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Samenvatting 

Keyport is één van de zes deelregio’s binnen Brainport Network. Het is tevens de regionale 

samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid gericht op de economische ontwikkeling van 

de regio Keyport. Deze partijen hebben de handen ineen geslagen om de economische structuur van 

de regio duurzaam te versterken en het vestigingsklimaat te verbeteren. Om deze ambitie te realiseren 

heeft Keyport in 2013 acht strategische doelstellingen geformuleerd, inclusief meetbare indicatoren, om 

de voortgang te kunnen monitoren.  

 

Bij de start is er een nulmeting van de geformuleerde strategische doelstellingen uitgevoerd. Binnen 

deze nulmeting, uitgevoerd in het jaar 2013, is de regionale uitgangssituatie inzichtelijk gemaakt. Op 

basis van deze nulmeting is het vervolgens mogelijk om ontwikkelingen te monitoren. In onderstaande 

overzicht hebben we de gerealiseerde ontwikkelingen in de regio Keyport op het gebied van de 

geformuleerde doelstellingen gedurende de periode 2013-2018 samengevat. Daarbij hebben we ook 

aangegeven in hoeverre we het nog realistisch achten dat de beoogde doelstellingen in 2020 

gerealiseerd kunnen worden. Daarbij maken we onderscheid in een drietal categorieën: kansrijk, 

haalbaar en niet kansrijk 

 

Op basis van het overzicht kunnen we concluderen dat de regio Keyport voor het merendeel van de 

doelstellingen op de goede weg is. Dit beeld wordt versterkt door de florerende economie in de regio 

Keyport in de afgelopen twee jaar: 2017 2,9% en 2018 2,7%.  

 

 

Doelstelling Samenvatting Indicatie 

haalbaarheid 

(1) In 2020 is (negatieve) het verschil 

tussen het BRP per inwoner in de regio 

Keyport en het BBP per inwoner in 

Nederland gehalveerd. In 2020 zou dit 

verschil 87,8% moeten zijn.  

Het verschil is in de regio Keyport 

gedurende 2010-2017 met één 

procentpunt afgenomen: van 75,5% 

in 2010 tot 76,7% in 2017. 

Niet kansrijk 

(2) In 2020 is de (bruto) arbeidsparticipatie 

in de regio Keyport toegenomen tot 70% 

De arbeidsparticipatie moet 

gedurende de periode 2019-2020 

nog met 1,3 procentpunt stijgen: 

van 68,7% in 2018 naar 70,0% in 

2020.  

Haalbaar 

(3) In 2020 is de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt in de 

speerpuntsectoren van Keyport  

optimaal. 

Meer dan één op de vijf werkgevers 

ervaren momenteel belemmeringen 

in de productie door een tekort aan 

personeel.  

 

Schoolverlaters van mbo 4 

techniek, hbo techniek, hbo 

gezondheidszorg en hbo onderwijs 

hebben goede 

arbeidsmarktperspectieven, terwijl 

schoolverlaters mbo 4 economie, 

hbo economie een ‘matig’ 

perspectief hebben 

Niet kansrijk 

(4) Er zijn minimaal 250 patenten 

aangevraagd vanuit de Keyport regio tot 

2020. 

In 2011 (132) en 2012 (99) werden 

veel patentaanvragen vanuit de 

regio gedaan.  

Kansrijk 
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(5) De private R&D uitgaven in de Keyport 

regio zijn tot 2020 met een derde 

toegenomen tot 0,8% van het BRP. 

Het aandeel private R&D uitgaven 

als % van het BRP ligt in de periode 

2014-2016 gemiddeld op 0,9%. 

Kansrijk 

(6) De jaarlijkse investeringen in vaste 

activa door de bedrijven en 

maatschappelijke organisaties in de 

regio Keyport regio nemen tot 2020 toe 

tot gemiddeld 1.400 miljoen euro per 

jaar 

Gedurende de periode 2014-2016 

ligt het aantal investeringen door 

bedrijven en maatschappelijke 

organisaties op gemiddeld 1,16 

miljard.  

Haalbaar 

(7) Het aantal bedrijfsuitbreidingen, nieuwe 

vestigingen en aantal starters in de 

speerpuntsectoren heeft in de regio 

Keyport een positief saldo, daarbij 

neemt het aantal starters dat na vijf jaar 

nog steeds actief is toe (groter dan 

57%). 

In 2017-2018 was het saldo van de 

bedrijvendynamiek in de 

speerpuntsectoren positief (+250).   

 

Het aandeel gestarte vestigingen 

dat over vijf jaar nog actief is, is 

stabiel gebleven: 57% (2007-2012) 

en 56% (2013-2018) 

Kansrijk 

(8) In 2020 wordt er jaarlijks gemiddeld 316 

miljoen euro geïnvesteerd in de Keyport 

regio door de overheden. Tevens 

committeert de overheid zich voor 

substantiële bedragen aan 

investeringen in infrastructuur en 

onderwijs 

In 2015 (320 miljoen euro) en 2016 

(332 miljoen euro) lag het aantal 

investeringen in de sectoren 

overheid, zorg en onderwijs boven 

het niveau van de doelstelling.  

Kansrijk 

 

 

Bij het opstellen van de doelstellingen heeft de regio Keyport er bewust voor gekozen om het 

ambitieniveau hoog (met een bepaalde realiteitszin) te leggen. Het is dan ook niet vreemd dat de regio 

op bepaalde doelstellingen achterloopt. Daarbij speelt ook mee dat de regio Keyport afhankelijk is van 

regio-overstijgende (wereldwijde) ontwikkelingen. Het doel van de actualisatie van de nulmeting is dan 

ook vooral om de regio input te geven op welke gebieden ze de komende extra aandacht moet geven.  

 

Om de economische potentie van de regio te kunnen verwezenlijken (doelstelling 1), denken we dat het 

vooral belangrijk is om het arbeidspotentieel in de regio optimaal te benutten (doelstelling 3). Daarvoor 

zien we vijf aandachtsgebieden:  

1) Zet in op technologische aanpassingen; 

2) Versterk het imago van techniekonderwijs  

3) Benut het volledige arbeidspotentieel;  

4) Behoud talent in de regio;  

5) Bevorder een systeem van Leven Lang Ontwikkelen en loonbaanbegeleiding.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Keyport is één van de zes deelregio’s binnen Brainport Network1. Het is tevens de regionale 

samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid gericht op de economische ontwikkeling van 

de regio Keyport. Deze partijen hebben de handen ineen geslagen om de economische structuur van 

de regio duurzaam te versterken en het vestigingsklimaat te verbeteren. Daarbij ligt de nadruk op de 

speerpunten agribusiness, maakindustrie, logistiek, zorg en leisure & retail (zie bijlage 1). Om deze 

ambitie te realiseren is in 2016 het Routeplan 2016-2020 opgesteld2. Het Routeplan beschrijft de 

strategische (regio) doelstellingen die de regio tot 2020 wil realiseren. De projecten die in de regio 

gestart worden met ondersteuning of assistentie van de uitvoeringsorganisatie Keyport, dienen aan 

deze doelstellingen bij te dragen.  

Bij de start is er een nulmeting van de geformuleerde strategische doelstellingen uitgevoerd3. Binnen 

deze nulmeting, uitgevoerd in het jaar 2013, is de regionale uitgangssituatie inzichtelijk gemaakt. Op 

basis van deze nulmeting is het vervolgens mogelijk om ontwikkelingen te monitoren. Nu het routeplan 

halverwege is heeft de regio behoefte aan een actualisatie van de nulmeting. Daarom heeft Keyport aan 

Etil gevraagd om de indicatoren binnen de nulmeting te actualiseren en te analyseren welke stappen de  

regio ten opzichte van de nulmeting gemaakt heeft.. 

De actualisatie van de nulmeting moet de volgende zaken in kaart brengen:  

• Op welke wijze heeft de economie en arbeidsmarkt in de regio Keyport zich gedurende de periode 

2013-2018 ontwikkeld? 

• Welke ontwikkelingen hebben in de regio op het gebied van de strategische doelstellingen ten 

opzichte van de nulmeting in 2013 plaatsgevonden? 

• Welke aandachtspunten kunnen geformuleerd worden om mee te nemen binnen het jaarplan 2020 

en voor het nieuw te ontwikkelen Routeplan 2021-2024?  

                                                           
1 Keyport is een samenwerkingsverband van de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Roerdalen, 

Weert en de Noord-Brabantse gemeente Cranendock. De gemeente Echt-Susteren maakt vanaf 1 januari 2018 
geen onderdeel meer uit van Keyport. In de nulmeting was dit wel nog het geval. Voor de vergelijkbaarheid van de 
resultaten, nemen we de gemeente Echt-Susteren dan ook nog mee in de analyses.  

2 Keyport heeft sinds 2013 activiteiten ontwikkeld en projecten ondersteund die een bijdrage leveren aan de 

versterking van de regionale economische structuur en het verbeteren van het vestigingsklimaat. 
3 Etil (2013), Keyport 2020 Doelstellingen en nulmeting 

Routeplan 2016-2020 

In het routeplan 2016-2020 is gekozen voor een bredere focus dan specifiek de vijf 

speerpuntsectoren. Het kleinschalige en veelzijdige Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is een 

onmiskenbaar aspect van het Keyport DNA. Het MKB fungeert als banenmotor van de regio waarbij 

de vijf speerpuntsectoren van nature sterk vertegenwoordigd zijn. Omdat het MKB 

als vliegwiel dient voor de totale economische structuur zet Keyport 2020 vol in op het verder 

versterken van het MKB.  

 

Doelstellingen routeplan 2016-2020: 

• Het behoud van het aantal banen en creëren van werkgelegenheid 

• Het verbeteren van de bedrijfs- en concurrentiepositie van het bedrijfsleven 

• Het creëren van een vraaggericht opleidingsaanbod 

• Het creëren van oplossingen voor de vervangingsvraag van beschikbaar personeel 

• Het verbeteren van de arbeidsproductiviteit 
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1.2 Strategische doelstellingen en indicatoren nulmeting 

Binnen de nulmeting is onderscheid gemaakt in vijf domeinen (zie bijlage 2):  

• Algemeen  

• People 

• Business 

• Technology 

• Basics 

 

Keyport heeft, in samenwerking met Etil, per domein de volgende strategische doelstellingen 

geformuleerd, inclusief meetbare indicatoren, om de voortgang te kunnen monitoren4: 

  

Algemeen  

1. In 2020 is (negatieve) het verschil tussen het BRP per inwoner in de regio Keyport en het BBP per 

inwoner in Nederland gehalveerd.  

 

People  

2. In 2020 is de (bruto) arbeidsparticipatie in de regio Keyport toegenomen tot 70%*.  

3. In 2020 is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de speerpuntsectoren van Keyport  

optimaal.  

 

Technology  

4. Er zijn minimaal 250 patenten aangevraagd vanuit de Keyport regio tot 2020.  

5. De private R&D uitgaven in de Keyport regio zijn tot 2020 met een derde toegenomen tot 0,8% van 

het BRP.  

 

Business  

6. De jaarlijkse investeringen in vaste activa door de bedrijven en maatschappelijke organisaties in de 

regio Keyport regio nemen tot 2020 toe tot gemiddeld 1.400 miljoen euro per jaar*.  

7. Het aantal bedrijfsuitbreidingen, nieuwe vestigingen en aantal starters in de speerpuntsectoren 

heeft in de regio Keyport een positief saldo, daarbij neemt het aantal starters dat na vijf jaar nog 

steeds actief is toe.  

 

Basics  

8. In 2020 wordt er jaarlijks gemiddeld 316 miljoen euro geïnvesteerd in de Keyport regio door de 

overheden. Tevens committeert de overheid zich voor substantiële bedragen aan investeringen in 

infrastructuur en onderwijs*.  

