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Voorwoord

Collegae en relaties,

2014: het jaar waarin de Nederlandse economie weer groeide. Een blik op 20 sectoren leert dat het herstel zijn 
intrede doet: het aantal faillissementen neemt af en de werkgelegenheid groeit weer. Een tweede blik leert ook 
dat bedrijven, kennisinstellingen en de overheid – de Gouden driehoek – niet hebben stilgezeten en dit herstel 
hebben afgewacht. Nederland staat er goed voor. Sectoren mobiliseren zich en springen in op vernieuwing: 
nieuwe ICT-toepassingen worden ontwikkeld; de industrie digitaliseert; en duurzaamheid staat steeds centraler. 
Door het hoge innovatievermogen van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen is Nederland in staat 
oplossingen te bieden voor wereldwijde vraagstukken: Global challenges, Dutch solutions. 

De wereld komt in allerlei vormen Nederland binnen en andersom treden Nederlandse spelers ook actief naar 
buiten. Buitenlandse bedrijven, zoals Google, vestigen zich in Nederland. Dit levert jaarlijks vele duizenden 
banen op. Maar niet alleen fysiek, ook via het internet komen nieuwe spelers de Nederlandse markt binnen: 
Zalando, Uber, Spotify en AirBnB zijn voorbeelden van actoren die Nederlandse bedrijven uitdagen nieuwe 
business modellen te ontwikkelen. De maakindustrie vernieuwt zich in rap tempo en Nederland wordt steeds 
aantrekkelijker als innovatief productieland. 'Made in Holland', daar spelen we met onze Smart Industry 
Actieagenda op in!

Het Jaarbericht Sectoren is geschreven om dergelijke trends te signaleren en te duiden. Goed beleid maken kan 
alleen op basis van goede intelligence. Het Jaarbericht Sectoren levert hieraan een bijdrage. Sectorkenners van 
DG Bedrijfsleven & Innovatie hebben kwantitatieve en Kwalitatieve data van de voor hun belangrijkste sectoren 
verzameld en deze verbonden met de belangrijkste trends en beleidsvraagstukken. Hierdoor ontstaat een beeld 
voor welke vragen de overheid en de politiek staan. Waar willen we heen? Waar kunnen we nog beter invulling 
geven aan onze rol als strategisch netwerkpartner. Welke prioriteiten moeten we hierbij stellen?

Dit bericht is bedoeld om kennis te bundelen en daarmee beleidsdiscussies binnen de overheid en met relevante 
stakeholders daarbuiten  te voeden. Het Jaarbericht is dus geen eindrapport, maar biedt een discussiestuk 
waarmee wij het gesprek met stakeholders in de verschillende sectoren zullen starten. Wij zullen het Jaarbericht 
vanaf nu periodiek gaan bijwerken, te beginnen in het najaar van 2015 wanneer wij de topsectorencijfers (tot 
2014) zullen updaten.  

Wij nodigen u uit om hierover mee te praten; met als doel een sterke Nederlandse economie waarin 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zich gezamenlijke blijven inzetten voor maatschappelijke 
uitdagingen.  
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Guido Landheer 

Directeur Topsectoren en Industriebeleid 

Ministerie van Economische Zaken
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Samenvatting

Na een lange periode van economische stagnatie heeft Nederland in 2014 de weg naar economisch herstel 
ingezet. Het consumenten- en productenvertrouwen nemen toe en bedrijven durven weer te investeren. Ook op 
sectorniveau zien we de aantrekkende economie terug, zij het dat het herstel in sommige sectoren sneller gaat 
dan in andere. Zo presteert de (maak)industrie relatief goed en profiteert zij via de export van de toenemende 
wereldhandel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de productie van de industrie in 2014 ruim 1%-punt hoger lag 
dan in 2014 (CBS, Industriemonitor, februari 2014). Ook nauw aan de industrie verwante sectoren zoals 
Transport & Logistiek en Zakelijke Dienstverlening (onder andere ICT) profiteren duidelijk van het economisch 
herstel. Tegelijkertijd zijn er ook sectoren die het in 2014 nog moeilijk hadden en waar het herstel echt nog moet 
gaan doorzetten. Voorbeelden zijn de Bouw en de Detailhandel. 

Het Jaarbericht Sectoren laat zien op welke wijze ondernemers en werknemers in de verschillende sectoren van 
de Nederlandse economie werken aan economisch herstel en groei. In deze samenvatting wordt een beknopte 
schets gegeven van de belangrijke trends en beleidsvraagstukken die naar voren komen uit het Jaarbericht 
Sectoren 2015.

Het valt op dat veel bedrijven investeren in nieuwe verdienmodellen en organisatievormen. Het is noodzakelijk 
voor bedrijven om snel mee te kunnen bewegen met de markt, en tegelijkertijd te durven investeren in niches of 
kernactiviteiten. Het belang van partnerschappen en publiek-private samenwerkingsverbanden om te komen 
tot (baanbrekende) innovaties neemt sterk toe, zoals we kunnen zien binnen de Smart Industry ‘fieldlabs’ 
(proeftuinen). 

Onder meer in de Detailhandel is duidelijk te zien dat de wensen van de consumenten veranderen. Klantgericht 
werken is momenteel het credo voor iedere ondernemer. Disruptieve spelers als Airbnb, Uber, Blendle en Spotify 
hebben ook de Nederlandse markt opgeschud. Deze spelers combineren online diensten met een aanbod dat 
meer aansluit op de behoeftes van de klant. Zo ziet de Creatieve Industrie een verandering in de manier waarop 
consumenten media en creatieve uitingen consumeren. Bestaande bedrijven in vrijwel alle beschreven sectoren 
worden gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe business modellen. Klantgericht en maatwerk zijn kern-
woorden die ook in de toekomst een belangrijke rol spelen. 

Deze trend van ‘klant centraal’ met de bijbehorende ontwikkeling van verdienstelijking, specialisatie en 
consumenten-intelligence hangt nauw samen met de vele nieuwe ICT-toepassingen die er op de markt 
verschijnen. Door beheer van klantgegevens krijgen bedrijven een beter inzicht in de behoeftes van klanten  
(‘Big Data’) en kunnen zij online beter bediend worden. Een andere belangrijke trend binnen de ICT is ‘Internet of 
Things’: netwerken van op elkaar aangesloten ICT- toepassingen. Logistiek is een sector die hier veelvuldig 
gebruik van maakt. Maar ook in de maakindustrie zien we steeds meer de gecombineerde inzet van bijvoorbeeld 
productietechnologie (lopende banden, robots) en software in een netwerkomgeving (internet/keten). 

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt in toenemende mate geconfronteerd met sterke internationale 
concurrentie. Het vermogen om onderscheidend te zijn, is een belangrijke voorwaarde om te concurreren op de 
mondiale markt. Alle topsectoren hebben zich ook sterk internationaal gemanifesteerd om zo hun concurrentie-
positie te vergroten. Hiernaast wordt de kwaliteit van het Nederlandse ondernemings- en vestigingsklimaat om 
bedrijven aan Nederland te binden steeds belangrijker. Bedrijven gaan ook zelf actief de (internationale) 
samenwerking aan om de toenemende concurrentie aan te kunnen. Een voorbeeld is de topsector Chemie, waar 
bedrijven nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan met chemie-clusters in de grensregio’s om de sector 
mondiaal beter te positioneren. 

Ook op het gebied van de arbeidsmarkt ontstaan nieuwe uitdagingen voor beleid. De flexibilisering van de 
bedrijfsvoering de afgelopen jaren heeft de nodige gevolgen gehad op de vraag naar arbeid. We zien 
bijvoorbeeld in de Bouw een groei van zzp-ers. Door de toegenomen specialisatie en digitalisering van de 

bedrijfsvoering zijn bovendien constant nieuwe en dikwijls gekwalificeerde vaardigheden nodig. Deze zijn steeds 
schaarser en belangrijker aan het worden, door de verwachte uitstroom van hoogopgeleide technici als gevolg 
van vergrijzing. 

Deze ontwikkelingen vragen ook actie van de overheid. Zo staat de overheid voor de uitdaging om slimme 
regelgeving te ontwikkelen. Om regelgeving zo doeltreffend mogelijk te maken, wordt continu ingespeeld op 
nieuwe ontwikkelingen en trends. Dit vergt maatwerk en interdepartementale, interregionale en Europese 
samenwerking. 

Zoals gezegd worden de nieuwe business modellen ook gevoed door internationale druk. Het Jaarbericht laat 
ook zien dat er wereldwijd veel vraag is naar Nederlandse oplossingen: Global Challenges, Dutch Solutions. Het 
Jaarbericht laat zien dat innovaties in toenemende mate ook mondiaal worden ingezet voor het helpen 
oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Zo bieden bedrijven in de topsector Water oplossingen voor 
vraagstukken rondom veilige stedelijke delta’s. 
Producten uit de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen dragen bij aan de mondiale 
voedselzekerheid. Via handelsmissies, inzet van diplomatieke posten en strategische beurzen ondersteunt de 
overheid het Nederlandse bedrijfsleven in het openen van nieuwe markten. 

Nederland beschikt over een sterke industriële basis. Het belang van een sterke maakindustrie wordt in binnen- 
en buitenland in toenemende mate erkend. Met het topsectorenbeleid en de Smart Industry Actieagenda maakt 
het kabinet zich sterk voor de maakindustrie en aanverwante hoogwaardige diensten.  
Om Nederland als productieland op de kaart te zetten, is samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen onontbeerlijk. Samen kunnen zij een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren voor bestaande 
en nieuw aan te trekken productiebedrijven.

Innovatieve en internationaal onderscheidende regionale clusters staan aan de basis van economische groei in 
Nederland. Brainport Eindhoven is hiervan het bekendste voorbeeld, maar ook elders zijn sterke clusters in 
opkomst. Door gezamenlijke inzet van private en publieke partijen ontstaan nieuwe ecosystemen en nieuwe 
sterktes in Nederland. Zo specialiseert de topsector LSH in het zuiden van Nederland zich in regeneratieve 
gezondheid. 

Deze clusters zijn ook de plekken waar innovatieve starters tot bloei komen. Hoewel Nederland internationaal 
hoog op ondernemerschap scoort, blijven er knelpunten bestaan die de groei van start-ups in de weg staan. In 
de topsector HTSM ontstaan internationaal relatief gezien weinig nieuwe bedrijven. Als ‘Special Envoy’ Start-up 
Delta zal Neelie Kroes zich de komende jaren aan de slag gaan om Nederland internationaal te positioneren als 
dé Europese vestigingsplaats voor start-ups. 

Duurzaamheid is een belangrijk thema die ook in het Jaarbericht veelvuldig terugkomt. Zo maakt de Biobased 
Economy zich sterk voor duurzame energie en de grondstoffen transitie. Bedrijven in de Chemie ontwikkelen 
nieuwe duurzame materialen en nieuwe recycleprocessen op het gebied van kunststoffen en voedselafval. In de 
Bouw dragen zogenaamde Green Deals bij aan verduurzaming van de sector.

Voor meer toelichting over de trends en ontwikkelingen binnen de sectoren, verwijzen wij u naar de sectorpagina’s die volgen.

Projectteam Jaarbericht Sectoren
Aukje van der Hout, Yara van ’t Groenewout, Maurits van Os, David Pullen 

Collegae en relaties,
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Nationale Iconen met minister Henk Kamp, Koning Willem-Alexander en juryvoorzitter Hans Wijers. 

Foto: Valerie Kuypers.
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De sector draagt bij aan gezonde 

voeding door onder andere 

innovatieve groenteconcepten te 

ontwikkelen.

In het innovatieprogramma ‘meer 

met minder’ worden robuuste 

teeltsystemen ontwikkeld 

waardoor gewasopbrengsten 

verbeteren.

Zie ook voorbeeld B.

De sector ontwikkelt teeltconcepten 

die leiden tot een drastische 

verlaging van het energiegebruik.

De sector zet informatie-

management in om vervoer van 

versproducten duurzamer en 

efficiënter te maken.  

Efficiëntie van mineralengebruik is 

onderdeel van het innovatie-

programma ‘meer met minder’.

  

De sector investeert in 

programma’s die bijdragen aan 

producten die minder zout, suiker 

of vet bevatten en toch smakelijk 

zijn.

De sector zet in op efficiëntieslagen, 

recycling en hergebruik, waardoor 

duurzaamheidsprestaties 

toenemen.

Zie ook voorbeeld C.

De kennisagenda van de topsector 

draagt bij aan de ontwikkeling van 

alternatieven voor fossiele energie 

in landbouwproductie.

De sector ontwikkelt nieuwe 

conserveringsmethoden en 

verpakkingsconcepten om de 

houdbaarheid van producten te 

verhogen en uit- en afval te 

verminderen.

Duurzaamheid is een belangrijk 

thema in deze sector. Doel is onder 

andere om de emissie van 

ammoniak en fijn stof uit de 

veehouderij te reduceren.

 Binnen het thema 'Voedsel-

veiligheid' zet de sector in op een 

hoog beschermingsniveau van 

consumenten.

 Onderdeel van het thema

‘more crop per drop’ is het her - 

ge bruik van (afval)water en het 

reinigen van afvalwater. 

Binnen het thema ‘Winnen op zee’ 

past de sector haar kennis toe bij 

het optimaliseren van  offshore 

windturbines. 

De innovatiethema’s ‘Slim en veilig 

varen’ en ‘Effectieve infrastructuur’ 

richten zich op vernieuwende 

logistiek en de ontwikkeling van 

intelligente infrastructuur..

Deze sector komt via de roadmap 

‘deltatechnologie’ tot waterbouw- 

en waterbeheersoplossingen voor 

klimaatproblematiek.

Zie ook voorbeeld F.

 De sector zet in op waterveiligheid, 

zoetwatervoorziening en 

water beheersoplossingen voor 

klimaatproblematiek, bijvoorbeeld 

in Indonesië. 

De sector is actief bezig met deze 

uitdaging, onder andere door in te 

zetten op medicijnen op maat. 

Zie ook voorbeeld A.

Met de roadmap ‘Specialised 

nutrition, health and disease’ zet de 

sector in op gezonde voeding.

     

Chemie en LSH ontwikkelen in 

‘Chemistry of Life’ en ‘Nano-

technology and Devices’ o.a. 

medicijnen, biomedische producten 

(DSM), wondhelende polymeren, 

'lab on a chip' (Lionix).

Ontwikkeling van o.a. vitamines, 

mineralen, proteïnen, meststoffen, 

bioplastics. De programmalijn 

‘Advanced Materials’ en het TKI BBE 

ondersteunen de ontwikkeling van 

bioperformance materials.

In de programmalijn ‘Conversie, 

Procestechnologie en Synthese’ staat 

ontwikkeling van nieuwe energie- 

dragers en chemische bouwstenen 

centraal, om te komen tot duurzamere 

productieprocessen en producten.

 Chemie werkt aan lichtere, sterkere 

(beschermende) materialen, en 

duurzamere, aerodynamische 

lakken /coatings die energie-

besparingen opleveren.

Chemie werkt aan de efficiëntie van 

energiebronnen (zonnepanelen) en 

aan het recyclen van CO2. De sector 

ontwikkelt materialen en 

verwerkingstechnieken met een 

lagere milieu-impact.

Via programmalijn Chemische 

Nanotechnologie en Devices zet 

Chemie zich in voor de ontwikkeling 

van kleinere en slimmere sensoren.

Ontwikkeling van sterke vezels voor 

kogelwerende (Teijin Aramid) en 

brandwerende materialen (ICL-IP), 

maar ook sterke kunststoffen die 

gebruikt kunnen worden voor 

dijkversterking (BASF).

T&U
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AGRI & FOOD

WATER

LSH

CHEMIE

Gezondheid, demografische 

veranderingen en welzijn

Voedselveiligheid, 

duurzame landbouw, 

marine- en maritieme 

onderzoek, bio-economie

Klimaat,  

hulpbroneffciëntie, 

grondstoffen

Veilige, schone  

en efficiënte energie

Inclusieve en  

innovatieve samenleving

Slim, groen en  

geïntegreerd vervoer

 Veilige samenleving

1 2 53 64 7
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Gezondheid, demografische 

veranderingen en welzijn

Binnen de roadmap ‘Healthcare’ 

worden oplossingen voor de 

nulde- en eerstelijnszorg bedacht, 

zoals draagbare apparatuur voor 

zelfzorg.

Binnen de roadmap

‘Photonics’ ontwikkelt de sector  

toepassingen voor precisie-  

landbouw.

Binnen de roadmap ‘Lighting’ wordt 

de efficiëntie van LED technologie 

met een groot besparingspotentieel 

verbeterd. 

De roadmap voor ‘Aeronatics 

manufacturing and  maintenance’ 

draagt bij aan vergroening van 

transport door de vervaardiging  

van lichtgewicht materialen.

In de roadmap ‘Space’ worden 

hoogwaardige optische 

instrumenten ontwikkeld om vanuit 

de ruimte klimaatverandering in 

kaart te brengen.

Binnen de roadmap ‘ICT’ wordt 

onderzocht hoe nieuwe software 

kan bijdragen aan het opslaan en 

interpreteren  van grote 

hoeveelheden data.

De roadmap ‘Security’ richt zich op 

de technologische uitdagingen die 

te maken hebben met veilig -  

heidsdreigingen.

Zie ook voorbeeld H.

De roadmap ‘Games’ zet in op 

onderzoek om de toepassing van 

games voor gezondheid te 

verbeteren en intensiveren. 

In de roadmaps ‘Fashion’ en 

‘Design’ onderzoekt de sector hoe 

de impact van kleding op het milieu 

verminderd kan worden.

De roadmap ‘Media&ICT’ houdt 

zich bezig met ICT-toepassingen en 

dienstenontwikkeling op het terrein 

van Smart Grids met als doel 

energiebesparing.

Binnen de roadmap ‘Design’ 

worden slimme mobiliteits-

oplossingen bedacht.

De roadmap ‘Built environment’ zet 

in op grondstoffenhergebruik en 

energiebesparend bouwen.

De roadmap ‘Cultureel erfgoed’ zet 

ICT en media in om cultureel 

erfgoed toegankelijk te maken  

voor de samenleving.

Zie ook voorbeeld G.

Binnen de roadmap ‘Design’ 

worden lichtscenario’s ontwikkeld 

die kunnen bijdragen aan 

de-escalatie in noodsituaties door 

crowd control.

.

  De sector komt tot energie-

innovaties die bijdragen aan de 

ontwikkeling en slimme benutting 

van hernieuwbare energiebronnen.

Zie ook voorbeeld D.

De programmalijnen Bio-energie 

en Groen Gas richten zich op de 

ontwikkeling van een nieuwe 

generatie biobrandstoffen.

De sector ontwikkelt duurzame 

bronnen om zo de CO2-uitstoot te 

reduceren.

  

  Inzet is op de (verdere) ontwikkeling 

van binnenvaart en spoorvervoer 

als volwaardig alternatief voor 

wegvervoer en de verduurzaming 

van deze modaliteiten.

Inzet op de koppeling tussen 

goederen- en informatiestromen en 

(ketenoverstijgend) geconditioneerd 

vervoer levert een positieve bijdrage 

aan de maatschappelijke uitdaging 

op het thema voedselveiligheid.

Binnen de roadmap 

‘Synchromodaliteit’ worden 

oplossingen bedacht om schakelen 

tussen vervoersmodaliteiten te 

optimaliseren.

Zie ook voorbeeld E.

De roadmap ‘Service logistiek’  

richt zich op het verlengen van de 

levenscyclus en hergebruik van 

kapitaalintensieve systemen, 

machines en apparaten.

 Door het koppelen van informatie  

aan goederenstromen kunnen 

bijvoorbeeld illegale goederen-

stromen worden opgespoord.

Voedselveiligheid, 

duurzame landbouw, 

marine- en maritieme 

onderzoek, bio-economie

Klimaat,  

hulpbroneffciëntie, 

grondstoffen

Veilige, schone  

en efficiënte energie

Inclusieve en  

innovatieve samenleving

Slim, groen en  

geïntegreerd vervoer

 Veilige samenleving

1 2 53 64 7
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CREATIEVE INDUSTRIE

ENERGIE

LOGISTIEK
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Showcases

VOORBEELD  F   •   WATER – MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING 5: SLIMME WATERPUT

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft een slimme waterput geplaatst bij de drinkwaterproductielocatie 
Noardburgum in Friesland. Deze waterput is cruciaal om de waterwinning in Friesland op peil te houden. 
De slimme waterput is zo ingericht dat ondanks de bedreiging van brak water, goed zoet water 
gewonnen kan blijven. Het brakke water wordt door de put juist dieper in de bodem gebracht.  
De innovatie is uiterst geschikt voor wereldwijde export, omdat ook andere kustgebieden kampen met 
dezelfde verziltingsproblematiek. De waterput is een project van Vitens, KWR Watercycle Research 
Institute en Koninklijke BAM Groep en is mede gefinancierd middels de Toeslag voor Topconsortia  
voor Kennis en Innovatie (TKI toeslag). 

VOORBEELD  G   •  CREATIEVE INDUSTRIE – MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING 6: TEMSTEM

In samenwerking met Psychomedisch centrum Parnassia en studenten van de TU/Delft heeft ontwerp-
studio Reframing Studio een app ontwikkeld  voor mensen die stemmen in hun hoofd horen: Temstem. 
Twee ‘spelletjes’ leiden de speler op lastige momenten af van de sturende stemmen. Zo wordt een speler 
gevraagd de lettergrepen van woorden mee te tikken met de vinger. Hoe hoger het gekozen level, hoe 
groter de therapeutische werking. De app is inmiddels gratis verkrijgbaar voor iPhone gebruikers en een 
Android variant is in de maak. 

VOORBEELD  H   •   HTSM – MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING 7: QUTECH. 

QuTech is in 2014 tot Nationaal Icoon benoemd. In Delft is gewerkt aan speciaal ontwikkelde nanochips 
die kwantum-bits in zowel een 0 als 1 laten bestaan. Zo krijgen computers exponentieel meer reken-
kracht. Ook is het mogelijk data te “teleporteren”: informatie verdwijnt bij de zender en verschijnt bij de 
ontvanger zonder door de tussenliggende ruimte te reizen. Afluisteren wordt daarmee onmogelijk.  
De interesse is groot vanwege de toepassingen in veiligheid, ICT, het materialen- en medicijnonderzoek. 
Er liggen in Europa grote kansen voor Quantum Technologies: er zijn gevorderde plannen om onder 
Nederlandse regie een grootschalig investeringsprogramma te lanceren. 

VOORBEELD  I   •  CHEMIE – MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING 5: BIOBASED PERFORMANCE MATERIALS

In 2009 is het Biobased Performanced Materials (BPM) programma gestart waaraan verschillende 
Nederlandse kennisinstellingen, universiteiten en circa 40 bedrijven deelnemen. Het programma heeft 
als doel biobased materialen te ontwikkelen, die wat betreft materiaaleigenschappen én prijs kunnen 
concurreren met kunststoffen die worden gemaakt uit aardolie. Deze nieuwe grondstoffen zijn 
bijvoorbeeld te gebruiken voor onderdelen van vliegtuigen. Het programma draagt bij aan de 
vergroening van de chemie en wordt mede vanuit het ministerie van Economische Zaken gefinancierd. 
Afgelopen najaar (2014) heeft het ministerie 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit programma. 

