenover 59% in Nederland. Hier scoren vooral 
de opleidingssectoren gezondheidszorg en horeca ten opzichte 
van andere steden slecht. Maar met een startkwalificatie zijn de 
perspectieven in verhouding tot de andere opleidingscategorieën 
juist heel goed.

Terug naar school
Rotterdamse schoolverlaters weten hun achterstand in de eerste 
jaren van hun carrière niet in te lopen. In zijn algemeenheid geldt 
voor alle opleidingscategorieën en -richtingen dat de sociaal-
economische positie in negatieve zin afwijkt van het Nederlandse 
gemiddelde. Dit kan niet los worden gezien van de in verhouding 
slechtere arbeidsmarktsituatie en hogere werkloosheid in 
Rotterdam.

Schoolverlaters zonder startkwalificatie hebben het daarbij 
moeilijker en wijken qua baankansen negatief  af  bij middelbaar- 
en hoogopgeleiden. Daar staat tegenover dat een fors deel van 
de schoolverlaters zonder startkwalificatie na een jaar alsnog 
weer naar school gaat. Wat daarbij opvalt, is dat Rotterdamse 
schoolverlaters zonder startkwalificatie vergeleken met de andere 
steden de langste aaneengesloten periode weer terug naar school 
gaan. Voor de middelbaaropgeleiden geldt het omgekeerde: zij 
hebben de langst aaneengesloten periode als werknemer en de 
kortst aaneengesloten periode als scholier ten opzichte van de 
andere grote steden.

Vooral de laagopgeleiden in Rotterdam zijn minder weerbaar. De 
vele wisselingen tussen sociaaleconomische categorieën wijzen 
op instabiele carrières: dan weer hebben zij een tijd een baan, dan 
weer worden zij teruggeworpen in bijvoorbeeld afhankelijkheid 
van een uitkering of  het inkomen van hun partner. Ook slagen 
ze er minder goed in om voor langere periodes aan het werk te 
blijven.

Succesvolle schoolverlaters
We hebben tot nu toe de startsituatie en de eerste carrièreontwik-
kelingen in beeld gebracht, maar hoe staan de schoolverlaters 
er aan het einde van de periode van ruim vier jaar voor? Om 

Tabel 2  Startsituatie van schoolverlaters op 31 oktober 2006 naar Nederland en gemeente Rotterdam en naar 

opleidingsniveau en -richting

 Bron: CBS Sociaal Statistisch Bestand, bewerking RUG

 Nederland Rotterdam

  Abs. % % % Abs. % % %

  Totaal W U O Totaal W U O

Totaal Geen startkw. 23879 59 6 35 1294 50 7 43

 Middelbaar 33355 76 2 21 1175 71 4 25

 Hoger 17323 72 2 27 835 67 2 31

Algemeen Geen startkw. 10904 52 7 41 590 48 7 45

 Middelbaar 12256 67 2 31 477 71 2 26

 Hoger . . . . . . . .

Sociaal en Geen startkw. 3751 60 6 33 283 52 7 41

economisch Middelbaar 7479 81 3 17 287 68 5 27

 Hoger 10133 70 2 28 552 64 2 35

Techniek Geen startkw. 5123 72 3 25 184 60 5 36

 Middelbaar 5055 79 2 18 144 69 7 24

 Hoger 3111 66 1 32 103 67 . 31

Gezondheids- Geen startkw. 3505 62 7 31 182 43 13 44

zorg Middelbaar 6247 84 3 13 191 75 6 19

 Hoger 3274 80 1 19 158 77 6 18

Horeca Geen startkw. 596 64 10 26 55 47 18 44

 Middelbaar 2318 81 2 17 76 76 . 20

 Hoger 805 74 1 26 22 68 . 45
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Tabel 3 Gemiddeld aantal transities en periodekenmerken van schoolverlaters in Nederland, Rotterdam, 

Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, periode oktober 2006 - december 2010

 Bron: CBS Sociaal Statistisch Bestand, bewerking RUG

 Totaal

 Nl R A DH U E

Transities (incl. baan-baan) 4,3 4,6 5,1 4,8 4,4 4,2

Transities (excl. baan-baan) 2,3 2,6 2,8 2,8 2,2 2,2

Baan-baan-transities 2,5 2,2 2,5 2,3 2,7 2,6

 > wisseling alleen SBI 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9

 > wisseling alleen COROP 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

 > wisseling SBI + COROP 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3

 > wisseling alleen bedrijf 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

 > overige baan-baan-transities 1,0 0,9 1,1 0,9 1,2 1,0

Maanden werknemer 34,8 31,9 31,0 30,0 36,1 35,2

Maanden uitkering 3,8 5,0 3,1 4,2 2,9 4,2

Maanden scholier  4,9 5,0 5,8 5,9 4,1 3,6

Maanden overig 5,7 7,4 7,7 8,9 5,3 5,7

Periodes werknemer 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3

Periodes uitkering 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4

Periodes scholier 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

Periodes overig 0,9 1,2 1,2 1,3 1,0 0,9

Langste periode werknemer 30,0 27,0 25,4 24,8 31,0 30,2

Langste periode uitkering 3,4 4,4 2,8 3,7 2,6 3,8

Langste periode scholier 4,6 4,6 5,4 5,5 3,8 3,4

Langste periode overig 4,5 5,7 5,9 7,0 4,2 4,6

te bepalen wanneer een schoolverlater succesvol is, hebben we 
gekeken naar het hebben van minimaal drie maanden werk aan 
het einde van de carrière en naar de hoogte van het salaris.
Dan blijkt dat vooral Rotterdamse laagopgeleide schoolverlaters
in termen van werk minder succesvol zijn afgezet tegen het 
Nederlandse gemiddelde en de andere grote steden. Middelbaar 
en hoger opgeleiden doen het relatief  goed. Het probleem van de 
lager opgeleiden lijkt zich vooral te concentreren in de sectoren 
‘algemeen’ en de ‘gezondheidszorg’. Opmerkelijk gezien het hoge 
aantal vacatures voor laagopgeleiden dat in deze sectoren de 
laatste jaren wordt geregistreerd. In beide gevallen geldt dat het 
halen van de startkwalificatie hun positie aanmerkelijk verbetert, 
meer dan in vergelijking met andere steden.

Positief  is dat Rotterdamse schoolverlaters er wel beter in 
slagen om een bovengemiddeld salaris te verdienen. Met name 
hogeropgeleiden in Rotterdam hebben een relatief  hoog salaris 
in Nederland, ten opzichte van personen met een vergelijkbaar 
opleidingsniveau en leeftijd. Zeker personen met een sociale, 
economische of  technische studie verdienen relatief  veel. 
Schoolverlaters zonder startkwalificatie delen echter niet mee 
in het gemiddeld hogere Rotterdamse salaris, behalve in de 
gezondheidszorg.

Conclusie
Rotterdamse schoolverlaters staan op achterstand wanneer ze de 
arbeidsmarkt betreden en weten die in de eerste vier jaar van hun 
loopbaan niet weg te werken. De slechtere startpositie lijkt vooral 
samen te hangen met de structureel mindere werkgelegenheids-
situatie in de regio. Individuele kenmerken bepalen echter in 
grote mate het eindresultaat.

Schoolverlaters in Rotterdam wisselen relatief  vaak van sociaal-
economische status en hebben meer moeite hun werkstatus vast 
te houden. Middelbaar en hoger opgeleiden doen het niettemin 
goed in vergelijking met de andere grote steden en verdienen 
een bovengemiddeld salaris. Voor laagopgeleiden is de arbeids-
marktstatus aan het einde van de periode echter ongunstig. Dit 
terwijl er voor hun juist veel vacatures zijn in Rotterdam, vooral 
in verzorgende en dienstverlenende functies. Dat duidt op twee 
problemen. Een kwalitatief  aansluitingsvraagstuk waarin op 
de minder zichtbare kenmerken als houding, communicatie en 
dergelijke laagopgeleiden niet aan de eisen van de werkgevers 
kunnen voldoen. En in de tweede plaats een verdringingsvraag-
stuk. Omdat de arbeidsmarkt voor middelbare en hogere banen 
minder gunstig is, bestaat de kans dat hoger opgeleiden lager 
opgeleiden verdringen.
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Tabel 4  Schoolverlaters ultimo 2010 naar opleidingsniveau en succescriteria in Nederland, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht 

   en Eindhoven

 Bron: CBS Sociaal Statistisch Bestand, bewerking RUG

	 Drie maanden werk (%) Bovengemiddeld salaris (%)

  Nl R A DH U E Nl R A DH U E

Totaal Geen startkw. 54,7 43,7 47,1 46,8 46,7 51,4 61,2 59,2 50,9 59,2 56,5 49,7

 Middelbaar 68,9 64,4 54,0 55,5 59,9 61,4 60,9 63,2 60,6 60,7 64,8 63,5

 Hoger 87,0 86,3 82,3 84,4 85,4 88,1 48,8 62,7 57,8 54,1 55,0 56,2

Algemeen Geen startkw. 47,9 38,6 43,3 44,2 45,4 45,5 61,3 54,9 45,5 58,5 55,8 57,1

 Middelbaar 46,5 53,1 45,4 42,0 51,2 42,3 64,6 64,4 63,1 62,0 65,4 67,3

 Hoger

Sociaal en Geen startkw. 54,5 47,8 48,8 48,4 44,8 50,8 57,9 58,9 48,4 59,2 61,5 41,4

economisch Middelbaar 80,4 68,6 64,4 70,7 78,9 72,1 61,5 64,1 57,4 62,1 74,1 66,7

 Hoger 86,3 85,5 80,8 81,0 86,4 85,7 49,8 64,3 57,2 52,0 52,8 55,0

Techniek Geen startkw. 68,9 60,1 57,1 50,0 59,3 64,8 69,9 69,1 59,0 71,2 57,1 58,3

 Middelbaar 82,6 75,9 69,6 67,2 76,1 65,1 70,9 79,1 58,8 71,8 60,0

 Hoger 85,1 84,2 79,3 85,3 81,2 89,6 56,1 62,5 57,8 62,2 53,0 74,4

Gezondheids- Geen startkw. 55,6 38,1 53,2 50,9 44,7 56,0 46,7 55,6 65,2 45,7 50,0 34,5

zorg Middelbaar 83,3 74,7 66,5 72,1 59,3 81,8 50,2 47,2 59,3 51,3 51,9 40,0

 Hoger 90,9 89,7 91,1 90,8 85,1 86,1 43,3 63,4 63,8 56,8 62,3 36,4

Horeca Geen startkw. 52,9 42,6  50,0  50,0 62,4 50,0

 Middelbaar 83,2 70,7 83,3 73,8  71,4 58,0 68,3 56,3 60,7 50,0 61,5

 Hoger 86,9  77,3    35,3  37,9 47,6

Hierdoor past een beleid gericht op het voorkomen van 
verdringingseffecten, door juist voor het middensegment van 
middelbaaropgeleiden betere aansluitingsmogelijkheden te 
vinden. Verder ondersteunen de uitkomsten beleid gericht op het 
voorkomen van schooluitval en het bevorderen van het behalen 
van een startkwalificatie. Vergeleken met andere steden kunnen 
lager opgeleiden in Rotterdam hun positie aanzienlijk verbeteren 
wanneer zij een startkwalificatie behalen.