 

 

                                                           
4 Vanwege een revisie van de onderliggende data, zijn de doelstellingen met een * bijgesteld om aan qua 

ambitieniveau aan te sluiten bij de nieuwe gegevens.  

Toelichting selectie doelstellingen en indicatoren (nulmeting 2013) 

De meeste doelstellingen hebben betrekking op een verbetering die aan het einde van dit 

decennium gerealiseerd moet zijn. De doelstellingen zijn zodanig gekozen en geformuleerd dat 

deze aan de volgende drie criteria voldoen:  

• De doelstelling is ambitieus 

• De doelstelling is realistisch  

• De doelstelling is meetbaar 

 

Doordat de doelstellingen ambitieus zijn, committeert de regio zich om er ‘een schepje bovenop’ te 

doen: alleen maar doen wat er nu reeds gedaan wordt zal niet voldoende zijn om de regio 

structureel te versterken. Immers: stilstand is achteruitgang. Doordat de factor ‘realistisch’ erin 

gebracht is, wordt er echter wel gestreefd naar een situatie die tegen het jaar 2020 daadwerkelijk 

haalbaar is.  
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1.3 Onderzoeksaanpak 

Binnen het onderzoek vormt de kwantitatieve dataverzameling het vertrekpunt van de analyse. De 

verzamelde gegevens hebben zowel betrekking op de meer algemene ontwikkelingen als een update 

van de indicatoren voor het monitoren van de strategische doelstellingen. Daarbij hebben we waar 

mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde definities, afbakeningen, regio-indelingen5 en bronnen zoals 

gehanteerd in de nulmeting6. Om na te gaan in hoeverre de omvang van bepaalde ontwikkelingen zich 

sterk of juist minder sterk hebben voorgedaan, hebben we (waar relevant) voor bepaalde variabelen ook 

gegevens verzameld voor Nederland, Noord-Limburg en Zuid-Limburg. Tot slot hebben we de 

verzamelde gegevens en inzichten vertaald naar aandachtspunten voor het jaarplan 2020 en het 

Routeplan 2021-2024. 

 

1.4 Leeswijzer 

Het resultaat is een rapport van drie hoofdstukken, waarin telkens een van de onderzoeksvragen 

centraal staat. In het laatste hoofdstuk worden aandachtspunten geformuleerd voor het jaarplan 2020 

en het Routeplan 2021-2024. Daarover kunnen de stakeholders vanuit ieders specifieke rol en taak in 

gesprek.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 De regionale afbakening van Midden-Limburg plus Cranendonck zorgt voor uitdagingen bij het verzamelen van 

statistieken: veel regionaal-economische gegevens zijn alleen beschikbaar op COROP-niveau. In voorkomende 
gevallen zal voor de regionale afbakening uit worden gegaan van de COROP Midden-Limburg en zal worden 
aangenomen dat het al dan niet weglaten van de gemeente Cranendonck uit de berekening van beperkte invloed 
is. Waar mogelijk, zullen de gegevens van de gemeente Cranendonck wel meegenomen worden in de statistieken.   

6 In het geval dit niet mogelijk was, hebben we duidelijk aangegeven wat de reden hiervoor is en op welke wijze we 
hiermee omgegaan zijn.  

Op gebieden waar Keyport op dit moment onder het Nederlandse gemiddelde scoort (bijvoorbeeld 

BRP per inwoner of gemiddeld opleidingsniveau) hoeft niet direct verwacht te worden, dat de regio 

een dermate grote inhaalslag in zeven jaar tijd gaat maken, dat de achterstand omgebogen is in een 

voorsprong. Onrealistische doelstellingen werken eerder ontmoedigend, en daarmee averechts. 

Voor de gekozen doelstellingen is dan ook getracht een goede balans te vinden tussen het 

ambitieniveau en haalbaarheid.  

 

Om de doelstellingen te monitoren en eventueel tussentijds bij te kunnen stellen, is het van belang 

dat de voortgang gedetailleerd in beeld gebracht kan worden. Er is dan ook gekozen om alleen 

doelstellingen te formuleren die met behulp van statistische gegevens in beeld gebracht kunnen 

worden. Dit betekent dat een aantal mogelijk interessante doelstellingen buiten beschouwing is 

gelaten. Zo is er op het gebied van ‘basics’ alleen een doelstelling op het gebied van 

overheidsinvesteringen geformuleerd, omdat het algehele ‘vestigingsklimaat’ als begrip te subjectief 

is, en daarmee dus kwantitatief noch objectief goed en volledig in beeld te brengen is. 
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2 Trends en ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk geven we een schets van de economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen 

aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt die gedurende de periode 2010-20187 in de 

regio Keyport plaats hebben gevonden. Verder staan in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 

trends die we op de regio Keyport af zien komen en die een grote impact zullen hebben op de 

economie en arbeidsmarkt van de regio Keyport.  

2.1 Ontwikkelingen economie en arbeidsmarkt  

Omslag van economische crisis naar hoogconjunctuur 

In figuur 2.1 is de economische groei voor de regio Keyport, Nederland en Limburg weergegeven voor 

de periode 2008-2018. De omslag van de economie, van een periode van laagconjunctuur 

(economische crisis) naar hoogconjunctuur, is in de figuur duidelijk terug te zien. In de jaren 2017 

(2,9%) en 2018 (2,7%) floreerde de economie in de regio Keyport. De regio kende in deze jaren een 

vergelijkbare groei met Nederland en Limburg.  

De economie in de regio Keyport heeft langer tijd nodig gehad om te herstellen van de economische 

crisis dan in Nederland en Limburg het geval was, gedurende de periode 2012-2016 lag de 

economische groei in de regio Keyport gemiddeld lager dan in Nederland.  

Figuur 2.1 Economische groei, in volumemutaties (%), Nederland, Limburg en Keyport*, 2008-2018*

 

* Als raming voor de gegevens voor Keyport hebben we de gegevens voor de regio Midden-Limburg gebruikt.  

Bron: CBS 

Herstel werkgelegenheid blijft in Keyport achter ten opzichte van Nederland  

Doordat de economie aantrekt, groeit ook de vraag naar arbeid. Dat betekent dat meer mensen aan het 

werk kunnen. Sinds 2015 is er dan ook weer sprake van een werkgelegenheidsgroei in de regio 

Keyport. Gedurende de periode 2015-2018 kent de regio, als gevolg van een iets lagere economische 

groei, ten opzichte van Nederland een iets minder positieve werkgelegenheidsontwikkeling.  

Het is de verwachting dat de economische groei gedurende de periode 2019-2023 afvlakt, als gevolg 

van een kleinere toename van bestedingen en een lagere export. Dit heeft tot gevolg dat de 

werkgelegenheidsontwikkeling in de regio Keyport geleidelijk terugzakt naar -0,7% in 2023. De 

verwachte werkgelegenheidsontwikkeling in Keyport ligt lager dan de landelijke trend.  

                                                           
7 Voor bepaalde indicatoren in de nulmeting was 2010 het meest actuele realisatiejaar.  
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Figuur 2.2 Ontwikkeling werkgelegenheid (werkzame personen), Nederland, Limburg en Keyport, 2004-2018 

Bron: Etil (VRL), LISA, bewerking Etil 

Keyport kent een beperkte afname beroepsbevolking 

Gedurende de periode 2013-2018 is de beroepsbevolking in Keyport met -0,3% afgenomen (-500 

personen). In Nederland kende de beroepsbevolking gedurende deze periode een toename van 2,4%, 

terwijl in de provincie Limburg de beroepsbevolking met -0,9% daalde. De reden voor deze afwijkende 

trend is dat de potentiële beroepsbevolking in de regio Keyport en Limburg daalt, terwijl deze in 

Nederland nog stijgt. Verder is het aanmoedigingseffect8 in de regio iets beperkter, doordat het herstel 

van de werkgelegenheid in de regio Keyport iets achterbleef ten opzichte van Nederland.  

Figuur 2.3 Ontwikkeling beroepsbevolking, Nederland, Limburg en Keyport, 2004-2018 

Bron: CBS, bewerking Etil 

Werkloosheid daalt naar het laagste niveau sinds 2003 

Als gevolg van de groeiende economie en het toegenomen aantal werkenden is de werkloosheid in de 

regio Keyport in de afgelopen jaren fors afgenomen. De snel toenemende groei in de werkgelegenheid 

is dan ook terug te zien in de werkloosheidsontwikkeling. In 2014 was nog 7,3% van de 

beroepsbevolking in de regio Keyport werkloos, in 2018 is dat gedaald naar 3,4%. Het 

werkloosheidspercentage ligt daarmee lager dan het niveau van 2008 (4,1% voor het uitbreken van de 

economische crisis.  

In 2019 neemt de werkloosheid naar verwachting weer licht toe als gevolg van de lagere verwachte 

economische groei en een toename van de beroepsbevolking als gevolg van het aanmoedigingseffect.  

                                                           
8 Als er sprake is van een sterke toename van de werkgelegenheid zijn werkgevers vaak gedwongen minder hoge 

eisen te stellen aan sollicitanten. Mensen die zich in andere situaties weinig kansrijk achten op een baan¸ zullen 
zich nu alsnog aanbieden. 
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Figuur 2.4 Werkloosheidspercentage, Nederland, Limburg en Keyport, 2003-2018 

Bron: CBS, bewerking Etil 

De spanning op de arbeidsmarkt blijft toenemen 

Het percentage dat volgens de Conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

door een tekort aan arbeidskrachten belemmeringen ervaart in de bedrijfsvoering, is in de regio Keyport 

de afgelopen jaren flink toegenomen: van 0,5% in het eerste kwartaal van 2014, tot 21,1% in het eerste 

kwartaal van 2019. Door dit personeelsgebrek groeien bedrijven in de regio minder snel dan zij zouden 

willen. De trend in de regio Keyport is gelijk aan de landelijke ontwikkeling.  

Naast een kwantitatieve toename van de spanning op de arbeidsmarkt, is de kwalitatieve mismatch 

door trends als technologisering, globalisering, decentralisering en flexibilisering de afgelopen jaren ook 

toegenomen. Medewerkers zijn onder- of overgekwalificieerd, of hebben een opleiding of ervaring die 

niet past bij het werk. Met het oog op de voortdurende bewegingen in de gevraagde competenties blijft 

het essentieel dat werkenden, werkzoekenden en studenten zich blijven aanpassen en ontwikkelen.  

Figuur 2.5 Percentage bedrijven met belemmeringen door tekort aan personeel, Nederland, Limburg en 

Keyport*, 2014 kwartaal 1 – 2019 kwartaal 1 

* Als raming voor de gegevens voor Keyport hebben we de gegevens voor de regio Midden-Limburg gebruikt. 

Bron: CBS 
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Het onbenut arbeidspotentieel neemt af, maar biedt nog steeds kansen 

Keyport heeft in 20179 een onbenut arbeidspotentieel van 16.900 personen, waarbij vier groepen 

onderscheiden kunnen worden.  Op de eerste plaats zijn er mensen zonder betaald werk, die recent 

actief naar werk hebben gezocht en op korte termijn beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. In 2017 

waren dit 4.700 personen. Verder zijn er mensen die op korte termijn beschikbaar zijn, maar die niet 

recent naar werk hebben gezocht (4.800 personen). Anderen hebben wel gezocht, maar zijn niet op 

korte termijn beschikbaar (1.700 personen). Ten slotte zijn er de onderbenutte deeltijdwerkers. Dit zijn 

degenen die meer uren willen werken dan ze al doen en daarvoor ook op korte termijn beschikbaar zijn 

(5.600 personen).  