VOORBEELD A  •   LSH – MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING 1: BIONEEDLES EN GEKWEEKTE STAMCELLEN

Afgelopen najaar werden vier Nationale Iconen benoemd. Twee daarvan vallen onder de topsector LSH 
en dragen beide actief bij aan de maatschappelijke uitdaging ‘Gezondheid, demografische verande-
ringen en welzijn’. Zo heeft Hans Clevers van het Hubrecht Instituut een techniek ontwikkeld die 
gespecialiseerde stamcellen om beschadigd weefsel te vernieuwen identificeert en oneindig kan 
vermeerderen. Op deze manier kunnen kankermedicijnen eerst getest worden op tumorweefsel dat 
buiten het lichaam is gekweekt, voordat de echte patiënt behandeld wordt. In een nieuw opgericht 
centrum - The HUB - werkt Clevers met zijn team aan het verder ontwikkelen en commercialiseren van 
deze gepatenteerde doorbraaktechnologie. Ook de Bioneedles van veearts Gijsbert van de Wijdeven zijn 
benoemd tot icoonproject. Van de Wijdeven heeft een systeem ontwikkeld waarmee kant en klare 
bionaaldjes met de juiste dosering entvloeistof inbracht worden via een hogedrukpistool. Dit betekent 
een sneller en schoner proces, minimale kans op fouten en gemakkelijke distributie in ontwikkelings-
landen. Het nieuwe systeem voldoet aan de eisen van de World Health Organization (WHO) en biedt 
kansen om vaccinaties van kinderen wereldwijd te verbeteren. 

VOORBEELD B   •   T&U – MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING 2: HYBRIDE AARDAPPEL

De hybride aardappel van Solynta is afgelopen najaar tot Nationaal Icoon 2014 uitgeroepen. Solynta 
heeft een nieuwe veredelingstechniek ontwikkeld waardoor het genetisch materiaal van de aardappel 
op een efficiëntere manier kan worden verbeterd en gevarieerd. Aardappelen kunnen zo worden geteeld 
op basis van zaad in plaats van pootaardappelen. Dit vereenvoudigt de transport van aardappelen, 
vermindert de kans op ziektes en biedt de mogelijkheid de voedingswaarde van aardappels te vergroten. 
Zo draagt deze innovatieve techniek bij aan de mondiale voedselzekerheid. 

VOORBEELD  C   •  AGRI&FOOD – MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING 2: BIOBASED ECONOMY

Een consortium van Cosun, Arkema, Refresco en WUR werkt, ondersteunt door TKI Agri&Food, aan de 
ontwikkeling van duurzame verpakkingsmaterialen op basis van agrozijstromen. Doel is ook te 
demonstreren dat met de te ontwikkelen conversietechnologie suikerzuren uit agrozijstromen omgezet 
kunnen worden in een bouwsteen voor duurzame PET-verpakkingsmaterialen. Dit biedt kansen voor de 
agrosector en draagt bij aan de ambitie van de chemische industrie om een groot deel van haar 
grondstoffen uit hernieuwbare bronnen te verkrijgen. 

VOORBEELD  D   •   ENERGIE – MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING 3: POWER2GAS

Onderzoeksbureaus ECN en DNV GL onderzoeken op verzoek van het TKI Gas de toekomstige rol voor 
Power2Gas in het Nederlandse energiesysteem. Power2Gas betekent het omzetten van elektriciteit in 
een duurzame energiedrager, zoals waterstof of synthetisch methaan. Dit kan bijdragen aan de reductie 
van CO2-uitstoot en de fluctuerende bijdrage van wind- en zonne-energie te stabiliseren. 

VOORBEELD  E   •   LOGISTIEK – MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING 4: CROSS CHAIN CONTROL CENTER

In een Cross Chain Control Center (4C) worden informatiestromen slim gekoppeld aan goederenstromen 
waardoor transport ketenoverstijgend georganiseerd kan worden. Door deze slimme organisatie kan 
lading gebundeld worden met als gevolg dat de beladingsgraad hoger is en het aantal kilometers dat 
afgelegd moet worden lager is. Daarnaast vergroot het 4C-concept de mogelijkheid om alternatieve 
modaliteiten zoals spoor en binnenvaart in te zetten die duurzamer zijn dan het traditionele wegvervoer.
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Werkzame personen  In 2012 werken er 641 duizend personen in de 

Agri&Food.

Aantal bedrijven  De sector wordt gekenmerkt door een aantal grote en veel 

kleine bedrijven.

Productie  IDe waarde van de productie was in 2012 124,1 miljard euro. 

Toegevoegde waarde  De toegevoegde waarde steeg in 2012 naar  

42,2 miljard euro.

Uitvoer  De totale uitvoer is tussen 2010 en 2012 gegroeid met ruim  

7 miljard euro. De sector exporteerde relatief het meest naar Duitsland.

R&D  De investeringen in R&D liggen ten opzichte van andere sectoren van 

oorsprong laag in deze sector. In internationaal Agri&Food perspectief 

investeert de sector juist veel.

Kerncijfers Toegevoegde waarde Agri&Food 

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

639
641

111,8
124,1

48,6 
55,8

132,6
135,6

39,9
42,2

0,8

56%

6%

26%

12%

Economische ontwikkelingen 

In de periode 2010 tot en met 2012 is de 
toe ge voegde waarde van de gehele 
Agri&Food keten gestegen met 5,7%. Dat is 
een sterkere groei dan die van de topsectoren 
gezamenlijk en dan die van Nederland als 
geheel in die periode die 1,9% bedroeg. 
Vooral de voedingsmiddelenindustrie is de 
drijvende kracht achter deze groei. De bruto 
productiewaarde van de agrarische sector in 
2014 is geraamd op 27,5 miljard euro, 3% 
minder dan de productiewaarde in 2013.  
De teruggang is vooral veroorzaakt door een 
prijsdaling van de producten met gemiddeld 
4%. Wel zijn er grote verschillen tussen 
producten. Terwijl de waarde van de akker - 
bouwproducten fors lager is geraamd, komt 
die van de overige productgroepen bijna op 
het niveau van 2013 uit. 

Agri & Food

DE TOPSECTOR AGRI&FOOD HEEFT EEN CENTRALE PLEK IN DE 

NEDERLANDSE ECONOMIE. DE  AGRI&FOOD  SECTOR OMVAT DE 

PRIMAIRE PRODUCTIE VAN (EN GRONDSTOFFEN VOOR) 

LEVENSMIDDELEN, DE VERWERKENDE LEVENS

MIDDELENINDUSTRIE EN DE HIERAAN GERELATEERDE SECTOREN 

ALS GROOTHANDEL EN DETAILHANDEL TOELEVERENDE 

BEDRIJVEN EN DISTRIBUTIE. OP HET GEBIED VAN AGRI&FOOD  

ZIJN NAAST BEKENDE BEDRIJVEN OOK EEN ZEER GROOT AANTAL 

KLEINE SPELERS ACTIEF. DIT KOMT MET NAME DOOR DE RELATIEF 

GROTE OMVANG VAN DE LANDBOUW EN VISSERIJ BINNEN HET 

AGRI&FOOD  DOMEIN. AGRI&FOOD  HERBERGT HET GROOTSTE 

AANTAL ZELFSTANDIGEN VAN ALLE TOPSECTOREN. NEDERLAND 

IS DE TWEEDE EXPORTEUR TER WERELD VAN AGRI&FOOD  

PRODUCTEN. CIRCA 80% VAN DEZE EXPORT BLIJFT BINNEN  

DE EUROPESE UNIE. 

2010 2012

Het CBS hanteert een smallere definitie van de Agri&Food sector dan de 

topsector zelf. Deze smalle definitie beperkt zich tot de primaire productie en 

de voedingsmiddelenindustrie. In de brede definitie wordt ook de rest van de 

keten meegenomen. 

Primaire productie

Voedingsmiddelenindustrie

AGRI & FOOD

Groot- en detailhandel

Overig

OVERIGE KETEN 

Bron: CBS Monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

               Nederland is de tweede exporteur ter wereld  
  van agrifood producten
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Coöperaties zijn een belangrijke organisatievorm in de Nederlandse agribusiness. Nederland is een van de 
meest coöperatieve landen van Europa. Ongeveer 68% van de agrarische producten (exclusief bloemen) 
wordt via een coöperatie afgezet, na Finland (74%) het hoogste percentage in Europa (bron: Bijman et al., 
2012). De sector heeft een goede uitgangspositie op het gebied van kennis en innovatie. Om groeikansen te 
benutten is het verhogen van de innovatiegraad en het stimuleren van valorisatie in de sector, specifiek ook 
in het MKB, essentieel. De sector zet in op het versterken van de vraagsturing bij kennisinstellingen en 
privaat-publieke samenwerking.

15 x

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN

Duurzame voedselproductie. Door toenemende wereldbevolking en welvaart neemt de druk op grond-
stoffen en de vraag naar voedsel de komende decennia toe. De Agri&Food topsector zet in op drie grote 
kansen voor groei in economische waarde en maatschappelijk belang:
1  Meer met minder: innovaties in duurzame voedselsystemen voor de productie van meer hoogwaardig 

voedsel met minder gebruik van grondstoffen.
2  Hogere toegevoegde waarde: ontwikkeling van nieuwe producten met meer toegevoegde waarde gericht 

op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak.
3  Internationaal leiderschap: systeemoplossingen op maat voor het internationale voedselvraagstuk 

voortbouwend op onze sterke exportpositie.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. In de komende jaren wordt een gebrek aan goed opgeleide 
arbeidskrachten verwacht. Daarom werken 5 centra voor innovatief vakmanschap (CIV’s) en 4 centres of 
expertise (COE) aan een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Goed werkgeverschap vanuit 
het perspectief van jongeren is tevens een belangrijke randvoorwaarde. 

Organiserend vermogen. Door de opheffingen van de product- en bedrijfschappen gaan een aantal 
publieke taken over naar het ministerie van Economische Zaken. Het bedrijfsleven kan ervoor kiezen andere 
taken zoals voorlichting, innovatie, promotie, belangenbehartiging voor eigen rekening uit te voeren. 

INTERNATIONAAL 

Agri&Food producenten zetten in op groei en uitbreiding van markten in Europa (onder andere Rusland, 
Polen en Turkije), Afrika (onder andere Nigeria, Ethiopië), Azië (met name China en India) en Zuid-Amerika 
(Brazilië). De noodzaak om mondiale bevolking te laten beschikken over voldoende, veilig, gevarieerd en 
duurzaam geproduceerd voedsel, biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Zo wil 
China Nederlandse kennis en technologie inzetten om de land- en tuinbouw te verbeteren. Op verzoek van 
China gaven de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen presentaties tijdens het staats-
bezoek van de president van China, Xi Jinping, over hoogwaardige agrarische technologie, zoals nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van melkrobots en LED-verlichting om tomaten sneller te laten groeien.
Doordat de sector relatief veel exporteert, is de sector minder gevoelig voor de tegenvallende binnenlandse 
vraag. De exportpositie heeft zich in de periode 2010 tot en met 2012 sterk ontwikkeld met een groei voor de 
gehele keten van bijna 15%.

10 x

NoordwestWest 
Nederland
Belangrijk voor de  
verwerking en distributie  
van agro & food-producten.
Dominante spelers: 
Ahold, ADM, Loders 
Croklaan, Verkade, 
Rabobank en Agriboard.

Noord-Nederland
Belangrijk voor de productie  
en verwerking van zuivel en akkerbouw.
Dominante spelers: 
Friesland Campina, Suikerunie, 
Aviko, Avebe, Healthy Ageing, 
Foodcircle
Innexus en Dairy Campus.

28 x

Oost-Nederland
Belangrijk voor de productie, 
verwerking, verdeling en 
distributie van agro&food-
producten. Sterke focus op 
kennisontwikkeling en 
fundamenteel onderzoek 
(Wageningen).
Dominante spelers: 
WUR, TNO, NIZO, 
Topinstituut Food & 
Nutrition, VION, Arla, 
Storteboom, Struik, For 
farmers, Van Driegroep, 
Foodvalley en Innofood, 
Hoogtwegt, Agrifirm, 
Nutreco.

27 x

ZuidWest-Nederland
Belangrijk voor de overslag  
van de grondstoffen, productie 
van plantaardige vetten en 
zuivelproducten.
Dominante spelers: 
Unilver, Nutricia, Vergeer en 
Provimi, Foodport Zeeland, 
Cosun, Cefetra, Heineken.

24 x

Oost-Brabant
Belangrijk voor voedsel -
productie en -verwerking door 
agro & foodcomplex. Focus op 
technology, health en logitics.
Dominante spelers: 
VION, Friesland Campina, 
Mars, Jumbo, Unilever, 
Intervet, Cehave, Bavaria, 
Stork, Marel, Food 
Connection Point, Fhealinc, 
Food Technology Park, 
AgriFood Capital, VDL.

NATIONAAL SPEELVELD AGRI & FOOD

± 1.000 arbeidsplaatsen

Instrumentarium

In 2013 maakten 560 bedrijven gebruik van de WBSO, waaronder 500 MKB-bedrijven. Daarnaast maakten  
390 bedrijven gebruik van de RDA, waaronder 350 MKB-bedrijven. Ook in de MIT is de sector goed vertegen-
woordigd. Er werd 5,7 miljoen euro verstrekt. Deze bijdrage ging naar 20 R&D-samenwerkingsprojecten en  
14 haalbaarheidsstudies. De geschatte omvang van publiek-private samenwerking binnen de TKI Agri&food 
bedroeg 40,1 miljoen euro. Ook internationaal gebeurde er het nodige in 2013: 20 organisaties namen deel aan 
een economische missie en de NFIA droeg bij aan 347 extra/behouden arbeidsplaatsen en 133 miljoen euro aan 
investeringen in Nederland (inclusief topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen).
40 bedrijven deden een beroep op de BMKB, waarbij er in totaal voor 9,4 miljoen euro aan garanties werd 
afgegeven. Ten slotte waren 20 Agri&food-bedrijven betrokken bij een Green Deal. Het waren allemaal 
MKB-bedrijven. Zestien bedrijven mogen de haalbaarheid van hun innovatieve idee voor de verduurzaming van 
de voedselproductie gaan onderzoeken met 0,8 miljoen euro financiële steun uit de SBIR-regeling.

Rijksinstituut voor  

Volksgezondheid en Milieu

Wageningen University

Wageningen University

TTI Food Nutrition

TNO Zeist

LEI

CVI

2

3 4

5

1

Kennisinstelling

Nederland is een van de  
     meest cöoperatieve landen van Europa

1
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Werkzame personen  Het aantal werkzame personen in de bouw daalde 

tussen 2010 en 2012 met zo’n 11.000 fte.

Aantal bedrijven  In 2012 waren er circa 134.000 bedrijven actief in deze 

sector. Dit zijn er meer dan in de topsector Creatieve Industrie, die het hoogste 

aantal bedrijven van alle topsectoren heeft.

Productie  De productie in de bouw nam in de periode 2010-2012 af met 

2,9 miljard euro.

Toegevoegde waarde  Met een toegevoegde waarde van 27,7 miljard euro 

is de bouw goed voor 4,8% van het Nederlandse totaal. Dit is meer dan de 

topsector Energie, die hierop het hoogst van alle topsectoren scoort.

Uitvoer  De uitvoer van goederen steeg in de periode 2010-2012 met 0,3 

miljard euro. Het zijn vooral baggerbedrijven die verantwoordelijk zijn voor 

de bouwexport, naar verre landen. Naar buurlanden worden weinig 

bouwdiensten geëxporteerd (ING sectorbericht).

R&D  In 2012 investeerde de sector 0,1 miljard euro in Research& 

Development.

Kerncijfers Toegevoegde waarde Bouw 

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

355
344

87,5
84,6

0,7
1

134,2
139,9

30,5
27,7

0,1
Economische ontwikkelingen 

De winstgevendheid van de bedrijven in de 
bouw staat de laatste paar jaar sterk onder 
druk. In 2012 werd op een totale omzet van 
76 miljard en een netto resultaat van 290 
miljoen euro geboekt. In totaal gingen in de 
periode 2008 – 2013 7.200 bedrijven failliet; 
de meeste (1.658) in 2013. Na de productie-
daling in 2013 en eerdere jaren steeg de 
productie in 2014 met 0,5%. De marges zijn 
gemiddeld genomen nog altijd laag. Het EIB 
verwacht vanaf 2015 dat de bouwproductie 
weer toeneemt. In de woningbouw, met 
name in de nieuwbouw,  zal het herstel sneller 
gaan dan bij de infra- of utiliteitsbouw.  Door 
de crisis hebben bedrijven hun personeels-
bestand terug gebracht tot een kleine vaste 
kern. Op korte termijn vangen zij een grotere 
personeels behoefte op met inhuur van 
zelfstandigen en uitzendkrachten.

Bouw

DE SECTOR BOUW IS EEN SAMENGESTELDE SECTOR.  

TE ONDERSCHEIDEN ZIJN: ALGEMENE BURGERLIJKE & 

UTILITEITSBOUW, DE GROND, WATER EN WEGENBOUW EN 

TAKKEN VOOR GESPECIALISEERDE WERKZAAMHEDEN IN DE 

BOUW (SCHILDEREN, INSTALLEREN, SLOPEN, STUKADOREN EN 

AFBOUW). BIJ UTILITEITSBOUW GAAT HET OM KANTOREN EN 

BEDRIJFSPANDEN. ONDANKS DE EERSTE TEKENEN VAN HERSTEL 

IS DE LIQUIDITEIT VAN VEEL BOUWBEDRIJVEN NOG ERG BROOS. 

BEDRIJVEN HEBBEN ZICH IN HUN KERN TERUGGETROKKEN EN 

MAKEN NU RELATIEF VAAK GEBRUIK VAN FLEXIBELE WERKERS: 

UITZENDKRACHTEN EN ZZPERS. VOORAL HET FENOMEEN VAN 

ZZPERS IS FLINK TOEGENOMEN.

2010 2012

Bron: CBS Statline, bewerkt door RVO.NL 

Algemene bouw en projectontwikkeling

Grond-, water- en wegenbouw

Gespecialiseerde bouw

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

15%

32%

50%

               De winstgevendheid van de bedrijven in de bouw  
     staat de laatste paar jaar sterk onder druk
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TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

Structurele aanpassingen. In de toekomstverkenning van Bouwend NL zijn belangrijke thema’s genoemd 
waar de bouw structureel aan moet werken om zo in te spelen op nieuwe trends. 
De zes thema’s zijn op de klant afgestemde bouwconcepten: Financiering van bouwopgaven; 
Duurzaamheid; Imago bouwsector; Arbeidsmarkt; Ketensamenwerking (o.a. via virtueel samenwerken).
Zo is de bouwsector steeds meer bezig met duurzaamheid. Voor een deel gebeurt dat via Green Deals.  
Eind 2014 zijn er ca. 13 Green Deals in de bouw afgesloten, waaronder Green Deal GGW en Greeen Deal 
Stroomversnelling, die gericht is op energiebesparing in de  gebouwde omgeving loten, waaronder Green 
Deal GWW en Green Deal Stroom- versnelling, die gericht is op energiebesparing in de gebouwde 
Gekwalificeerd personeel. Ook heeft de bouwsector te maken met schaarste op de arbeidsmarkt.  
Het aantal leerlingen en deelnemers dat aan een bouwopleiding begint (vmbo, mbo en hbo) daalt al jaren. 
Wanneer vanaf volgend jaar de bouwmarkt aantrekt zullen er (eerst nog niet kwantitatief, maar 
kwalitatieve) tekorten ontstaan aan personeel dat goed in kan spelen op nieuwe ontwikkelingen.  
De bouwsector maakt zich grote zorgen over dit human capital aspect.

Innovatiegraad. De arbeidsproductiviteit in de Nederlandse bouwsector ligt onder het Europees 
gemiddelde. Daarentegen is Nederland internationaal sterk innovatief op het gebied van onderzoek, 
onderwijs, consultancy, architectuur en baggeren.

INTERNATIONAAL 

Bouwondernemingen zijn sterk nationaal/lokaal georiënteerd en ingesteld op nationale bouw-
verordeningen. Dit maakt het over de grenzen werken lastig. Dit is niet het geval voor waterbouwbedrijven. 
Naast internationaal opererende waterbouwbedrijven als Boskalis en Van Oord is een aantal grote Neder-
landse bouwbedrijven zoals BAM, VolkerWessels en Ballast Nedam actief en succesvol op buitenlandse 
markten (Duitsland, VK, België).
Afnemende lokale bouwproductie dwingt bouwbedrijven ook meer over de grens actief te worden of hun 
buitenlandse activiteiten uit te breiden. Bouwbedrijf Janssen de Jong is daar een goed voorbeeld van.  
Dit bedrijf slaagde er in zaken te doen in Europa en in de Antillen.
 

NATIONAAL SPEELVELD BOUW

De bouwsector is zeer gesegmenteerd: er zijn alleen al 16 werkgeversorganisaties die cao’s afsluiten en er 
zijn meerdere brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland, Cencobouw, Uneto-VNI, BNA, NL Ingenieurs, 
NVTB, HIBIN, Neprom, NVB, Aannemersfederatie Nederland , FOSAG (onderhoud), VOBN (beton).
Voortvloeiend uit de Actieagenda Bouw/Innovatie verrijst op het terrein van de TU Delft de Bouwcampus, 
een fysieke ontmoetingsplek van partijen in de bouw om innoverend samen te werken. De eerste bewoners 
hebben het campusgebouw betrokken en de officiële opening zal voorjaar 2015 plaatsvinden. 

Economisch Instituut voor de Bouw

Delft: TU Delft, TNO,Deltares, 

Bouwcampus

TU Eindhoven

TU Twente.

SBR/CURnet 

BAM
VolkerWessels
Heijmans
TBI
Strukton
Boskalis
Van Oord
Arcadis
Haskoning DHV
Fugro 
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Instrumentarium

Duurzaamheid in de bouw wordt gestimuleerd via subsidies en de zogenaamde Greendeals. Er zijn tot nu toe 
meer dan 10 Greendeals afgesloten in deze sector. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en 
Milieu waren ook betrokken bij de Greendeal Biobased Gebouwen en Greendeal Circulaire Gebouwen.
Parallel aan initiatieven van de overheid om in topsectoren de regelgeving te beperken en/of te vereenvoudigen, 
heeft ook de sector bouw een maatwerkaanpak gekozen, waarbij Binnenlandse Zaken en EZ betrokken zijn. 
De sector heeft de afgelopen 2 jaar een Bouwagenda opgesteld met ook deelagenda’s voor human capital en 
innovatie. Bij het opstellen van deze twee deelagenda’s was EZ betrokken. Het is nu zaak dat onder leiding van 
Bouwend Nederland de agenda’s uitvoering krijgen. Een element dat op het gebied van innovatie inmiddels 
vorm krijgt is de Bouwcampus op het terrein van de TU Delft, waarvan de opening eerste helft 2015 plaats zal 
vinden.