Zie voor de integrale versie van dit essay, inclusief  alle 
verwijzingen, figuren en tabellen: www.rotterdam.nl/evr
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Opleidingsniveau
Rotterdam stijgt flink

Dit beeld zien we ook terug in het aantal ingeschreven 
studenten. Het aantal ingeschreven studenten bij het 
MBO 1-2 loopt sinds 2007 terug tot 13.425 studenten. 
De andere niveaus lieten over de jaren een stijging zien. 
Behalve het HBO, dat daalde in aantal na 2010.

Bijna 60% van het aantal studenten dat in Rotterdam 
woont, volgt hoger onderwijs. Dit percentage ligt iets 
hoger dan het Nederlandse gemiddelde, maar aanzienlijk 
lager dan in Amsterdam en Utrecht.

In de afgelopen tien jaar is het opleidingsniveau in Rotterdam flink gestegen.
Het aandeel hoogopgeleiden is in het afgelopen jaar met 11%-punt toegenomen tot 37%.

Het aantal laagopgeleiden is in deze periode met 11%-punt gedaald.

Het wetenschappelijke bedrijf heeft naast een opleidings- 
en onderzoeksfunctie ook een belangrijke werkgelegen-
heidsfunctie. In 2013 werkten er 16.613 mensen. Dit 
waren er ruim 4000 meer dan in 2000. Steeg de werk-
gelegenheid tot 2012 gestaag, in 2013 is de werkgelegen-
heid met 809 banen gedaald. De grootste daling vond 
plaats binnen het HBO. Dit strookt met de daling van 
ingeschreven studenten bij het HBO.
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Uit recente studies blijkt dat potentiële studenten zich 
vooral laten leiden door factoren die direct van invloed 
zijn op hun (korte termijn) beleving. Ze zijn gevoelig 
voor inhoudelijke aspecten van de studie (ResearchNed 
2013), die tijdens de wervingsperiode enigszins ‘tastbaar’ 
kunnen worden gemaakt. Het beroepsperspectief blijkt 
minder grijpbaar voor de aankomende student.

De verwachting is dat potentiële studenten door de 
voorgestelde versobering van het stelsel van studiefinan-
ciering en het economische klimaat voor hun studiekeuze 
scherper gaan letten op het arbeidsmarktperspectief. 
Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van het 
belang van de arbeidsmarkt- en salarisperspectieven voor 
de studiekeuze zijn de ervaringen van de eerstejaarsstu-
denten van Inholland onder de loep genomen. Daarvoor 
werden de resultaten van het jaarlijkse Aansluitonderzoek 
van Inholland gebruikt, waarin eerstejaarsstudenten na 
100 dagen studie onder andere worden gevraagd te 
reflecteren op hun studiekeuze.

Uit dit onderzoek blijkt dat eerstejaars van Inholland hun 
studiekeuze voldoende hebben overwogen en beschikten 
over voldoende informatie en beeld van de opleiding om 
te kiezen. Zij hadden echter een minder scherp beeld van 
het toekomstig beroep. Dit geldt overigens niet voor de 
sectoren gezondheidzorg en onderwijs. Verder valt op 
dat cohort 2012 in Rotterdam haar toekomstige beroep 

INHOLLAND
PARTNER

Beroepsperspectief
niet bepalend

bij studiekeuze

minder scherp in beeld had dan de overige Inholland 
studenten (p<0,05).

Als wordt gekeken naar de belangrijkste motieven om 
te kiezen voor een bepaalde opleiding, dan blijkt dat de 
Rotterdamse studenten zich vooral lieten leiden door de 
inhoud van de studie en hun eigen interesses. Dit geldt 
voor alle sectoren. Voor cohort 2011 is een toename zicht-
baar van het belang van de inhoud van de opleiding, wat 
standhoudt voor cohort 2012. De kans op een baan, het 
beroepsperspectief en de eigen capaciteiten komen wel 
voor op een gedeelde derde plaats in 2012, maar lijken 
niet bepalend voor de studiekeuze. Het salarisperspectief 
blijft een minder belangrijke rol spelen.
Het beeld is vrij stabiel en dat sluit aan op het landelijke 
beeld dat wordt geschetst door ResearchNed (2013). 
Hieruit blijkt dat de inhoudelijke component voor cohort 
2011 iets belangrijker is geworden ten opzichte van de 
voorgaande cohorten, terwijl het belang van het beroeps-
perspectief stabiel bleef.
Ondanks de (voorgestelde) versobering van de studie-
financiering en het economisch klimaat in Europa blijkt 
het beroepsperspectief niet belangrijker te zijn geworden 
voor de studiekeuze van hbo-studenten. Bij het kiezen 
van een opleiding in het hbo blijkt de opleiding (inhoud, 
interesses) een belangrijkere rol te spelen dan het beroep. 
Dit beeld is vrij stabiel en lijkt niet mee te bewegen met 
de conjunctuur.

Hoger onderwijs speelt een bepalende rol voor nieuwe generaties en hun participatie op de regionale 
arbeidsmarkt. In een ideale situatie vindt er een dynamische afstemming plaats tussen

onderwijsaanboden behoefte aan arbeid in de regio.
De praktijk is echter weerbarstig. 
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De inkomsten van een universiteit komen uit drie 
verschillende bronnen: geld voor onderwijs en onderzoek 
van de nationale overheid (eerste geldstroom); geld 
voor het beste onderzoek verdeeld door NWO (tweede 
geldstroom); inkomsten gevormd door contractonderwijs 
en -onderzoek, de Europese onderzoeksfondsen en 
dergelijke (derde geldstroom).
Voor alle universiteiten wordt de eerste geldstroom naar 
verhouding steeds minder belangrijk. Door haar sterke 
positie in het contractonderwijs voor werkenden heeft de 
EUR een relatief grote derde geldstroom. De EUR heeft 
met haar economische, medische en bestuurlijke 
disciplines veel maatschappelijk relevante kennis te 
bieden. Het ligt voor de hand om in te zetten op een 
vergroting van de derde geldstroom door meer Europese 
fondsen binnen te halen, onderzoek te valoriseren en de 
‘post experience’ markt nog beter te bedienen.
Het belang van de Nederlandse studentenaantallen zal 
afnemen. Traditioneel komt een groot deel van de studen-
ten uit de regio Rotterdam, daar zit tot aan 2018 nauwe-
lijks groei. Op de langere termijn merken we de gevolgen 
van ontgroening in lagere regionale studentenaantallen. 
Willen we onze kennis kunnen blijven aanbieden, dan 
zullen we op zoek moeten naar nieuwe doelgroepen. De 
groep werkenden is één van die doelgroepen.

Internationalisering
Verdere internationalisering is van levensbelang. De 
slag om talent wordt internationaal uitgevochten en de 

Erasmus Universiteit
klaar voor de

toekomst

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is bijna klaar met het strategische plan voor 2018.
Daarin zullen belangrijke nieuwe accenten worden gezet. Een aantal ontwikkelingen is hiervoor van belang. 

Nederlandse universiteiten hebben goede papieren: er 
wordt naar verhouding veel wetenschappelijk onderzoek 
uitgebracht dat vaak wordt geciteerd (respectievelijk 
nummer twee en drie van de wereld). De EUR staat in de 
belangrijke rankings steevast in de top 100 wereldwijd. 
Het Nederlandse en EUR-onderwijs worden steeds 
populairder bij buitenlandse studenten. Tussen 2005 en 
2012 is het aantal buitenlandse studenten aan de EUR 
meer dan vervijfvoudigd tot bijna 1500 studenten in 2012.
Ook het toonaangevende onderzoek komt steeds meer 
tot stand op basis van internationale samenwerking. De 
EUR wordt meer en meer een ‘masteruniversiteit’ en 
heeft daarvoor een sterk profiel: specialistisch, arbeids-
marktrelevant en grotendeels Engelstalig. Voor de verdere 
internationalisering is het belangrijk dat de groei van de 
masteropleidingen doorzet.

Het gemiddelde bruto-uurloon van alumni ligt zo’n 500 
euro hoger dan het landelijk gemiddelde en we zijn de 
hoogste Nederlandse universiteit in de New York Times 
‘employability ranking’ en grotendeels Engelstalig.