Figuur 2.6 Samenstelling onbenut arbeidspotentieel, 2017, Keyport* 

* Als raming voor de gegevens voor Keyport hebben we de gegevens voor de regio Midden-Limburg gebruikt. 

Bron: CBS, bewerking Etil 

Voor een vergelijking van het onbenut arbeidspotentieel tussen regio's is het gebruikelijk om het 

onbenut arbeidspotentieel te delen op de bevolking van 15 tot 75 jaar. In 2017 was het onbenut 

arbeidspotentieel in de regio Keyport 9,4% van de bevolking van 15 tot 75 jaar. In Nederland lag dit 

aandeel met 10,2% net iets hoger. Het totale onbenut arbeidspotentieel is net als de werkloosheid de 

afgelopen jaren flink afgenomen als gevolg van de aantrekkende economie. In 2013 ging het in de regio 

Keyport om ruim 22.700 personen, 12,6% van de bevolking van 15 tot 75 jaar. Dit zijn bijna 5.900 

personen meer dan in 2017.   

 

Figuur 2.7 Aandeel onbenut arbeidspotentieel, Nederland, Limburg en Keyport*, 2013-2017 

 

*Als raming voor de gegevens voor Keyport hebben we de gegevens voor de regio Midden-Limburg gebruikt. 

Bron: CBS 

                                                           
9 De gegevens voor 2018 zijn nog niet beschikbaar, het is de verwachting dat het onbenut arbeidspotentieel nog 

verder afgenomen is.  
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2.2 Toekomstige trends en ontwikkelingen  

Naast de omslag op de arbeidsmarkt zijn nog andere ontwikkelingen relevant voor de huidige en 

toekomstige economie en arbeidsmarkt in de regio Keyport. In deze paragraaf staan de belangrijkste 

trends en ontwikkelingen die we op de regio Keyport af zien komen.  

Onvoorspelbaarheid (wereld)economie neemt toe 

Nederland is als open economie voor een groot deel afhankelijk van de wereldeconomie. De dynamiek 

in de wereldeconomie is de laatste jaren, mede als gevolg van verdere internationalisering en 

globalisering, toegenomen. Wanneer er een omslagpunt komt, is dan ook moeilijk te voorspellen. Zo 

kunnen politieke onzekerheden in de EU – zoals de Brexit of de gevolgen van een eventuele 

(wereldwijde) handelsoorlog –  de economische groei nadelig beinvloeden. Gezien deze dynamiek is 

het belangrijk dat de economie in de regio Keyport (en arbeidsmarkt) snel kan schakelen en zich relatief 

eenvoudig aan een nieuwe economische situatie kan aanpassen. 

Demografische ontwikkelingen 

Demografische ontwikkelingen hebben een grote invloed op de arbeidsmarkt in de regio Keyport. Voor 

de regio Keyport als geheel wordt er gedurende de periode 2019-2030 een afname van het aantal 

inwoners verwacht (figuur 2.8). De krimp van de potentiële beroepsbevolking, aantal inwoners 15-74-

jarigen, is gedurende deze periode zelfs nog groter. In het begin kan deze afname van het aantal 

werkzame personen nog gecompenseerd worden door een stijgende arbeidsparticipatie. Dit is op 

termijn echter niet meer mogelijk: de beroepsbevolking zal krimpen, hetgeen de spanning op de 

arbeidsmarkt (verder) vergroot.  

 

Naast de afvlakking van het totaal aantal inwoners zal de samenstelling van de bevolking tot 2030 

drastisch wijzigen als gevolg van ontgroening en vergrijzing. Een steeds groter percentage van de 

bevolking is ouder. Naast de toekomstige uitstroom naar pensioen heeft dit ook gevolgen voor het 

aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt: 55-plussers zijn nog steeds minder snel aan het werk 

vanuit de WW dan personen onder de 55 jaar. Verder nemen werknemers en werkzoekenden minder 

deel aan opleidingen of cursussen naarmate de leeftijd vordert. 

Figuur 2.8 Ontwikkeling bevolking en potentiële beroepsbevolking, 2013-2030, regio Keyport 

 

Bron: CBS, Etil (Progneff) 
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Technologische ontwikkelingen: digitalisering, automatisering en robotisering  

Wereldwijd, dus ook in de regio Keyport, voltrekt zich een ingrijpend transitieproces naar een nieuwe 

economische en maatschappelijke werkelijkheid die voortkomt uit ontwikkelingen in de digitale wereld. 

De Industrie 4.0 (Smart Industry of Industrial Internet) biedt bedrijven vele nieuwe mogelijkheden om 

hun productieproces te optimaliseren, slimme en gepersonaliseerde producten te ontwikkelen en hun 

businessmodel aan te passen, bijvoorbeeld door diensten toe te voegen aan hun producten.  

De industrie in de regio Keyport (maakindustrie) opereert op een mondiaal speelveld en is sterk 

afhankelijk van de export. Het is dus noodzakelijk dat de industrie vooroploopt in deze transitie. Behalve 

om de sectoren van de fysieke economie waarin de regio Keyport traditioneel sterk is, gaat het hierbij 

ook om de totale inzet op de digitale of interneteconomie in de regio Keyport. . 

Ecologische ontwikkelingen 

Om de opwarming van de aarde te beperken, moet de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk omlaag. 

In het Ontwerp van het Klimaatakkoord van december 2018 is een pakket van maatregelen uitgewerkt. 

Die maatregelen zijn veelomvattend. Het centrale doel is het terugdringen van de uitstoot van 

broeikasgassen in Nederland met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Daarnaast kan de 

Europese inzet van het kabinet leiden tot een aangescherpte ambitie richting de 55 procent.  

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen betekent een energietransitie die grote impact zal 

hebben op vrijwel alle facetten van onze samenleving. Op vele terreinen en in alle delen van ons land 

zijn grote veranderingen te verwachten. Ook op de arbeidsmarkt van de regio Keyport zal de 

energietransitie voelbaar en zichtbaar zijn. Nieuwe technologieën, energiebesparing en ander gedrag 

leiden tot een andere vraag naar producten en diensten en daarmee ook tot een andere samenstelling 

van de werkgelegenheid. Als de arbeidskrachten die nodig zijn voor de uitvoering van de regionale 

klimaatplannen niet beschikbaar zijn, kan dit de ambities van de regio Keyport om de broeikasemissies 

te reduceren belemmeren. 

Opkomst van de circulaire economie  

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de 

verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. 

Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de 

wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te 

gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer samenwerking en minder 

grondstoffenverbruik. De transitie naar een circulaire economie is volgens de Europese Commissie 'de 

gelegenheid om onze economie te transformeren en nieuwe en duurzame concurrentievoordelen voor 

Europa te genereren'.  

De transitie naar een circulaire economie biedt economische kansen voor Nederland (en daarmee ook 

de regio Keyport), kan Nederland minder afhankelijk maken van de import van schaarse grondstoffen 

en bijdragen aan een schoner milieu. Het is een flinke opgave om deze kansen te realiseren. Zo zijn 

investeringen en nieuwe allianties van bedrijven nodig en zullen bedrijven met gevestigde belangen de 

transitie remmen. Overheidsbeleid zal vaak nodig zijn om belemmeringen te overwinnen en een andere 

kijk op het belang van grondstoffen te krijgen.  
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3 Actualisatie indicator 
nulmeting 

In dit hoofdstuk brengen we in beeld welke ontwikkelingen in de regio Keyport op het gebied van 

de strategische doelstellingen ten opzichte van de nulmeting in 2013 hebben plaatsgevonden. In 

elke paragraaf staat een van de vijf domeinen (algemeen, people, technology, business en 

basics) centraal.  

3.1 Algemeen10 

Doelstelling 1: 

In 2020 is het (negatieve) verschil tussen het bruto regionaal product per inwoner in de regio 

Keyport en het BBP per inwoner in Nederland gehalveerd11.  

 

In de regio Keyport is het BBP per inwoner sinds 2010 jaarlijks gestegen: van 29.040 euro in 2010 naar 

33.020 euro in 2017 (figuur 3.1). Alleen in het jaar 2012 was er sprake van een afname van het BRP per 

inwoner. Vooral in het jaar 2017 is het BBP per inwoner in de regio Keyport ten opzichte van eerdere 

jaren relatief sterk toegenomen als gevolg van de flerende economie in de regio (zie §2.1) 

 

Figuur 3.1 Bruto regionaal product per inwoner, Keyport en Nederland, 2010-2017 

 

Bron: CBS 

 

In 2010 was het verschil tussen BRP per inwoner in Keyport en Nederland ongeveer 9.300 euro. Anders 

geformuleerd: het BRP per inwoner van Keyport lag in 2010 op 75,7% van het Nederlandse 

gemiddelde. Volgens de geformuleerde doelstelling zou dit in 2020 87,8% moeten worden (figuur 3.2). 

Gedurende de periode 2010-2017 is het verschil tussen het bruto regionaal product per inwoner tussen 

Keyport en Nederland met één procentpunt afgenomen (tot 76,7%).  

Gezien de geformuleerde doelstelling lijkt deze afname van het verschil onvoldoende om de 

geformuleerde doelstelling in 2020 te bereiken.   

 

                                                           
10 Voor het bruto regionaal product zijn alleen gegevens op COROP-niveau beschikbaar. De gepresenteerde 

gegevens in deze paragraaf zijn dan ook voor de regio Midden-Limburg, exclusief Cranendonck.  
11 In 2011 en 2018 is er een revisie geweest van de nationale en regionale rekeningen, waardoor de gegevens over 

het bruto regionaal product per inwoner afwijken van de gegevens zoals opgenomen in de nulmeting.  
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Figuur 3.2 BRP per inwoner Keyport ten opzichte van Nederland 

 

Bron: CBS, bewerking Etil 

 

Een belangrijk aandachtspunt bij bovenstaande analyse is dat er in 2011 en 2018 sprake is geweest 

van een revisie van de nationale en regionale rekeningen. Op basis van de nieuwe gegevens is het 

verschil tussen BRP per inwoner in Keyport en Nederland 9.300 euro, terwijl dit op basis van de oude 

gegevens slechts 2.802 euro was12.  

 

Om na te gaan of de geformuleerde doelstelling op basis van de nieuwe gegevens nog wel realistisch 

is, hebben we in figuur 3.3 ook de gegevens van het BRP per inwoner voor Limburg, Noord-Limburg en 

Zuid-Limburg ten opzichte van Nederland weergegeven voor de periode 2010-2017. In Noord-Limburg 

is het verschil met Nederland gedurende de periode 2010-2017 met 8,4 procentpunt afgenomen, terwijl 

dit verschil in Zuid-Limburg met 7,0 procentpunt afgenomen is. De verschillen tussen de afname in 

Noord-Limburg en Zuid-Limburg zijn vergeleken met de afname in Keyport groot.  

 

Figuur 3.3 BRP per inwoner Keyport, Limburg, Noord-Limburg en Zuid-Limburg ten opzichte van Nederland, 

2010-2017 

 

Bron: CBS, bewerking Etil 

                                                           
12 Etil (2013). Keyport 2020 Doelstellingen en nulmeting 
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3.2 People 

3.2.1 Arbeidsparticipatie 

 
Doelstelling 2:  

In 2020 is de (bruto) arbeidsparticipatie in de regio Keyport toegenomen tot 70%13 

 

De (bruto) arbeidsparticipatie ligt in de regio Keyport in 2018 met 68,7% onder het Nederlandse 

gemiddelde (figuur 3.4). Afhankelijk van enkele fluctuaties, veelal veroorzaakt door conjunctuurgolven, 

ligt de participatiegraad in Keyport gedurende de periode 2010-2018 gemiddeld 2 procentpunt onder het 

landelijk niveau. Gedurende de periode 2010-2018 is dit verschil afgenomen, van 2,3 procentpunt in 

2010 naar 1,8 procentpunt in 2018.  