                De arbeidsproductiviteit in de Nederlandse bouwsector  
          ligt onder het Europese gemiddelde
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Kennisinstelling

Bedrijf 
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Kerncijfers

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

33,6

 

3

Economische ontwikkelingen 

Wereldwijd groeit de biobased economy snel. 
Zo zal de wereldmarkt voor biopolymeren 
(plastics) stijgen van 3,5 miljoen ton nu,  naar 
12 miljoen ton in 2020. De vooruitzichten 
voor de Nederlandse industrie zijn goed.  
De biobased economy bevindt zich in 
Nederland in een beginstadium van 
ontwikkeling. Dat wil zeggen dat veel 
bedrijven aan het einde van hun onderzoeken 
en pilots zitten en investeringen in 
productiecapaciteit overwegen.  De 
verwachting is dat de wereldwijde  top 
posities voor vestiging van de biobased 
economy de komende vijf jaar bepaald 
worden. Nederland zet hier (ook in Noord-
west Europees verband) op in.  In 2011 
werkten er 33.600 personen (gemeten in 
directe fte) in de biobased economy. 

Biobased Economy

BIOBASED ECONOMY GAAT OVER DE OVERGANG VAN FOSSIELE 

GRONDSTOFFEN NAAR EEN ECONOMIE DIE MET NAME DRAAIT 

OP BIOMASSA ALS GRONDSTOF: VAN ‘FOSSIL BASED’ NAAR

‘BIOBASED’ EN DAARMEE KLIMAATNEUTRAAL WORDT. BBE RICHT 

ZICH VOORAL OP HET GEBRUIK VAN BIOMASSA VOOR NIET

VOEDSEL TOEPASSINGEN EN IS DAARMEE ONDERDEEL VAN DE 

BIOECONOMY. DE OVERGANG NAAR EEN BIOBASED ECONOMY IS 

EEN TRANSITIEPROCES WAAR VEEL ECONOMISCHE SECTOREN BIJ 

BETROKKEN ZIJN. DE NEDERLANDSE OVERHEID WERKT IN 

CROSSSECTORAAL VERBAND INTENSIEF MET 

KENNISINSTELLINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 

MEDEOVERHEDEN EN VOORAL MET MKB EN GROTE BEDRIJVEN 

SAMEN OM DE GOEDE KANSEN MAXIMAAL TE BENUTTEN.

2011  

Bron: Monitoring Biobased Economy in Nederland 2013  

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). 

Toegevoegde waarde Biobased Economy

Materialensector

Energie sector

Chemiesector

Bron: CBS monitor 2012, bewerkt door RVO.NL

80%

                Biobased Economy ontkiemt.   

18%

2%

Werkzame personen  In 2011 werkten er 33.600 personen (gemeten in 

directe fte) in de biobased economy

Aantal bedrijven  n.b.

Productie  n.b.

Toegevoegde waarde  De toegevoegde waarde bedroeg in 2011  

ca. 3 miljard euro.

R&D  n.b.

                In 2011 werkten er 33.600 personen in de biobased economy 
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NATIONAAL SPEELVELD 
BIOBASED ECONOMY

Noord-Nederland 
Verwaardiging organische reststromen; 
eiwitten en koolhydraten (food/feed/
industrie); chemical building blocks; biofuels. 
Dominante spelers: 
Avebe, FrieslandCampina, Cosun, 
Agrifirm, BioMCN, Grassa, DOC, PKI, API, 
Cumapol, Eemshaven, Stenden PRE, 
Wetsus, biobRUG, Biocab, Hanze 
Hogeschool, CCC, HANNN, Prov. 
Groningen, Drenthe en Friesland, NOM. 

Oost-Nederland
Bio-energie (pyrolyse/fermentatie);  
Biobased coatings; Biobased garens, textiel 
en biopolymeren; Verwaarden van cellulose 
houdende materialen, gebruik van mest en 
slib als biomassagrondstof en toepassing 
van nieuwe biomassastromen algen en 
kroos. 
Dominante spelers:  Bio-energie Cluster 
Oost-Nederland, BTG, Byosis, Ten Cate, 
AkzoNobel, Van wijhe, Rolsma, ROVA, 
GTC, Utwente, WUR, BIC, Oost-Neder-
land, Pov. Gelderland en Overijssel, 
OostNV.

Biobased Economy Limburg
Biobased performance materials  
& chemicals;  Processtechnology  
& biobased buildingblocks; Biobased 
tuinbouw- toepassingen & agroraffinage;  
Neutraceuticals en cosmetica. 
Dominante spelers:  
Greenport en biotransitiehuis Venlo, 
Chemelot, DSM, Sabic, Lanxess, 
Avantium, Papier & Kartonindustrie, 
Univ. Maastricht, Zuyd Hogeschool,  
Prov. Limburg, Liof.

Biobased Business Brainport
Verwaarden van mineralen uit dierlijke 
en plantaardige nevenstromen richting 
food, feed en pharma.
Dominante spelers: 
BOM, SRE.

Flevoland
Bio-energie; cascadering;  
BBE experimenteren/testen/
demonstraties. 
Dominante spelers: 
WUR/Accres, Prov. Flevoland  
en Eneco, HarvestaGG, CAH 
Vilentum, Ringg, OMFL.

Biobased Delta
Biobuilding blocks; Biobased aromatics; 
Performance materials & chemicals; 
Agrofunctionals/hoogwaardige plant-
inhoudstoffen; Aquatische biomassa.
Coatings; Witte biotechnologie voor  
fuels en chemicaliën; Bioport. 
Dominante spelers: 
Green Chemicals, DOW, Cosun,  
Purac, Sabic, Biobase Europe, Avans 
Hogeschool, Prov. Zeeland, Brabant  
en Zuid-Holland, haven Rotterdam 
(Bioport), TUD, Leiden Universiteit,  
Plant One, RCI, BE-BASIC, DSM, 
Pilotplant, Biotechpark Delft,  
Kenniscentrum Plantenstoffen, 
Growport, Greenport, BOM, REWIN, 
Impuls, InnovationQuarter.

Biobased Connections
Inzet organische reststromen voor 
bio-energie, biofuels en biomaterialen.
Dominante spelers: 
ICL, Cargill, Greenmills, AEB, Haven 
Amsterdam, Orgaworld, AIM, Schiphol, 
HvA, UvA, Amsterdam Economic Board 
Waternet, Aalsmeer, Haarlemmermeer, 
Amstelveen, NPSP, Photonol, SADC, 
Ursapaint, Pharmafilter, Jagran, 
Hempflax.  

Binnen de ontwikkeling van de Biobased Economie in Nederland spelen de regio’s een belangrijke
rol. De meeste Nederlandse regio’s hebben zich ambities gesteld op biobased thema’s, variërend van het 
creëren van nieuwe arbeidsplaatsen tot het als regio willen uitgroeien tot nationaal en internationaal 
erkende hotspot voor de Biobased Economy. In bovenstaande figuur  zijn de meest relevante regio’s 
op.Biobased gebied weergegeven en kort gekarakteriseerd. Daarbij zijn te onderscheiden: Limburg (Source 
B), de Biobased Delta met Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, Oost Nederland met Gelderland en Overijssel 
(Bic-ON), Amsterdam, Flevoland en Biobased  Noord Nederland (Drenthe, Groningen en Friesland). Via en 
met de regio’s worden ook  de meeste contacten met MKB en locale kennisinstellingen gelegd. Samen met 
de regio’s wordt aan nationale en internationale BBE profilering gewerkt.  

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN

Bij de ontwikkeling in Nederland zijn hoofdzakelijk Agri&Food, Energie, Chemie, T&U, Water, Logistiek en 
afvalsectoren betrokken. Nederland is sterk op deze terreinen en heeft een uitstekende uitgangspositie om 
de biobased economy te realiseren. De voornaamste zorg van EZ is de vestiging van biobased bedrijven in 
Nederland. Daarbij zijn onder andere de volgende zaken van belang:

•   Optimaliseren van vestigingscondities: Op dit moment vindt de kennisontwikkeling vaak in ons land plaats, 
maar wordt de productie elders geplaatst. Uitdaging is om de komende jaren ook de biobased productie 
naar Nederland te halen of in Nederland te houden.  

•   Nederland als grondstofland: Een recente Deloitte studie heeft aangetoond dat Noordwest Europa, en zeker 
ook Nederland, concurrerend zijn op de wereldmarkt voor suiker. Suiker is één van de meest veel-
belovende grondstoffen voor de biobased Chemie. Het volledig benutten van deze concurrerende positie 
op de wereldmarkt is een uitdaging voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daarbij moet zeker 
ook oog zijn voor grondstoffen als aardappelen, gras, melk en hout. 

•   Volatiliteit grondstofprijzen: De lage olie- en steenkoolprijs maken fossiele brandstoffen, grondstoffen en 
halffabrikaten goedkoper, maar de volatiliteit maakt de markt ook onzekerder. Niet-fossiele alternatieven 
kunnen hierdoor een gedeelte van hun aantrekkingskracht verliezen, of juist aantrekkelijker worden 
doordat prijsontwikkeling stabieler is . Voor overheid en bedrijven is het zaak om, met het oog op de 
lange termijn, de beweging naar een biobased economy vol te houden. Een belangrijk argument hierbij is 
de klimaatneutraliteit van biobased grondstoffen.   

•   Opheffen belemmerende regelgeving: De komst van biobased industrie betekent nieuwe grondstoffen, 
nieuwe technieken en nieuwe producten. De huidige regelgeving is daar niet altijd op ingericht. EZ werkt 
(samen met andere ministeries) met een speciaal programma aan het opheffen van remmende regels.

•    Bundelen van krachten met de relevante (top)sectoren, kennisinstellingen en industrie: 
Bevorderen van regionale samenwerking en het aangaan van internationale strategische allianties.   

INTERNATIONAAL

De Nederlandse biobased economy is vanaf het begin internationaal georiënteerd. Nederland werkt in EU 
verband nauw samen met andere landen, onder andere in het JTI Biobased Industries (onderdeel van het 
Horizon 2020 programma van de EU). Ook bilateraal zijn samenwerkingsverbanden met onder ander 
Duitsland, Vlaanderen, Frankrijk en Scandinavië. Met partnerlanden buiten de EU, als Maleisië, Brazilië, 
Canada en de VS, zijn BBE samenwerkingsverbanden.In EU en OESO verband wordt aan onderzoek, 
ontwikkeling en monitoring gewerkt.  

Instrumentarium

BBE-bedrijven hebben in 2012 via de WBSO 115 miljoen euro geïnvesteerd in speur- en ontwikkelingswerk 
(S&O) qua loonkostencomponent. Daarnaast werd via de RDA 64 miljoen euro geïnvesteerd aan S&O-
materiaalkosten bij biobased-projecten. De RDA-ondersteuning was nieuw, zodat de fiscale ondersteuning in 
2012 substantieel is toegenomen  ten opzichte van het jaar ervoor. Ook de financiering via topsectoren is in 
2012 is gestart en heeft geleid tot een ondersteuning via het TKI-BBE van 26 miljoen euro voor R&D op het 
gebied van vooral bio-raffinage, biotechnologie en bio-energie. Daarnaast is in 2013 via de MIT-regeling het 
MKB ondersteund  in 22 projecten met een budget van 1,6 miljoen euro. 
De Rijksoverheid ondersteunt verder investeringen in vroege markten via de EIA- en MIA-regelingen. In 2012 is 
voor 70 miljoen euro door het bedrijfsleven geïnvesteerd in biobased projecten. Deze investeringen zijn nog 
vooral gerelateerd aan bio-energie (EIA) en zeer gering aan biomaterialen. Tenslotte was er sprake van 64 Green 
Deals op het gebied van BBE. 52 daarvan hadden een link met bio-energie en 24 met biobased materialen.

Bron: Monitoring Biobased Economy in Nederland (RVO, 2014).

                Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie  
          om de biobased economy te realiseren.
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Werkzame personen  Het aantal werkzame personen groeide tussen 2010 

en 2012 met 1.000 fte. 

Aantal bedrijven  De sector wordt gekenmerkt door een relatief klein aantal 

bedrijven met gemiddeld een hoog aantal werkzame personen in dienst. In 

2012 waren 2.200 bedrijven actief in de Chemie.

Productie  De productie steeg met zo’n 22,8 miljard euro naar 95,5 miljard 

euro in 2012. Hiermee is Chemie, na Logistiek en HTSM, de grootste 

topsector.

Toegevoegde waarde  De toegevoegde waarde van Chemie (13,1 miljard 

euro) in 2012 was 2,3% van de totale Nederlandse toegevoegde waarde.

Uitvoer  De uitvoer van goederen door deze topsector bedroeg in 2012 37,5 

miljard euro.

R&D  In 2012 investeerde de sector voor 0,81 miljard euro in Research and 

Development.

Kerncijfers Toegevoegde waarde Chemie 

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

75
76

72,7
95,5

28,5
37,5

2,2
2,2

11,3
13,1

0,81
Economische ontwikkelingen 

Wereldwijd is de chemische industrie nog 
steeds groeiende. Deze groei vindt echter 
voornamelijk plaats buiten Europa. De 
chemische sector in Nederland en Europa 
heeft te maken met zware concurrentie  
vanuit de VS (schaliegas), China (groei markt) 
en het Midden-Oosten (olie).  
De Chemie maakt zich zorgen over het effect 
van de mondiale energie-ontwikkelingen op 
hun concurrentiepositie. Ook in EU-verband 
speelt deze discussie. Mede hierdoor verliest 
Europa marktaandeel op het wereldtoneel.
Binnen Europa is Nederland relatief goed uit 
de crisis gekomen hetgeen ook blijkt uit de 
stijgende cijfers. Nederland is nu, na Duitsland 
en Frankrijk, de derde grote speler van Europa 
geworden. Om de concurrentiepositie van 
Nederland op het wereldtoneel te verbeteren 
is investering in R&D om tot een hoog-
waardige chemie te komen van groot belang. 
Daarnaast draagt ook een goede samen-
werking en clustervorming bij aan het 
verbeteren van de concurrentiepositie.

Chemie

NEDERLAND HEEFT EEN GOED ONTWIKKELDE EN GOED 

GEORGANISEERDE CHEMIESECTOR MET MONDIALE SPELERS,  

EEN INNOVATIEF MKB EN VELE SPINOFFS VANUIT DE 

KENNISINSTELLINGEN. NEDERLAND COMBINEERT EEN ZEER 

STERKE SECTOR VAN BULK EN FIJN CHEMIE MET GROTE 

BEDRIJVEN, EEN GROOT AANTAL MKB BEDRIJVEN EN 

KENNISINTENSIEVE STARTERS . WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

VAN NEDERLANDSE KENNISINSTELLINGEN IN CHEMIE WORDT 

DOOR INTERNATIONALE PEERS ALS ‘UITMUNTEND’ 

BEOORDEELD. CHEMIE STAAT AAN HET BEGIN VAN VELE 

INDUSTRIËLE EN WETSCHAPPELIJKE KETENS. ERVARING MET 

PROCESTECHNOLOGIE EN DE BIOBASED ECONOMY MAAKT DE 

TOPSECTOR CHEMIE TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN CROSS

SECTORALE SAMENWERKING MET DE TOPSECTOREN ENERGIE, 

AGRI&FOOD, LIFE SCIENCES&HEALTH. 

2010 2012

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Aardolieverwerking

Chemische industrie

Rubber- en kunststofindustrie

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

19% 15%

66%

                De sector wordt gekenmerkt door een relatief klein aantal bedrijven 
met gemiddeld een hoog aantal werkzame personen in dienst.
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Chemiecluster Eemsdelta
Door de Werkgroep Willems is 
positieve dynamiek ontstaan. 
Dominante spelers: 
AkzoNobel, ESD-SIC, ChemCom, 
BioMCN, Harvestagg, PPG, Teijin 
Aramid, Zeolyst en Groningen 
Seaports). 

11 x

Chemiecluster Emmen
Beoogt verdere integratie  
en vergroening. 
Dominante spelers: 
Teijin Aramid, DSM.

4 x

Haven van Amsterdam
Cluster nog volop in 
ontwikkeling met daarbij 
focus op biobased bedrijven. 
Dominante spelers: 
Havenbedrijf Amsterdam.

13 x

Chemie- en raffinagecluster 
Rotterdam
Grootste en meest geïntegreerde 
Chemiecluster in Nederland, 
voornamelijk met raffinage. 
Dominante spelers: ExxonMobil, 
Shell, LyondellBasell Huntsman, 
Havenbedrijf Rotterdam.

8 x

Chemiecluster Chemelot
Cluster met veel interactie tussen 
industrie en kennisinstellingen. 
Dominante spelers: 
DSM, SABIC, OCI Nitrogen,  
Lanxess, Chemelot Campus.

NATIONAAL SPEELVELD CHEMIE

± 1.000 arbeidsplaatsen
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TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

De voornaamste focus van de Topsector Chemie is de concurrentiepositie. In Nederland zie je dat de 
Chemiesector zich in een transitie begeeft van fossiel gebaseerde naar biobased gebaseerde producten en 
dat producten steeds hoogwaardiger worden. De internationale concurrentie is er echter niet minder om. 
Dit leidt tot diverse beleidsvragen:
•   Energie: De energieprijzen zijn in Europa hoger dan in het Midden-Oosten en de VS. Voor Nederland is het 

van belang dit verschil waar mogelijk te verkleinen. Het kabinet blijft werken aan een betere werking van 
een Europese energiemarkt door het aanleggen van meer interconnectiecapaciteit, betere werking van het 
ETS-systeem en goede uitvoering van 1-op-1 afspraken uit het SER-energieakkoord. Een andere trend is de 
ontwikkeling  biomassa als alternatief voor aardolie en gas als grondstof voor chemische producten. 
Samen met bedrijven wordt bekeken wat nodig is om business cases hiervoor rond te krijgen. 

•   Gezamenlijke agenda-setting: EZ wil samen met bedrijven en kennisinstellingen werken aan een gezamen-
lijke agenda en ondersteuning bieden bij verdere investeringsmogelijkheden. Daarnaast wordt gewerkt 
aan een maatwerkaanpak regeldruk die, door gezamenlijk inspanning van industrie en overheid, medio 
2015 moet leiden tot merkbare regeldrukvermindering binnen de clusters.

•   Specialisatie: Goede samenwerking op gebied van kennis en innovatie is essentieel voor de concurrentie-
positie en om tot specialisatie (producten met hogere marges) te komen. De transitie naar 1 TKI-Chemie, 
de oprichting van een MKB-steunpunt en de het TKI Biobased Economy zullen hieraan bijdragen. Door 
kennis te bundelen binnen de TKI Chemie, TKI Biobased Economy en het MKB-steunpunt zal het in de 
toekomst eenvoudiger zijn om cross-overs met andere sectoren (bijvoorbeeld Agri&Food, Energie, HTSM, 
LSH)  te realiseren. In 2015 moeten hiervan de eerste vruchten worden geplukt en moet dit verder worden 
uitgebouwd. EZ ondersteunt hierbij de verdere vorming van consortia op het gebied van publiek-private 
samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling.

INTERNATIONAAL
  
Een internationaal vergelijkende studie van Deloitte naar chemische industrie laat zien dat de Nederlandse
plants goed presteren. De goede concurrentiepositie is mede te danken aan hoog geschoolde arbeids-
krachten, hoge mate van clustervorming, en excellente transport-infra in Nederland. Het ministerie van 
Economische Zaken zet fors in op de internationale concurrentiepositie op het gebied van energie en 
grondstoffen, onder andere door level playing field in Europa, betere werking van het ETS-systeem en 
uitbreiding van de interconnectiecapaciteit met  Duitsland en België. Er vindt een intensieve dialoog plaats 
tussen de belangrijkste 7 chemielanden en de industriële vertegenwoordiging, de Europese Commissie en 
de Europese branchevereniging. Om de Europese concurrentie te vergroten, werken de chemische centra in 
Rotterdam-Rotterdam en Ruhr Rhine area in toenemende mate samen in het zogenaamde ARRRA-cluster.

TU Delft

TU Eindhoven

University of Twente

ISPT

DPI 
 

3 x

Chemiecluster Terneuzen
Mogelijkheden regionale biobased 
economy worden onderzocht. 
Dominante spelers: DOW, YARA, 
ICL-IP en Zeeland Seaports)/ 
Bergen op Zoom (o.a. SABIC, 

COSUN, Green Chemistry Campus. 

Kennisinstelling

Bedrijf

1

2

3

4

5

                De chemische industrie in Nederland  
                                 kenmerkt zich door sterke clustervorming.

1

2

3

4

5

De sterke clustervorming binnen de chemische industrie draagt bij (zowel op kostprijs als op innovatie) aan 
een sterke concurrentiepositie van de sector. De komende jaren wordt ingezet op het verder uitbouwen van 
de reeds bestaande clusters en op een verdere ontwikkeling van de clusters in Amsterdam en Emmen. 
Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de internationale samenwerking tussen Nederland, 
Vlaanderen en Duitsland in het ARRRA-cluster (Antwerpen, Rotterdam, Ruhr, Rhine Area-cluster).
In Den Haag zijn de volgende branches gevestigd: Vereniging voor Nederlandse Chemische Industrie; 
Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie; Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten; 
Verbond van Handelaren in Chemische Producten; Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging; 
Vereniging van Kunstmest Producenten. 

Instrumentarium

In 2013 maakten 520 bedrijven gebruik van de WBSO, waaronder 470 MKB-bedrijven. Daarnaast maakten 360 
bedrijven gebruik van de RDA, waaronder 330 MKB-bedrijven. Vanuit de MIT werd 2 miljoen euro subsidie 
verstrekt, verspreid over 40 verleningen. De belangrijkste categorieën waren kennisvouchers, haalbaarheids-
studies en R&D-samenwerkingsprojecten. De geschatte omvang van publiek-private samenwerking binnen de 
TKI’s bedroeg 60,6 miljoen euro. Er waren in 2013 10 organisaties binnen de topsector Chemie die deelnamen 
aan een economische missie. De NFIA droeg bij aan 342 extra/behouden arbeidsplaatsen en 238 miljoen euro 
aan investeringen in Nederland.
Ten slotte deden 10 bedrijven een beroep op de BMKB, waarbij er in totaal voor 3,1 miljoen euro aan garanties 
werd afgegeven.  
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Werkzame personen  Van de 180.000 fte in de Creatieve Industrie in 2012, 

werkte 43% als zelfstandige. Dit percentage ligt ruim boven het gemiddelde 

van Nederland. De sector wordt gekenmerkt door een hoog aantal bedrijven: 

10% van de Nederlandse bedrijven maakt deel uit van deze topsector.

Productie  De productie van de Creatieve Industrie daalde in 2012 licht 

vergeleken bij 2010.

Toegevoegde waarde  De relatief lage arbeidsproductiviteit van deze sector 

hangt samen met de aard van de bedrijven die erin opereren, namelijk relatief 

kleine bedrijven.

Uitvoer  De uitvoer van goederen steeg met 0,3 miljard euro tussen 

2010-2012. 

R&D  De investeringen in Research&Development liggen in deze sector 

relatief hoog. Over 2010 zijn geen cijfers beschikbaar. In vergelijking met 

2011 zijn de R&D investeringen in 2012 gestegen. 