Kortom, de EUR zal een nog diversere universiteit worden 
met wetenschappers en studenten uit Nederland en de 
hele wereld, uit alle bevolkingslagen en in verschillende 
fases van hun carrière. Maar ook een universiteit met 
meer Europese en derde geldstroominkomsten, met een 
meer nadruk op de masteropleidingen en wetenschap die 
in internationale netwerken tot stand komt.
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Vraag en aanbod 
werklocaties nog niet

in evenwicht 

Sinds 2010 geeft de Gemeente Rotterdam de rapportage 
‘Navigator Werklocaties’ uit. De Navigator geeft inzicht 
in de kwantitatieve match tussen vraag en aanbod op de 
Rotterdamse vastgoedmarkten (zie www.rotterdam.nl/
navigatorwerklocaties). Bij een goede match is er sprake 
van evenwicht; in de praktijk geldt echter dat het ruimte-
aanbod het evenwichtsniveau overtreft. In de Navigator 
wordt daarom de term ‘overaanbod’ gehanteerd: de 
hoeveelheid ruimte (uitgedrukt in m2 brutovloeroppervlak) 
die boven het evenwichtsniveau uitkomt. Bij kantoor- en 
winkelruimte ligt het evenwichtsniveau op ongeveer twee 
keer de gemiddelde jaarlijkse opname. Bij bedrijfsruimte is 
dit circa drie keer de gemiddelde jaarlijkse opname.

Beeld per sector
Sinds 2010 is het aanbod aan bedrijfsruimte toegenomen, 
terwijl de opname is afgenomen. Als die twee lijnen te 
ver uit elkaar gaan lopen ontstaat een overaanbod aan 
bedrijfsruimte. Het aanbod kantoorruimte is de afgelopen 
drie jaar sterk toegenomen, terwijl de gemiddelde 
opname van kantoorruimte vrijwel gelijk is gebleven. 
Hierdoor is een groot overaanbod van kantoorruimte 
ontstaan en daarmee structurele leegstand. Het aanbod 
van winkelruimte is ook toegenomen, zij het minder sterk 
dan bij de kantoorruimte. Het opnameniveau is vrijwel 
gelijk gebleven.

Ontwikkeling van het overaanbod
Op basis van het verwachte - nog in aanbouw te nemen - 

aanbod (de ‘plancapaciteit’) en de verwachte nieuwbouw 
marktopname (de ‘planpotentie’) wordt in de Navigator 
een prognose gemaakt van het aanbodsaldo over tien jaar. 
Hiermee ontstaat inzicht of de geplande nieuwbouw in de 
termijn van een nieuw bestemmingsplan in een markt met 
evenwicht, onder- of overaanbod wordt geconfronteerd.

Het aanbod van bedrijfsruimte in Rotterdam wijkt de 
afgelopen drie jaar niet veel af van het evenwichtsniveau, 
maar wel een stijgende lijn vertoont. In de prognoses 
voor de komende vijf en tien jaar daalt het overaanbod 
naar het evenwichtsniveau. Bij nadere beschouwing blijkt 
er vooral te weinig aanbod in de havengebieden en een 
overaanbod op stedelijke bedrijventerreinen.
De situatie bij kantoorruimten is geheel anders. In 2010 
was er een aanbod van 6% boven het evenwichtsniveau
(ook wel ‘frictieniveau’ genoemd). Het overaanbod is 
in drie jaar toegenomen tot bijna +14% in 2013. De 
verwachting is dat door afnemende nieuwbouw en de 
toename van onttrekkingen (transformatie) de komende 
periode het overaanbod gaat afnemen.
Het aanbod aan winkelruimten is de afgelopen drie jaar 
redelijk in de buurt van het evenwichtsniveau gebleven. 
Voor de komende jaren wordt gewerkt aan nieuwe winkel-
ruimte in de Binnenstad en op Alexandrium om daarmee 
de aantrekkingskracht van het Rotterdamse winkelaanbod 
te versterken. Dit zal leiden tot een aanvankelijke toename 
van het overaanbod, dat naar verwachting over tien jaar 
weer is gedaald tot het evenwichtsniveau.
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De hedendaagse kantorenmarkt is te typeren als een 
vervangingsmarkt. Transacties op de markt hebben 
vooral betrekking op een vervangingsvraag, waarbij 
organisaties op zoek gaan naar andere locaties met een 
hoger kwaliteitsniveau. Huisvestingskosten en locatie- en 
objectgebonden factoren, zoals het faciliteren van het 
nieuwe werken, spelen hierbij een grote rol.

Het transactievolume in het derde kwartaal van 2013 
wordt gekenmerkt door gebruikers die hun vervangings-
vraag vervullen. Daarnaast hebben we nog steeds 
te maken met het inkrimpen van de huisvesting van 
bedrijven en een toenemend aantal faillissementen. De 
verwachting is daarom dat het aanbod kantoorruimten 
gestaag verder groeit en het transactievolume terugloopt.

Transformatie kantoren
Om de langdurige leegstand een halt toe te roepen, heeft 
de Gemeente Rotterdam in 2011 samen met ruim twintig 
marktpartijen - waaronder Ooms - het Convenant Aanpak 
Kantorenleegstand getekend. Verschillende partijen 
werken hierin actief samen om de leegstand te reduceren. 
Uit onderzoek bleek transformatie van kantoren naar 
andere functies, zoals wonen of onderwijs, de beste 
oplossing.
Deze creatieve aanpak heeft zich inmiddels ruimschoots 

Kansen creëren 
door kantoren te 
transformeren

De scheve verhouding tussen vraag en aanbod in de kantorenmarkt is inmiddels algemeen bekend.
Sinds 2009 is het aantal beschikbare vierkante meters kantoor- en bedrijfsruimten in Nederland gestegen. 

Nieuwe marktontwikkelingen en economische omstandigheden liggen hieraan ten grondslag.

bewezen. Slechts twee jaar na ondertekening van het 
convenant kreeg maar liefst 100.000 vierkante meter 
kantoor- en bedrijfsruimte een permanente nieuwe 
bestemming als hotel, gezondheidspraktijk, woningen, 
scholen, studentenhuisvesting en een kinderdagverblijf. 
Nog eens 50.000 vierkante meter werd ingericht als 
‘creatieve verzamelplekken’.

Bruisend stadshart
De transformatie richt zich vooral op binnenstedelijke 
projecten. Een bewuste keuze, omdat in het centrum 
van de stad al diverse functies samenkomen en veel 
voorzieningen aanwezig zijn. Transformatie heeft hierdoor 
de meeste kans van slagen.
Tot nu toe hebben de verschillende projecten zich 
bewezen. De gevolgen van de transformatie gaan 
bovendien veel verder dan alleen het terugdringen van 
de leegstand. Door herontwikkeling gaat de levendigheid 
van de stad erop vooruit. In plaats van leegstaande 
kantoorgebouwen ontstaat er meer en meer een bruisend 
stadshart. Bewoners, bezoekers, studenten, ondernemers 
en de Gemeente Rotterdam zorgen er samen voor dat 
dit hart blijft kloppen. We worden in deze tijd uitgedaagd 
om creatief te zijn, maar juist dit biedt nieuwe kansen in 
commercieel vastgoed. Kansen die we ook de komende 
jaren zeker met elkaar gaan benutten.
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Er bestaat een sterk verband tussen de ‘kwaliteit van 
leven’ in een stad en de economische vitaliteit en concur-
rentiekracht. Kwaliteit van leven is van belang bij het 
aantrekken van nieuwe (internationale) bedrijven, maar 
ook voor het behoud van het gevestigde bedrijfsleven. De 
beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel is mede 
afhankelijk van de woonaantrekkelijkheid van een stad. 
Groen en natuur maken hier onderdeel van uit. Werden 
natuur, groen en water in het verleden hoofdzakelijk 
als maatschappelijke kostenposten gezien, de overheid 
onderkent intussen weer dat groen en water belangrijk 
zijn. Aan de basis van deze omslag in denken, ligt de 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).

De internationale studie TEEB (The Economics of Ecosys-
tems and Biodiversity) en het onderzoeksprogramma 
Kennis voor Klimaat (Climate Proof Cities) geven infor-
matie over de economische betekenis van biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten. De studie ‘Groen loont met TEEB 
stad’ toont aan de hand van onderzoek in acht steden 
aan dat de maatschappelijke baten van groen en water 
1,5 tot 2 keer hoger zijn dan de maatschappelijke kosten. 
Een concreet voorbeeld is de prijsstijging van vastgoed 
bij meer en aantrekkelijker groen in de directe omgeving. 
Ook in de Atlas voor Gemeenten 2013 stond het thema 
De Groene Stad centraal. Gemeenten met veel groen of 

DCMR
PARTNER

Groen voor een 
weerbare stad

water in en om de stad oefenen aantrekkingskracht uit op 
jonge mensen en bedrijven, zo toont de Atlas aan.

Vergroening Rotterdam
Rotterdam heeft met het Programma Duurzaam ingezet 
op verdere vergroening van Rotterdam. Het groener 
maken spitst zich toe op stenige plekken, schoolpleinen 
en speelplekken. Ook gevels en daken worden daarbij 
benut. Nieuwe routes maken het makkelijker om van de 
ene groene plek naar de andere te fietsen. Een aantal 
nieuwe groene plekken wordt specifiek gereserveerd voor 
stadslandbouw zodat die kan voldoen aan de vraag naar 
streekproducten. Burgers en bedrijven worden hier actief 
bij betrokken, wat onder andere moet gaan leiden tot een 
regionaal groenfonds. Groenfondsen gevoed door baat-
houders zijn een wijze om de MKBA-gedachte concreet 
vorm te geven.
Kansen voor groen zijn er door de openbare ruimte van 
Rotterdam adaptief te maken en in te laten spelen op de 
klimaatsverandering. Bijvoorbeeld door dijken als multi-
functionele keringen te gebruiken, waterpleinen aan te 
leggen of de Nieuwe Maas in te zetten als getijdenpark. 
Groen ten slotte bindt de CO2 die we uitstoten, wat 
wederom een bijdrage levert aan klimaatregulering. Voor 
Rotterdam bedraagt de jaarlijkse bate van een gezondere 
en groenere stad dan bijna 1 miljard euro.