 

Figuur 3.4 Bruto arbeidsparticipatie in Nederland, Limburg, Noord- en Zuid-Limburg en Keyport, 2003-2018 

 

Bron: CBS, bewerking Etil 

                                                           
13 In 2015 is het CBS bij de gegevens over arbeidsdeelname overgestapt op de ILO-definities. Binnen de ILO-

definitie wordt uitgegaan van de leeftijdsgroep 15-74-jarigen en niet zoals voorheen van de leeftijdsgroep 15-64-
jarigen. Deze wijziging heeft ook gevolgen voor de in 2013 vastgestelde ambitie binnen doelstelling 2. Deze hebben 
we dan ook aangepast van 75% naar 70%.  
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Toelichting doelstelling 1: 

Door de regionale economie te stimuleren, is het uiteindelijk de bedoeling dat de welvaart van de 

regio bevorderd wordt. Om de welvaart van een regio in beeld te brengen wordt veelal het bruto 

regionaal product per inwoner gehanteerd. De ontwikkeling van het BRP in de regio Keyport is van 

veel factoren afhankelijk. Op een deel van die factoren hebben de actoren binnen de regio zelf 

invloed, maar het BRP wordt vooral bepaald door de omliggende gebieden en (vooral) de 

ontwikkeling van de (wereld)economie in het algemeen.  

 

Omdat de ontwikkeling van het BRP voor het grootste deel afhankelijk is van externe factoren, is 

het lastig om als doelstelling een groeipercentage op het huidige BRP te leggen. Immers: als de 

huidige crisis lang aanhoudt zal de groei van het BRP vrijwel zeker achterblijven bij iedere 

doelstelling. Als de economie echter weer aantrekt, kan een groeidoelstelling relatief eenvoudig 

gehaald worden, zonder dat dit het resultaat is van vooruitgang die gerealiseerd is door actoren 

binnen de regio Keyport. Daarom is er een doelstelling geformuleerd die ambitieus is en tevens 

rekening houdt met conjunctuurschommelingen buiten de invloedsfeer van actoren binnen de regio 

Keyport. Door de ontwikkeling af te zetten tegen het Nederlandse gemiddelde kan gezien worden of 

de regio Keyport zich bovengemiddeld ontwikkelt. 
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Een belangrijke oorzaak voor het verschil in arbeidsparticipatie tussen Keyport en Nederland is het 

verschil in leeftijdsopbouw tussen beide regio’s. Binnen Keyport is het aandeel 45 tot 75 jarigen groter 

dan in Nederland het geval is. Ouderen hebben een lagere arbeidsparticipatie dan jongeren en 25 tot 45 

jarigen (zie figuur 3.5). Kijken we naar de arbeidsparticipatie naar leeftijd dan zijn de verschillen tussen 

Keyport en Nederland beperkt, voor de leeftijdsgroepen 15 tot 25 jarigen en 25 tot 45 jarigen ligt deze in 

2018 in de regio Keyport zelfs hoger dan in Nederland..   

 

Het leeftijdsverschil in de omvang van de arbeidsparticipatie is ook een belangrijke reden waarom de 

ontwikkeling van de arbeidsparticipatie redelijk vlak verloopt. Door de vergrijzing neemt het aandeel 

ouderen in de beroepsbevolking toe, waardoor de arbeidsparticipatie onder druk komt te staan. Ten 

opzichte van de geformuleerde doelstelling (arbeidsparticipatie van 70%) moet de arbeidsparticipatie in 

de regio Keyport gedurende de periode 2019-2020 nog met 1,3 procentpunt stijgen.  

 

Figuur 3.5 Bruto arbeidsparticipatie naar kenmerken, Nederland en Keyport, 2012-2018 

 

Bron: CBS, bewerking Etil 

 

Naast de bruto arbeidsparticipatie is het ook belangrijk om naar de ontwikkeling van de netto 

arbeidsparticipatie, het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking, 

te kijken. Theoretisch zou de participatie namelijk kunnen toenemen bij gelijkblijvende werkgelegenheid, 

doordat meer mensen zich als werkloos/werkzoekend inschrijven. Door het aantrekken van de 

economie is de netto arbeidsparticipatie in de regio Keyport vanaf het jaar 2014 sterk toegenomen. De 

stijging is ten opzichte van Nederland, Limburg, Noord-Limburg en Zuid-Limburg wel relatief beperkt.  

 

Figuur 3.6 Netto arbeidsparticipatie in Nederland, Limburg, Noord- en Zuid-Limburg en Keyport, 2003-2018 

 

Bron: CBS, bewerking Etil 
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3.2.2 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt14 

 

Doelstelling 3: 

In 2020 is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de speerpuntsectoren van Keyport 

optimaal. 

 

Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is het van belang dat er balans is tussen vraag (de 

werkgevers) en aanbod (werknemers en werkzoekenden). ‘Balans’ op de arbeidsmarkt is niet hetzelfde 

als een situatie van ‘geen krapte’ of ‘geen tekort’. Dit kan namelijk ook het resultaat zijn van het gebrek 

aan vraag naar arbeid (zoals in de huidige crisissituatie veelal het geval is). Er dient dus gestreefd te 

worden naar een situatie waarin er zowel voldoende vraag als voldoende aanbod is. Daarbij zou als 

randvoorwaarden moeten gelden dat:  

• de werkgelegenheid groeit (of in ieder geval eenzelfde ontwikkeling doormaakt als landelijk), vooral 

in beroepsgroepen die voor de speerpunten van belang zijn;  

• er voldoende stageplekken op mbo niveau zijn;  

• de werkloosheid afneemt (reeds behandeld in paragraaf 2.1).  

 

Huidige arbeidsmarktspanning15 

In de regio Keyport is de spanning op de arbeidsmarkt de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. In het 

vierde kwartaal van 2018 is de arbeidsmarkt in de regio Keyport met een spanningsindicator van 1,81 

als ‘krap’ te typeren.  De arbeidsmarktspanning ligt daarmee net iets lager dan landelijk, 

spanningsindicator van 1,99, het geval is. De toename van de spanning doet zich vooral voor in 

technische beroepen, ICT beroepen, agrarische beroepen en transport en logistiek beroepen. Ondanks 

de toegenomen arbeidsmarktspanning zijn er in de regio Keyport ook nog mensen die (veel) 

concurrentie op de arbeidsmarkt ervaren. Het gaat om mensen die werkzaam zijn in creatieve en 

taalkundige beroepen en om pedagogische beroepen.   

                                                           
14 De presenteerde gegevens in deze paragraaf hebben betrekking op de regio Midden-Limburg, exclusief de 

gemeente Cranendonck.  
15 De spanningsindicator van het UWV verschaft inzicht in de spanning op de arbeidsmarkt. Het is de verhouding 

tussen openstaande en kortdurende vacatures. Een score > 1,5 is gunstig voor werkzoekenden; er is meer vraag 
dan aanbod (typering krap). Wanneer de score > 4,0 is de situatie zeer krap.  Een score lager dan 0,67 is ongunstig 
voor werkzoekenden; er is meer aanbod dan vraag. Bij een score < 0,25 is de situatie zeer ruim. Bij een score 
tussen 0,67 en 1,5 is er sprake van evenwicht op de arbeidsmarkt.  

Toelichting doelstellingen 2 en 3: 

De regio Midden-Limburg is door het Rijk geclassificeerd als anticipeerregio. Dit betekent dat de 

bevolking regiobreed nog niet afneemt, maar het de verwachting is dat dit op termijn wel zal 

gebeuren. Daarbij is de bevolkingssamenstelling wel al aan veranderingen onderhevig, met een 

toenemend aandeel ouderen (vergrijzing) en een afnemend aandeel jongeren (ontgroening). 

Tevens kan het voorkomen dat de bevolking in delen van de regio wel al afneemt. De gemeente 

Cranendonck ligt buiten het anticipeergebied Midden-Limburg, maar zal als perifere gemeente (op 

termijn) niet aan de bevolkingskrimp kunnen ontkomen. 

 

Bevolking is een belangrijk thema in de regio Keyport. Een krimpende en vergrijzende bevolking 

heeft namelijk ook gevolgen op het toekomstige arbeidsaanbod. Om de ontwikkeling van de 

beroepsbevolking in goede banen te leiden heeft Keyport twee doelstellingen in het domein ‘people’ 

geformuleerd: één over de vergroting van de arbeidsparticipatie en één over de aansluiting 

onderwijs-arbeidsmarkt. De eerste doelstelling is meer kwantitatief ingestoken, immers: bij een 

grotere participatie worden de gevolgen van bevolkingskrimp gecompenseerd of teniet gedaan.  

De tweede doelstelling is vanuit kwalitatief oogpunt bezien. Het is namelijk van belang dat de 

werkgelegenheid en de beroepsbevolking in een regio bij elkaar passen, of dit nou op een laag, 

middelbaar of hoog opleidingsniveau is. 
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Figuur 3.7 Arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse, Nederland en Keyport, 4e kwartaal 2018 

 

Bron: UWV 

 

Toekomstige aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

Figuur 3.8 toont voor opleidingscategorieën binnen het middelbaar (beroeps)onderwijs en het hoger 

onderwijs hoe in de regio Keyport de komende zes jaar (2017-2022) de verhouding tussen de totale 

arbeidsvraag en het totale arbeidsaanbod naar verwachting zal zijn. We maken onderscheid in een 

vijftal ITA-typeringen voor schoolverlaters, van slecht (ITA > 1,15) tot zeer goed (ITA ≤ 0,85)16, 17. 

 

Het is de verwachting dat in de regio Keyport de toekomstige perspectieven voor jongeren die tussen 

2017 en 2022 de arbeidsmarkt zullen betreden gemiddeld genomen over alle mbo en hbo 

opleidingscategorieën goed zijn (figuur 3.8). Dit biedt ook kansen voor andere werkzoekenden. Er zijn 

echter verschillen tussen opleidingsniveaus- en richtingen18: 

• De opleidingsrichtingen binnen het opleidingsniveau mbo 2/3 hebben een ‘matig’ perspectief in de 

regio Keyport. Hetzelfde geldt voor de landelijke situatie, met uitzondering van mbo 2/3 techniek: 

landelijk heeft deze richting op mbo 2/3 een iets beter (typering ‘redelijk’) perspectief.  

• In Keyport hebben schoolverlaters van mbo 4 techniek, hbo techniek, hbo gezondheidszorg en hbo 

onderwijs goede arbeidsmarktperspectieven, terwijl schoolverlaters mbo 4 economie, hbo 

economie een ‘matig’ perspectief hebben.  

• Ook bij opleidingstypen waar sprake is van een aanbodoverschot is het mogelijk dat er als gevolg 

van een kwalitatieve mismatch problemen zijn om in de personeelsbehoeften te voorzien.  

 

Vooral werkgevers in de speerpuntsectoren agribusiness, logistiek, maakindustrie en zorg zullen relatief 

veel moeite hebben om in de personeelsbehoeften te voorzien. Gezien de perspectieven voor de 

economische opleidingsrichtingen is dit probleem naar verwachting voor werkgevers binnen de leisure 

& retail relatief minder groot.  

 

 

                                                           
16 De indicator toekomstig arbeidsmarktperspectief (ITA) geeft voor schoolverlaters en werkzoekenden op elk 

opleidingsniveau de verwachte verhouding weer tussen het totale arbeidsaanbod en de totale arbeidsvraag over de 
prognoseperiode.   