Kerncijfers Toegevoegde waarde Creatieve Industrie

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

173
180

21,9
21,4

0,6
0,9

108,8
130,6

10,8
10,5

0,07
Economische ontwikkelingen 

De topsector Creatieve Industrie omvat  
met 130.550 de meeste bedrijven van alle 
topsectoren. Dit komt overeen met 10% van 
alle Nederlandse bedrijven. De topsector 
bestaat vrijwel volledig uit kleine en middel-
grote bedrijven. Waar een gemiddeld 
Nederlands bedrijf uit bijna 8 werkzame 
personen bestaat, zijn dat er in de topsector 
Creatieve Industrie nog geen 2 (in fte) per 
bedrijf. Het hoge percentage kleine bedrijven 
in de topsector gaat samen met een hoog 
aandeel zelfstandigen: 43% van het totale 
aantal werkzame personen in deze sector, 
tegen 12% in heel Nederland. Het aantal 
zelfstandigen is tussen 2010 en 2012 met 
bijna 11 duizend gegroeid. Vanwege de 
beperkte kapitaalintensiviteit van de creatieve 
industrie is deze sector als erg arbeidsintensief 
te kenmerken. In geen van de topsectoren is 
de groei van het aantal bedrijven – ook als die 
wordt gerelateerd aan de omvang van de 
sector – zo groot als in deze topsector (het 
saldo oprichtingen en opheffingen van 
bedrijven in 2011 was 7175 -EIM, 2012).

Creatieve industrie

DE CREATIEVE INDUSTRIE IS EEN DIVERSE INDUSTRIE WAARIN 

VERSCHILLENDE DOMEINEN ZIJN VERTEGENWOORDIGD,  

ALLEREERST DE KUNSTEN (O.A. PODIUMKUNSTEN EN 

SCHEPPENDE KUNST), TEN TWEEDE HET CULTUREEL ERFGOED 

(O.A. MUSEA EN MONUMENTENZORG), TEN DERDE MEDIA EN 

ENTERTAINMENT (O.A. TELEVISIE EN RADIOOMROEPEN, 

PLATEN EN FILMMAATSCHAPPIJEN EN GAMEONTWIKKELAARS) 

EN ALS LAATST DE CREATIEVE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING (O.A. 

MODE, ONTWERPERS, ARCHITECTEN EN RECLAMEBUREAUS).  

DE CREATIEVE INDUSTRIE RICHT ZICH ONDER MEER OP DE 

SUBSECTOREN: ARCHITECTUUR, DESIGN, MODE, MEDIA EN ICT, 

GAMING, CULTUREEL ERFGOED, MUZIEK EN FILM.  

 

2010 2012

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Kunst

Cultureel erfgoed

Media en entertainmentindustrie

Creatieve zakelijke dienstverlening

30%
23%

4%

43%

                Creatieve industrie als voorbeeld van de oprukkende 
           netwerkeconomie.



NATIONAAL SPEELVELD 
CREATIEVE INDUSTRIE

18 x

Utrecht
Gaming. 
Dominante spelers: 
 MODINT (branche), Dutch 
Games Association (branche), 
Grafisch Lyceum, Hogeschool 
Utrecht, HKU, Gemeente 
Utrecht, Provincie Utrecht. 

10 x

Metropoolregio  
Amsterdam/Hilversum

Media, ICT. 
Dominante spelers: Endemol, 

Eyeworks, Stage Entertainment, 
G-star, Guerrilla Games, Kessels-

Kramer, Layar, MEXX, Spil Games, 
ReedElsevier, Sanoma, Media 

Repbulic, Talpa, BNA (branche), BNO 
(branche), BNI (branche), VEA 

(branche), Fotografenfederatie 
(branche), DDA (branche), 

  THNK (kennis), Amsterdam 
Economic Board, IMMOvator, 

MediaValley, Dutch Creative 
Council, Gemeente Amsterdam, 

Gemeente Hilversum, HVA, 
Mediamonks, ID&TDroog Design, 

Federatie Dutch Creative 
Industries (branche),  

10 x

Groningen
Popmuziek.
Dominante spelers:  
Eurosonic Noorderslag,
gemeente Grongingen.

7 x

Brainportregio Eindhoven 
Smart Design Solutions.
Dominante spelers:  
Gemeente Eindhoven, Provincie 
Noord-Brabant, TU/Eindhoven, 
Design Academy.

8 x

Next fashion Arnhem
Mode, design.  
Dominante spelers: 
Stichting DF&DC, ArtEZ, ARCCI, HAN, 
Radboud Universiteit, Provincie 
Gelderland, Gemeente Arnhem.

17 x

Regio Roterdam- Delft
Built environment.
Dominante spelers:  Gemeente 
Rotterdam, Gemeente Delft,  
Het Nieuwe Instituut, OMA, MVDRV, 
WoltersKluwer, NPK design, 
Fabrique, Architectenplatform 
Rotterdam, Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie, TU Delft.

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

Netwerkeconomie. Dat de Creatieve Industrie als voorbeeld van de oprukkende netwerkeconomie wordt 
gezien, heeft te maken met de schaalverkleining binnen de sector. Het aantal bedrijven is aanmerkelijk 
meer toegenomen dan het aantal banen, waardoor een bedrijf in deze sector gemiddeld twee banen telt. 
Deze schaalverkleining gaat samen met een verlies aan productiewaarde en toegevoegde waarde. Dit heeft 
een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit en het verdienvermogen van de Creatieve Industrie. 
Digitalisering. Mobiele apparaten bieden steeds meer mogelijkheden en worden steeds gebruiks-
vriendelijker. Hierdoor verandert het gedrag van consumenten en de manier waarop zij media en creatieve 
uitingen consumeren. Nieuwe (online) diensten en technologieën zorgen voor structurele veranderingen 
en nieuwe kansen voor de Creatieve Industrie. Zo maken ontwrichtende businessmodellen de weg vrij voor 
nieuwe vormen van consumptie. Denk hierbij o.a. aan Amazon & Netflix, maar ook onrechtmatige toegang 
tot creatieve werken. Traditionele bedrijven worden zo gedwongen te hervormen om betaald te krijgen 
voor hun creatieve inspanningen.

Per subsector. Op het schaalniveau van de subsectoren zijn er ook trends te onderscheiden, zoals:
•  Architectuur: In de negatieve ontwikkeling heeft een kentering plaatsgevonden. De omzet en het aantal fte 

groeien in 2014 door een verbreding van werkzaamheden van bureaus en een schaalverkleining van 
projecten.

•  Digital design agencies: De positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren in de design sector gaat gestaag 
door met een toename van de gemiddelde projectomvang en de gemiddelde omzet per klant.

•  Dance: De opbrengsten uit muziekverkopen staat al enige tijd onder druk. De dance sector weet zich goed 
staande te houden door een aanhoudende groei van festivals en evenementen.

INTERNATIONAAL  

Het Topteam Creatieve Industrie heeft Duitsland aangewezen als focusland voor 2015. Dit Duitsland-
programma biedt kansen voor bedrijven uit de Creatieve Industrie om hun internationale concurrentie-
positie verder te versterken. De Duitse creatieve markt, met een jaaromzet van 143 miljard euro, is voor 
Nederlandse bedrijven kansrijk en ingewikkeld tegelijk. Omdat de sector zeer heterogeen is, boven-
gemiddeld groeit en veel overlap en spin-off met andere sectoren heeft, zijn betrouwbare cijfers over de 
handelsrelatie met Duitsland op dit vlak niet voorhanden. Volgens Nederlandse bronnen genereert de 
Nederlandse creatieve industrie een omzet van ruim 7 miljard euro en draagt de sector ca. 18 miljard euro 
(3%) bij aan het NL BBP. De export van creatieve producten en diensten naar Duitsland bedraagt ca. 530 
miljoen euro per jaar. In Duitsland draagt de creatieve industrie ca. 65 miljard euro (ca. 2,4 %) bij aan het 
BBP. Daarmee is de omvang vergelijkbaar met sectoren als de automobielindustrie en machinebouw.

BEELD OP SECTOREN  |   JAARBERICHT SECTOREN 2015  |  CREATIVE INDUSTRY

                 De creatieve sectoren zoals design, media en entertainment, mode, 
gaming en architectuur zijn een aanjager van innovatie in andere sectoren.

De Creatieve Industrie is een sector met een duidelijke voorkeur voor regionale clustering en stedelijke 
vestigingsmilieus. In Nederland is de Creatieve Industrie sterk geclusterd in de Noordvleugel van de 
Randstad (de as Amsterdam- Hilversum-Utrecht-Amersfoort). Hoewel alle creatieve sectoren daar vertegen-
woordigd zijn, is de Noordvleugel vooral gespecialiseerd in creatieve zakelijke diensten. Daarbinnen zien 
we een sterk subcluster in het Gooi waar media en entertainment het sterkst vertegen woordigd zijn en een 
tweede rond games in de regio Utrecht. CLICKNL is het topconsortium voor kennis en innovatie van de 
creatieve industrie in Nederland. Hierbij zijn de volgende deelsectoren betrokken: Design, Media & ICT, 
Next Fashion, Games, Built Environment en Cultural Heritage. De focus vanuit de Topsector creatieve 
industrie komt meer en meer te liggen op Cross-overs. Zo zijn er vanuit CLICKNL kwartiermakers aangesteld 
voor de thema’s Create Health, Create Energy,  Smart industry/High tech en de nieuwe winkelstraat.

Instrumentarium

In 2013 maakten 420 bedrijven gebruik van de WBSO, waarvan de grote meerderheid (410) een MKB-bedrijf 
was. Daarnaast maakten 260 bedrijven gebruik van de RDA. Dit waren louter MKB-bedrijven. De MIT was 
populair; alleen in de topsectoren HTSM en Tuinbouw lag het aantal verleningen hoger. Er werd 82 keer een 
MIT-subsidie verleend voor een totaal van 2,1 miljoen euro, waarbij de kennisvouchers met 64 verleningen 
veruit de grootste categorie was.
In totaal namen 40 creatieve organisaties deel aan een economische missie. De NFIA droeg bij aan 450 extra/
behouden arbeidsplaatsen en 11 miljoen euro aan investeringen in de creatieve industrie  in Nederland.
Er deden 30 bedrijven een beroep op de BMKB, waarbij er in totaal voor 3,7 miljoen euro aan garanties werd 
afgegeven.  Ten slotte waren 10 bedrijven betrokken bij een Green Deal. Het waren allemaal MKB-bedrijven.
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Aantal bedrijven  In 2010 waren 451 bedrijven actief in de defensie- en 

veiligheid gerelateerde industrie. Hiervan maakte 17% onderdeel uit van de 

lucht- en ruimtevaartsector.

Omzet  De omzet van de Defensie- en Veiligheid industrie in 2010 was  

€3,1 miljard.

Omvang export  De Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie 

exporteerde €2,2 miljard in 2010. Dit is 70% van de omzet.

Arbeidsplaatsen  In 2010 waren er 14.200 arbeidsplaatsen, waarvan 

4.600 R&D gerelateerd.

Kerncijfers Terreinen waarop de NL-DVI actief is  
in 2006 en 2010 (aantal bedrijven)

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

210
203

67,4
75,6

24,1
27

451
63,9

15,3
16

0,52

Economische ontwikkelingen 

De situatie in deze politieke markt is zeer 
divers. De meer technologisch gedreven en 
exporterende (maak)industrie heeft veel 
vacatures. Dat geldt zowel voor grotere 
bedrijven als niche bedrijven. Aan de andere 
kant is er ook sprake van faillissementen van 
bedrijven die te maken hebben met uitstel 
van grote orders. Bedrijven worden actiever in 
aanpalende technologisch hoogwaardige 
markten. De omzet in de sector varieert 
tussen € 2 en € 3 miljard, afhankelijk van 
hoogconjunctuur (rond 2007 en 2008) en 
laagconjunctuur (bijvoorbeeld in 2002 en 
2014). De export bedraagt ongeveer twee 
derde van de omzet en varieert eveneens  
met conjunctuur tussen de € 1 en € 2 miljard. 
Momenteel worden geen grote 
veranderingen verwacht in omzet of 
winstgevendheid.

Defensie & Veiligheid

DE NEDERLANDSE DEFENSIE EN VEILIGHEID INDUSTRIE (DVI) IS 

GEEN KLASSIEKE HOMOGENE SECTOR. HET IS EEN HETEROGENE 

GROEP VAN CIRCA 450 BEDRIJVEN DIE AAN BEDRIJVEN EN 

OVERHEDEN, OP HET GEBIED VAN DEFENSIE EN VEILIGHEID, 

PRODUCTEN, SYSTEMEN EN DIENSTEN LEVEREN. DE SECTOR 

HEEFT HIERNAAST CIVIELE ACTIVITEITEN IN DE SECTOREN 

METALEKTRO, ELEKTRONICA, OPTICA, OPTRONICA, 

SENSORTECHNOLOGIE, VOERTUIGEN, SCHEEPSBOUW, LUCHT  

EN RUIMTEVAART, (FIJN)MECHANICA, CHEMIE, KUNSTSTOF, 

COMPOSIETEN EN ICT. DE DVI IS EEN COMPACTE EN UITERST 

INNOVATIEVE SECTOR MET ENKELE GROTE EN VELE KLEINERE 

SPELERS. DVI BEDRIJVEN ZIJN ACTIEF IN VRIJWEL ALLE 

TOPSECTOREN MET UITZONDERING VAN AGRI&FOOD EN 

TUINBOUW & UITGANGSMATERIALEN. DE SECTOR IS HET MEEST 

VERTEGENWOORDIGD IN DE TOPSECTOR HIGH TECH SYSTEMEN 

& MATERIALEN.

 

2010 2012

Bron: De Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie  

(Triarii, 2012).

TERREINEN 2006 2010

Lucht- en ruimtevaartsector 22% 22%

Maritieme sector 17% 13%

Commando, control en 
communicatiesector

11% 10%

Informatietechnologiesector 11% 10%

Automobielsector 6% 8%

Metaalbewerkingssector 6% 8%

Anders 4% 6%

Optische en optronicasector 4% 5%

Onderzoeksinstituten 3% 5%

Electronicasector 6% 5%

Infrastructurele sector 2% 4%

Kunststof- en kunstvezelsector 4% 3%

Munitiesector 3% 3%

Textiel- en kledingsector 1% 2%

Aantal terreinen per bedrijf 2,4 1,5

 

Voor de defensie- en veiligheid gerelateerde industrie zijn geen CBS cijfers 

beschikbaar. De meest recente kerncijfers over deze sector komen uit het Triarii 

rapport De Nederlandse  Defensie- en Veiligheid gerelateerde Industrie 2012. 

In 2015 zullen deze cijfers worden geactualiseerd.

         Veiligheid krijgt als maatschappelijk thema steeds meer aandacht in het 
topsectorenbeleid, maar ook als een sector waarin geld te verdien valt.
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Overheidsuitgaven. De DVI blijft het effect merken van substantiële bezuinigingen en het invoeren van 
nieuwe wetgeving.  
Het behoud en ontwikkeling van de Nederlandse Defensie en Veiligheid Industrie (kennis en bijbehorende 
infrastructuur) in tijden van bezuiniging blijft een aandachtspunt. Het defensiebudget heeft echter een 
trendbreuk ondergaan: het is licht verhoogd door een verlaging van geplande bezuinigingen.
 
Spin offs & Spillovers. Er liggen kansen voor de Nederlandse DVI, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid 
en met betrekking tot onderhoud. Zo biedt de keuze van Nederland voor de F-35 mogelijk verdere kansen op 
het gebied van onderhoud buiten het F-35 programma (spin off & spillover). Ook in het maritieme domein 
zullen het komende decennium belangrijke investeringen worden gedaan als het gaat om zeemijnen-
bestrijding, fregatten en onderzeeboten. Het is nu cruciaal om kennisopbouw in de aanloop van deze 
investeringen te ondersteunen om samenwerking met industriële ketens van beoogde partnerlanden te 
verzekeren.
 

INTERNATIONAAL 

De invloed van de Europese aanbestedingsrichtlijn 2009/81/EG op meer marktwerking in de Europese 
defensiemarkt blijft vooralsnog beperkt. De Europese Commissie heeft medio 2014 een ‘roadmap’ 
uitgebracht naar aanleiding van haar mededeling van juli 2013 en de conclusies van de Europese Raad  
van december 2013 met maatregelen om (onder andere) de marktwerking en concurrentiekracht van de 
Europese DVI te vergroten. Voor de Nederlandse DVI is met name van belang dat de Commissie een 
adviesorgaan instelt om de mogelijkheden te onderzoeken om grensoverschrijdende uitbesteding en 
onderaanneming te stimuleren en daarmee Europese toeleveringsketens open te breken. De invoering van 
nieuwe maatregelen kost tijd. De inzet van de Commissie om het compensatiemechanisme (‘offset’) binnen 
de EU versneld af te schaffen vormt daarbij een bedreiging.
De praktijk van het verstrekken van exportvergunningen kan binnen de EU nog een verdere harmonisatie-
slag ondergaan.
Nederland blijft zich middels de ondersteuning van de Nederlandse aanwezigheid op enkele specifieke 
defensiebeurzen (mei), DSEI Londen (sept) en via gerichte missies (Abu Dhabi) inzetten voor het verbeteren 
van de exportkansen van de Nederlandse DVI. Bedrijven tonen steeds meer belangstelling voor 
exportondersteuning naar groeimarkten.
 

NATIONAAL SPEELVELD  
DEFENSIE & VEILIGHEID

Innovatie en samenwerking in de gouden driehoek wordt steeds belangrijker binnen de Nederlandse 
Defensie en Veiligheid Industrie. De samenwerking binnen de gouden driehoek stond centraal op het 
NIDV-symposium van 2014. De geplande bezuinigingen sporen aan tot meer en slimmere samenwerking 
tussen de ministeries van Defensie van bevriende landen, tussen het ministerie van Defensie en andere 
Nederlandse ministeries en tussen het ministerie van Defensie en het bedrijfsleven.
 
De Nederlandse DVI heeft dwarsverbanden met vele andere sectoren. Op het vlak van onderhoud 
(‘sustainment’) zijn diverse initiatieven gaande, bijvoorbeeld een regiegroep die economische effecten F-35  
in kaart brengt. Hierbij wordt ook vanuit provinciale en regionale overheden (met name Noord-Brabant) 
meegedacht. 

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

Nationale Veiligheid. De herijkte Defensie Industrie Strategie (DIS, december 2013) bevat de overheidsvisie 
op het belang van de samenwerking met, en de kansen voor de Nederlandse Defensie en Veiligheid 
Industrie. Een gezonde DVI draagt bij aan de bescherming van de wezenlijke belangen van nationale 
veiligheid. Er liggen kansen voor het versterken van de Nederlands DVI op de prioritaire technologie-
gebieden uit de DIS onder meer via Research and Development, via rechtstreekse aanschaf door Defensie  
en via het instrument Industriële Participatie.
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         Een gezonde DVI draagt bij aan de bescherming van  
             de wezenlijke  belangen van nationale veiligheid.

Stichting Nederlandse Industrie  
voor Defensie en Veiligheid 
Netherlands Aerospace Group 
TU Delft
Dutch Gasturbine Association
NLR 
ECN
Thales 
Ten Cate   
Aeronamic 
TU Twente
Damen/Schelde 
Imtech 
Fokker Technologies 
Van Halteren Metaal
KMWE 

Kennisinstelling

Branchvereniging

Bedrijf

1

2

4

3

5

10

6

7

8

9

11

12

13

14

15

3

1
2

6

5

4

7

8

10

12

13

14

15

Instrumentarium

Ten behoeve van deze sector zijn diverse instrumenten beschikbaar op het gebied van innovatie en export-
bevordering. Zo heeft Defensie enkele specifieke instrumenten om innovatie te stimuleren. Voorbeelden zijn 
CODEMO, Innovatie Competitie en Innovation Game. Bij EZ staat het generieke EZ instrumentarium ter 
beschikking. Op het gebied van exportbevordering staan de instrumenten Industriële Participatie (IP) en 
economische diplomatie (bijvoorbeeld missies en het diplomatieke netwerk) ter beschikking. De Defensie 
Industrie Strategie geeft een breed overzicht van het beschikbaar instrumentarium.

9

11
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Bron: CBS

Werkzame personen  In 2012 werkten 392 duizend personen in de 

detailhandel (in fte uitgedrukt). Hiermee is het een van de grootste sectoren. 

In Nederland bleef de werkgelegenheid in de periode 2010-2012 gelijk; dit 

was ook het geval bij de detailhandel.

Aantal bedrijven  Tussen 2010 en 2012 steeg het aantal bedrijven in de 

sector licht: in 2012 waren er 5,700 bedrijven meer dan in 2010.

Productie  De productie nam in dezelfde periode iets af tot €34,1 miljard.

Toegevoegde waarde  Ook de toegevoegde waarde daalde in dezelfde 

periode tot €20,5 miljard. Dit is zo’n 3,5% van het Nederlandse totaal.

Uitvoer  De uitvoer van goederen nam met €0,7 miljard toe.

 

Kerncijfers Omzetontwikkeling detailhandel 

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

392
392

34,8
34,1

2,9
3,6

100,6
106,3

21,4
20,5

 

Economische ontwikkelingen 

Zoals de cijfers van CBS laten zien zijn delen 
van de detailhandel hard getroffen door de 
crisis. Inmiddels lijkt de sector weer wat aan te 
sterken. Liet 2013 nog een daling zien in 
omzetontwikkeling en verwachtingen; 2014 
liet voor het eerste weer een (lichte) 
omzetstijging zien, al was deze stijging in 
kwartaal 3 iets minder dan kwartaal 2. Een 
positief signaal is het groeiend vertrouwen 
onder ondernemers in de detailhandel: deze 
is voor het 5e kwartaal op rij verbetert en 
heeft het hoogste niveau in 4 jaar bereikt.  
Ook het aantal faillissement daalde in 2014 
ten opzichte van 2013 en het aantal vacatures 
steeg. De stijgende lijn is met name bij inter -  
net winkels te zien. Zo steeg in de eerste helft 
van 2014 het totaal online bestede bedrag 
met 6% ten opzichte van 2013.

Detailhandel

DE DETAILHANDEL IS EEN ZEER DIVERSE SECTOR. ER ZIJN 

LANDELIJK AANGESTUURDE FORMULES MET EIGEN FILIALEN, 

LANDELIJKE FORMULES MET FRANCHISENEMERS, MENGVORMEN 

VAN DE EERSTE TWEE, ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS EN 

INKOOPCOMBINATIES. 

DE SECTOR HEEFT TE MAKEN MET STRUCTURELE 

VERANDERINGEN IN HET CONSUMENTENGEDRAG EN DE SNELLE 

GROEI VAN ONLINE WINKELEN. DAARBIJ STELT DE CONSUMENT 

ANDERE EISEN EN WORDT HET AANBOD DOOR INTERNET 

TRANSPARANTER. OOK KOMEN ER STEEDS MEER 

INTERNATIONALE SPELERS IN DE MARKT, ZOWEL FYSIEKE KETENS 

ALS ONLINE WINKELS. TENSLOTTE IS DE BEHOEFTE AAN 

WINKELRUIMTE VERANDERD WAARDOOR IN SOMMIGE 

WINKELGEBIEDEN (STRUCTURELE) LEEGSTAND ONTSTAAT. 