Weerbaarheid van een stad kan op diverse manieren worden uitgelegd. Weerbaar in de zin van economische 
vitaliteit, maar ook in denkkracht en creativiteit om te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. 
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Ondanks de economische crisis, zagen veel bedrijven in 
Rotterdam hun werkgelegenheid de afgelopen jaren groeien. 
Vooral grotere zelfstandig opererende bedrijven doen het 
goed. Niet alleen de branche is bepalend voor hun succes, 
maar ook de kwaliteit van de ondernemers.

Ook Rotterdam voelt de economische crisis. Vanaf  2008 is 
het aantal banen in Rotterdam gedaald met circa 6.000 en in 
de omliggende regio met circa 1.000 . Toch zijn er ook veel 
bedrijven die in personeelsomvang zijn gegroeid. Wie zijn deze 
witte raven en in welke branches zijn ze te vinden? En nog 
belangrijker, wat is de reden van hun succes? Van bedrijven die 
zich goed door de crisis weten te slaan, kunnen we immers veel 
leren.
Om succesvolle bedrijven in Rotterdam in kaart te brengen, 
hebben we de werkgelegenheidsontwikkeling als uitgangspunt 
genomen. Dit is voor de maatschappij immers het meest rele-
vant. In onze zoektocht richten we ons allereerst op bedrijven 
die al voor het uitbreken van de crisis in 2008 in Rotterdam 
gevestigd waren. Omdat dit veruit de grootste groep is, valt te 
verwachten dat hier de sterkste banengroei heeft plaats-
gevonden.

Succes zelfstandige vestigingen
Wat opvalt, is de grote baandynamiek onder de ‘zittende’ 
bedrijven gedurende de afgelopen crisisjaren. Het aantal 
bedrijfsvestigingen dat de werkgelegenheid tussen 2008 en 2012 
zag toenemen, is iets kleiner dan het aantal vestigingen waar de 
werkgelegenheid afnam (Figuur 1, zie pagina 38). In de figuur 
zijn de bedrijfsvestigingen waar de werkgelegenheid is gestag-
neerd, weggelaten. Met een aandeel van ongeveer de helft van 
alle vestigingen, is dat overigens wel de grootste groep (ruim 
9.000 vestigingen). Dit zijn met name eenpersoonsbedrijven 
zoals zzp’ers, die in tijden van crisis alleen ‘in zichzelf ’ kunnen 
en hoeven te snijden en evenmin het aannemen van personeel 
als ambitie hebben.

Definitie van 'succesvol' ondernemerschap

Wanneer is een bedrijf  succesvol? Dit is in eerste instantie een 
zaak van de individuele ondernemer. Ondernemers hebben 
succes wanneer ze hun eigen doelen en ambities behalen. 
In een gesprek met Tim Oskam en Kees de Koning van het 
snelgroeiende VI Company, merkten zij op dat bijvoorbeeld 
het criterium voor het behalen van de FD Gazelle Award, 
namelijk een bepaalde omzetgroei, niet zaligmakend is. 

Grotere	zelfstandige	bedrijven	groeien	tegen	de	crisis	in
Succesvol ondernemen in Rotterdam

Sergey Bulterman, Bureon
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Bedrijven kunnen een forse omzetgroei realiseren en daarbij 
wel verlies lijden. En Robbert Bos van eveneens snelle groeier 
Veneficus merkte op dat omzetgroei doorgaans eenvoudiger 
te realiseren is door productiebedrijven (die veel aan inkoop 
doen) dan door dienstverlenende bedrijven, die hun omzet 
voor het leeuwendeel uit eigen uren moeten behalen. Daar 
komt nog bij dat een snelle groei van een bedrijf  (in termen 
van werkgelegenheid of  omzet) weinig over de continuïteit 
van het bedrijf  zegt. Juist een snelle groeiontwikkeling vergt 
groeimanagement om als (jong) bedrijf  niet kopje onder 
te gaan. Bedrijven moeten voorkomen dat het groeitempo 
onbeheersbaar wordt en de met expansie gepaard gaande 
(investerings)risico’s beperkt blijven. Wel zijn hoge groeiper-
centages (van al gauw 50% per jaar of  hoger) nodig om in de 
gevarenzone terecht te komen.

Positief  is dat een minderheid (van 25%) van alle Rotterdamse 
vestigingen tijdens de crisisjaren het personeelsbestand heeft 
zien teruglopen. Een belangrijke constatering is dat zelfstan-
dige vestigingen in termen van banengroei succesvoller waren 
dan nevenvestigingen, dochterbedrijven en filialen. Waar in de 
laatste groep het aantal arbeidsplaatsen met bijna 6.000 daalde, 

nam de werkgelegenheid in zelfstandige bedrijfsvestigingen 
met 5.700 banen toe. We hebben hier geen zekere verklaring 
voor. Wat een rol kan spelen, is dat niet-autonome bedrijfs-
vestigingen vaker actief  zijn in de oude economie en daarom 
minder innovatief  zijn en minder flexibel met de verslechterde 
marktomstandigheden kunnen omgaan. Zelfstandige bedrijfs-
vestigingen hebben een grotere bewegingsvrijheid en meer 
ruimte voor ondernemerschap. Dat is in tijden van crisis van 
meerwaarde. Een andere plausibele verklaring is dat niet-auto-
nome bedrijfsvestigingen tot grotere organisaties behoren, die 
onder invloed van de crisis activiteiten afstoten en uitbesteden.

Bedrijfsomvang belangrijk
Als we de groep zelfstandige bedrijfsvestigingen nader onder 
de loep nemen, blijkt dat vestigingen die werkgelegenheids-
groei laten zien groter zijn dan vestigingen die krimpen. Hoe 
groter het bedrijf, hoe groter de kans op banengroei. Van alle 
zelfstandige Rotterdamse bedrijfsvestigingen met één werk-
zame persoon heeft bijvoorbeeld slechts een kleine 10% een 
werkgelegenheidstoename gekend in de periode 2008-2012. Bij 
de categorie van 5 tot 9 werkzame personen was het aandeel 
groeiers met bijna 30% al een stuk hoger. Verder hebben kleine

Grotere	zelfstandige	bedrijven	groeien	tegen	de	crisis	in
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groeiers gemiddeld minder banen gecreëerd dan grotere groei-
ers. Zo is het aantal extra gecreëerde banen is bij kleine groeiers 
circa 2,5 geweest, terwijl dit bij middelgrote groeiers (10 - 49 
wp.) op bijna 8 is uitgekomen. Zie Figuur 2.

Uiteenlopende groeikansen
De ontwikkelingen per bedrijfstak lopen sterk uiteen. De meeste 
groeiers zijn te vinden in de handelssector (tabel 1, zie pagina 
39). Ook de kennisdienstverlening, horeca en zorgsector hebben 
een hoog aandeel in de populatie groeiers. Op de horeca na, 
dragen deze bedrijfstakken ook het meest bij aan de werkgelegen-
heidsgroei in Rotterdam. Dat de horeca minder sterk bijdraagt, 
heeft te maken met het wat hogere aandeel nulurencontracten 
en parttime banen in die werkgelegenheidsgroei. Bedrijven in de 
zorgsector hadden de afgelopen vijf  jaar de grootste kans (44,8%) 
op groei, die in de bouw de laagste kans (10,5%).
Ondernemers die actief  zijn in een bedrijfstak met een hoge 
‘groeikans’ hebben natuurlijk niet direct een grotere garantie 
op groei. De diversiteit in activiteiten en markten binnen deze 
bedrijfstakken is groot. Neem de zorgsector, waarin op zich 
relatief  veel groeiers actief  zijn. Binnen die sector ligt het aandeel 
groeiers in de fysiotherapeutische branche net boven het gemid-
delde van 23%, terwijl dat bij de Rotterdamse huisartspraktijken 
50% is. Daar komt bij dat in de nodige branches zowel veel 
groeiers als krimpers te vinden zijn. Dit duidt op een hoge interne 

dynamiek en sterke concurrentie. Bij onder andere restaurants, 
supermarkten, administratiekantoren, expediteurs/cargadoors en 
het goederenvervoer liggen succes en verlies dicht naast elkaar.

Succesfactor marktomstandigheden vanuit brancheperspectief 
Uit de interviews met de drie succesvolle Gazelle Award 
ondernemers komt het beeld naar voren dat zij zich richten 
op producten en diensten waarnaar, tegen de crisis in of  zelfs 
dankzij de crisis, groeiende behoefte is. VI Company onder-
steunt met name de financiële sector bij diens virtualisering 
van de dienstverlening, de trend waarbij kantoren en persoon-
lijk advies deels wordt vervangen door internetdiensten. Via 
internettoepassingen maakt het bedrijf  financiële informatie en 
producten toegankelijker voor klanten van financiële instellin-
gen. Veneficus speelt in op de groeiende behoefte bij bedrijven 
in de retailsector, de maritieme sector en deels ook de zorgsec-
tor aan specifieke klant- en marktinformatie. Die behoefte is 
onder invloed van de crisis gegroeid. De toenemende concur-
rentie noopt bedrijven tot het investeren in unieke marktkennis 
waarmee zij een voorsprong creëren op hun concurrenten. 
Willems Vastgoedonderhoud speelt in op de trend onder 
woningbouwcorporaties om meer onderhoudsactiviteiten uit 
te besteden aan onderhoudsbedrijven. Door de crisis richten 
corporaties zich op kostenbesparing en het vergroten van de 
beheersbaarheid van de organisatie.
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Figuur 1  Aantal wel en niet zelfstandig opererende bedrijfs-

vestigingen in Rotterdam ingedeeld naar groei of krimp 

van de werkgelegenheid, 2008-2013

Bron: Bureon, o.b.v. BRZ (2013)

Figuur 2  Aandeel zelfstandige groeiers en hun gemiddelde 

banengroei per grootteklasse, 2008-2012

Bron: Bureon, o.b.v. BRZ (2013)
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Succesbranches
Het principe van communicerende vaten tussen groei en krimp is 
ook terug te zien in Figuur 3 (zie pagina 40). Daarin zijn de Rot-
terdamse branches met minstens 15 groeiers weergegeven. Niet 
alleen het aandeel groeiers in de weergegeven branches verschilt 
onderling nogal, ook het gemiddelde groeitempo van groeiers in 
die branches varieert sterk. Echte succesbranches zijn die waar 
zowel het aandeel groeiers als het groeitempo van die groeiers 
hoog ligt. Dat is het duidelijkst het geval in de restaurantsec-
tor, reisbemiddeling, kinderopvang en de advocatuur. Maar we 
moeten hierbij wel de kanttekening maken dat het branches betreft 
met relatief  veel kleine organisaties, waar een toename met enkele 
arbeidsplaatsen tot een forse uitslag van de procentuele groei 
leidt. Bovendien gaat het bij de restaurantsector en de kinder-
opvang deels om groei van parttime banen of  nulurencontracten.