17 Een kwalitatieve beschrijving van de ITA. ITA ≤ 0,85 wordt als “zeer goed” getypeerd, ITA > 0,85 en ≤ 1,00 als 
“goed”, ITA > 1,00 en ≤1,05 als “redelijk”, ITA > 1,05 en ≤ 1,15 als “matig” en ITA > 1,15 als “slecht” 

18 Bij de weergegeven arbeidsmarktperspectieven naar opleidingsniveau en studierichting hoort een kanttekening: de 
scores tonen het gemiddelde perspectief per opleidingscategorie. Er kan variatie bestaan in de perspectieven die 

de onderliggende opleidingen bieden.  
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Figuur 3.8 Toekomstige arbeidsmarktsituatie in 2022 per opleidingscategorie, Keyport en Nederland** 

 

* Regionale aantallen werkzame personen zijn onvoldoende klein om een perspectief vast te kunnen stellen.  
** Een kwalitatieve beschrijving van de ITA. ITA ≤ 0,85 wordt als “zeer goed” getypeerd, ITA > 0,85 en ≤ 1,00 als 

“goed”, ITA > 1,00 en ≤1,05 als “redelijk”, ITA > 1,05 en ≤ 1,15 als “matig” en ITA > 1,15 als “slecht” 

Bron: ROA (POA), bewerking Etil 

 

Kans op stage en kans op leerbaan 

Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is het van belang dat er voldoende stageplekken en 

leerbanen beschikbaar zijn voor deelnemers aan middelbaar onderwijs. In deze tijdelijke 

arbeidsplaatsen kunnen mbo’ers kennis en ervaring opdoen waar zij zelf en hun (toekomstige) 

werknemers profijt van zullen hebben. Jaarlijks publiceert de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (SBB) een overzicht van de regionale kansen en tekorten voor stageplaatsen en 

leerbanen. De categorieën in figuur 3.9.a en 3.9.b worden als volgt gedefinieerd: 

 

• Goed: meer stageplaatsen/leerbanen dan het aantal studenten  

• Ruim voldoende: in het algemeen evenwicht, sommige opleidingen meer 

stageplaatsen dan leerlingen  

• Voldoende: evenwicht tussen leerlingen en stageplaatsen  

• Matig: in het algemeen evenwicht, sommige opleidingen minder stageplaatsen 

dan leerlingen  

• Gering: tekort aan stageplaatsen/leerbanen  

• Geen uitspraak mogelijk: niet alle mbo-instellingen bieden opleidingen zowel in 

de bol als in de bbl aan. Daarom wordt niet voor alle opleidingen zowel bij kans 

op stage als bij kans op leerbaan een uitspraak gedaan. 

 

In de regio Keyport heeft veruit het grootste aandeel van de mbo-opleidingen, waarvoor een uitspraak 

kans op stage (meer dan 70 procent voldoende tot goede kans) of een kans op leerbaan (meer dan 

95% voldoende tot goede kans) mogelijk is, een voldoende tot goede kans. Werkgevers zien het 

aanbieden van stages en/of leerbanen als een belangrijk wervingsinstrument in de huidige gespannen 

arbeidsmarkt.  
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Figuur 3.9.a Kans op stage 2019, aantal opleidingen met bijbehorende perspectief, Keyport* 

 

*Aantal opleidingen met een bepaald perspectief Kans op stage 

Bron: SBB, bewerking Etil 

 

 

 

Figuur 3.9.b Kans op leerbaan 2019, aantal opleidingen met bijbehorende perspectief, Keyport* 

 

*Aantal opleidingen met een bepaald perspectief Kans op stage 

Bron: SBB, bewerking Etil 
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3.3 Technology 

3.3.1 Patentaanvragen 

Doelstelling 4: 

Er zijn minimaal 250 patenten aangevraagd vanuit de Keyport regio tot 2020 

 

De meeste recente gegevens over patentaanvragen stammen uit de periode 2008-201219. In die jaren 

werden er vooral in 2011 (132) en 2012 (99) veel patentaanvragen vanuit de regio Keyport gedaan. 

Keyport heeft bij de nulmeting uitgesproken gedurende de periode 2013-2020 gemiddeld 36 

patentaanvragen vanuit de regio te willen realiseren. Met de aantallen in 2011 en 2012 is de regio 

Keyport goed op weg om deze doelstelling te realiseren.  

 

Figuur 3.10 Patentaanvragen 2008-2012 en doelstelling, Keyport* 

 

*Als raming voor de gegevens voor Keyport hebben we de gegevens voor de regio Midden-Limburg gebruikt. 

Bron: Eurostat, Etil, 2019 

 

                                                           
19 Patentaanvragen bij de European Patent Office (Eurostat).  
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Toelichting doelstellingen 4 en 5: 

Het domein ‘technology’ draait vooral om de innovatieve kracht van Keyport. Dit vertaalt zich in 

zowel het aantal patentaanvragen als in de innovatie-uitgaven. Beide aspecten zijn interessante 

gegevens om naar te kijken. Patent-aanvragen zijn een ‘tastbaar’ bewijs van geslaagde nieuwe 

ontwikkelingen: ze geven aan dat er niet alleen geïnvesteerd en nagedacht wordt, maar dat de 

investeringen in onderzoek en ontwikkeling (research en development, R&D) zich ook terugbetalen 

in unieke vondsten, die middels patenten beschermd kunnen worden.  

 

Patenten zijn echter slechts een deel van het verhaal. Het komt namelijk vaak voor dat bedrijven 

wel innoveren, maar deze innovaties niet in een patent vastleggen. Patent-aanvragen zijn immers 

vaak langdurige procedures die bedrijven in eerste instantie meer geld kosten dan ze opleveren. 

Daarbij kan het voordeel van een patent soms snel door concurrenten teniet worden gedaan, door 

een paar eenvoudige aanpassingen in het ontwerp. Daarom kiezen bedrijven er vaak voor om, in 

plaats van een patent aan te vragen, het product onder een merknaam te registreren. Daarmee 

hopen ze een goede marktpositie te verwerven voordat concurrenten hun idee kunnen kopiëren. 

Omdat niet alle innovatie tot een patent(aanvraag) leidt is het daarom van belang ook naar de 

uitgaven aan R&D in het algemeen te kijken. 
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3.3.2 R&D-uitgaven 

Doelstelling 5: 

De private R&D uitgaven in de Keyport regio zijn tot 2020 met een derde toegenomen tot 0,8% 

van het BRP20 

 

Bij de nulmeting in 2013 waren er gegevens over de private R&D-uitgaven voor de jaren 2006, 2008 en 

2010 beschikbaar op het niveau van de regio Keyport21. Inmiddels is het gezien de beperkte steekproef 

van de Community Innovation Survey (CIS) niet langer mogelijk om de gegevens op het niveau van de 

regio Keyport beschikbaar te stellen. De gegevens kunnen alleen op het niveau van Noord-Limburg en 

de Keyport regio inzichtelijk worden gemaakt22. Om toch een indicatie te geven van de R&D uitgaven in 

de regio Keyport hebben we een raming gemaakt (zie toelichting onder figuur 3.11).  

 

Figuur 3.11 R&D uitgaven 2014-2016, Noord-Limburg en Keyport, Noord-Limburg*, Keyport* en Zuid-Limburg 

(x €1 miljoen) 

 

* Raming R&D uitgaven Noord-Limburg en Keyport o.b.v. gemiddelde verhouding R&D uitgaven tussen Noord-

Limburg en Keyport in 2006, 2008 en 2010 (22% Keyport en 78% Noord-Limburg)23 

Bron: CBS, bewerking Etil 

 

De innovatiekracht van regio wordt vaak uitgedrukt in de R&D-intensiteit: de uitgaven aan R&D als 

percentage van het bruto binnenlands product (bbp) of bruto regionaal product (brp). Tussen 2014 en 

2016 waren de (geraamde) R&D-uitgaven in de regio Keyport gemiddeld circa 0,9% van het BRP (figuur 

3.12). De door Keyport geformuleerde doelstelling is 0,8% van het BRP in 2020. Het aandeel private 

R&D uitgaven ligt gedurende de periode 2014-2016 dus op een hoger niveau dan de beoogde 

doelstelling.  

 

Niet alleen in absolute zin vinden er meer R&D-uitgaven in Noord-Limburg en de Keyport regio plaats, 

ook in verhouding tot het brp blijken deze twee deelregio’s gezamenlijk R&D-intensiever te zijn dan 

Zuid-Limburg. Daarentegen huisvest Zuid-Limburg juist de meeste campussen. Dit is een interessant 

gegeven, gelet op het belang dat wordt toebedeeld aan de campussen in het regionale innovatieproces.  

De regionale sectorstructuur en specialisatie zijn echter ook belangrijke factoren die de R&D intensiteit 

bepalen.  In zijn algemeenheid is de maakindustrie het meest R&D-intensief. Hierbinnen zijn de 

elektrische apparatenindustrie, elektrotechnische industrie, machine-industrie, farmaceutische industrie 

en auto- en aanhangwagenindustrie in het bijzonder R&D-intensief. Daarnaast is er ook een aantal 

R&D-intensieve dienstensectoren. Het gaat hierbij vooral om bedrijven actief in het speur- en 

                                                           
20 R&D-uitgaven van hoger onderwijsinstellingen en het Maastricht UMC zijn niet meegenomen, hetgeen in totaal in 

Limburg in 2014 190 miljoen euro was.  
21 Als raming voor de gegevens voor Keyport hebben we de gegevens voor de regio Midden-Limburg gebruikt. 
22 CBS en TNO (2017). Compositie analyse van de Limburgse economie 
23 Dit is een voorzichtige inschatting. Ook met deze voorzichtige inschatting wordt de beoogde doelstelling bereikt.  
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ontwikkelingswerk en dienstverlening op het gebied van informatietechnologie (inclusief 

softwareontwikkeling) en informatie (zoals dataplatforms, webhosting en webportals). Ook architecten, 

ingenieursdiensten en industrieel ontwerpers (deze laatste subsector is onderdeel van de bedrijfstak 

design, fotografie en vertaalbureaus) zijn relatief R&D-intensief. Doorredenerend zou de meer diverse 

sectorstructuur binnen de maakindustrie in Noord-Limburg en de Keyport regio dan een deelverklaring 

kunnen zijn24.  

 

Figuur 3.12 R&D uitgaven als percentage van het BRP,  Noord-Limburg en Keyport, Noord-Limburg*, 

Keyport* en Zuid-Limburg, 2014-2016  

 

 

* Raming R&D uitgaven Noord-Limburg en Keyport o.b.v. gemiddelde verhouding R&D uitgaven tussen Noord-

Limburg en Keyport  in 2006, 2008 en 2010 (22% Keyport en 78% Noord-Limburg) 

Bron: CBS, bewerking Etil 

3.4 Business 

3.4.1 Investeringen 

 

Doelstelling 625: 

De jaarlijkse investeringen in vaste activa door de bedrijven en maatschappelijke organisaties in 

de regio Keyport regio nemen tot 2020 toe tot gemiddeld26 € 1.400 miljoen per jaar27 

 

Bij het inzichtelijk maken van de jaarlijkse investeringen kijken we naar alle investeringen28. Dat wil 

zeggen: uitgaven voor geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het 

productieproces worden gebruikt.  

 

 

                                                           
24 CBS en TNO (2017). Compositie analyse van de Limburgse economie 
25 Voor de investeringen in vaste activa zijn alleen gegevens op COROP-niveau beschikbaar. De gepresenteerde 

gegevens zijn dan ook voor de regio Midden-Limburg, exclusief Cranendonck.  
26 Door naar het gemiddelde van meerdere jaren te kijken, kan er voor uitschieters naar boven of beneden 

gecorrigeerd worden. 
27 In 2011 en 2018 is er een revisie geweest van de nationale en regionale rekeningen, waardoor de gegevens over 

de investeringen afwijken van de gegevens zoals opgenomen in de nulmeting. De doelstelling is aangepast, van 
€1.500 miljoen tot €1.400 miljoen, zodat de eerder vastgestelde ambitie overeenkomt met de nieuwe gegevens. 