2010 2012

Detailhandel 
Winkels in voedingsmiddelen
Winkels in consumentenelectronica
Winkels in overige huishoudwaren
Winkels in recreatieartikelen
Winkels in bovenkleding
Drogisten, orthopedische winkels

110

105

100
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90

85

80
2010 2011 2012 2013

                De consument van nu is een andere dan de consument  
           van 10 jaar geleden.
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TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

Structurele marktaanpassingen. De detailhandel heeft het moeilijk. Enerzijds door conjuncturele 
omstandigheden. Anderzijds door structurele veranderingen: meer online en meer ketens in plaats van 
speciaalzaken. 
Zo is er structureel teveel winkeloppervlakte, terwijl de vraag naar winkeloppervlak dalend is door de 
huidige overcapaciteit en doordat ICT-toepassingen de noodzaak verminderen om grote voorraden aan te 
houden. Volgens ABN AMRO zal de leegstand in 2020 14,5% bedragen. Naar verwachting verdwijnt 30% van 
het winkeloppervlakte. Lokale overheden kunnen met hun ruimtelijke ordeningsbeleid van invloed zijn op 
de leegstand. Dit vereist wel een regisserende rol van provincies en gemeenten. 

Veranderende klantenwens. Ook heeft de klant een andere rol dan 10 jaar geleden, mede door de rol van 
ICT. De klant bepaalt wat en wanneer hij koopt en beschikt in toenemende mate over informatie over het 
product alvorens hij overgaat tot aankoop. Daarbij stelt de consument andere eisen en wordt het aanbod 
door internet transparanter. Dit betekent ook kleinere winkels met minder producten en veel “smart” 
toepassingen. De consument verwacht behalve winkels ook horeca, sfeer en vermaak op de winkellocaties. 
Het verschil tussen boodschappen doen en winkelen wordt steeds groter. Winkelen wordt meer 
vrije tijds  besteding.
Dit leidt tot nieuwe business-modellen: M-commerce, 'clicks & bricks' en andere nieuwe concepten waarbij 
on- en offline business gecombineerd wordt en combinaties van detailhandel, dienstverlening, ambachten 
en horeca gemaakt worden. 

Leefbaarheid en verdienmodel. Gevolgen van bovengenoemde structurele veranderingen leiden tot 
vragen op gebied van leefbaarheid steden en dorpen, de verdienmodellen van ondernemers en de kansen 
die e-commerce en export bieden voor de Nederlandse markt.

INTERNATIONAAL 

De retailmarkt wordt steeds mondialer, getuige de vele internationale ketens. Dit geldt ook voor het online 
kanaal. Naast Alibaba en Zalando is ook Amazon dit najaar toegetreden op de Nederlandse markt. Een 
peiling van Shopping2020 onder experts wees uit dat experts Amazon als bedreigender ervaren dan overige 
intreders. Andersom gaan ook Nederlandse spelers internationaal, zoals Hema en Albert Heijn. 

De Nederlandse detailhandel heeft een voordeel ten opzichte van omringende landen, omdat het kan 
profiteren van een uitstekende logistieke infrastructuur en hierdoor goed kan inspelen op de veranderende 
wensen van de consument in binnen- en buitenland. Uitdaging is de kleine thuismarkt in Nederland. 
Benchmarklanden op het gebied van ‘non-food’ zijn Duitsland (online), Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. Op ‘food’ gebied zijn Duitsland en België benchmarklanden. 

NATIONAAL SPEELVELD 
DETAILHANDEL

Aantal verkooppunten
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Ongeveer de helft van het aantal m2 winkeloppervlakte is van grote, landelijk en soms internationaal 
werkende bedrijven. Grote landelijke bedrijven zijn Albert Heijn, Hema en Bijenkorf. De andere helft van 
het aantal m2 is van veelal lokaal werkende MKB bedrijven. 
Er is geen kennisinstelling die toegepast onderzoek naar de detailhandel verricht. Wel is er sinds 1990 de 
Anton Dreesmann leerstoel. Deze leerstoel is aangesloten bij de Universiteit van Amsterdam en de 
Rijksuniversiteit Groningen. Ook is er sectorspecifieke kennis bij een aantal banken en HBO-instellingen 
aanwezig. 
Bij Detailhandel Nederland zijn de meeste branches en verenigingen binnen de sector aangesloten. 
Daarnaast zijn er ruim 2000 winkels aangesloten bij Thuiswinkel.org, belangenvereniging voor webwinkels. 

De retailmarkt wordt steeds mondialer,  
getuige de vele internationale ketens.

Instrumentarium

In oktober 2014 is de vorming van de Retailagenda gestart. Doel is om via een gezamenlijke inspanning van de 
vertegen woordigers van de stakeholders van de detailhandel de sector klaar te maken voor de toekomst, zodat 
de detail handel in 2020 een gezonde, vernieuwende en kansrijke sector is. Hiermee versterken we de verdien-
kracht van de sector en bevorderen we de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.

Limburg

Groningen 
7.836 

 
Friesland

 

Drenthe
6.713 

Overijssel
 

Flevoland
3.843 

 

Gelderland

Utrecht

 

Zuid-Holland

Noord-Brabant
 

44.314

Noord-Holland

38.742

31.917

25.706

17.332

15.394

14.119

10.148

Bron: Locatus

Zeeland
6.654 
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Topsectoren wereldwijd 2014-2015  

Deze  wereldkaart  geeft aan welke  landen door de topsectoren worden genoemd  

als prioriteitsland en hoe vaak ze worden genoemd door de verschillende topsectoren.

De exportpercentages in de wereldkaart geven duiding aan de belangrijkste   

15 handels relaties van Nederland op basis van de Nederlandse exportcijfers 

in 2014 (CBS).  Daarnaast staan een aantal voor de topsectoren belangrijke  

handelsmissies aangegeven.

JAPAN EN ZUID KOREA  / oktober 2014

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

INDONESIË  /  november 2013

Water en Agri&Food 

April 2014

Water

CHINA  /  september 2013 

LSH

oktober 2014

Agri&Food ,Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en HTSM

januari 2014

Energie, Luchtvaart, Automotive, Gastvrijheidseconomie

ZUID-AFRIKA  /  juli 2014

Creatieve Industrie, LSH, Agri&Food  
en Transport en Logistiek

24%

11%

8%

8%
4%

4% 3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

De NFIA  helpt om buitenlandse investeringen naar  

Nederland te trekken.

Handelsmissies

Exportaandeel van exportlanden. 

 

Landen genoemd door topsectoren als prioriteitsland. 

Landen door meer dan 7 topsectoren genoemd.

Landen door 5- 7 topsectoren genoemd.

Landen door 3- 5 topsectoren genoemd.

Landen door 1- 3 topsectoren genoemd.

Landen door minder dan 1 topsector genoemd.

Totaal aantal topsectoren dat land noemt.

25%

5

8

8

7
6

6

5

4

3

3

3

3

3

3

3
2

2

2

2

2

2

2
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INDIA  /  jan. 2014

LSH

BRAZILIË  / MAART  2014

Transport & Logistiek, Biobased

BIRMA-SINGAPORE  /  juni 2014

Water

VIETNAM  /  juni 2014

Agri&Food, T&U

KOEWEIT / SEPTEMBER 2014

Energie

CONGO- RWANDA / NOVEMBER 2014

Water, A&F, T&U

MAROKKO-TUNESIË-ALGERIJE  /  FEBRUARI 2015

Water, A&F, T&U, Energie, Biobased

VERENIGDE STATEN /  FEBRUARI 2015

Water, Energie 



50 5150

FEITEN EN CIJFERS

BEELD OP SECTOREN  |   JAARBERICHT SECTOREN 2015 |  ENERGIE

Werkzame personen  Er werkten in 2012 63.000 personen (in fte 

uitgedrukt) in de Energiesector volgens de traditionele CBS-indeling.

Productie  De productie steeg tussen 2010 en 2012 met 3,6 miljard euro. 

De arbeidsproductiviteit in de sector is vijf keer hoger dan het landelijke 

gemiddelde, namelijk 415.000 euro per arbeidsjaar. 

Toegevoegde waarde  Ook de toegevoegde waarde steeg in dezelfde periode 

tot 26,2 miljard euro. Dit is 4,5% van de totale Nederlandse toegevoegde 

waarde. 

Uitvoer  De uitvoer van goederen steeg in dezelfde periode met 4,9 miljard 

euro.

R&D  De Research en Development investeringen van 2010 zijn onbekend.  

In 2012 besteedde de sector 1,14 miljard aan Research&Development. 

Kerncijfers Toegevoegde waarde Energie

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

60
63

39,7
43,3

12,7
17,6

1,5
1,6

23,6
26,2

1,14
Economische ontwikkelingen 

De energiesector levert een belangrijke 
bijdrage aan de Nederlandse economie.  
Het aandeel aan het bruto binnenlands 
product bedraagt 5,4% (2012). Veruit de 
grootste bijdrage wordt geleverd door de olie 
en gaswinning (3,2%). Sinds 2001 is het 
aandeel van de energiesector aan het bbp 
flink gestegen. Deze toename vond vooral 
plaats in de conventionele energiesectoren. 
Door de stijging van de energieprijzen is ook 
de toe gevoegde waarde van de olie- en 
gas - winning sterk gestegen. De werkgelegen-
heid van de energiesector als geheel laat 
vanaf 2005 een gestage groei zien. Deze groei 
is voornamelijk  veroorzaakt door de 
activiteiten uit investeringen op het gebied 
van hernieuw- bare energie en energie-
besparing. De werk- gelegenheid bij 
netwerk bedrijven is opvallend sterk gegroeid, 
namelijk met 20%. De totale directe werk - 
gelegenheid in de conventionele exploitatie- 
fase en de duurzame energie- sector is in 
2013 gelijk aan 92.000 mensen (gemeten in 
voltijdbanen) (NEV).

Energie

DE NEDERLANDSE ENERGIESECTOR IS OMVANGRIJK, DIVERS  

EN HETEROGEEN. DE TOPSECTOR ENERGIE OMHELST ENERGIE

PRODUCENTEN EN LEVERANCIERS, NETWERKBEDRIJVEN, 

PRODUCENTEN VAN APPARATUUR (BIJV. ZONNEENERGIE), 

BOUW EN INSTALLATIEBRANCHE (OFFSHORE, BEBOUWDE 

OMGEVING), ADVIESBUREAUS (BIJV. ENERGIEBESPARING EN 

INNOVATIE), ICTBEDRIJVEN GESPECIALISEERD IN 

ENERGIESYSTEEM EN KENNISINSTELLINGEN. DOOR ONZE 

GEOGRAFISCHE LIGGING, GAS EN ELECTRISCHE 

INFRASTRUCTUUR, GROTE PROCESINDUSTRIE (O.A. AGRO EN 

CHEMIE), GROTE HAVEN EN OFFSHORE EN TRANSPORTSECTOR 

(O.A. BINNENVAART) HEEFT NEDERLAND EEN GOEDE 

UITGANGSPOSITIE.'

2010 2012

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

19%

70%

11%

Aardgas

Duurzame energie: niet-exploitatiefase

Gerelateerde activiteiten

                4,5% van de totale Nederlandse toegevoegde waarde  
           is afkomstig uit de energiesector.
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Naast de energieproducenten en –leveranciers (verenigd in de brancheorganisatie Energie Nederland) en 
netwerkbedrijven (verenigd in de organisatie Netbeheer Nederland), zijn vele verschillende spelers actief in 
deze sector. In totaal waren eind 2013 770 bedrijven bij de Topsector Energie aangesloten (waarvan 65% 
MKB), die een directe bijdrage aan de innovatieagenda hebben geleverd (RVO.NL).  Dit aantal is groeiende. 
Dit zijn producenten van machines en apparatuur voor zonne-energie; de installatiebranche voor energie-
installaties; producenten van machines en apparatuur voor warmtepompen, isolatie en ventilatie, en ander 
energiezuinig bouwmateriaal; energie-intensieve industrie betrokken bij energiebesparende proces-
technologie; producenten van componenten in de energie-infrastructuur; adviesbureaus, verzekeraars en 
financiers betrokken bij energie-innovatie en –productie; bedrijven betrokken bij productie en/of opslag 

van olie, gas, groen gas, LNG, waterstof; (offshore) bouwbedrijven; ICT-bedrijven betrokken bij nieuwe 
energiesystemen; partijen in de biobased; NWO, universiteiten, ECN, TNO en andere publieke kennis-
instellingen; regionale overheden en regionale (semi-)overheidsorganisaties (zoals Energy Valley en Kiemt) 
betrokken bij energie-innovatie (EFRO, interreg); maatschappelijke organisaties en NGO’s voor zover 
betrokken bij de energietransitie. 

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

Energie-akkoord. De opgave van de Topsector Energie is tweeledig: groei van het verdienpotentieel en 
werkgelegenheid in de sector én versnelling van de energietransitie. In deze opgave speelt het Energie-
akkoord voor Duurzame Groei een belangrijke rol, omdat daarmee de doelstellingen voor 2023 kwantitatief 
in kaart zijn gebracht. Voor de langere termijn zijn Europese afspraken over het aandeel hernieuwbare 
energie en de energiebesparing 2030 en het voornemen om in 2050 klimaat neutrale energievoorziening  
in Europa te bereiken de belangrijkste ijkpunten.

Nieuw energiesysteem. In het portfolio van de topsector Energie spelen naast innovatie gericht op 
technologieontwikkeling ook de implementatie en valorisatie een belangrijke rol. Hierbij is aandacht voor 
de verandering van het energiesysteem (wat betekent een groeiend aandeel zonne- en windenergie voor de 
balanshandhaving op het net? Hoe gaat de toekomstige consument zich gedragen?) en aandacht voor 
sociale innovatie (acceptatie van energietechnieken en inzichten in de voorkeuren van energiegebruikers). 
En naast innovatie is er aandacht voor voldoende geschoold personeel en exportbevordering.

Concurrentiekracht & Schoon. Nationale en internationale ontwikkelingen bepalen de uitkomst van  
het Nederlandse energiedebat, waarin beschikbaarheid/betrouwbaarheid, betaalbaarheid en schoon in de 
juiste mix gebalanceerd moeten worden. Energie is een voorziening waarmee groei van de Nederlandse 
welvaart (economie, milieu, sociale rechtvaardigheid) wordt gediend. De IEA heeft in diverse scenario’s de 
groei van de wereldwijde energiebehoefte geïdentificeerd met de daarbij behorende afhankelijkheid van 
fossiele en duurzame energiebronnen. Tegelijk moet de Nederlandse economie kunnen blijven concurreren 
met andere economieën. In die veranderende wereld is innovatie onontbeerlijk.

INTERNATIONAAL 

De internationale agenda van de topsector Energie richt zich op “Samenwerking aan Kennis” (IEA, Horizon 
2020, ERAnetten) en op exportbevordering. In het kader van het Energieakkoord voor Duurzame Groei heeft 
de Topsector Energie de strategie Sustainable Urban Delta ontwikkeld, onder welke vlag de energie-
producten aan buitenlandse afnemers gepresenteerd kunnen worden. Nederland is een “urban delta” en 
werkt aan duurzame oplossingen: als over 15 jaar 80% van de wereldbevolking in steden woont, zal er een 
behoefte bestaan aan Nederlandse oplossingen voor leefbare steden. Met die exportboodschap wil de 
topsector Energie de innovaties die Nederland te bieden heeft in het buitenland onder de aandacht 
brengen. 

Instrumentarium

In 2013 maakten 370 bedrijven gebruik van de WBSO, waaronder 300 MKB-bedrijven. Daarnaast maakten  
230 bedrijven gebruik van de RDA, waaronder 190 MKB-bedrijven. Er werd 2 miljoen euro aan MIT-subsidie 
verleend, verdeeld over 27 projecten.  
De meeste verleningen waren haalbaarheidsstudies (11). De geschatte omvang van publiek-private samen-
werking binnen de TKI’s bedroeg 44,1 miljoen euro.
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                Nationale en internationale ontwikkelingen bepalen de uitkomst 
        van het Nederlandse energiedebat.

NATIONAAL SPEELVELD
ENERGIE

52

3 x

19x

Oost-Nederland
Focus op: duurzame energie 
innovations.
Dominante spelers: KEMA, Alliander, 
AkzoNobel, Ballast Nedam, BASF, 
Essent, Nuon, GDW SUEZ, Norske 
Skog, Unica, Parenco, Vestas, 
Remeha, WUR, Universiteit Twente 
en Radboud Universiteit Nijmegen.

12 x

Energy Valley
In Noordelijk Groningen ligt de 
focus op: energiebedrijven en 
Eemshaven.
Dominante spelers: Gasunie, 
GasTerrra, Enexis, NAM, Nuon, 
Elektrabel, Energy Academy 
Europe, Energy Valley, SNN, 
RUG en ECN.
In overig Energy Valley focus 
op: NAM activiteiten.
Dominante spelers: NAM, 
MioMCN, Energy Valley en 
SNN. 

9 x

Noordwestvleugel Randstad
Focus op: energietransitie, 
vergroening, ICT en elektrisch 
vervoer. 
Dominante spelers: Nuon, 
TheNewMotion, Car2Go en 
ASC.

22 x

Zuid-Holland
In Rotterdam Rijnmond ligt de 
focus op:  energiebedrijven en 
havenactiviteiten. 
Dominante spelers: Eneco,  
Nuon, Stedin, CleanTech Delta, 
Rotterdam Climate Initiative.
In Delft en Westland en 
Bollenstreek ligt de focus op: 
kennisontwikkeling.
Dominante spelers: CleanTech 
Delta, TNO en TU Delft.

13 x

Zuidoost Noord-Brabant
Focus op: duurzame energie,  
innovaties solar.
Dominante spelers: ELAT 
samenwerking, Smit Ovens, 
Brabant Development Corpora-
tion, Brainport Industries, 
Roth&Rau, OM&T, VDL/ETG, 
Umicore, Philips Innovation 
Services, TNO, TU Eindhoven,  
Holst Centre en ECN. 
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Kerncijfers

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

241
230

76,3
76,7

 
 

69,9
76,9

47,7 
49,4

0,20
Economische ontwikkelingen 

De Nederlandse financiële dienstverlening is 
door de crisis financieel hard geraakt. 
Kostenreductie in combinatie met 
digitalisering heeft geleid tot een sterke daling 
van 7%  in werkgelegenheid  tussen 2005 en 
20013. Bedroeg het aantal banen van 
werk nemers in 2005 nog 276.000, in 2013 
waren dat er 248.000, 28.000 minder. UWV 
verwacht dat deze negatieve ontwikkeling van 
de werkgelegenheid de komende jaren zal 
voortzetten. Tot 2019 daalt het aantal banen 
van werknemers met 6%, die van zelf-
standigen zelfs met 11%. Werknemers in de 
financiële sector zijn overigens in heel Europa 
het duurst. De arbeidskosten liggen daar in 
bijna alle landen minstens 50 % hoger dan het 
nationale gemiddelde (Eurostat).De eerste 
tekenen van herstel  zijn echter al wel 
zichtbaar. De bedrijvigheid, productie en toe -  
gevoegde waarde zijn in periode 2010-2012 
toegenomen en ook investeringen in R&D 
stemmen hoopvol (CBS).

Financiële dienstverlening

DE FINANCIËLE DIENSTENSECTOR IS VAN GROOT BELANG VOOR 

NIEUWE GROEI VAN DE BEDRIJVIGHEID IN NEDERLAND.  

DE SECTOR – BESTAANDE UIT BANKEN, PENSIOENFONDSEN, 

VERZEKERAARS EN FINANCIËLE ADVIESBUREAUS – KAMPT MET 

EEN SLECHT IMAGO. DE OMVANG EN DE SCOPE VAN DE SECTOR IS 

DE AFGELOPEN JAREN STERK TERUGGELOPEN. NEDERLAND 

HEEFT EEN OMVANGRIJKE BANKENSECTOR. DE SECTOR BLIJFT 

ZICH POSITIONEREN ALS EEN UNIEK EN ONDERSCHEIDEND 

EUROPEES KNOOPPUNT VOOR FINANCIËLE LOGISTIEK EN 

DIENSTVERLENING. EEN AANTAL INITIATIEVEN TOT VERSTERKING 

VAN DE SAMENHANG IN DE SECTOR IS TOT WASDOM GEKOMEN 

ZOALS HET CENTRE FOR FINANCE & SUSTAINABILITY.

2010 2012

                De sector blijft zich positioneren als een uniek en onderscheidend 
Europees knooppunt voor financiële logistiek en dienstverlening.

Toegevoegde waarde Financiële  
dienstverlening

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

11%

Bankwezen

Verzekeraars en pensioenfondsen

Overige financiële dienstverlening

25%
7%

68%

Werkzame personen  Het aantal werkzame personen daalde tussen 2010  

en 2012 naar 230.000.

Aantal bedrijven  Het aantal bedrijven steeg. In 2012 waren er 76.900 

bedrijven actief in de sector.

Productie  De productie steeg met 0,4 miljard euro naar 76,7 miljard euro 

in 2012. 

Toegevoegde waarde  De toegevoegde waarde bedroeg in 2012  

49,4 miljard euro. 

Uitvoer  De uitvoer van goederen steeg in dezelfde periode met 4,9 miljard 

euro.

R&D  De sector investeerde in 2012 0,20 miljard euro in R&D.  
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TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

Nieuwe financieringsvormen. Toegenomen volatiliteit leidt tot hoger risicoprofiel voor ondernemingen: 
de terugverdientijd van investeringen wordt korter, en testen van nieuwe concurrentievoordelen dwingt 
ondernemingen tot meer ‘trial & error’. Conventionele bankfinanciering is minder toegesneden op 
dergelijke risicoprofielen. Ook is de regelgeving voor banken naar aanleiding van de crisis aangescherpt. 
Nederlandse ondernemingen zijn meer dan in de meeste andere landen aangewezen op bankfinanciering. 
Dit vergroot de noodzaak om andere financieringsvormen te ontwikkelen (bijvoorbeeld kredietunies en 
crowdfunding). 

Aanpassen verdienmodel/versterken innovatievermogen. Deze dienstensector kenmerkt zich door een 
stagnerende arbeidsproductiviteit. Het staat voor de uitdaging vernieuwingen op grote(re) schaal door te 
voeren. De gewenste kostenbesparingen lijken het meest kansrijk door procesinnovaties en open innovatie 
met (strategische ) partners en klanten. Sociale en organisatorische innovatie, ICT, ondernemerschap, 
financial logistics en service design worden dus belangrijker. Nieuwe meer op de consument oegesneden 
product- en dienstvormen bieden mogelijkheden voor nieuwe marktopeningen en verdienmodellen. Dit 
biedt kansen voor nieuwe toetreders (bijv. Be Frank, KNAB) die nodig zijn om een gezonde concurrentie-
positie en marktwerking te garanderen. Van belang hierbij is dat deze diensten goed inspelen op wensen 
van bedrijven en particulieren die steeds minder loyaal zijn aan hun aanbieders.

Imago. Volgens het World Economic Forum kan de sector het vertrouwen van de maatschappij langzaam 
terugwinnen door i.s.m. stakeholders zich meer in te zetten voor het helpen oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. De overheid tracht met de Kabinetsvisie Nederlandse bankensector het beeld van een solide 
en stabiele sector te herstellen door onder andere het toezicht uit te breiden, transparantie te vergroten en 
de klant centraal te stellen. 

INTERNATIONAAL 

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt door velen nog immer als voorbeeld gezien. Overige deelsectoren 
hebben, mede als gevolg van financieel-economische crisis en EU-beleid gericht op marktintegratie 
(bankenunie/kapitaalmarktunie), hun focus vooral moeten inperken naar Nederland. Dit maakt bench-
marking met vroegere concurrenten in VK, Luxemburg, Duitsland en Ierland minder nodig. Wanneer 
economisch herstel aanhoudt, kan deze bedrijfstak weer geleidelijk groeien en ontstaat nieuwe 
internationaliseringskansen.