Succesvolle softwareondernemers
Zowel de markt als de kwaliteit van het ondernemerschap bepaalt 
het succes van een bedrijf. Wat dat betreft is het interessant om 
te kijken naar de bedrijven die goed weten te presteren onder 
lastige marktomstandigheden. Het zijn de branches ‘linksboven’ 
in Figuur 3 (zie pagina 40). Hier is het aandeel groeiers laag, maar 
de bedrijven die groeien doen dat in een hoog tempo.
Dit is bijvoorbeeld te zien in de softwaresector. De Rotterdamse 
softwarebranche telt een twintigtal bedrijven die hun personeel 

de afgelopen vijf  jaar met ten minste tien werkzame personen 
hebben uitgebreid. Daaronder zitten bedrijven als A New Spring 
International BV, Bassol Consulting BV, Bitfactory, VONQ BV, 
Finalist BV en Hoppinger. Deze diverse groep speelt met succes 
in op trends als internetwinkelen, social media en de groeiende 
beschikbaarheid van open source en internet gebaseerde (klant)
data. Maar ook de crisis speelt hun in de kaart. De crisis vergroot 
de urgentie in het bedrijfsleven om meer actuele kennis van de 
markt en klant te hebben, een effectievere marketing te hanteren 
en kostenbesparing door digitalisering van de dienstverlening te 
realiseren.

Tegenover deze groep winnaars staan ook verliezers. Het beleid 
en gedrag van de ondernemer zijn vaak van doorslaggevend be-
lang. Deels gaat het daarbij om competenties, kennis en (onder-
nemers)ervaring, deels om persoonskenmerken. Uit de interviews 
met de drie snel groeiende bedrijven ademt een ambitieuze sfeer. 
Dat is belangrijk. Zonder groeiambitie immers geen groei.

Rotterdamse Gazellen

Een categorie ondernemers die in het bijzonder met succes 
wordt geassocieerd zijn de zogenoemde ‘gazellen’. Dit zijn 
snelle groeiers die relatief  jong zijn, maar niet te klein om 
voldoende groeipotentie te kunnen hebben. Een eenduidige 
definitie van het begrip ‘gazelle’ of  ‘snelle groeier’ is er niet. 

Bedrijfstak % aandeel  % groeiers in  banengroei banengroei per

 in groeiers bedrijfstak aantal w.p. vestiging

Groot- en detailhandel 26,1% 28,9% 3.226  4,3

Advisering, onderzoek, kennisdiensten 13,3% 16,8% 2.624  6,9

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 10,6% 37,4% 1.256  4,1

Gezondheids- en welzijnszorg 10,0% 44,8% 4.536  15,6

Vervoer en opslag 7,7% 38,1% 2.499  11,2

Industrie 5,3% 26,1% 1.325  8,7

Verhuur van roerende goederen, ovg. zakelijke diensten 4,9% 29,3% 1.386  9,8

Overige dienstverlening 4,4% 15,2% 249  1,9

Informatie en communicatie 4,2% 21,3% 1.247  10,3

Bouwnijverheid 3,9% 10,5% 655  5,8

Onderwijs 2,6% 23,3% 1.365  18,4

Cultuur, sport en recreatie 2,5% 19,6% 283  3,9

Financiële instellingen 1,9% 33,1% 1.065  19,0

Verhuur van en handel in onroerend goed 1,4% 21,8% 298  7,6

Tabel 1  Bedrijfstakken naar % aandeel in de groeiers in de populatie zelfstandige bedrijven van 

 Rotterdam

Bedrijfstakken met minder dan 100 zelfstandigen bedrijfsvestigingen zijn buiten beschouwing gelaten

Bron: Bureon, o.b.v. BRZ (2013)
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Het basisselectiecriterium van de FD Gazellen Award is dat 
een zelfstandig bedrijf  in de afgelopen drie jaar minimaal 20% 
omzetgroei moet hebben behaald. De drie voor deze EVR 
geïnterviewde succesvolle bedrijven, VI Company, Veneficus en 
Willems Vastgoedonderhoud, staan hoog genoteerd in de FD 
Gazelle Award van 2013. (Zie URL verwijzing EVR).

Overlevingskansen starters
De economische crisis heeft het animo om een onderneming (die 
daadwerkelijk actief  is) te starten doen teruglopen. Het aantal 
starters in Stadsregio Rotterdam is de afgelopen vijf  jaar gedaald 
van 3.000 naar 2.200 per jaar. Ook voor de stad Rotterdam is een 
dalende trend te zien. De overlevingskans van Rotterdamse star-
ters is echter niet afgenomen. Van de starters uit 2008 was eind 
2012 nog 57% actief. Dit overlevingspercentage komt overeen 
met de vuistregel in startersstatistieken dat ruim de helft van de 
starters vijf  jaar na de start niet meer bestaat.

Weinig groeiambities starters
Starters die als eenmanszaak beginnen, hebben doorgaans een 
lagere groeiambitie dan starters die als BV beginnen. Een op de 
vijf  Rotterdamse starters die tussen 2008 en 2011 in BV-vorm zijn 
begonnen, heeft de werkgelegenheid weten uit te breiden. Onder 
de starters als eenmanszaak is het aandeel met banengroei slechts 

4%. Figuur 5 laat zien dat de kans op banencreatie bij grotere 
starters hoger is dan bij kleinere starters.
Ter illustratie van het werkgelegenheidseffect bekijken we de 
groep Rotterdamse starters die in 2008 zijn begonnen wat nader. 
De circa 200 starters die toen als BV zijn begonnen, hebben tot 
en met 2012 200 extra banen gecreëerd, ofwel hun werkgelegen-
heid verdubbeld. De ongeveer 670 starters die in datzelfde jaar 
als eenmanszaak zijn begonnen, hebben in dezelfde periode 
gezamenlijk slechts 30 extra banen gecreëerd.

Juridische vorm en ondernemersambities
De drie geïnterviewde succesvolle Rotterdamse bedrijven 
hebben allemaal de Besloten Vennootschap als juridische 
bedrijfsvorm. De gekozen juridische vorm zegt vaak iets over 
het ambitieniveau en de filosofie van het bedrijf. De BV-vorm 
leent zich beter voor expansiegerichte investeringen en perso-
neelsuitbreiding dan de eenmanszaak, de VOF of  de maatschap. 
Tim Oskam en Kees de Koning van VI Company hebben, 
toen zij gezamenlijk het bedrijf  startten, bewust gekozen voor 
de BV-vorm. Een BV oogt professioneler en commerciëler en 
straalt meer ambitie uit. Ze wilden er een signaal mee aangeven 
naar hun klanten. Volgens hen vormden ze door de BV-vorm 
een serieuzer gesprekspartner voor hun klanten.
Niettemin maken eenpersoonsstarters het grootste deel uit van 

Figuur 3  Branches met minstens 15 groeiers uitgezet naar aandeel 

groeiers en het gemiddelde groeitemp van de groeiers

Bron: Bureon o.b.v. BZH (2013)

Figuur 4  Overelevingskans van Rotterdamse starters tot 2013, 

 per jaar van oprichting

Bron: BRZ (2013), bewerking Bureon

Figuur 5 Aantal werkzame personen van Rotterdamse bedrijfs-

vestigingen bij hun start, gestart in de periode 2008-2012

Bron: BRZ (2013), bewerking Bureon
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de startersgroep die banengroei heeft gerealiseerd. In totaal heeft 
10% van de starterspopulatie uit de periode 2008 - 2011 het per-
soneelsbestand tot en met 2012 zien groeien en wel met in totaal 
bijna 1500 personen. Het aandeel krimpers in de starterspopula-
tie lag met 5% een stuk lager en bovendien was de werkgelegen-
heidskrimp met 350 werkzame personen vrij beperkt. De groep 
Rotterdamse ondernemers die tussen 2008 en 2011 is gestart en 
eind 2012 nog actief  was, heeft daarmee per saldo gezorgd voor 
een groei van de werkgelegenheid met ruim 1100 banen.

Tot slot
Het aantal groeiers in termen van werkgelegenheid ontliep het 
aantal krimpende bedrijven gedurende de afgelopen crisisjaren 
nauwelijks. De effecten van de crisis op de werkgelegenheid zijn 
daarbij ook gedempt door het hoge aantal kleine eenmanszaken 
en zzp’ers. Die zorgen in goede tijden voor weinig extra directe 
werkgelegenheid, maar voorkomen in lastige tijden ook grote 
klappen in de werkgelegenheid. Positief  is dat het zelfstandig 
opererend bedrijfsleven in Rotterdam per saldo de werkgelegen-
heid zag toenemen.

Wat telt, is de omvang van het bedrijf. De kans op banengroei 
neemt toe met de bedrijfsgrootte. Dit geldt ook voor starters. 
Positief  is dat hun overlevingskansen door de crisis niet zijn afge-

nomen. Succesvolle bedrijven waren vooral te vinden in branches 
met vrije beroepen, zoals de advocatuur, tand- en huisartsprak-
tijken, maar bijvoorbeeld ook in de logistieke sector. Succes en 
verlies liggen echter dicht bij elkaar. Het komt dan ook vaak aan 
op de kennis en ervaring, het doorzettingsvermogen en ambities 
van de ondernemers. Veel starters hebben niet de ambitie om snel 
te expanderen.