28 Idealiter zouden we alleen investeringen (>€ 1 miljoen) in de doelstelling meenemen. Deze gegevens zijn echter 
niet voorhanden.  
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De investeringen in vaste activa omvatten: 

• Het saldo aan- en verkopen van materiële vaste activa (woningen en bedrijfsgebouwen); grond-, 

weg- en waterbouwkundige werken; vervoermiddelen; machines, installaties en computer; in 

cultuur gebrachte activa zoals bomen en vee) 

• Het saldo aan- en verkopen immateriële activa (exploratie van minerale reserves; 

computerprogrammatuur en grote databanken; originelen op het gebied van woord, beeld en 

geluid; overige immateriële vaste activa) 

• Grondverbetering (ontginning, ruilverkaveling en het bouwrijp maken van grond).  

 

Bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn actief in verschillende sectoren. De grootste 

investeringen worden gedaan door bedrijven in de sectoren nijverheid (geen bouw) en energie en 

verhuur en handel van onroerend goed. In de speerpuntsectoren van Keyport vinden relatief veel van 

de investeringen plaats (industrie en energie, landbouw, handel, vervoer en horeca, zakelijke 

dienstverlening).  

 

Figuur 3.13 Investeringen in vaste activa door bedrijven en maatschappelijke organisaties, 2016, in miljoenen 

euro’s 

 

Bron: CBS, bewerking Etil 

 

Wanneer investeringen door publieke organen (overheid, onderwijs en zorg) buiten beschouwing 

worden gelaten, lagen de investeringen in de regio Keyport de afgelopen jaren op gemiddeld 1,1 miljard 

(figuur 3.14). Door naar het gemiddelde van meerdere jaren te kijken, kan er voor uitschieters naar 

boven of beneden gecorrigeerd worden. In 2008, het laatste jaar van hoogconjunctuur lagen de 

investeringen nog tussen de 1,3 miljard en 1,4 miljard euro. Voor de geformuleerde doelstelling zijn 

deze investeringen, en dan nog iets hoger, als het uitgangspunt gekozen. Gedurende de periode 2014-

2016 ligt het aantal investeringen (1,1 miljard euro) in de regio Keyport nog onder het beoogde niveau 

van 1,4 miljard euro gedurende de periode 2018-2020.  
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Figuur 3.14 Investeringen in vaste activa door bedrijven en maatschappelijke organisaties, Keyport, 2008-

2016, 2008-2010, 2014-2016 en doelstelling 2018-2020, in miljoenen euro’s

 

Bron: CBS, bewerking Etil 

 

 

3.4.2 Bedrijvendynamiek en starters29 

Doelstelling 7: 

Het aantal bedrijfsuitbreidingen, nieuwe vestigingen en aantal starters in de speerpuntsectoren 

heeft in de regio Keyport een positief saldo, daarbij neemt het aantal starters dat na vijf jaar nog 

steeds actief is toe. 

 

                                                           
29 Voor het de bedrijvendynamiek en starters zijn binnen het VRL alleen gegevens op COROP-niveau beschikbaar. 

De gepresenteerde gegevens in deze paragraaf zijn dan ook voor de regio Midden-Limburg, exclusief 
Cranendonck. 
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Toelichting doelstellingen 6 en 7: 

De doelstellingen in het domein ‘business’ hebben betrekking op twee kanten van het bedrijfsleven: 

de input voor ontwikkeling, in de vorm van investeringen, en de output in de vorm van nieuwe 

bedrijfsoprichtingen (starters), inkomende verhuizingen en bedrijfsuitbreidingen. 

De investeringen dienen als ijkpunt voor het vertrouwen van bedrijven en organisaties in de 

toekomst van de regio. Het is een belangrijke indicator voor de aantrekkelijkheid van het regionale 

vestigingsklimaat. Voor de toekomstige ontwikkeling is het van belang dat bedrijven blijven 

investeren. Investeringen leiden tot nieuwe mogelijkheden voor bedrijven, om bijvoorbeeld meer of 

efficiënter te produceren en daarmee tot meer omzet of toegevoegde waarde te komen. 

 

Investeringen worden ook gedaan om nieuwe bedrijven of nieuwe bedrijfsonderdelen op te starten. 

Het aantal nieuwe vestigingen in een regio, door starters of inkomende verhuizingen, kan dan ook 

gezien worden als een gevolg van de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat. 

Het aantal starters is echter maar één kant van het verhaal. Bedrijven kunnen immers ook 

opgeheven worden of vanuit de regio naar elders verhuizen. Het is dan ook van belang dat het 

saldo van oprichtingen en opheffingen positief is. Bij starters is het verder van belang dat het 

oprichtingen zijn, die voor langere tijd actief blijven in de regio. 
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Elk jaar worden er nieuwe bedrijfsvestigingen opgericht, opgeheven en zijn er verhuisbewegingen van 

en naar de regio. Idealiter overstijgen de nieuwe vestigingen de opgeheven en vertrokken vestigingen. 

In 2017-2018 was dat voor de speerpuntsectoren in Keyport het geval (+250) (figuur 3.16). Het aantal 

inkomende verhuizingen (145) overtrof het aantal vertrekkende vestigingen (96), terwijl er ook minder  

opheffingen (516) dan oprichtingen (715) waren.  

 

Per saldo is de werkgelegenheid meer toegenomen, bij zowel het aantal oprichtingen (versus 

opheffingen) als bij het aan gevestigde vestigingen (versus vertrek) 

 

Figuur 3.16 Oprichtingen, opheffingen, vestigingen, vertrek en vestigingssaldo, speerpuntsectoren in de 

regio Keyport, 2017-2018 

 

Bron: Etil (VRL), 2018 

De eerste jaren zijn vaak het moeilijkst voor een nieuwe onderneming. Het is daarom van belang de 

overlevingskans van nieuwe bedrijfsvestigingen te stimuleren en zo groot mogelijk te maken. Van de in 

2013 opgerichte vestigingen in de speerpuntsectoren (zowel starters als nevenvestigingen van 

bestaande bedrijven) was in 2018 nog 56 procent actief. Vooral in de eerste drie jaren staakten relatief 

veel ondernemingen hun activiteiten. Tussen 2013 en 2016 viel 33 procent van de nieuwe vestigers af. 

In latere jaren liep dit terug van ruim zeven procent tot minder dan vijf procent.  

 

Ten opzichte van de periode 2007-2012 is het aandeel in de regio Keyport gestarte vestigingen dat over 

vijf jaar nog actief is redelijk stabiel gebleven: 57% (2007-2012) versus 56% (2013-2018).  

 

Figuur 3.17: Aandeel vestigingen in 2013 opgericht dat in de opvolgende jaren nog actief was, 

speerpuntsectoren in de regio Keyport, 2013-2018 

 

Bron: Etil (VRL), 2018 
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3.5 Basics30 

 

Doelstelling 831:  

In 2020 wordt er gemiddeld € 316 miljoen per jaar geïnvesteerd door de overheid in de Keyport  

regio32.  

 

In paragraaf 3.4.1 zijn reeds de investeringen door bedrijven en maatschappelijk organisaties aan bod 

gekomen. Daarbij werden de publieke sectoren overheid, onderwijs en zorg buiten beschouwing 

gelaten. De investeringen door de overheid worden namelijk in deze paragraaf onder de loep genomen.  

Tussen 2014 en 2016 lagen de investeringen door overheden in de regio Keyport gemiddeld rond de 

289 miljoen euro per jaar (figuur 3.18). Dit aantal ligt onder het ambitieniveau van 316 miljoen euro voor 

de periode 2018-2020. In de laatste twee jaren (2015 en 2016) lag het aantal investeringen in de regio 

Keyport echter boven dit niveau.  

 

Figuur 3.18 Investeringen door instellingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg, 2008-2010, 2014-2016 

en doelstelling 2018-2020, Keyport  

 

Bron: CBS, bewerking Etil 

 

 

 

 

                                                           
30 Voor de investeringen door instellingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg zijn alleen gegevens op 

COROP-niveau beschikbaar. De gepresenteerde gegevens zijn dan ook voor de regio Midden-Limburg, exclusief 
Cranendonck.  

31 In 2011 en 2018 is er een revisie geweest van de nationale en regionale rekeningen, waardoor de gegevens over 
de investeringen afwijken van de gegevens zoals opgenomen in de nulmeting. De doelstelling is aangepast, van 
€290 miljoen tot €316 miljoen, zodat de eerder vastgestelde ambitie overeenkomt met de nieuwe gegevens.  

32 Een deel van de zorg betreft ook commerciële activiteiten en zou dus buiten het overheidsdomein moeten vallen. 
In de statistieken is dit onderscheid echter niet te maken.  
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Toelichting doelstelling 8: 

Er zijn veel factoren die het aantrekkelijk maken voor bedrijven en personen om zich te vestigen in 

een regio. Een gunstig vestigingsklimaat kan voor iedereen iets anders betekenen. Sommige 

bedrijven zijn op zoek naar kenniswerkers en de nabijheid van sterke clusters op hun vakgebied, 

andere bedrijven zijn juist op zoek naar grotere aantallen laaggeschoolde werknemers en vestigen 

zich liever op goed bereikbare plaatsen langs infrastructurele knooppunten. Ook voor individuen en 

gezinnen kan het vestigingsklimaat op verschillende wijzen aantrekkelijk zijn: de één zoekt de rust 

van de meer perifere gebieden, anderen zoeken juist de drukte van de stad op, met veel 

voorzieningen. 
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Over één ding bestaat echter weinig twijfel voor het stimuleren van de basisvoorwaarden waar een 

regio aan moet voldoen: de overheid heeft een belangrijke voorwaardenscheppende taak. Door te 

investeren in onderwijs kunnen er goede scholen en passende opleidingen aangeboden worden. En 

door te investeren in infrastructuur kunnen bedrijven en particulieren makkelijker datgene vinden dat 

zij zoeken in een regio; of het nou een goede verbinding ten bate van logistieke activiteiten is of 

voor woon-werkverkeer. Investeringen in de zorg, ten slotte, is een belangrijke factor voor de 

algehele volksgezondheid 
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4 Aandachtspunten 

In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de ontwikkelingen die in de regio Keyport ten 

opzichte van de nulmeting in 2013 hebben plaatsgevonden: heeft de regio zich in positieve zin 

ontwikkeld of is de regio maar beperkt stappen verder gekomen? Op basis van deze inzichten 

formuleren we aandachtspunten die als input kunnen dienen voor het jaarplan 2020 en voor het 

nieuw te ontwikkelen Routeplan 2021-2024.  

4.1 Prestaties regio Keyport 

In het onderstaande overzicht hebben we de gerealiseerde ontwikkelingen in de regio Keyport op het 

gebied van de geformuleerde doelstellingen samengevat. Daarbij hebben we ook aangegeven in 

hoeverre we het nog realistisch achten dat de beoogde doelstellingen in 2020 gerealiseerd kunnen 

worden. Daarbij maken we onderscheid in een drietal categorieën: kansrijk, haalbaar en niet kansrijk33.  

 

Op basis van het samenvattende overzicht kunnen we concluderen dat de regio Keyport voor het 

merendeel van de doelstellingen op de goede weg is. Alleen voor de doelstellingen één en drie denken 

we de dat beoogde doelstellingen in 2020 niet meer realistisch zijn om te halen. De doelstellingen twee 

en zes zijn volgens ons nog steeds haalbaar, dan zal er wel een extra ‘schepje bovenop’ gedaan 

moeten worden. De overige doelstellingen denken we dat kansrijk zijn om te behalen. Dit betekent 

echter niet dat de regio hier geen aandacht meer aan hoeft te besteden, ook in de komende jaren zal 

het huidige beleid met betrekking tot deze doelstellingen voortgezet en idealiter verder geoptimaliseerd 

moeten worden34. 