NATIONAAL SPEELVELD  
FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Instrumentarium

Bedrijven in de zakelijke dienstverlening maken gebruik van een beperkt aantal instrumenten die de overheid 
beschikbaar stelt. De belangrijkste hiervan is de WBSO. Financiële instellingen in Nederland leveren een 
belangrijke bijdrage aan een gezond financieringsklimaat voor innovatieve bedrijven. Desondanks bestaan er 
nog diverse  knel punten voor gezonde starters en MKB-ers met groeiambities. Banken kunnen dankzij de 
Borgstellings regelings regeling MKB (BMKB) MKB-ers met gezond toekomstperspectief toch aan benodigde 
leningen helpen (tot 67,5%). 

Regio Zuid-as Amsterdam 
Focus: private banken en 
vermogens beheer, verzekeraars en 
pensioen fondsen.
Dominante spelers:  ING, ABN 
Amro Group,  Binck, Van 
Lanschot , Insinger de Beaufort , 
Kempen & Co, MeesPierson, 
Theodoor Gilissen, Delta Lloyd, 
TNT (logistic),  AFM, NVB

Regio Utrecht 
Focus: private banken en  
(zorg-)verzekeraars.
Dominante spelers:  Rabobank, 
SNS Bank (Utrecht), Triodos 
Bank,  Achmea,  Allianz, SNS 
REAAL, PGGM, Equens (logistic).

Regio Den Haag- Rotterdam 
Focus: private banken en 
vermogens beheerders.
Dominante spelers:  ASN Bank, 
Robeco, AEGON, Nationale 
Nederlandsen, Goudse 
Verzekeringen.
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Werkzame personen;  In de vrijheidssector werkten in 2012 350.000 

mensen bij zo’n 50.000 toeristisch-recreatieve bedrijven. Dit is circa 4% 

van het totaal aantal banen in Nederland (NBTC)

Toegevoegde waarde: de toegevoegde waarde van de gastvrijheidssector 

aan de totale Nederlandse economie is gestegen van 17,3 miljard euro in 

2010 tot 18,5 miljard euro in 2012.

Totale waarde bestedingen: De totale waarde van bestedingen in de 

Nederlandse toerisme sector kwam in 2012 uit 64,1 miljard euro, een 

stijging van 3,6 miljard euro ten opzichte van twee jaar daarvoor.

Zakelijk toerisme: In 2013 bezochten circa 12,8 miljoen internationale 

bezoekers Nederland, een groei van 5% ten opzichte van 2012. Bijna een 

kwart daarvan waren zakenreizigers (NBTC).

Kerncijfers Toegevoegde waarde gastvrijheidssector 

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Totale waarde van bestedingen in de Nl. toerisme-industrie (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

338
350

 
 

59,5
64,1

 
 

17,3
18,5

 
Economische ontwikkelingen 

De gastvrijheidssector schept randvoor-
waarden voor een goede balans tussen 
wonen, werken en ontspannen. De gast-
vrijheids sector levert een belangrijke bijdrage 
aan het vestigingsklimaat van Nederland door 
de aandacht voor de levendigheid en 
aantrekkelijkheid van de omgeving. De binnen -  
landse markt is het grootste segment binnen 
de sector, terwijl de inkomende markt met 
buitenlandse gasten het snelst groeit.
NBTC Holland Marketing verwacht dat er in 
2014 ruim 13,8 miljoen buitenlandse 
bezoekers naar ons land komen voor een 
zakelijk of toeristisch verblijf. Dat is een groei 
van zo’n acht procent vergeleken met vorig 
jaar. Hiermee stevent het inkomend toerisme 
af op een recordjaar. Met name de groei uit 
Europa is sterker dan eerder werd verwacht. 
Europa is een belangrijke herkomstmarkt 
voor het inkomend toerisme; zo’n tachtig 
procent van het internationaal bezoek aan 
ons land komt uit Europa. In 2015 staat de 
promotie van Nederland in binnen- en 
buitenland in het teken van de kunstenaar 
Vincent van Gogh.

Gastvrijheidseconomie

DE GASTVRIJHEIDSECONOMIE, DIE STAAT VOOR TOERISME EN 

RECREATIE, IS EEN SECTOR MET EEN GROTE VARIATIE AAN 

VORMEN VAN GASTVRIJHEID.  DE SECTOR GAAT VAN CAFÉ TOT 

NATUURGEBIED, VAN EFTELING TOT MUSEUM. NEDERLAND 

BIEDT DOOR ZIJN AFWISSELING VEEL DIVERSE BELEVENISSEN PER 

VIERKANTE KILOMETER. UITDAGING VOOR DE SECTOR IS OM HET 

BEZOEK AAN NEDERLAND TE STIMULEREN EN DE BESTEDINGEN 

TE VERHOGEN. EEN GOEDE STRATEGEI DAARBIJ IS HET SPREIDEN 

VAN BEZOEKERS IN TIJD EN RUIMTE. DE SECTOR KAN WINNEN 

DOOR AANBOD IN SAMENHANG TE BENADEREN.

2010 2012

                In 2013 bezochten 12,8 mln internationale bezoekers  
  Nederland, een groei van 5% tov. 2012.

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Horeca

Sport, recreatie en gokwezen

Kunst en cultuur en hobbyclubs

Luchtvaart, reisbureau en -bemiddeling

Niet karakteristieke goederen en diensten

25%

47%

12%

10%

6%
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TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

NIeuwe uitdagingen. Het aantal buitenlandse toeristen dat naar Nederland komt neemt toe, al blijft de 
ontwikkeling van het internationaal verblijftoerisme in Nederland achter bij de wereldwijde en Europese 
ontwikkelingen. De sector wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen. Zo heeft de sector te maken 
met een snel veranderd speelveld, onder andere door snelle IT-ontwikkeling. Er is een groeiende inter-
nationale concurrentie in de wereld. Ook is er de afgelopen jaren in onvoldoende hoog tempo geïnvesteerd 
in de sector.

Veranderende klantbehoefte. De sector zal in toenemende mate inspelen op de veranderde behoeften van 
de consument. Deze heeft een afnemende loyaliteit (herhalingsboekingen zijn klein) en is continu 
verbonden met technologie. Het aantrekken van de binnenlandse reiziger is ook een uitdaging. Ten slotte 
kan de sector kansen grijpen door in te spelen op trends als vergrijzing en klimaatverandering en kan de 
sector een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van tekorten op exploitatie en beheer van 
natuur, cultuur (erfgoed) en landschap.

Spreiding bezoekers. Om de toestroom van buitenlandse gasten te bevorderen en de druk op de  
binnensteden te beheersen, ligt er een uitdaging voor de overheid om deze stromen meer te spreiden  
over Nederland Comparatief voordeel van Nederland is dat Nederland goed bereikbaar is en er een grote 
diversiteit aan recreatieve en toeristische mogelijkheden zijn die op een klein oppervlak plaatsvindt.  
De toeristische beleving kan hierdoor heel gevarieerd en afwisselend zijn.

NATIONAAL SPEELVELD 
GASTVRIJHEIDSECONOMIE

Aantal bezoekers

Instrumentarium

In december 2014 is de actieagenda ‘vinden, verrassen en verbinden’ gepresenteerd. In deze agenda wordt de 
visie op de Nederlandse gastvrijheidseconomie voor 2025 uiteengezet. De grootste winst van deze stap zit hem 
in de organisatie van de gastvrijheidseconomie zelf, die als één sector zichtbaar is, met oog op toenemende 
samenwerking binnen de sector en daarbuiten, met bijpassende businessmodellen. De ambitie die de sector 
zichzelf gesteld heeft is om in 2025 inkomendeen binnenlandse gasten een bestemming te geven die per 
vierkante kilometer de grootste diversiteit aan belevenissen ter wereld biedt. Het team heeft drie doelstellingen 
geformuleerd die Nederland nog aantrekkelijker gaan maken:

1 Excellente gastvrijheid.
2 Internationaal concurrerende en innoverende sector.
3 Aantrekkelijke samenleving.

In de visie is aandacht voor publiek-private samenwerking in de sector, innovatie, regelgeving,  internatio -  
naliseren en duurzaamheid. Dit heeft onder meer geleid tot de totstandkoming van een Center of Expertise, 
waar NHTV, Stenden en HZ aangesloten zijn om de komende jaren onderwijs, onderzoek en ondernemingen 
met elkaar te verbinden.

60

           Een uitdaging voor de overheid is om de stromen toeristen  
meer te spreiden over Nederland.

De gastvrijheidssector werkt aan een eenduidig gezicht om samenwerking en innovatie binnen de sector te 
versterken. Om dit te bewerkstelligen heeft de sector een gezamenlijke agenda gastvrijheidseconomie 
opgesteld. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en Gastvrij Nederland hebben hier 
een constructieve bijdrage aan geleverd. Ook met partijen buiten de sector worden steeds meer nieuwe 
verbindingen gelegd. Zo wordt er in het sleutelproject ‘het Land van Water’ samengewerkt tussen gast-
vrijheid en water, waar water vanuit een verschillende perspectieven is te belichten.

Bron: NBTC, 2013

De Efteling

4.150.000 

Rijksmuseum Amsterdam

2.220.000 

Zaanse Schans 

1.479.512  
Van Gogh Museum  

1.400.000     Natura Artis Magistra   

1.377.961      

Anne Frank Huis

1.195.456        
Atractiepark Slagharen 

1.450.000    

Burgers Zoo 

1.470.000    

1.375.000       
Diergaarde Blijdorp

1.455.000   



62 6362

FEITEN EN CIJFERS

BEELD OP SECTOREN  |   JAARBERICHT SECTOREN 2015  |  HIGH TECH SYSTEMEN EN MATERIALEN

Werkzame personen  In 2012 werkten 447 duizend personen in de 

topsector HTSM (uitgedrukt in fte). Hiermee is deze topsector de grootste van 

alle topsectoren. Tussen 2010 en 2012 werkten er nagenoeg evenveel 

mensen in de sector. 

Aantal bedrijven  Met 75.700 bedrijven is de topsector HTSM de grootste 

sector na de Creatieve Industrie.

Productie  Bijna 10% van de Nederlandse productie komt van deze sector.  

De productie steeg tussen 2010 en 2012 met bijna 10 miljard euro. 

Toegevoegde waarde  Heeft een aandeel van 26,2% in de toegevoegde 

waarde van de topsectoren samen. De toegevoegde waarde steeg in 

vergelijking met 2010, maar daalde ten opzichte van 2011 toen de totale 

toegevoegde waarde bijna 43,5 miljard euro bedroeg. 

Uitvoer  De topsector HTSM kent een grote internationale oriëntatie en voert 

het hoogste aantal goederen uit van alle topsectoren. In totaal voerde de 

sector in 2012 45 miljard euro uit aan goederen. 

R&D  Van de 3,63 miljard euro aan R&D uitgaven ging het grootste deel 

naar de ontwikkeling van machines en apparaten (ruim 2,1 miljard euro).

Kerncijfers Toegevoegde waarde High Tech systemen en materialen

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

446
447

112,7
122,4

41,3
45

69,8
75,7

41,6
42,3

3,63
Economische ontwikkelingen 

Tussen 2010 en 2012 bleef de HTSM sector 
ondanks de conjuncturele tegenwind aardig 
overeind. Door de exportgerichtheid van de 
sector, vooral naar hard groeiende 
economieën buiten Europa werd een goed 
resultaat bereikt. Niettemin werd er in 2012 
een terugval in de export t.o.v. 2011 
gerapporteerd. De exportambitie van de 
topsector is om in 2020 80 miljard euro te 
exporteren, een verdubbeling van de situatie 
in 2009. De private R&D investeringen 
kwamen op een niveau van 3,6 miljard euro 
(2011: 3,4 miljard), waarmee HTSM bijna de 
helft van alle R&D-investeringen van 
bedrijven in Nederland voor zijn rekening 
neemt. De stijging in R&D van 180 miljoen 
euro in periode 2011-2012 (ruim 5 %) was 
groter dan de groei in de gezamenlijke 
topsectoren.  Uitbreiding van R&D, ook in  
de moeilijke jaren, is voor de sector HTSM 
tekenend. Alleen zo kan de sector goede 
kopposities op de wereldmarkt handhaven.

High Tech Systemen  
en Materialen

DE TOPSECTOR HIGH TECH SYSTEMEN EN MATERIALEN (HTSM) 

BESTAAT UIT NAUW AAN ELKAAR VERWANTE EN VERWEVEN 

SUBSECTOREN. DE SECTOR ONTWIKKELT BREED INZETBARE, 

INNOVATIEVE PRODUCTEN EN DIENSTEN VOOR INDUSTRIËLE 

TOEPASSINGEN. KENNIS OP HET GEBIED VAN MATERIALEN EN 

FOTONICA/OPTICA SPEELT HIERBIJ EEN BELANGRIJKE ROL. 

DAARNAAST MAAKT ICT EEN INTEGRAAL ONDERDEEL UIT VAN DE 

ONTWIKKELINGEN BINNEN DE SECTOR. HTSM IS IN TERMEN  

VAN PRODUCTIE, TOEGEVOEGDE WAARDE EN UITVOER DE 

GROOTSTE TOPSECTOR. 

2010 2012

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Metaalindustrie

Vervaardiging van machines en apparaten

Vervaardiging van transportmiddelen

Overig

37%
12%

41%

10%

                De hight tech sector is goed voor 50% van alle R&D-uitgaven.
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33 x

Groot Amsterdam
ICT.

Dominante spelers: IBM, TomTom, 
CWI en FOM.

4 x

Drenthe
Sensortechnologie.
Dominante spelers: Astron, RUG en 
Sensor Universe.

8 x

Flevoland
Luchtvaart, composieten.
Dominante spelers: NLR.

41 x

Utrecht
HTSM diensten.
Dominante spelers: FOM.9 x

Delft
Lucht- en ruimtevaart.

Dominante spelers: TU Delft, TNO 
en innovatief MKB. 

47 x

Rijnmond Zuidoost-Zuid-Holland
Industrie gerelateerd aan  

scheepsbouw en luchtvaart.
Dominante spelers: Fokker techno logies, 

Smit en SMB Offshore.

55 x

Brainport regio (inclusief Noord-Limburg)
Semiconductors, lighting, printing, solar, medtech, 
materials, automotive, photonica, components.
Dominante spelers: Philips, ASML, NXP, VDL, 
DAF, FEI, Océ/Canon, innovatief MKB 
(brainport industries), TNO, TU/e, Fontys en 
BOM.

18 x

Arnhem-Nijmegen
Components and circuits, health and 

technology, robotica.
Dominante spelers: NXP.

NATIONAAL SPEELVELD
HIGH TECH SYSTEMEN EN MATERIALEN 

24 x

Twente
Nano technologie, 
materials, ICT.
Dominante spelers: 
Astron Ten Cate, veel 
innovatief MKB, 
Universiteit Twente, 
Saxion en ROC's,

Ontstaan van nieuwe bedrijven. Relatief starten in Nederland weinig bedrijven, bijvoorbeeld in 
 vergelijking met de VS. Zo groeit het aantal OEM’s (Original Equipment Manufacturer) in HTSM mondjes-
maat. Om het starten verder aan te moedigen is in december 2014 een special envoy start ups benoemd in 
de persoon van Neelie Kroes.

Aansluiting bij maatschappelijke opgaven. Een volgende uitdaging is om in topsector HTSM nog meer 
aan te sluiten bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, duurzaamheid, cybersecurity, 
veiligheid, grondstofschaarste en gezondheid en welzijn. HTSM is enabling voor veel andere sectoren en er 
ontstaan meer en meer cross-overs (precisielandbouw, composieten), maar het blijft een uitdaging om dat 
handen en voeten te geven. 

Human Capital. De opgave voor de hele sector om in de toekomst voldoende goed geschoold technisch 
personeel te krijgen is groot. Het Nederlandse bedrijfsleven maakt relatief veel gebruik van internationale 
kenniswerkers. Er is groeiende belangstelling voor technische studies op universitair en hbo niveau 
(toe name instroom technische studies 10-20% voor studiejaar 2014-2015). Aandacht zal nu gelegd moeten 
worden naar de instroom van MBO- studies, die nog niet is gegroeid. 
 
3D-printing en Fotonica. 3D-printing kan een revolutie teweegbrengen daar het lokale en kleinschalige 
productie mogelijk maakt. Fotonische chips worden nu nog alleen in kleine series geproduceerd. Naar 
verwachting zal de toepassingsmogelijkheden toenemen en de stukprijs omlaag gaan. Allerlei apparatuur 
zal daardoor goedkoper, sneller, betrouwbaarder en energiezuiniger worden. Deze twee ontwikkelingen 
zullen een steeds grotere rol spelen in de HTSM.

INTERNATIONAAL 

Het comparatieve voordeel van Nederland is dat er vooraanstaande high tech bedrijven aanwezig zijn met 
ieder een grote toeleveranciersketen. De samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen 
is goed omdat de basis van die samenwerking open innovatie is. Niet voor niets werd de Brainportregio 
Eindhoven uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld. Ook kenmerken Nederlandse onderzoekers zich 
meer dan omringende landen door hun creativiteit.
Brede HTSM-beurzen als de Hannover Messe 2014, Paris Air Show en JEC 2014 hebben enorm geholpen om 
de HTSM uit Nederland beter op de kaart te zetten. 

Instrumentarium

In 2013 maakten 5680 bedrijven gebruik van de WBSO, waaronder 5530 MKB-bedrijven. Daarnaast maakten 
3590 bedrijven gebruik van de RDA, waaronder 3500 MKB-bedrijven. Met deze aantallen is de sector veruit de 
grootste gebruiker van deze regelingen van de topsectoren. Ook in de MIT is de sector zeer sterk vertegenwoor-
digd. Er werd 4,2 miljoen euro subsidie verstrekt, verdeeld over 109 verleningen. Dit waren vrijwel allemaal 
kennisvouchers (79) en R&D-samenwerkingsprojecten (28). De geschatte omvang van publiek-private 
samenwerking binnen de TKI bedroeg 256,2 miljoen euro.
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Het comparatieve voordeel van Nederland is dat er vooraanstaande high 
tech bedrijven aanwezig zijn met ieder een grote toeleveranciersketen.

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

Smart Industry. ICT gaat een steeds grotere rol spelen, door alle topsectoren heen. Daardoor kan bijvoor-
beeld ook massa-industrie in Nederland plaatsvinden. Komend jaar gaat in 10 fieldlabs in de praktijk 
bekeken worden wat de kansen en moeilijkheden zijn. Philips ziet grote toepassingsmogelijkheden voor 
zowel Lighting als Health en zoekt samenwerking met kennisinstellingen en internationale spelers. Ook bij 
mobiliteit zijn enorme veranderingen in aantocht in het kader van smart mobility/ Connecting Cars en 
Autonomous Cars. Via smart industry kan Nederland / Europa verdwenen industrie terughalen zoals de 
productie van geavanceerde scheerapparaten.
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Werkzame personen  In totaal werkten er in 2012 217.000 personen in de 

ICT-sector. Volgens de CBS enquête Beroepsbevolking (EBB) was in 2012 

3,6% van de werkzame beroepsbevolking ICT-er.  

Het grootste gedeelte van ICT’ers werkt in vast dienstverband.

Aantal bedrijven  Het aantal bedrijven actief in de ICT is de afgelopen jaren 

sterk gestegen. In 2012 waren er circa 54.000 Nederlandse bedrijven actief 

in de ICT-sector. In 2013 zijn er 8.700 nieuwe ICT-bedrijven bijgekomen, 

voornamelijk in de ICT-dienstensector

Productie  De productie is tussen 2010 en 2012 gestegen met 3,8 miljard 

euro.

Toegevoegde waarde  In 2012 was de toegevoegde waarde van de 

Nederlandse ICT-sector 26,5 miljard euro. Het aandeel van de ICT-sector in 

de Nederlandse economie (bbp) was in 2011 5,1%.

Uitvoer  De waarde van Nederlandse ICT uitvoer (exclusief diensten) bedroeg 

in 2013 7,3 miljard euro. Tussen 2007 en 2011 is de Nederlandse 

exportwaarde van ICT-diensten met gemiddeld 0,6% gestegen. De meeste 

export is wederuitvoer.

R&D  De totale uitgaven aan R&D was in 2012 1,3 miljard euro.

Kerncijfers Toegevoegde waarde ICT 

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

212
217

65,6
69,4

8,11

7,32

46,8
54,4

27,2
26,5

1,3
Economische ontwikkelingen 

De bijdrage van ICT(-gebruik) aan 
economische groei in Nederland wordt 
geschat op circa 40% (indicatief; OECD, 2009 
en Spieza, 2011). De ICT-bestedingen van 
Nederlandse bedrijven zullen naar 
verwachting blijven groeien. In 2011 
investeerden Nederlandse bedrijven en 
overheden 2,4% meer in ICT-kapitaal dan in 
2010, met een totale waarde van 13,9 miljard 
euro. Meer dan de helft van de investeringen 
in ICT in Nederland gaat naar software met 
groei voor nieuwe media, cloud computing en 
gaming. Door de economische crisis hebben 
bedrijven en organisaties hun vervangings-
investeringen in ICT uitgesteld  (ICT Markt-
monitor 2013, Nederland ICT). De ICT is 
conjunctuurgevoelig en door de aantrekkende 
economie lijkt de ICT-markt zich lichtelijk te 
herstellen.  ICT (samen met machinebouw) 
draagt het sterkst bij aan toegevoegde 
waarde en banengroei (TNO, 2013).

ICT

ICT STAAT VOOR INFORMATIE EN 

COMMUNICATIETECHNOLOGIEËN. HIERONDER WORDT 

VERSTAAN HARDWARE, SOFTWARE, NETWERKEN VOOR 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN DIENSTEN EN 

TOEPASSINGEN DIE DAAR GEBRUIK VAN MAKEN. ICT VORMT EEN 

AANJAGER VOOR PRODUCT, PROCES EN ORGANISATORISCHE 

INNOVATIES IN DE INDUSTRIE EN DIENSTENSECTOR. DE 

ONTWIKKELINGEN IN ICT GAAN SNEL, ER KOMEN STEEDS 

NIEUWE TOEPASSINGEN BIJ. DENK BIJVOORBEELD AAN 

APPLICATIES VOOR SMARTPHONES. ICT IS EEN 

DOORBRAAKTECHNOLOGIE (NET ALS ELEKTRICITEIT) EN LEVERT 

EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE AAN PRODUCTIVITEITSGROEI EN 

INNOVATIEKRACHT. BIJNA 60% VAN DE ECONOMISCHE GROEI IN 

DE PERIODE  19852005 WAS GEKOPPELD AAN ICT.