Sterke groeiers, zoals de geïnterviewde ondernemers, vormen 
een minderheid en moeten we dan ook koesteren. Ze kunnen 
inspireren en leggen een basis voor de toekomstige economische 
ontwikkeling van Rotterdam. Steun van de overheid heeft deze 
groep niet nodig, ze vragen alleen om rust in het beleid en ruimte 
om te ondernemen.
Ambitieuze, succesvolle ondernemers leren veel van de ervarin-
gen die zij opdoen. Zij durven van zichzelf  te leren en zien dat 
als belangrijk ingrediënt voor hun verdere ontwikkeling. Wie 
durft van hen te leren?

Zie voor de integrale versie van dit essay, inclusief  verwijzingen 
en alle figuren en tabellen: www.rotterdam.nl/evr

Figuur 6  Kans op banengroei van Rotterdamse starters, onder-

verdeeld naar grootteklasse bij de start

Bron: BRZ (2013), bewerking Bureon

Figuur 7  Aandeel groeiers onder de Rotterdamse starters, 

onderverdeeld naar sector, exclusief sectoren met minder 

dan 100 vestigingen

Bron: BRZ (2013), bewerking Bureon
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Overigens moet worden opgemerkt dat van de 
Rotterdamse attracties Diergaarde Blijdorp jaarlijks 
veruit het meeste aantal bezoeken telt. Daardoor is 
een daling van het aantal bezoeken aan de Diergaarde 
veelal direct terug te zien in het aantal bezoeken aan de 
Rotterdamse attracties in totaliteit. Na flinke fluctuaties 
in het aantal bezoeken van musea, met name als 
gevolg van succesvolle tentoonstellingen in de Kunsthal 
Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen, lijkt 
het bezoekersaantal zich in 2012 weer enigszins te 
stabiliseren. 

Sector Bioscopen en Casino trekt meeste bezoek
In 2012 noteert Rotterdam 15.963.703 bezoeken (bron: 
Toeristische Barometer Rotterdam 2013). Een daling 
ten opzichte van 2011 met 3,3%. Daarmee ligt het 
bezoekersaantal weer op het niveau van 2010. Achteraf 
kan worden geconcludeerd dat 2011 een uitzonderlijk 
goed jaar is geweest.
De meeste vrijetijdssectoren laten in 2012 een daling zien 
ten opzichte van 2011. Theaters & Podia dalen het meest 
met 6,6%. Alleen de sectoren Bioscopen & Casino en 
Stadions laten een lichte stijging zien van respectievelijk 

CONSUMENTENSTAD
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

0,7% en 2%. In 2013 is het aantal bezoeken aan 
Rotterdam licht gestegen.

Recordaantal hotelovernachtingen
De Rotterdamse hotelsector maakt al jaren een groei 
door. Het aantal hotelovernachtingen in Rotterdam is 
sinds 2006 met 18% toegenomen. Ten opzichte van 2011 
steeg het aantal Rotterdamse hotelgasten in 2012 met 
bijna 12%. Ook het aantal overnachtingen steeg licht 
met 2,4% (bron: CBS). Omdat het aantal overnachtingen 
minder sterk stijgt dan het aantal hotelgasten, kan 
worden geconcludeerd dat men minder lang verblijft in 
Rotterdam. Het gemiddeld aantal nachten dat men in een 
hotel verblijft is ten opzichte van 2011 gedaald van 1,73 
naar 1,59. Omdat er druk staat op de bezettingsgraad 
van hotels en de prijzen van hotelkamers, profiteert 
de hotelmarkt nog niet volledig van de stijging in 
hotelovernachtingen. 

Tot slot is door de flinke toename vanaf 2011 het aantal 
aankomsten op Rotterdam The Hague Airport in 2012 
hoger dan ooit tevoren.

Bezoeken aan
Rotterdam

Rotterdam trekt nog steeds de meeste bezoekers met de jaarlijks terugkerende evenementen en attracties. 
Wel is sinds 2011 het aantal bezoeken aan zowel de evenementen als aan de attracties gedaald. De dalingen 
worden veroorzaakt door lager een bezoekersaantal van bijvoorbeeld Rotterdam City Racing, maar ook door 

een daling van het aantal bezoeken aan Diergaarde Blijdorp. 
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Die zijn vooral bedoeld voor ondernemers met 
tegenvallende omzet, oplopende schulden en/of een 
huurachterstand. Veelal gaat het bij de gesprekken om 
kleine bedrijven tot vijf werknemers. Het zijn zowel jonge 
bedrijven als bedrijven die al tientallen jaren bestaan.
In het gesprek komt de persoonlijke situatie van de 
ondernemer aan bod. Op basis van dit gesprek en de 
bedrijfsgegevens adviseren onze bedrijfsadviseurs de 
ondernemer een plan van aanpak te maken om de crisis 
te lijf te gaan met een meer robuuste bedrijfsvoering. Met 
als doel: een faillissement voorkomen of tijdig hulp zoeken 
van instanties zoals het Regionaal Bureau Zelfstandigen 
(RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Meer hulpaanvragen
Ondernemers in zwaar weer kunnen bij het RBZ een 
tijdelijke aanvulling op hun inkomen tot bijstandsniveau 
aanvragen, mits hun bedrijf op termijn levensvatbaar 
is. Ook een rentedragende lening behoort dan tot de 
mogelijkheden. Het RBZ ziet de aanvragen voor een 
bbz-lening groeien, waardoor er inmiddels een wachttijd 
is ontstaan voor behandeling van aanvragen.

Het klantenbestand voor onze adviesdienst ‘ondernemen 
in zwaar weer’ bestaat grotendeels uit bedrijven in de 
sectoren handel, horeca, bouw en facilitaire diensten. 
Denk hierbij aan branches zoals kledingwinkels, 
restaurants, architecten, taxibedrijven en schoonmakers. 

KAMER VAN KOOPHANDEL
PARTNER

Ondernemen in
zwaar weer

Deze bedrijven blijken in verhouding minder bestand 
tegen de economische tegenspoed en/of minder in staat 
om in te spelen op trends en ontwikkelingen.

Belangrijkste valkuilen
Onze bedrijfsadviseur bespreekt met de ondernemer 
factoren uit zijn externe omgeving zoals de vergrijzing 
of wetgeving. Ook blijkt vaak uit het gesprek of een 
ondernemer een bedrijf voert vanuit een bewuste keuze, 
of het meer als gedwongen ondernemerschap ervaart 
omdat een baan in loondienst niet gevonden werd. Doel 
is om als ondernemer effectiever in te spelen op de 
omgeving en zo een levensvatbaar bedrijf te runnen dat 
weerbaar is tegen bijvoorbeeld economische tegenspoed.
Ervaring vanuit onze adviesgesprekken leert dat het bij 
bedrijven in zwaar weer vaak gaat om een of meer 
key-issues:
• Ondoordacht investeren.
• Nadelige externe omstandigheden.
• Starten zonder plan.
• Doelloos ondernemen.
• Te lang doorgaan.

Kritische elementen blijken verder huurovereenkomsten, 
arbeidscontracten en crediteurenbeleid. Als een 
ondernemer goed naar zijn bedrijf kijkt en deze punten 
onder controle heeft, stijgt de kans op een gezonde 
bedrijfsvoering met toekomstperspectief. 

De Kamer van Koophandel Rotterdam ontvangt en spreekt veel ondernemers uit de stad.
Helaas gaat het niet met alle ondernemers even goed. De afgelopen jaren hebben we daarom 

adviesgesprekken ‘Ondernemen in zwaar weer’ aangeboden.
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Revolutie in de
detailhandel

De magere economische groei en snelle stijging van 
online aankopen zetten in relatief korte tijd de detailhan-
delssector op zijn kop. Retailexpert Frank Quix vergelijkt 
de toenemende invloed van internet met de opkomst 
van het zelfbedieningsconcept in de jaren ’50. Ook toen 
wijzigde het retaillandschap drastisch door ‘evolutie en 
expansie’. Vandaag zijn de opkomst van e-commerce, 
cross channel verkoop en de verbeterde consumentenac-
ceptatie van nieuwe trends de drijvende krachten achter 
de revolutie.

De gevolgen zijn groot. Door een dalende vloerproduc-
tiviteit van fysieke winkels komen er op termijn minder 
winkels, die met andere formats ook beter zijn afgestemd 
op de klant. De fysieke winkel zal steeds meer verbonden 
worden met e-commerce door cross channel concepten. 
Met alle veranderingen zal één ding centraal staan en 
dat is de positie van de consument. Of het nu de fysieke 
winkel of online winkel betreft, het draait meer dan ooit 
om het verleiden en bedienen van de consument.

Winkelgebieden die zich onvoldoende onderscheiden, 
hebben zwakke toekomstperspectieven. De grote binnen-
steden blijven zich volgens Quix goed ontwikkelen. Zij 
zijn aantrekkelijk voor consumenten en profiteren van de 
bevolkingsgroei van de grote steden. Maar middelgrote 
plaatsen en centra van lagere orde krijgen het steeds 
moeilijker.

Gemeentelijke regie
De waterscheiding die zich aftekent, vraag om heldere 
keuzes. Dat beseffen inmiddels alle betrokkenen. De 
markt, overheid en belangenorganisaties zoeken elkaar op 
om de problemen aan te pakken. Zo heeft Detailhandel 
Nederland medio vorig jaar het actieplan detailhandel 
uitgebracht. Daarin waarschuwt de brancheorganisatie 
dat leegstand in buurt-, stads- en dorpscentra tot een 
sterk gevoel van onveiligheid bij inwoners leidt en tot 
ontwrichting van het winkelbestand. Om onnodige 
economische schade te voorkomen, vraagt Detailhandel 
Nederland om een actuele (regionale) detailhandels-
visie die een compacte detailhandelsstructuur beoogt, 
een verlaging van de voorraad slechte winkelmeters en 
versterking van kansrijke winkelgebieden.