 

 

Doelstelling Samenvatting Indicatie 

haalbaarheid 

(9) In 2020 is (negatieve) het verschil 

tussen het BRP per inwoner in de regio 

Keyport en het BBP per inwoner in 

Nederland gehalveerd. In 2020 zou dit 

verschil 87,8% moeten zijn.  

Het verschil is in de regio Keyport 

gedurende 2010-2017 met één 

procentpunt afgenomen: van 75,5% 

in 2010 tot 76,7% in 2017. 

Niet kansrijk 

(10) In 2020 is de (bruto) arbeidsparticipatie 

in de regio Keyport toegenomen tot 70% 

De arbeidsparticipatie moet 

gedurende de periode 2019-2020 

nog met 1,3 procentpunt stijgen: 

van 68,7% in 2018 naar 70,0% in 

2020.  

Haalbaar 

(11) In 2020 is de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt in de 

speerpuntsectoren van Keyport  

optimaal. 

Meer dan één op de vijf werkgevers 

ervaren momenteel belemmeringen 

in de productie door een tekort aan 

personeel.  

 

Schoolverlaters van mbo 4 

techniek, hbo techniek, hbo 

gezondheidszorg en hbo onderwijs 

hebben goede 

arbeidsmarktperspectieven, terwijl 

Niet kansrijk 

                                                           
33 De haalbaarheid is ook afhankelijk van de peildatum waarop de gegevens betrekking hebben. Naarmate de 

peildatum minder actueel is, heeft de regio een grotere kans dat de inspanningen in de afgelopen jaren nog een 
positieve effect hebben gehad in het verbeteren van de realisatiegegevens.  

34 Immers stilstand is achteruitgang.  
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schoolverlaters mbo 4 economie, 

hbo economie een ‘matig’ 

perspectief hebben 

(12) Er zijn minimaal 250 patenten 

aangevraagd vanuit de Keyport regio tot 

2020. 

In 2011 (132) en 2012 (99) werden 

veel patentaanvragen vanuit de 

regio gedaan.  

Kansrijk 

(13) De private R&D uitgaven in de Keyport 

regio zijn tot 2020 met een derde 

toegenomen tot 0,8% van het BRP. 

Het aandeel private R&D uitgaven 

als % van het BRP ligt in de periode 

2014-2016 gemiddeld op 0,9%. 

Kansrijk 

(14) De jaarlijkse investeringen in vaste 

activa door de bedrijven en 

maatschappelijke organisaties in de 

regio Keyport regio nemen tot 2020 toe 

tot gemiddeld 1.400 miljoen euro per 

jaar 

Gedurende de periode 2014-2016 

ligt het aantal investeringen door 

bedrijven en maatschappelijke 

organisaties op gemiddeld 1,16 

miljard.  

Haalbaar 

(15) Het aantal bedrijfsuitbreidingen, nieuwe 

vestigingen en aantal starters in de 

speerpuntsectoren heeft in de regio 

Keyport een positief saldo, daarbij 

neemt het aantal starters dat na vijf jaar 

nog steeds actief is toe (groter dan 

57%). 

In 2017-2018 was het saldo van de 

bedrijvendynamiek in de 

speerpuntsectoren positief (+250).   

 

Het aandeel gestarte vestigingen 

dat over vijf jaar nog actief is, is 

stabiel gebleven: 57% (2007-2012) 

en 56% (2013-2018) 

Kansrijk 

(16) In 2020 wordt er jaarlijks gemiddeld 316 

miljoen euro geïnvesteerd in de Keyport 

regio door de overheden. Tevens 

committeert de overheid zich voor 

substantiële bedragen aan 

investeringen in infrastructuur en 

onderwijs 

In 2015 (320 miljoen euro) en 2016 

(332 miljoen euro) lag het aantal 

investeringen in de sectoren 

overheid, zorg en onderwijs boven 

het niveau van de doelstelling.  

Kansrijk 

4.2 Aandachtspunten  

Bij het opstellen van de doelstellingen heeft de regio Keyport er bewust voor gekozen om het 

ambitieniveau hoog (met een bepaalde realiteitszin) te leggen. Het is dan ook niet vreemd dat de regio 

op bepaalde doelstellingen achterloopt. Daarbij speelt ook mee dat de regio Keyport afhankelijk is van 

regio-overstijgende (wereldwijde) ontwikkelingen. Het doel van de actualisatie van de nulmeting is dan 

ook vooral om de regio input te geven op welke gebieden ze de komende extra aandacht moet geven.  

 

Om de economische potentie van de regio te kunnen verwezenlijken (doelstelling 1), denken we dat het 

vooral belangrijk is om het arbeidspotentieel in de regio optimaal te benutten (doelstelling 3). Daarvoor 

zien we vijf aandachtsgebieden:  

6) Zet in op technologische aanpassingen; 

7) Versterk het imago van techniekonderwijs  

8) Benut het volledige arbeidspotentieel;  

9) Behoud talent in de regio;  

10) Bevorder een systeem van Leven Lang Ontwikkelen en loonbaanbegeleiding;  

 

Zet in op technologische aanpassingen 

• Probeer via proces-, technologische en sociale innovatie de productie met minder inzet van 

personeel te realiseren;  
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Versterk het imago van techniekonderwijs 

• Vergroot de instroom in het techniekonderwijs. Begin al op de basisschool met bewustwording, 

maak techniek-educatie leuk en verbeter de uitstraling van de technische opleidingen op alle 

onderwijsniveaus. Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren is de groei nog onvoldoende 

om aan de behoefte te voldoen;  

• Behoud technisch geschoolde mensen voor de sector. Steeds vaker werken technisch geschoolde 

mensen in niet-technische beroepen. Hierbij kan een rol spelen dat voor technisch geschoolden de 

lonen hoger liggen in niet-technische beroepen en dat het aandeel vrouwen en de deeltijdfactor in 

technische beroepen relatief laag is.  

 

Benut het volledige arbeidspotentieel  

• Het inzetten van het onbenut arbeidspotentieel kan een bijdrage leveren aan het verminderen van 

de knelpunten in de personeelsvoorziening. De krappe arbeidsmarktsituatie maakt dat dit het 

moment is om op dit vlak door te pakken.  

 

Behoud talent voor de regio en trek talent aan 

• Een groot deel van de studenten verlaat de regio na het behalen van het diploma om buiten de 

regio te gaan werken.  

• Kijk naar de mogelijkheden om arbeidsmarktmigranten in te zetten in tekortsectoren.  

 

Bevorder een systeem van Leven Lang Ontwikkelen en loopbaanbegeleiding 

• Versterk de flexibiliteit en het anticiperend vermogen. Systemen voor Leven Lang Ontwikkelen en 

loopbaanbegeleiding kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Met het oog op alle 

dynamiek en onzekerheid wordt de centrale vraag voor werkgevers (werknemers) en onderwijs 

(studenten) hoe zij (vroegtijdig) kunnen inspelen op veranderingen en snel kunnen reageren 

wanneer ontwikkelingen wijzigen.  
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Verminderen van de knelpunten en de rol van beleid 

We onderscheiden drie algemene handelingsperspectieven waarmee de frictie op de arbeidsmarkt 

kunnen worden verminderd. Voor elk van deze mogelijkheden geven we een aantal voorbeelden van 

mogelijke opties en welke actoren daarbij aan zet kunnen zijn. 

 

1. Verminderen van de vraag naar arbeid  

Bij onvoldoende aanbod van geschikte arbeidskrachten kunnen bedrijven via proces-, technologische- 

en sociale innovatie proberen hun productie te vergroten met minder inzet van arbeid. Als de 

verwachting is dat de inzet van innovatie door bedrijven onvoldoende is om de vraag naar arbeid 

(tijdig) te verminderen, dan zou de overheid de innovatie kunnen stimuleren.  

• Bedrijven: productieproces (verder) automatiseren of efficiënter organiseren;  

• Overheid: innovatie ten behoeve van de efficiënter productieproces stimuleren door middel van 

subsidieregelingen of fiscale voordelen.  

 

2. Vergroten arbeidsaanbod (bij arbeidstekort)  

De frictie op de arbeidsmarkt kan ook worden verkleind door het arbeidsaanbod te vergroten. Het 

arbeidsaanbod stijgt als er meer mensen actief worden op de arbeidsmarkt of als er werknemers uit 

het buitenland worden aangetrokken.  

• Bedrijven: lonen verhogen en verbeteren arbeidsomstandigheden;  

• Bedrijven: werknemers werven uit andere landen;  

• Overheid: regelgeving kinderopvang aanpassen;  

• Overheid: (kennis)immigratie vergemakkelijken; en  

• Overheid: regelgeving aanpassen zodat er gewerkt mag worden naast een 

werkloosheidsuitkering of subsidies of fiscale voordelen verstrekken voor het inzetten van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

3. Vergroten kwalitatieve match tussen vraag en aanbod (bij tekort en overschot)  

Het vergroten van het aanbod draagt alleen bij aan het verminderen van knelpunten op de 

arbeidsmarkt als de nieuwe toetreders beschikken over de vaardigheden en kwalificaties die vereist 

zijn voor de nieuwe werkzaamheden. Is dat niet het geval dan kan via scholing de match tussen vraag 

en aanbod worden verbeterd.  

• Bedrijven: bedrijfsinterne om- en bijscholingstrajecten (zoals meelopen met ervaren 

werkkrachten, leer-werktrajecten);  

• Werknemers- en werkgeversorganisaties: mobiliteit tussen krimp- en groeisectoren/beroepen 

vergroten door de arbeidsvoorwaarden en regelingen van sectoren op elkaar af te stemmen of via 

sectoroverstijgende O&O fondsen;  

• Werkgevers, werknemers, UWV: informatievoorziening over beschikbare arbeidskrachten en 

vacatures verbeteren;  

• Werkgevers, werknemers, UWV: inzicht vergroten in individuele vaardigheden, toepasbaarheid 

daarvan in andere sectoren/beroepen en eventueel benodigde aanvullingen;  

• Overheid: individueel onderwijsbudget voor arbeidskrachten;  

• Onderwijsorganisaties, bedrijven en overheid: nieuwe opleidingstrajecten (ook modulair en 

flexibel) opzetten, afgestemd op behoeften van werkgevers.  
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Bijlage 1: Speerpuntsectoren 

In de in de nulmeting vastgestelde doelstellingen wordt verwezen naar de ‘speerpuntsectoren’:  

• Agribusiness 

• Leisure & retail 

• Logistiek 

• Maakindustrie 

• Zorg 

 

Hieronder gaan we nader in op de verschillende speerpuntsectoren en geven we ook aan welke 

afbakening van SBI-sectoren we voor de speerpuntsectoren van Keyport gehanteerd hebben.  

Omschrijving speerpuntsectoren 

Agribusiness 

Landbouw, tuinbouw en veeteelt mogen dan wel al duizenden jaren oud zijn, de sector heeft niet aan 

belang ingeboet. Sterker nog: ook in het in 2011 geïntroduceerde nationale topsectorenbeleid nemen de 

land en tuinbouw (in brede zin) een belangrijke rol in. Twee van de negen nationale topsectoren zijn 

namelijk “Agri & Food” en “Tuinbouw & Uitgangs-materialen”. De eerste richt zich op de landbouw in 

brede zin, inclusief de voedsel-verwerkende industrie. De tweede is er om de gehele keten in de 

tuinbouw te stimuleren: van toeleveranciers tot teelt, verwerking en samenhangende activiteiten als 

groothandel, veilingen en biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk. 