2010 2012

1 Exclusief SBI-code 61 (Telecommunicatie)

2 Exclusief SBI-code 63 (Diensten op het gebied van informatie) 

41%

10%

5%
15%

34%
46%

Electrotechnische industrie

Telecommunicatie

IT-dienstverlening

Diensten op het gebied van informatie

 ICT is een doorbraaktechnologie die markten kan veranderen, bestaande 
structuren doorbreekt, en die in alle sectoren nieuwe marktkansen genereert.
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Gateway to Europe. De uitgangspositie van Nederland als Digital Gateway (to Europe) is goed. We hebben 
een sterke ICT-infrastructuur, een open innovatiemodel, hoog niveau van ICT-onderzoek en Nederlanders 
maken bovengemiddeld gebruik van het internet. Zo werkte in 2012 57% van de werknemers met internet, 
terwijl het Europees gemiddelde op 45% ligt.
elde op 45% ligt. 
ICT-gedreven Innovatieclusters. Nieuwe ICT-technologieën en toepassingen zijn laatste decennia in hoog 
tempo doorgedrongen in het bedrijfsleven en volgen elkaar snel op. Door deze snelheid van ontstaan er 
wereldwijd nieuwe ICT-gedreven innovatieclusters. Om de concurrentiekracht te behouden is het belangrijk 
dat we adequaat blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zowel in Nederland als in samenwerking met 
buitenlandse bedrijven en kennispartners.
 
Big data. De hoeveelheid data dat op internet wordt verzameld groeit. Deze verzameling aan gegevens 
wordt Big Data genoemd. Nieuwe kansen liggen er wanneer deze losse data aan elkaar gekoppeld worden, 
voor zowel commerciële bedrijven, de overheid en het onderwijs. Privacy en veiligheid is hieribj een punt 
van aandacht.

Cloud. Cloud computing, de verschuiving van traditionele softwaremodellen naar nieuwe manieren om 
een netwerk te creëren, neemt toe. Cloudtoepassingen worden steeds meer gemeengoed. De opkomst van 
‘cloud computing’ vergroot de innovatie in bedrijfsprocessen en de mogelijkheid flexibeler te werken.
Nu de vraag naar nieuwe ICT toepassingen in de maak- en dienstenindustrie zo sterk toeneemt, rijst ook de 
vraag hoe aanbod van geschikte ICT-ers kan worden vergroot.

 
INTERNATIONAAL

Nederland speelt een toonaangevende rol in het internationale internetverkeer.  In de Digital Economy 
Index (The Economist, 2010) staat Nederland op nummer 5 achter Zweden, Denemarken, VS en Finland in 
de ranking van het World Economic Forum (2012/2013)staat Nederland op nummer 4, achter Finland, 
Singapore en Zweden. Het ICT-onderzoeks infrastructuur van SURF is van wereldniveau, zo blijkt uit SWOT 
analyse uit Strategisch Aanvalsplan Digital Gateway to Europe. Ongeveer een derde van het Europees 
internetverkeer met de Verenigde Staten loopt via internetknooppunt Amsterdam. Het belang van Neder - 
land als digitale poort van Europa blijkt ook uit het feit dat 25% van de buitenlandse investeringen in 
Nederland gerelateerd zijn aan ICT (NFIA). 
Medio 2013 is een actieplan gestart voor strategische acquisitie van buitenlandse ICT-bedrijven. Een recent 
succes is de komst van een groot datacentrum van Google naar Groningen.

NATIONAAL SPEELVELD ICT

ICT creëert bij uitstek dwarsverbanden. Om deze dwarsverbanden te stimuleren is per 1 oktober 2014  
een compact Team ICT aangesteld. Dit team is gericht op Holland Branding, Big Data, Human Capital  
en synergie met de topsectoren (Roadmap ICT voor kennis).

Ook steden zoeken samenwerking met elkaar, de rijksoverheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.  
De samenwerking tussen het Rijk en de grootste 4 steden van Nederland heeft geleid tot de Digitale Steden 
Agenda. Met behulp van ICT, worden de komende jaren vraagstukken opgelost op het terrein van onder-
nemen, veiligheid, regeldruk, zorg, onderwijs, energie en informatiedeling. Regionale  samenwerkings-
verbanden zijn terug te vinden o.a. in Eindhoven (human capital, big data voor industriële processen), 
Amsterdam (big data en geesteswetenschappen), Enschede (eHealth, human capital)en Groningen (big data 
en radioastronomie). In juni 2013 opende het ‘IBM Services Center Groningen’ in Groningen. Het services 
centre is het resultaat van samenwerking tussen rijk, decentrale overheden en IBM en zal de komende drie 
jaar werk bieden aan afgestudeerde technologiestudenten en professionals met een technische 
achtergrond.

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN

Internet of  Things. ICT is essentieel voor bedrijven. Bijvoorbeeld omdat het verkoopproces in toenemende 
mate elektronisch verloopt. Een goede ICT-infrastructuur en apparatuur zoals computers en smartphones 
zijn hierbij onmisbaar, en ze worden ook steeds belangrijker. Bedrijven kunnen door ICT in te zetten nieuwe 
producten en processen ontwikkelen, en bestaande optimaliseren. Door dalende kosten en afmetingen 
wordt ICT op meer plaatsen toegepast en onderling door netwerken verbonden. Zo ontstaat ‘the internet of 
things’.

Instrumentarium

Het kabinet zet in op het kapitaliseren van ICT-kansen voor economische groei. Zo lopen er 10 ICT-doorbraak-
projecten (2013-2016) om in PPS-verband het gebruik van ICT-toepassingen door bedrijven te vergroten, o.a. 
voor het MKB (Big Data, internet of things), Logistiek (informatieplatformen), Energie (slimme energienetten), 
Onderwijs (digitale leermiddelen), Langdurige zorg en Smart Industry. Om te zorgen dat de impact van de 
ICT-agenda over de hele keten van onderzoek en toepassing wordt versterkt is per 1 oktober 2014 een compact 
Team ICT (publiek-private samenwerking) aangesteld naar analogie van de aanpak in de Topsectoren. Voor 
duidelijkheid over privacy en datagebruik gaat in 2015 een High level Expertgroep aan de slag.

NWO

TNO

Nederland ICT

STW 

SURF 

EIT ICT Labs

NirICT

CIO-platform 
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Kennisinstelling

Branchvereniging

Bedrijf

Wereldwijd ontstaan er in rap tempo  
    nieuwe ICT-gedreven innovatieclusters.

Metropool Amsterdam
Regionale samenwerking op het 
gebied van transport, opslag en 
dataverwerking (nieuwe media, 
geesteswetenschappen,  
data-infrastructuur).
Dominante spelers:
Amsterdam Internet Exchange 
(AMS-IX) op Science Park 
Watergraafsmeer, SURF.

1
2

3
5

4

Eindhoven
Regionale samenwerking op 
focusgebieden human capital,
big data voor industriele processen.
Dominante spelers:
ICT-gedreven bedrijven, zoals 
Philips en tal van high tech 
aanbieders, TU Eindhoven, 
Brainport.
 

Oost-Nederland
Regionale samenwerking  
op focusgebieden eHealth  
en human capital.
Dominante spelers:
Roessingh Instituut, 
TU Twente, zorginstellingen, 
bedrijven in de Health Valley.

 

Groningen
Regionale samenwerking op 
focusgebieden big data en  
radioastronomie.
Dominante spelers:  
IBM, Google, RUG, ASTRON.

1

3

2

5

4
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Werkzame personen  De sector is met 35.000 werkzame personen in 2.500 

bedrijven in 2012 relatief klein. De bedrijven zijn, met een gemiddelde van 

14 werkzame personen (in fte) per bedrijf, wel relatief omvangrijk.

Aantal bedrijven  Er zijn 2500 bedrijven actief in de sector, waarvan 500 

gekenmerkt zijn als onderzoek & ontwikkeling. 

Productie  De productie in is tussen 2010 en 2012 met 15% toegenomen, 

waarmee de sector relatief fors groeide ten opzichte van overige sectoren.

Toegevoegde waarde  de toegevoegde waarde bedroeg in 2012 4,6 miljard 

euro. 

Uitvoer  In 2012 exporteerde de sector 6,4 miljard euro aan goederen naar 

het buitenland, een daling van 0,8 miljard euro ten opzichte van 2010.

R&D  De uitgaven aan R&D (eigen onderzoek) per bedrijf zijn relatief hoog in 

LSH, namelijk 274 duizend euro per bedrijf in 2012.

 

Kerncijfers Toegevoegde waarde Life Sciences & Health 

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

37 
35

15,9
18,3

7,2
6,4

2,5 
2,5

4,7
4,6

0,68
Economische ontwikkelingen 

Zowel binnen bedrijven als kennisinstellingen 
(academische ziekenhuizen, universiteiten, 
toegepaste kennisinstellingen, hogescholen) 
wordt veel onderzoek op het terrein van 
gezondheid verricht; de topsector LSH is dan 
ook behoorlijk kennisintensief. Zo investeert 
de sector 670 miljoeneuro aan eigen R&D 
(betekent gemiddeld €0,27 mln. per bedrijf) 
besteedt de sector 1,5 miljoen euro aan innovatie-
uitgaven (eigen R&D, uitbestede R&D, 
onderzoeksfaciliteiten etc). 60% van bedrijven 
doet aan innovatie en 54% van de bedrijven 
werkt in partnerships aan innovatie (met 
bedrijven of instellingen). In relatie met de 
maatschappelijke opgave waar de sector voor 
staat, richt LSH zich ook steeds nadrukkelijker 
op het zorgdomein. Er is het afgelopen jaar 
veel energie gestoken in het thematisch 
bundelen van excellente kennis en valorisatie 
daarvan (pilot OncoXL die in 2015 mogelijk 
geëffectueerd wordt), en is er een gezamenlijk 
internationaal profiel van de sector opgesteld 
(zorgtop voor export van Minister Schippers 
had hierbij versnellend effect).

Life Sciences & Health

VITALE BURGERS EN EEN GEZONDE ECONOMIE STAAN CENTRAAL 

IN DE TOPSECTOR LIFE SCIENCES & HEALTH. DE KRACHT VAN DE 

SECTOR WORDT INGEZET OM DE GROTE MAATSCHAPPELIJKE 

ZORGVRAGEN (KWALITEIT VAN LEVEN EN BETAALBARE ZORG) 

AAN TE PAKKEN, WAARMEE IN BINNEN EN BUITENLAND GELD 

VERDIEND WORDT. DE INNOVATIES IN DE SECTOR RICHTEN ZICH 

OP ZIEKTEN VOORKOMEN, OPSPOREN EN BEHANDELEN. 

DAARMEE BESLAAT DE TOPSECTOR EEN BREED TERREIN VAN 

MEDISCHE TECHNOLOGIE TOT EHEALTH OPLOSSINGEN EN VAN 

(BIO)FARMACIE TOT REGENERATIEVE GENEESKUNDE. DEZE 

WORDEN NIET ALLEEN IN NEDERLAND INGEZET, MAAR ZEKER 

OOK DAARBUITEN: ZOWEL IN ONTWIKKELDE ALS 

ONTWIKKELINGSLANDEN, MET ELK HUN EIGEN BEHOEFTEN  

EN VRAAGSTUKKEN.

2010 2012

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

De CBS-cijfers zijn gebaseerd op het bedrijvendeel van de sector. In deze cijfers 

zijn bijvoorbeeld de universitaire medische centra, de overige ziekenhuizen en 

andere zorgverleners/ -praktijken niet meegenomen. Hierdoor geven de hier 

gebruikte cijfers geen compleet beeld van de sector. Het gehele beeld is echter 

niet beschikbaar.

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Farmacie

Medische instrumenten

Onderzoek en ontwikkeling

6%

57%
37%

Als geen ander draagt de sector LSH bij aan de kwaliteit van gezondheid, 
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en economische welvaart.
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4 x

Amsterdam Biomed Cluster 
(Metropool  
Regio Amsterdam)
Focus op: oncologie, cognitieve 
neuro wetenschappen en 
neuroimaging, cardio vasculair en 
infectieziekten.

4 x

Utrecht Life Sciences
Focus op: public health, oncologie, 
'regenerative medicine', 
stamcellen, veterinaire 
geneeskunde, functional foods.

4 x

Medical Delta
Focus op: targeted  
molecular diagnostics,  
image and image guided 
medicines, interventions  
and care en vitaliteit.

3 x

Brainport
Focus op: medische 
technologie, farmacie, 
veterinaire gezondheid 
en voeding en 
gezondheid.

4 x

Health Valley /  
Red medtech Highway
Focus op: cognitieve 
neurowetenschappen,  
moleculaire diagnostiek, 
nanotechnologie, technische 
geneeskunde, care and cure 
robotica en e-Health. 

1 x

Chemelot/InSciTe
Regeneratieve geneeskunde.
Dominante spelers: Maastricht 
Universitair Medisch Centrum, 
Maastricht University, Royal 
DSM, TU Eindhoven. 

4 x

NATIONAAL SPEELVELD
LIFE SCIENCES AND HEALTH 

± 1.000 arbeidsplaatsen

NFU (Academische 
Ziekenhuizen)
ZonMW
TKI LSH (LSH Plaza) 
TNO

BEELD OP SECTOREN  |   JAARBERICHT SECTOREN 2015  |  LIFE SCIENCES & HEALTH

Technologische mogelijkheden/trends. De (technologische) mogelijkheden (en welvaart) en daarmee  
de vraag naar persoonlijke diensten en producten blijven groeien. Voorbeelden zijn zelfmeetapparatuur, 
ontwikkeling van geneesmiddelen gericht op gerichte patiëntgroepen en vervanging van beschadigd bot of 
weefsel van individuen. Deze ontwikke lingen roepen beleidsvragen op over onder andere de vormgeving en 
bekostiging van het zorgsysteem.

Op een behoorlijk aantal terreinen presteert Nederland excellent in het medisch/klinisch onderzoek. 
Voorbeelden hiervan zijn het stamcelonderzoek (nationaal icoon), het regeneratieve onderzoek en op 
ziektegebieden als oncologie. Het (thematisch) bijeenbrengen en valoriseren van excellente kennis is ook 
een beleidsmatig vraagstuk (zoals pilot OncoXL die in 2015 mogelijk geëffectueerd wordt).

Inhoudelijk groeien de ‘subsectoren’ binnen LSH dichter naar elkaar. Zo vindt er veel activiteit plaats op het 
snijvlak van (bio)farma en diagnostiek en medische technologie. Ook wordt er veel gewerkt aan 
platformtechnologieën.

Verdienmodellen (biofarma). In de subsector (bio)farma met lange en risicovolle (en dus dure) ontwikkel-
trajecten ziet men wereldwijd de trend van een leeglopende pijplijn van geneesmiddelen. Daarom is 
samen werking steeds gebruikelijker. Farmabedrijven zijn op zoek naar een ‘nieuw’ verdienmodel, waarbij 
zij goed scouten welke spin-offs met interessante leads er voortkomen uit de universitaire kennisinfra-
structuur. Structureel aandachtspunt is hierbij voldoende ondernemersfinanciering in de fase vlak na de 
‘onderzoeksvondst’. Het MKB-financieringsplan speelt hierin een belangrijke rol en is mede geïnitieerd 
vanuit de LSH-sector.

INTERNATIONAAL

Wereldwijd is gezondheid een belangrijk thema. Nederland heeft op dit domein veel te bieden: in eigen 
land is het gelukt een hoge levensverwachting te realiseren, een toegankelijk gezondheidszorgsysteem op te 
bouwen en het aantal ligdagen in ziekenhuizen beperkt te houden. Nederland is internationaal een gewilde 
gesprekspartner die de problematiek interdisciplinair aanpakt en denkt in totaaloplossingen. Zo scoort 
Nederland internationaal bovengemiddeld in het wetenschappelijk-medisch domein (bijv. oncologie, 
vaccins), in de collectie van biogegevens (biobanken), in de integratie van onderzoek-onderwijs-zorg 
(UMC’s). Er is in 2014 een gezamenlijk internationaal profiel van de LSH-sector opgesteld, dat in 2015 nader 
wordt uitgewerkt in verschillende ‘producten’ in de LSH-toolkit. De top export zorg van Minister Schippers 
had hierop een versnellend effect.

Kennisinstelling

Bedrijf

                 Nederland is internationaal een gewilde gesprekspartner.

1

2

4

3

1 x

Healthy Aging Network Northern 
Netherlands
Focus op: healthy aging, biobank 
Lifelines, Centre of Excellence Healthy 
Aging.

Naast de traditionele gouden driehoek zijn ook zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gezondheidsfondsen, 
patiënten(organisaties) en private financiers belangrijke spelers in de sector. Het TKI LSH vervult voor de 
topsector de rol van ‘uitvoeringsbureau’. Het laatste jaar is er vanuit topsector LSH in toenemende mate 
aandacht voor cross-overs. Zo zijn er concrete afspraken voor 2015 in de maak met: Agri&Food (intestinal 
microbiomics), Creatieve Industrie (e-health en dementie/eenzaamheid), HTSM (draagbare kunstnier en/of 
translationeel onderzoek STW), Chemie (Chemistry for life), algemene cross-overs (enabling technologies). 
Brancheverenigingen zijn HollandBIO, Nefarma. Belangrijke platformen zijn Taksforce Healthcare / FME, 
NFU en NVZ.

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN

Kostenbeheersing. Naast het onderzoek naar nieuwe innovaties heeft de topsector zich in 2014 ook 
nadrukkelijk gericht op het implementeren van innovaties in de zorgomgeving (o.a. roadmap thuiszorg & 
zelfmanagement, in relatie tot de e-health brief van VWS). Kostenbeheersing is (wereldwijd) een belangrijk 
aandachtspunt voor de sector. Dit aspect komt ook terug in EU-programma’s en tijdens het Nederlandse 
EU-voorzitterschap begin 2016 zal het registratie- en toelatingskader van medische producten op de agenda 
gezet worden.

1

2

3

4

Instrumentarium

In 2013 maakten 280 bedrijven gebruik van de WBSO, waaronder 260 MKB-bedrijven. Daarnaast maakten 180 
bedrijven gebruik van de RDA, waaronder 170 MKB-bedrijven. Vanuit de MIT werd er 2 miljoen euro verstrekt. 
Deze bijdrage ging naar 23 projecten, waaronder 12 haalbaarheidsstudies en 9 R&D-samenwerkingsprojecten. 
De geschatte omvang van publiek-private samenwerking binnen de TKI Life Science & Health bedroeg 27,3 
miljoen euro. Vanuit het buitenland kwam er veel (menselijk) kapitaal naar Nederland: de NFIA droeg bij aan 
1401 extra/behouden arbeidsplaatsen en 141 miljoen euro aan investeringen in Nederland.
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Werkzame personen  De logistieke sector is groot in opzichte van het aantal 

werkzame personen. In 2012 werkten er 646.000 mensen in de logistieke 

sector, 9% van het totaal aantal werkzame personen in Nederland.

Productie  In 2012 heeft de logistieke sector 133 miljard euro geproduceerd. 

Dit is 11% van de totale productie in Nederland, en een stijging van  

13 miljard ten opzichte van de productie in de logistieke sector in 2010.

Toegevoegde waarde  de grootte van de sector wordt ook weerspiegeld in de 

hoogte van de toegevoegde waarde. In 2012 was de toevoegde waarde van 

de sector logistiek 53 miljard euro, een stijging van 3 miljard ten opzichte van 

twee jaar eerder. Logistiek is goed voor 9% van de totale toegevoegde waarde 

in Nederland.

Kerncijfers Toegevoegde waarde Logistiek 

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

627
646

120,5
133,4

 
 

 
 

50,5
53

 
Economische ontwikkelingen 

Volgens het CBS is de omzet in de transport-
sector in het derde kwartaal van 2014 met 
2,5% gestegen ten opzicht van dezelfde 
periode vorig jaar. Hiermee stijgt de omzet 
voor het vijfde kwartaal op rij. Veel transport- 
en logistieke bedrijven kruipen wat betreft 
omzet en volume langzaam uit het dal, maar 
blijven er financieel gezien nog in steken.  
De marktomstandigheden van de afgelopen 
jaren hebben de onderlinge financiële 
verschillen in de transport- en logistieksector 
vergroot. Grote logistieke bedrijven zijn 
doorgaans winstgevender, maar ook kleinere 
(gespecialiseerde) bedrijven blijken nog altijd 
in staat om zich positief te onderscheiden.  
In een sterk concurrerende internationale 
markt zijn specialisatie en kwaliteit belangrijk 
om onderscheidend te blijven. Toch zijn de 
kosten maar al te vaak de doorslaggevende 
factor, zeker bij tenders.

Logistiek

LOGISTIEK IS DE KENNIS EN KUNDE DIE NODIG IS OM GOEDEREN 

EN INFORMATIESTROMEN EN DE DAARMEE VERBONDEN 

FINANCIËLE STROMEN VAN GRONDSTOF TOT EINDPRODUCT 

EFFICIËNT, DUURZAAM EN EFFECTIEF TE PLANNEN,  

TE ORGANISEREN, UIT TE VOEREN EN TE BESTUREN. LOGISTIEK 

HEEFT EEN ENABLING FUNCTIE VOOR ALLE ANDERE (TOP)

SECTOREN EN IS EEN BELANGRIJKE PIJLER ONDER HET 

VESTIGINGSKLIMAAT VAN NEDERLAND  MIDDELS INDIRECTE 

EFFECTEN. LOGISTIEK IS DAARMEE EEN BELANGRIJKE FACTOR IN 

HET AANTREKKEN VAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI).  

DE TRADITIONELE VOLGORDE WAARIN BEDRIJVEN INVESTEREN 

IN HET BUITENLAND IS: 1) LOGISTIEKE ACTIVITEITEN, 2) 

MARKETINGFUNCTIES EN 3) HOOFDKANTOOR. 

2010 2012

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Bij de omschrijving van de sector logistiek wordt een functionele 

benadering toegepast die een bredere toepassing kent dan de standaard 

bedrijfsindeling van het CBS (transport en opslag). Als functie snijdt de 

sector logistiek door de sectorale classificaties heen. Binnen de functionele 

definitie worden  ook de logistieke activiteiten in de industrie, handel, retail 

en bouw meegerekend.

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

51% 49%

Transport en overslag

Opslag, dienstverlening en supportactiviteiten

 Logistiek draagt maximaal bij aan het versterken  
van de Nederlandse concurrentiepositie.



76

24 x

Oost-Brabant
Distributie; op- en  

overslag terminals;  
Agrofood; High Tech.
Dominante spelers: 
multinationals en  

binnenvaart.

8 x

Twente
Op- en overslag op de as 
Rotterdam - Berlijn en  
verder Oost Europa.  
Alle modaliteiten.
Dominante spelers:  
Combi Terminal Twente, 
logistieke dienst verleners  
en  binnenvaart.

47 x

Groot Rijmond
Ruimtelijk cluster vele 

havengelieerde logistieke 
bedrijfen: op- en overslag-

bedrijven, transportbedrijven.
Dominante spelers: logistieke 

bedrijven, Havenbedrijf 
Rotterdam, Deltri, Deltalinqs, 

FENEX, EVO, ECT en MKB.

42 x

Groot Amsterdam
Ruimtelijk cluster met vele 
(lucht-) havengelieerde 
logistieke bedrijven: op- en 
overslagbedrijven, transportbe-
drijven.
Dominante spelers: logistieke 
bedrijven, luchtvracht-
bedrijven, op- en overslag en 
Amsterdam Connecting trade 
(bedrijfsleven, kennis-
instellingen en overheden). 19 x

Zuid-Gelderland
Logistiek gericht op  
uitwisseling drie modaliteiten:  
spoor, weg en binnenvaart.
Dominante spelers: ECT  
en Schuttevaer.