Ook de Vereniging van Institutionele beleggers in 
Vastgoed Nederland (IVBN) luidt de noodklok. De vast-
goedbeleggers zijn bereid om te investeren in de verster-
king van perspectiefrijke gebieden en geven daarbij de 
voorkeur aan de binnensteden en grote wijkwinkelcentra. 
Uitbreiding van vierkante meters winkeloppervlakte mag 
als het aan de IVBN ligt alleen op perspectiefrijke winkel-
locaties, maar dan moeten de economische omstandig-
heden dat wel toelaten. Geen nieuwe winkelmeters dus 
voor zwakke locaties.

Bij de transformatie van slechtlopende winkelgebieden 
is er volgens de IVBN meer gemeentelijke regie nodig. 

Winkels op slechte locaties in verdrukking door internet. Vanwege de economische stagnatie en snel 
stijgende internetverkopen tekent zich een duidelijke tweedeling af tussen sterke en zwakke winkelgebieden. 

Om structurele leegstand te voorkomen, zal Rotterdam samen met marktpartijen heldere keuzes moeten 
maken. 
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De vereniging ziet de komende jaren een uitdaging in de 
vormgeving van het winkellocatiebeleid, dat een geza-
menlijke verantwoordelijkheid is van zowel marktpartijen 
als overheid. Beleggers kunnen daarbij de aantrekkelijk-
heid van een winkelgebied sterk bevorderen door investe-
ringen te doen en nauw samen te werken met 
ondernemers.

Focus op de binnenstad
Hoewel de invalshoek vanuit Detailhandel Nederland, 
vastgoedbeleggers en de gemeente verschillend is, is 
er wel een cruciale parallel te trekken. De gemene deler 
is het maken van een heldere keuze voor gebieden met 
toekomstpotentie. Dit sluit goed aan bij de inhoud van de 
in 2013 vastgestelde detailhandelsnota van Rotterdam. 
Rotterdam wil dynamiek en vernieuwing in de detail-
handel faciliteren, maar alleen in die gebieden waar 
voldoende toekomstperspectief is. De Binnenstad van 
Rotterdam is hét gebied waar de focus op ligt. Andere 
gebieden zijn complementair aan de Binnenstad en ook 
hier geldt dat de consument centraal staat en er aandacht 
moet zijn voor de profilering en positionering.

Door te kiezen voor geconcentreerde winkelgebieden ligt 
er voor de toekomt ook een belangrijke taak om niet-
toekomstbestendige gebieden te transformeren. Dit is een 
gezamenlijke opgave voor markt en overheid. In dat kader 
wordt door Stadsontwikkeling Rotterdam veel energie 
gestoken in de realisatie van gemeentelijke investerings-
kaarten. Daarmee wil Rotterdam marktpartijen uitdagen 
om op die plekken te investeren waar kwalitatief de 
meeste waarde voor de stad kan worden toegevoegd.

DETAILHANDEL
ESSAY
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Alleen in 2009 liet de aanvoer van goederen een flinke 
dip zien. De afvoer van goederen heeft in de hele periode 
tussen 2008 en 2012 een stijgende lijn laten zien. In 2013 
werd in het totaal (aanvoer en afvoer) 442 miljoen ton 
afgehandeld, nagenoeg gelijk aan het niveau in 2012. 
Voor 2014 verwacht het Havenbedrijf Rotterdam een 
stijging van 1%.

Ontwikkeling overslag
Wanneer we de verschillende productgroepen nader 
bekijken, zien we dat deze een verschillend beeld laten 

HAVEN
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Crisis heeft weinig vat 
op aan- en afvoer

van goederen

zien. De containeroverslag laat weliswaar in 2009 een dip 
zien, maar presteert in de jaren erna beter dan in 2008. 
Ook de overslag van massagoederen herstelt zich en is in 
2012 hoger dan in het topjaar 2008. Dit komt vooral op 
het conto van de natte bulk.

Martaandeel Rotterdam
De crisis heeft voor het marktaandeel van de Rotterdamse 
haven een positief effect gehad. Tussen 2008 en 2012 
steeg het marktaandeel van 35% naar 38%.

De crisis heeft weinig vat gehad op de aan- en afvoer van goederen in de Rotterdamse haven. 
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Nederland is een distributieland bij uitstek. Dat is geen 
toeval. De overheid heeft de afgelopen 25 jaar bewust 
ingezet op de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en 
de luchthaven Schiphol. En met succes. Beiden hebben 
zich ontwikkeld tot belangrijke hubs in de mondiale 
economie. Maar er is ook veel kritiek op het gevoerde 
mainportbeleid.

De toegevoegde waarde is beperkt, blijkt uit onderzoek. 
Zowel Amsterdam als Rotterdam profiteert te weinig 
van zijn mainportstatus. Die kritiek is niet van vandaag 
of gisteren, maar voor het eerst hebben we nu ook een 
serieus alternatief voorhanden. We snappen namelijk 
steeds beter hoe we de mondiale mainporteconomie 
kunnen verbinden met de regionale kennis- en diensten-
economie. Daarom kunnen we Rotterdam nu echt gaan 
ontwikkelen tot een toonaangevende World Port City.

Hoewel we die ambitie al langer koesteren, zijn haven 
en stad de afgelopen decennia juist verder uit elkaar 
gegroeid. Niet alleen letterlijk doordat de havenactiviteiten 
steeds verder richting zee en achterland trekken, maar 
ook in economisch opzicht. Bedrijven in de stad doen 
vooral zaken met andere bedrijven in de stad en regio, 
terwijl de havenbedrijven hoofdzakelijk internationale 
klanten bedienen. De ontkoppeling is weerspiegelt in 
het Nederlandse mainportbeleid, dat vooral de mondiale 
handelseconomie diende te ondersteunen en niet zozeer 
de regionale economie.

HAVEN EN STAD
ESSAY

Bruggen slaan
tussen haven en stad

Rotterdam: World Port City in 2030

Rotterdam kan de komende jaren uitgroeien tot een toonaangevende wereldhavenstad. Maar bedrijven in de 
stad en haven zullen dan wel beter met elkaar moeten gaan samenwerken. 

Kloof dichten
Om de economische uitdagingen het hoofd te bieden, 
is het voor zowel de haven als de stad van groot belang 
de kloof weer te dichten. In de van oudsher sterke 
maar traditionele Rotterdamse havensectoren, zoals 
transport, logistiek, chemie en energie, zijn vernieuwing 
en verduurzaming broodnodig om concurrerend te 
blijven. De stad staat voor de uitdaging om de economie 
te diversifiëren door de kennis- en diensteneconomie 
verder te ontwikkelen en de maakindustrie opnieuw uit te 
vinden.
Haven en stad kunnen elkaar helpen. Wat is er immers 
simpeler om de goed ontwikkelde kennis- en diensten-
infrastructuur van de stad te koppelen aan de haven-
bedrijven die verlegen zitten om dergelijke kennis 
en diensten? Zo ontstaat een goed functionerende 
regionale economie, die door de toepassing van nieuwe 
technologieën wordt gedreven.
De vraag rijst natuurlijk waarom deze strategische 
koppeling niet eerder tot stand is gebracht. Deels is dat 
toe te schrijven aan het op nationaal niveau gevoerde 
mainportbeleid, waarin regionale en lokale belangen 
minder belangrijk waren en er zodoende kansen zijn 
gemist. Maar dit gaat veranderen. Besluitvorming rond 
ruimtelijke economische ontwikkeling vindt steeds 
vaker niet meer in Den Haag plaats, maar op lokaal en 
regionaal niveau. Niet alleen bij de overheden, maar 
juist bij het regionale bedrijfsleven en de aanwezige 
kennisinstellingen.
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De steeds breder gedragen opvatting dat niet de 
concurrentie tussen natiestaten maar tussen global city 
regions een stempel zal drukken op de economie van een 
land, ligt aan deze machtsverschuiving ten grondslag. 
Voor Rotterdam biedt dit de mogelijkheid om de 
noodzakelijke verbindingen tussen de haveneconomie en 
de stedelijke kennis- en diensteneconomie daadwerkelijk 
vorm te geven.

Kansen pakken
Eén van de sectoren waar nog veel kansen liggen om 
haven en stad te koppelen, is de maritieme zakelijke 
dienstverlening. Hieronder vallen bijvoorbeeld maritieme 
verzekeraars, scheepsfinanciers, scheepsmakelaars, in 
maritiem recht gespecialiseerde advocaten en fiscalisten.

Hoewel steden als Singapore en London als dé 
maritieme service centra van de wereld bekendstaan, 
blaast Rotterdam ook een deuntje mee. Zo is de stad met 
130 vestigingen van maritieme zakelijke dienstverleners 
de zesde speler in de wereld en de derde in Europa. Er 
werken circa 3.000 maritieme specialisten in de stad. 
Verder is Rotterdam de tiende verzekeringsmarkt in de 
wereld. De Nederlandse banken hebben hun maritieme 
portefeuille geconcentreerd in Rotterdam en de stad 
heeft als enige in Nederland een ‘natte’ praktijk in de 
advocatuur en een natte kamer van de rechtbank.

Toch is de strategische koppeling tussen de sector en 
havenbedrijven voor verbetering vatbaar. De maritieme 
zakelijke dienstverleners zijn nog niet altijd in staat om 
in te spelen op ontwikkelingen binnen de sectoren 
transport, logistiek, chemie en energie. Dit terwijl er juist 
veel behoefte bestaat aan maritieme zakelijke expertise 
vanwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
haventechnologie- en financiering, ladingstromen en 

wet- en regelgeving. Door relaties te leggen tussen 
havenbedrijven en de maritieme zakelijke dienstverlening 
kan de Rotterdamse haven haar klanten een nog 
completer en hoogwaardiger product aanbieden en 
kan de stad haar positie als toonaangevend maritiem 
dienstencentrum uitbouwen.