In Keyport worden de twee topsectoren “Agri & Food” en “Tuinbouw & Uitgangs-materialen” 

samengevat onder de noemer “Agri”. Vanuit de agrarische achtergrond van de regio is de Agribusiness 

stevig verankerd in Keyport. Landbouwmechanisatie en agribusiness trekken van oudsher samen op. 

Richting de toekomst zal er ook in toenemende mate nadruk worden gelegd op de zogeheten biobased 

industry, inclusief hoogwaardige agrarische R&D. 

Leisure & retail 

De regio Keyport heeft een aantrekkelijk toeristisch profiel, met zowel natuur, actieve 

recreatiemogelijkheden, cultuurhistorie en een uitgebreid detailhandelsaanbod. Enkele van de 

belangrijkste blikvangers in de regio Keyport zijn de volgende:  

• De Maasplassen zijn het grootste watersportgebied van Nederland.  

• De retaillocaties in en om Roermond bieden een hoogwaardig aanbod in, onder andere, de 

branches (designer) mode, interieur en woninginrichting, huis- en tuin en buitensport.  

• Aantrekkelijke nationale parken, inclusief fiets- en wandelroutes.  

• Historische kernen van Roermond, Stevensweert, Wessem en Thorn.  

• Uitgebreid horeca-aanbod in Weert, Roermond en Thorn.  

Met dit divers aanbod heeft de regio Keyport een aantrekkelijk profiel voor meerdaags verblijf. De 

laatste jaren is de leisure- en retailsector dan ook een van de snelst groeiende bedrijfssectoren en 

daarmee uitgegroeid tot één van de belangrijkste pijlers van Keyport. Deze positie kan verder verstevigd 

en uitgebouwd worden. 

Logistiek 

De regio Keyport ligt centraal op de handelsroutes van Antwerpen naar het Roergebied en van de 

Randstad naar Zuid-Europa. De nabijheid en/of aanwezigheid van de hoofd-verkeersaders A2 en A73, 

intercitystations, goed bevaarbare waterwegen met overslag-mogelijkheden en internationale 

luchthavens geven de regio een goed ontsloten netwerk waarlangs de economische dynamiek zich 

ontplooit.  
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Om deze positie te versterken worden er bedrijventerreinen langs de hoofdverkeersaders aangelegd, 

die inspelen op een multimodale ontsluiting van goederen. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de 

verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Businesspark Midden-Limburg nabij Knooppunt Het Vonderen 

waar het distributiecentrum van winkelketen Action zich zal vestigen. 

Maakindustrie 

Sinds de industrialisatie in de negentiende eeuw, hebben zich in Zuidoost-Nederland sterke industriële 

clusters ontwikkeld, die tot en met deze eeuw zijn uitgegroeid tot de topsectoren ‘High Tech Systems & 

Materials (HTSM)’ en ‘Chemie’. Ook in de regio Keyport zijn veel ondernemingen in de industriële 

sector. Veelal zijn dit relatief kleinschalige ondernemingen in de maakindustrie, maar er zijn in de regio 

ook enkele spelers van formaat, zoals Rockwool, Trespa en Sekisui. 

De maakindustrie is na de groot- en detailhandel en de zorg de grootste bedrijfssector in de regio 

Keyport. Maar de sector is niet alleen op zichzelf belangrijk, maar is tevens aanjager voor 

ontwikkelingen en innovaties in andere sectoren zoals agro & food, biobased economy, zorg en 

logistiek. Deze intersectorale ketens wil men in Keyport bevorderen. 

Zorg 

Een groeiende zorgbehoefte en stijgende zorgkosten dwingen ons na te denken over nieuwe 

technologieën om de zorg efficiënter en kostenbewust aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld via domotica 

en internet-consulting. Keyport legt de verbinding tussen grote gespecialiseerde zorgaanbieders in de 

regio en ondernemers. 

Naast het maatschappelijke belang van de zorg, heeft de sector ook een groot economisch belang. De 

totale sector zorg- en welzijn is namelijk goed voor ruim 18% van de werkgelegenheid in de regio 

Keyport. Door de samenwerking tussen de zorg- en kennisinstellingen en de industrie te verbeteren wil 

Keyport uitgroeien tot een regio met innovatieve, grote zorgaanbieders, inclusief een expertisecentrum 

op het gebied van chronische interne ziektes. 

SBI-afbakening speerpuntsectoren 

 

Agribusiness 

 

SBI Omschrijving 

01.11 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden 

01.13 Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen 

01.19 Teelt van overige eenjarige gewassen 

01.21 Druiventeelt 

01.24 Teelt van pit- en steenvruchten 

01.25 Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten 

01.28 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 

01.29 Teelt van overige  meerjarige gewassen 

01.30 Teelt van sierplanten 

01.40 Fokken en houden van dieren 

01.50 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren  

01.61 Dienstverlening voor akker- en/of tuinbouw 

01.62 Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren  

01.63 Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren  

01.64 Behandeling van zaden voor vermeerdering 

01.70 Jacht 

03 Visserij en kweken van vis en schaaldieren  

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 

11 Vervaardiging van dranken 

46.21.2 Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten  

46.21.8 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment 

46.21.9 Groothandel in overige akkerbouwproducten   

46.22 Groothandel in bloemen en planten 

46.31.1 Groothandel in groenten en fruit 

72.11.1 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen 
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72.11.3 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen 

72.19.1 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch) 

72.19.2 Technisch speur- en ontwikkelingswerk 

72.19.9 Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied (niet biotech.) 

82.99.1 Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten 
 

 

Leisure & Retail 

 

SBI Omschrijving 

30.12 Bouw van sport- en recreatievaartuigen  

45.19.4 Handel in en reparatie van caravans 

46.49.2 Groothandel in watersportartikelen 

46.49.3 Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans) 

47 Detailhandel 

49.1* Personenvervoer per spoor (geen tram of metro) 

49.32* Vervoer per taxi 

49.39.1 Ongeregeld personenvervoer over de weg 

50.1* Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 

50.3* Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 

51.10* Personenvervoer door de lucht 

52.22* Dienstverlening voor vervoer over water 

52.23* Dienstverlening voor de luchtvaart 

55.10 Hotels e.d. 

55.2 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen  

55.30 Kampeerterreinen 

55.90 Overige logiesverstrekking 

56.10 Restaurants, cafetaria's e.d. en ijssalons  

56.3 Cafés 

59.14 Bioscopen 

77.11.1* Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease) 

77.12* Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens 

77.21 Verhuur van sport- en recreatieartikelen 

77.34* Verhuur en lease van schepen 

79.1 Reisbemiddeling en reisorganisatie 

79.90 Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus 

82.30 Organiseren van congressen en beurzen 

85.51.1 Zeil- en surfscholen 

85.51.9* Overig sport- en recreatieonderwijs 

90.01.1 Beoefening van podiumkunst 

90.01.3 Circus en variété 

90.04 Theaters, schouwburgen en evenementenhallen  

91.02 Musea, kunstgalerieën en -expositieruimten 

91.04 Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud  

92.0 Loterijen en kansspelen 

92.00.9 Exploitatie van amusements- en speelautomaten 

93.1* Sport 

93.21 Pret- en themaparken; kermisattracties 

93.29.1 Jachthavens 

96.04 Sauna's, solaria, baden e.d. 
 

 

Logistiek 

 

SBI Omschrijving 

46 Groothandel 

49.2 Goederenvervoer per spoor 

49.4 Goederenvervoer over de weg 

49.5 Transport via pijpleidingen 

50.2 Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) 

50.4 Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) 

51.2 Goederenvervoer door de lucht 

52.1 Opslag 
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52.2 Dienstverlening voor vervoer 

53 Post en koeriers 
 

 

Maakindustrie 

 

SBI Omschrijving 

12 Vervaardiging van tabaksproducten 

13 Vervaardiging van textiel 

14 Vervaardiging van kleding 

15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen 

16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artik. van hout 

17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 

18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 

19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 

20 Vervaardiging van chemische producten 

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 

22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 

23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale prod. 

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 

25 Vervaardiging van prod. van metaal (geen machines en app.) 

26 Vervaardiging van computers, elektronische en optische mach. 

27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 

28 Vervaardiging van overige machines en apparaten 

29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 

30 Vervaardiging van overige transportmiddelen 

31 Vervaardiging van meubels 

32 Vervaardiging van overige goederen 

33 Reparatie en installatie van machines en apparaten 
 

Zorg 

 

SBI Omschrijving 

21.10 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 

21.20 Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) 

26.60 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische 

32.50 Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen 

72.11.2 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en  

72.19.3 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch) 

86.1 Ziekenhuizen 

86.2 Medische en tandheelkundige praktijken 

86.9 Paramedische praktijken en overige gezondsheidszorg 

87.1 Verpleeghuizen 
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Bijlage 2: Domeinen  

Deze strategische doelstellingen zijn gebundeld in vijf domeinen:  

• People  

• Business  

• Technology  

• Basics  

• Algemeen  

 

People  

Arbeid is één van de belangrijkste productiefactoren. Men spreekt dan ook vaak van ‘human capital’. 

Economische ontwikkeling begint dan ook bij mensen: er moeten voldoende goed gekwalificeerde 

mensen zijn om ondernemingen te starten, ideeën te ontwikkelen en als werknemer in dienst te zijn. 

‘Goed gekwalificeerd’ betekent hierbij niet per definitie ‘hoog opgeleid’. Het is namelijk van belang dat 

de arbeidsmarkt zowel kwantitatief als kwalitatief in balans is. Van oudsher is er in de regio Keyport veel 

werkgelegenheid op lager of middelbaar beroepsniveau en zijn er ook veel inwoners met een lagere of 

middelbare opleiding. Het is dan ook van belang dat zo veel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt 

participeren in een passende baan en de werkloosheid zo laag mogelijk is.  

 

Business  

De bedrijvigheid en het ondernemerschap bepalen het economische succes van een regio. 

Ondernemers richten nieuwe bedrijven op of breiden hun activiteiten uit. Wanneer een regio een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft zullen er (naast de oprichtingen binnen de regio) ook bedrijven 

naar de regio toe verhuizen. Ook de investeringen zijn een belangrijk deel van het domein ‘business’. 

Bedrijven en instellingen investeren in vaste activa om bedrijfsprocessen te verbeteren.  

 

Technology  

Zuidoost-Nederland is een technologische topregio. Niet alleen in Brainport Eindhoven, maar ook in 

Limburg en andere delen van Noord-Brabant, zijn veel bedrijven actief die koploper zijn in hun 

bedrijfstak door het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Een deel van de onder 

‘business’ genoemde investeringen zijn erop gericht innovaties te realiseren. Veel van deze innovaties 

op technologisch gebied worden vastgelegd in patentaanvragen.  

 

Basics  

Om een regio op sociaaleconomisch gebied te laten floreren, zijn een aantal belangrijke 

randvoorwaarden noodzakelijk. Onderwijs, infrastructuur en een passend woningaanbod zijn belangrijke 

factoren voor zowel bedrijven als personen om zich in een regio te vestigen en/of er te blijven. Vooral de 

overheid heeft een belangrijke stimulerende en coördinerende taak. Het is dan ook van belang dat de 

overheid de juiste, noodzakelijke, maar ook verantwoorde investeringen in het vestigingsklimaat doet.  

 

Algemeen  

Het domein ‘algemeen’ is het totaalbeeld dat uit de voorgaande domeinen naar voren komt. Zonder op 

de details in te gaan kan er een beeld geschetst worden van hoe de regio in sociaaleconomisch opzicht 

ervoor staat. Concreet wordt hierbij gekeken naar het bruto regionaal product (BRP). Deze 

economische variabele is een benadering van de welvaart in een regio. 