Slimmere haven
Ook de toenemende technologisering van de 
samenleving opent veel mogelijkheden om tot een 
kruisbestuiving tussen haven en stad te komen. Bio-, 
neuro- en nanotechnologie, sensoren, 3D printing, nieuwe 
energiebronnen, robotics en kunstmatige intelligentie 
ontwikkelen zich op dit moment razendsnel en zullen 
onze economie en maatschappij ingrijpend veranderen. 
3D printing is een voorbeeld van een technologische 
ontwikkeling die verstrekkende gevolgen kan hebben 
voor Rotterdam. Alleen al het doordenken van de 
kansen die deze technologie biedt voor de logistieke 
sector, de (maritieme) maakindustrie en de maintenance 
sector leidt tot tal van inzichten voor nieuwe business. 
Innovatieve bedrijven die zijn ingebed in de regionale 
kennisinfrastructuur kunnen designs en prototypes maken 
voor toepassingen in het havenindustrieel complex. Dit 
leidt niet alleen tot een slimmere haven, maar ook tot de 
mogelijkheid om producten door te ontwikkelen en op 
grotere schaal te gaan produceren in de stad.

Kansen genoeg dus. De benodigde fysieke en sociale 
infrastructuur zijn al aanwezig in de stad en de haven, 
alleen de koppeling tussen beiden vraagt om verbetering. 
Een betere samenwerking is ook bittere noodzaak, om de 
mondiale concurrentiestrijd tussen zeehavens en global 
city regions aan te kunnen. Door de handen in elkaar te 
slaan kunnen we van Rotterdam tegen 2030 een echte 
World Port City maken.
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De haven van Rotterdam blijkt tegenslagen redelijk goed 
op te kunnen vangen. De crisis van 2009 bracht weliswaar 
een daling van de overslag met zich mee, maar met een 
beperkt effect. In 2012 zijn, ondanks een krimpende 
economie, nog nooit zoveel goederen overgeslagen: 442 
miljoen ton, 1,7 procent meer dan het jaar daarvoor.

Vrijwel alle segmenten kampten met een daling van de 
overslag, maar daar stond weer een forse stijging van 
ruwe olie en olieproducten tegenover. Dit is juist voor 
een belangrijk deel te danken aan de crisis, die leidde tot 
prijsschommelingen en speculatie en daardoor tot meer 
handelsbewegingen. Ook blijkt de totale investeringssom 
van  15 miljard in de Rotterdamse haven tussen 2008 
en 2013 crisisbestendig. De twee à drie gesneuvelde 
projecten zijn vervangen door nieuwe. Het blijkt dat een 
‘complete’ haven als Rotterdam met een verscheidenheid 
aan goederen en industrieën beter bestand is tegen 
schommelingen dan een gespecialiseerde haven.

Voor bedrijven in de haven ligt het vaak anders. Die 
kunnen door hun specialisatie veelal niet meer doen dan 
meer of minder overslaan of produceren, kostenreducties 
doorvoeren en heftiger concurreren en niet zelden op 
prijs. Om de bedrijven in de haven onder de uitdagende 
economische omstandigheden te ondersteunen, gaf 
het Havenbedrijf forse crisis- en herstelkortingen. In de 
toekomst is zakendoen alleen gebaseerd op verwachte 

PORT OF ROTTERDAM
PARTNER

groei voorlopig voorbij. Flexibiliteit, risicomanagement en 
actief inspelen op nieuwe kansen winnen aan belang.

Technologische vernieuwing
De haven blijft sterk door zich te vernieuwen. Zo is 
door het Havenbedrijf deze eeuw al meer dan  100 
miljoen geïnvesteerd in het verbeteren van de digitale 
infrastructuur in de haven door onder andere de aanleg 
van een glasvezelnetwerk en de oprichting van het 
‘port community system’ PortBase en het nieuwe 
managementinformatiesysteem Hamis.

Er ontwikkelt zich een vijfde modaliteit: data in de 
haven worden toegankelijker waardoor het bedrijfsleven 
de traditionele achterlandverbindingen pijp, rail, weg 
en water efficiënter kan gebruiken. Technologische 
vernieuwingen vragen daarbij om meer samenwerking 
tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Nieuwe 
terminalconcepten en nieuwe chemische processen 
moeten in samenwerking worden bedacht, ontwikkeld 
en ingevoerd. Deze onmisbare innovatie en vernieuwing 
maakt het werk in de haven steeds geavanceerder, 
ingewikkelder en uitdagender.

Strategische samenwerking
Daarnaast levert strategische samenwerking met andere 
steden, havens, landen en clusters mogelijk meer waarde 
op voor de samenleving dan de ‘klassieke activiteiten’. 

Innovatie en flexibiliteit 
essentieel voor weerbare 

haven

De snelle opkomst van de Chinese economie, olieprijsstijgingen, de kredietcrisis en recentelijk de opkomst 
van schaliegas. Gebeurtenissen in de wereldeconomie zijn vaak onvoorspelbaar. En daar kunnen we weinig 

meer tegenover stellen dan flexibiliteit en innovatie. Niet alleen om effecten op te vangen of te dempen.
Maar ook om er sneller op in te kunnen spelen dan de concurrentie, met als doel om marktaandeel veilig te 

stellen of te winnen of om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. 
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Zo genereert de inzet van Portbase in andere havens 
uiteindelijk meer strategische waarde dan wanneer uit 
concurrentieoverwegingen de toepassing tot Rotterdam 
beperkt zou zijn gebleven. En de ontwikkeling van inland 
containerterminals of havens overzee lost problemen 
op, zet aan tot vernieuwing, versterkt clusters onderling 
en genereert nieuwe kansen voor het (Nederlandse) 
bedrijfsleven.

Dus ook door het creëren van een context die ‘business 
sophistication’, innovatie, strategische samenwerking en 
concurrentie tussen bedrijven stimuleert, levert het haven- 
en industriecomplex een unieke bijdrage aan de innovatie 
gedreven economie van Noordwest-Europa. Daardoor 
kan de betekenis van de haven onverminderd blijven 
toenemen, ook bij een eventueel gelijkblijvende, of zelfs 
afnemende, economische prestatie van het complex zelf. 
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Forward Thinking is ‘de durf om verder dan tien jaar 
vooruit te kijken!’. Technologie, demografie, sociale 
waarden en gedrag en omgeving zijn de belangrijkste
drijvende krachten achter de megaveranderingen die we 
de komende jaren zullen zien. De wereld verandert in 
hoog tempo en ondernemers moeten hierop inspelen om 
ook in de toekomst succesvol te blijven. Vooruitkijken en 
snel aanpassen wordt essentieel!
De ‘driver’ technologie kan ervoor zorgen dat goedkope 
productie dicht bij huis mogelijk wordt. Denk aan de 
opmars van de 3D printer. Verder neemt de connectiviteit 
razendsnel toe. Zo zijn er in totaal vijf miljard mensen over 
de hele wereld met een mobiele telefoon. Van hen heeft 
één miljard een smartphone. En de verwachting is dat 
binnen vijf jaar iedereen een smartphone heeft!

Wereldbevolking
Ook de demografische ontwikkelingen gaan razendsnel. 
De prognose is dat de wereldbevolking over twintig jaar is 
doorgegroeid naar negen miljard mensen. De groei vindt 
grotendeels plaats in de ontwikkelingslanden. In Europa 
zal de vergrijzing doorzetten. Waren er in 2000 nog vijf 
werkenden op één gepensioneerde, in 2050 zijn dat er 
nog maar twee. Het gevolg is dat mensen langer zullen 
doorwerken. Maar het betekent ook dat ondernemingen 
mensen op de werkvloer zullen hebben in de leeftijdscate-
gorie van 18 tot 80 jaar en dat vraagt om meer generatie-
gericht personeelsbeleid.

Een duidelijke trend is te zien omtrent sociale waarden en 
gedrag bij de consumenten van morgen. Veel bedrijven 
zullen niet alleen succesvol zijn door zoveel mogelijk 
aandeelhouderswaarde te creëren, maar evengoed door 
wat zij betekenen voor de naaste omgeving. Ondernemin-
gen die hun omgeving niet onderhouden, ondermijnen op 
lange termijn hun bestaansrecht en bedrijfsmodel.

Schaarste
In de omgeving, de laatste drijvende kracht, zal schaarste 
een essentiële rol spelen. Er zijn 1,2 miljard mensen die 
geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Tegelijkertijd 
ontstaat een morele discussie over de plaats waar onze 
consumptieve producten worden gemaakt in relatie tot 
de beschikbaarheid van water. Andere trends zijn ontwik-
kelingen in de beschikbaarheid van energie, klimaatveran-
dering, urbanisatie enzovoort.
Wat betekent dit voor de economie en werkgelegenheid 
in Rotterdam? De impact van deze drivers zou wel eens 
kunnen leiden tot een verschuiving van productie bij 
de bron naar productie dicht bij consumptiegebieden. 
Hierdoor zou transport van grondstoffen en halffabricaten
 aan belangrijkheid kunnen winnen ten opzichte van 
containervervoer. Als productiefaciliteit wordt gevonden 
nabij consumptiegebieden, wat is dan het effect op 
internationaal containervervoer? En wat op de aangelegde 
‘deep sea terminals’? De tijd zal het leren, maar een visie 
is vereist. 

KPMG
PARTNER

Blijft de Rotterdamse 
haven de motor van de 

economie?

Waar staat de haven van Rotterdam in 2020 en welke trends zijn op dit moment zichtbaar? Dat waren de 
hoofdvragen tijdens het eerste ‘KPMG Forward Thinking Seminar: Shipping & Ports’ op 29 oktober jl. in 

Rotterdam.
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