8 x

Venlo
Logistieke op- en overslag-
bedrijven; veel gericht op 
doorvoer naar Duitsland en 
verder; accent op verslogistieke 
bedrijven.
Dominante spelers: veel 
logistieke bedrijven, Seacon 
Logistics, WUR, Veiling ZON 
en Terminal Binnenvaart  
(Wanssum).

11 x

Midden-Brabant
Op- en overslag 

binnenvaartterminals; 
op- en overslag; accent op  

distributiebedrijven.
Dominante spelers: 

multi nationals distributie  
en ECT.

11 x

West-Brabant
Op- en overslag richting 

België en verder; relatie 
met maintenance-
bedrijven Chemie.

Dominante 
spelers:logistieke 

bedrijven en Dinalog.

40 x

Utrecht
Opslag- en overslag- 
bedrijven, multimodaal 
knooppunt; distributiecentra. 
Versterking door samenwerking 
Port of Utrecht.
Dominante spelers: 
EVO, KVK, Schuttevaer, GMT 
Services en diverse Logistieke 
bedrijven.

NATIONAAL SPEELVELD
LOGISTIEK

± 1.000 arbeidsplaatsen

Dinalog
Schiphol Airport
Mainport Rotterdam/
Havenbedrijf 
Rotterdam
Zeehaven Amsterdam
Zeeland Seaports
Groningen Seaports

Op naar de lange termijn worden doorbraken op de volgende thema’s verwacht:
•	 horizontale	en	verticale	samenwerking	in	logistieke	netwerken
•	 sense	and	respond	in	logistieke	planning	en	besturing
•	 verbeteren	van	logistieke	beslissingen:	Logistics	Intelligence,	4C	concepten
•	 	duurzamer	transporttechnologie	en	de	rol	van	Europese	overheden	als	verkeersmanager,	als	onderdeel	

van HTSM/Automotive.
Deze doorbraken komen voort uit modiale trends als verstedelijking, vergrijzing, globalisering, 
economische machtsverschuiving en aandacht voor omgevingskwaliteit. Maar ook thema’s als ‘producten 
worden diensten’, ‘consument dichter bij technologie’, en ‘kwetsbaarheid van informatieketens’. 
(Bron: Integrale visie op transport en logistiek in 2040).

De beleidsvraagstukken op korte- en middellange termijn zijn: 

•   Nederland als één samenhangend logistiek systeem:Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), 
Synchromodaal transportsysteem (flexibele en duurzame inzet van vervoerswijzen), samenwerking 
Nederlandse zeehavens, Kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten en 
Stroomlijnen en vereenvoudigen van activiteiten van douane en inspecties.

•   Ketenregie. Cross Chain Control Centers en service logistiek, Supply Chain Finance en Internationale 
allianties en buitenlandpromotie.

•   Innovatie en vestigingsklimaat. Vereenvoudigen wet- en regelgeving, Verkleinen van de kloof tussen kennis 
en bedrijfsleven (vooral MKB) met een substantiële rol voor de innovatiecampus, Betere wisselwerking 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt (zowel kwantitatief als kwalitatief ) en Eén nationale kennis- en 
innovatieagenda logistiek met aandacht voor de cross-sectorale effecten.

•   Supply Chain Finance . Algemene uitdaging in de sector is de creatie van toegevoegde waarde in supply 
chains door optimale koppeling van fysieke goederenstromen, informatiestromen en additionele 
diensten (waaronder financiële). De introductie van verschillende vormen van Supply Chain Finance biedt 
bijvoorbeeld mogelijkheden voor verbeterde toegang tot kapitaal voor MKB-bedrijven en logistiek 
dienstverleners en uitbreiding van het dienstenpakket door logistiek dienstverleners. 

INTERNATIONAAL

Nederland heeft van oudsher een toppositie als het gaat om de efficiënte, fysieke afwikkeling van goederen-
stromen die via haar mainports 'Amsterdam', (Schiphol, zeehaven en greenport) en Rotterdam worden 
aan- en afgevoerd. Ook als het gaat om kennis en innovatie op het thema logistiek is Nederland toonaan-
gevend. Nederland heeft daarnaast een efficiënte douaneafhandeling en veel ondernemingen die AEO 
gecertificeerd zijn. De ambitie van topsector logistiek is om in 2020 nr. 1 van Europa te zijn op de WLPI.  
In 2014 is Nederland gestegen van positie 5 naar een 2e plek (achter Duitsland). Aan de WLPI liggen zes 
indicatoren ten grondslag: douane, infrastructuur, concurrerend kostenniveau van transport, kwaliteit  
van logistieke dienstverleners, ICT en tracking en tracing en leverbetrouwbaarheid. 
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Bedrijf

1

2

Logistiek heeft een enabling functie voor alle andere (top)sectoren  
en is een belangrijke pijler onder het vestigingsklimaat van nederland.

1

2

3

4

5

6

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

De topsector heeft als ambitie neergezet om in 2020 een internationale toppositie te bereiken in  
a) de afwikkeling van goederenstromen, b) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en  
c) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven. 

Instrumentarium

In 2013 maakten 220 bedrijven gebruik van de WBSO, waaronder  180 MKB-bedrijven. Daarnaast maakten 110 
bedrijven gebruik van de RDA, waaronder 100 MKB-bedrijven. Er werd 35 keer MIT-subsidie verleend voor een 
totaal van 1,2 miljoen euro. Het geld werd vooral besteed aan kennisvouchers (17) en R&D samenwerkings-
projecten (11). De geschatte omvang van publiek-private samenwerking binnen de TKI bedroeg  6,4 miljoen 
euro. Er gingen 20 logistieke organisaties op economische missie in 2013. Buitenlandse bedrijven die hun weg 
vonden naar Nederland via de NFIA waren in 2013 goed voor 575 extra/behouden arbeidsplaatsen en 141 
miljoen euro aan investeringen.Ten slotte waren er 70 bedrijven die een beroep op de BMKB, waarbij er in totaal 
voor 16,4 miljoen euro aan garanties werd afgegeven. 

4

3

5

6
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Werkzame personen   Het aantal werkzame personen bleef tussen 2010  

en 2012 gelijk.

Aantal bedrijven  In 2010 waren er evenveel bedrijven als in 2012. In 2011 

groeide het aantal bedrijven, maar doordat er in 2012 meer bedrijven werden 

opgeheven dan opgericht, daalde dit aantal  weer naar het niveau van 2010.

Productie  De productie binnen de Topsector Tuinbouw en Uitgangs-

materialen daalde licht, met €0,1 miljard.

Toegevoegde waarde  De toegevoegde waarde daalde met hetzelfde bedrag. 

Uitvoer  De topsector voerde in 2012 €15 miljard uit. Dit is 3,5% van de 

totale Nederlandse uitvoer van goederen.

R&D  De Research& Development investeringen lagen in 2012 op  

€0,30 miljard.

Kerncijfers Toegevoegde waarde Tuinbouw en uitgangsmaterialen 

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

103
103

15,9
15,8

14,4
15

24,6
24,6

8,5
8,4

0,30
Economische ontwikkelingen 

De resultaten in de sierteelt zijn zowel in 2013 
als in 2014 licht positief. De trend van toe - 
nemende concentratie van bedrijven in 
diverse schakels in de keten zet door. Binnen 
de tuinbouw is de waardestijging van de 
sierteeltproducten tenietgedaan door de 
waardedaling van groente en fruit. 
De glasgroentensector heeft een moeilijk jaar 
achter de rug. Een (te) grote productie, 
gecombineerd met toenemende concurrentie 
maakt dat de prijzen onder druk staan. Dit 
werd het afgelopen jaar  versterkt door de 
effecten van de Russische boycot. Het totaal 
aantal tuinbouwbedrijven blijft terug lopen. In 
2014 was de afname met 8% relatief groot. 
Sinds 2000 is het aantal bedrijven mede door 
toedoen van schaalvergroting met 60% 
afgenomen.
Voor de hele sector geldt dat door na-ijlende 
effecten van de financiële crisis, beperkte 
financieringsmogelijkheden en een slechte 
liquiditeitspositie  er minder dan voorheen 
wordt geïnvesteerd in herstructurering van 
het teelt areaal en innovaties.
 

Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen

DE TOPSECTOR TUINBOUW & UITGANGSMATERIALEN  

IS ONDER TE VERDELEN IN BEDEKTE TEELTEN/ 

GLASTUINBOUWCOMPLEX (GLASGROENTEN,  

SNIJBLOEMENTEELT, POTPLANTENTEELT EN CHAMPIGNONTEELT) 

EN TUINBOUWCOMPLEX (GROENTENTEELT IN OPEN GROND, 

FRUITTEELT, BLOEMBOLLENTEELT EN BOOMKWEKERIJEN).  

DE SECTOR IS ZEER INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD. ONGEVEER 

DRIEKWART VAN DE TUINBOUWPRODUCTIE GAAT NAAR HET 

BUITENLAND EN BIJNA 40% VAN DE WERELDHANDEL IN ZADEN 

VOOR TUINBOUW EN AKKERBOUW IS AFKOMSTIG UIT 

NEDERLAND (VOOR POOTAARDAPPELEN IS HET AANDEEL BIJNA 

60%). DE TOPSECTOR OMVAT ALLE PLANTAARDIGE KETENS  

(MET UITZONDERING VAN AKKERBOUW) VAN HET TOTALE 

PLANTAARDIGE AGROCOMPLEX. DAARMEE BESTAAT DE 

TOPSECTOR UIT PRIMAIRE SECTOREN, DE SECTOR 

UITGANGSMATERIALEN EN BEDRIJVEN IN VERWERKING, 

TOELEVERING, HANDEL EN DISTRIBUTIE. 

2010 2012

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

56%44%

Primaire productie

Overig

 Het totaal aantal tuinbouwbedrijven blijft teruglopen.
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10 x

Greenport NH-Noord
Cluster sterk in ontwikkeling.  

De ‘bakermat’ van de  
zaadveredeling.

Dominante spelers: veel MKB, Seed 
Valley en vestigingen  

multinationals als: Syngenta, 
Monsanto en Limagrain.

11 x

Greenport Aalsmeer
Ontwikkeld cluster 
glastuinbouw. 
Specialisatie: snijbloemen  
en potplanten.
Dominante speler: veel 
MKB, Flora Holland, 
Schiphol.

8 x

Greenport Duin- en 
Bollenstreek

Ontwikkeld cluster bollen  
met beperkte glastuinbouw. 

Specialisatie: bollen en 
bolbloemen.

Dominante spelers: veel MKB, 
Flora Holland, HoBaHo en 

WUR (Lisse).
41 x

Greenports 
Westland-Oostland & Boskoop

Ontwikkeld cluster glastuinbouw & 
boomteelt: toelevering, productie, 

handel & verwerking, dienst verlening 
en kennis. Specialisatie: groenten, 

snijbloemen, potplanten en pot- en 
container boomteelt.
Dominante spelers:  

veel MKB, Flora Holland, Priva, 
WUR (Bleiswijk), TNO, TU-Delft, 

Rijk Zwaan, Rotterdamse Havens.

8 x

Greenport Venlo
Cluster sterk in ontwikkeling.  
Kennis in opbouw. 
Specialisatie: G&F, champignon, 
bloemen, boomkwekerij, sterk handel  
& distributie centrum.
Dominante spelers: veel MKB, Veiling 
ZON, Flora Holland (Rijn-Maas) en 
HAS-DB.

7 x

ZuidWest-Gelderland/ 
Betuwse Bloem
Cluster sterk in ontwikkeling. 
Specialisatie: Groente en fruit, 
champignon, bloemen en 
boomkwekerij.
Dominante spelers: veel MKB, 
Fruitmasters en Banken 
Champignons.

NATIONAAL SPEELVELD
TUINBOUW EN UITGANGSMATERIALEN

± 1.000 arbeidsplaatsen
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Nieuwe samenwerkingsvormen. Met de opheffing van het Productschap Tuinbouw zullen er nieuwe 
samenwerkingsvormen in de sector opstaan om generieke/collectieve taken als promotie en onderzoek op 
te pakken. De MKB-bedrijven in deze sector zijn hier veelal te klein voor. Daarom zullen brancheorgani-
saties een deel van deze activiteiten oppakken. In de sierteeltsector staat de belangrijke spilfunctie van de  
bloemenveiling onder druk. Actiever dan voorheen wordt er gezocht naar nieuwe vormen van samen-
werking binnen en buiten de sector. Deze ontwikkelingen leiden tot een reorganisatie van Flora Holland.

Nieuwe verdienmodellen. In de glasgroenten neemt het bedrijfsleven initiatief om te komen tot een 
nieuwe afzetstrategie. Er is een groeiend besef dat puur concurreren op kostprijs geen begaanbare weg meer 
is. Nieuwe afzetkanalen, nieuwe productmarktcombinaties en nieuwe samenwerkingsverbanden moeten 
invulling geven aan de nieuwe afzetstrategie. 

Financiering. Om aan de financieringsproblematiek van de sector tegemoet te komen is de nieuwe regeling 
Garantstelling marktintroductie innovaties (GMI) ontworpen. Deze heeft als doel om kapitaalrisico’s te 
verminderen door middel van garantstelling door de overheid. 

INTERNATIONAAL 

De export van groenten, fruit en snijbloemen van eigen bodem en van overzee is sterk gericht op de 
Europese markt. Uitgangsmaterialen, bollen en kennisexport is gericht op de mondiale markt.
In 2014 heeft de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen  de Dutch Horticultural Trade Board opgericht. 
Iedere ondernemer die internationaal actief is of wil worden, kan meedoen. Deelname stelt ondernemers 
in staat om met hun bedrijf in te spelen op de internationale kansen dankzij goede informatievoorziening, 
marktinformatie, netwerkbijeenkomsten, toegang tot landentafels, handelsmissies en beleids-
beïnvloeding. 
Topsector T&U heeft een aantal internationale handelsmissies/bezoeken georganiseerd en deelgenomen 
aan Nederlandse missies. Het gaat met name om missies naar  Myanmar, Vietnam, China, Indonesië en 
Zuid-Afrika.

Seed Valley
TNO
TU Delft
Wageningen University (WUR)
HAS Hogeschool
WUR-DLO 

Kennisinstelling

Bedrijf

1

5

 Er is een groeiend besef dat puur concentreren op kostprijs  
geen begaanbare weg meer is.

1

2

3

4

5

6

De tuinbouw in ons land is grotendeels geconcentreerd in een aantal kernen: de greenports met daaraan 
verbonden een aantal satellietgebieden voor met name primaire productie. In het greenportcluster vinden 
we teeltbedrijven, veilingen, afzetorganisaties, handelsbedrijven, exporteurs en tuinbouwtoeleveranciers 
bij elkaar. Vaak zijn er ook veredelaars en vermeerderaars van planten en zaden te vinden. Ook kennis-
instellingen die actief zijn in de tuinbouw zitten er dicht bij het vuur, evenals dienstverleners en financiële 
instellingen. Greenport Holland is de overkoepelende vereniging van brancheorganisaties in de sector en 
bestrijkt daarmee het bedrijfslevenspeelveld. Leden zijn VGB, LTO, NFO, Rabobank, VBN-Flora Holland, 
KAVB, Plantum, AVAG, DPA en Anthos. Crossovers liggen met name op het gebied van de topsectoren 
Agro-Food, Life Science, Water en Energie en Biobased Economy. 

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

Maatschappelijke uitdaging. De sector wil en kan een grote bijdrage leveren aan de uitdaging om een snel 
groeiende wereldbevolking te voorzien van voldoende, gezond en betrouwbaar voedsel. Dit kan door de 
export van producten, maar zeker ook met de export van kennis en de ontwikkeling van robuust  zaaizaad. 
Duurzame productie is hierbij een voorwaarde. Het is de uitdaging om groei in output te laten matchen met 
een kleiner beslag op natuurlijke grondstoffen en een lagere uitstoot van broekkasgassen. Ook energie en 
C02 blijven onverminderd een aandachtspunt de komende jaren. Aanvullend op bestaande afspraken met 
de sector is er in het SER Energieakkoord (SER, 2013) voor de glastuinbouw extra inzet afgesproken.  

2

3

4

6

Instrumentarium

In 2013 maakten 490 bedrijven gebruik van de WBSO, waaronder 470 MKB-bedrijven. Daarnaast maakten 380 
bedrijven gebruik van de RDA, waaronder 370 MKB-bedrijven. Vanuit de MIT werd 110 keer subsidie verleend. 
Er was in totaal 3,8 miljoen euro mee gemoeid. De meeste verleningen waren voor kennisvouchers (67).  
De geschatte omvang van publiek-private samenwerking binnen de TKI’s bedroeg  44,1 miljoen euro.
20 organisaties verkenden de mogelijkheden in het buitenland door op economische missie te gaan. Daarnaast 
was de NFIA betrokken bij het aantrekken van 347 extra/behouden arbeidsplaatsen en 133 miljoen euro aan 
investeringen in Nederland vanuit het buitenland (inclusief topsector Agri&food).
10 bedrijven deden een beroep op de BMKB, waarbij er in totaal voor 3,5 miljoen euro aan garanties werd 
afgegeven.  Ten slotte waren 10 bedrijven betrokken bij een Green Deal.
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Werkzame personen  In 2012 werkten er 11.000 werkzame personen 

(uitgedrukt in fte) in de Watertechnologie.

Aantal bedrijven  Van de 3130 bedrijven werkzaam voor de topsector Water 

waren er 160 actief in de Watertechnologie. 

Productie  De Watertechnologie was met een productie van 2073 miljoen 

euro goed voor bijna 15% van de productie binnen de topsector Water.

Toegevoegde waarde  In 2012 werd er voor 1217 miljoen euro aan 

toegevoegde waarde geproduceerd. 

Uitvoer  De Watertechnologie voerde voor 95 miljoen euro aan goederen uit 

in 2012. 

R&D  Er zijn geen cijfers over de investeringen in R&D binnen de 

Watertechnologie. 

Economische ontwikkelingen 

De wereldwatermarkt groeit explosief.  
Slimme financiering en governance van groot -  
schalige waterprojecten nemen in belang toe. 
Publiek-private samenwerking vervult hierin 
een sterk groeiende rol. Publieke afnemers 
spelen een belangrijke rol in de valorisatie van 
nieuwe kennis en producten.  
De waterproblematiek die zich mondiaal 
aandient, biedt uitstekende kansen voor het 
beschikbaar stellen en vermarkten van 
Nederlandse waterkennis. Met name de 
problematiek van stedelijke delta's met sterk 
groeiende inwonersaantallen is daarin – voor 
zowel deltatechnologie als watertechnologie 
– een dominante factor. 
Crossovers tussen de watersector en andere 
sectoren als Agri&Food, T&U, Energie en ICT, 
bieden voor Nederlande partijen enorme 
kansen voor de ontwikkeling en vermarkting 
van nieuwe toepassingen in Nederland en 
daarbuiten.  

Watertechnologie

DE NEDERLAND WATERTECHNOLOGIESECTOR LEVERT SCHOON 

WATER VAN DE BESTE KWALITEIT EN HOUDT DAARBIJ DE DRUK 

OP ONZE LEEFOMGEVING ZO LAAG MOGELIJK. DE NEDERLANDSE 

KENNIS EN TECHNOLOGIE, DIE IS ONTWIKKELD OM DRINK EN 

INDUSTRIEWATER VAN HET HOOGSTE NIVEAU TE PRODUCEREN, 

WORDT WERELDWIJD TOEGEPAST EN VERKOCHT. DIT GELDT OOK 

VOOR ONZE KENNIS EN TECHNOLOGIE ROND HET ZUIVEREN EN

HERGEBRUIKEN VAN AFVALWATER.

Toegevoegde waarde Watertechnologie

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Maritieme maakindustrie

Watertechnologie

Deltatechnologie

Kennis en advies

12%

41%

23%

24%

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven 

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

539

57
11

14149
2073

2674
95

3130
160

5234
1217

 

Topsector Water Watertechnologie 

Nederlandse watertechnologie wordt wereldwijd toegepast.

Kerncijfers
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TU Delft
WUR 
KWR Watercycle 
Research Institute 
Stowa
Evides
Lubron
Berson
WaterIQ
Hatenboer-Water
MicroLAN
Dacom
Hydrologic
Berghof
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TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

Water verdient het. Het advies ‘Water verdient het’ van juni 2011 vormt de actieagenda van de Topsector 
Water. De ambitie is om de toegevoegde waarde van de topsector in 2020 te verdubbelen. Met de uitvoering 
van deze actieagenda is medio 2012 gestart. Voor de drie deelsectoren zijn innovatiecontracten opgesteld. 
Hierin zijn economische en maatschappelijke uitdagingen gecombineerd in vier prioritaire innovatiethe-
ma’s, te weten: water for all, more crop per drop, water & ICT en water & energie. Watertechnologie kent 
daarmee ook belangrijke crossovers naar andere (top)sectoren als Agri&Food,Tuinbouw&Uitgangsmaterial
en Energie.
 
Wereldwijde markt. Belangrijke internationale trends zijn de toenemende mondiale verstedelijking, 
waterschaarste en privatisering, een sterke expansie van de wereldbevolking en de vraag naar complete 
oplossingen. Deze trends bieden kansen voor Nederlandse ondernemingen die bijvoorbeeld actief zijn op 
het gebied van drink- en industriewaterproductie, afvalwaterzuiveringsapparatuur, engineering en 
maritieme diensten. Maar ook voor leveranciers van leidingen, pompen, koppelingen en kleppen.  
De omvang van deze markt wordt geschat op 400 tot 500 miljard euro. Drinkwatervoorziening en 
afvalwatervormen hiervan het belangrijkste aandeel.  

Human Capital agenda. De verwachting is dat vraag naar technici in de watertechnologie zal stijgen.  
De instroom vanuit technici opleidingen is niet voldoende om aan deze groeiende vraag te voldoen. 
Uitgangspunt van de Human Capital-aanpak is dat deze opgave sectoraal (publieke/private werkgevers in de 
deelsectoren), in de keten (opdrachtgever/opdrachtnemer) en samen met werkgevers en kennis/onder-
wijsinstellingen wordt opgepakt. 

INTERNATIONAAL 

Het comparatieve voordeel van Nederland ligt primair in de excellente kennisbasis, zowel op technologisch 
vlak als in het domein van integrale ketenoplossingen en de governance. Op het gebied van schaalgrootte 
en de financiering van benodigde investeringen is internationale coalitievorming en krachtenbundeling 
onvermijdelijk. De Topsector Water steekt veel energie in krachtenbundeling van de watersector bij het 
ontwikkelen en aanbieden van internationale waterproposities en gezamenlijke missies. De problematiek 
van stedelijke delta’s in bijvoorbeeld landen als de VS, Brazilië, Indonesië, Vietnam, Bangladesh en 
Myanmar is een terugkerend onderwerp. Deze krachtenbundeling werpt zijn vruchten af (zoals bij het Great 
Garuda project voor Jakarta). De betrokken ministeries (Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Milieu, 
Economische Zaken) dragen hieraan actief bij door intensivering van hun samenwerking in het Inter-
nationaal Water Cluster, door synergie in het instrumentarium en de economische diplomatie te vinden,  
en ruimte te maken voor maatwerk en aansluiting van het instrumentarium op waardeketens. Belangrijke 
benchmarklanden zijn Frankrijk, Duitsland, de VS en Singapore.
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De wereldwatermarkt groeit explosief.
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4 x

Westelijk Friesland
Drink- en afvalwater- 

techno logie en industriewater.
Dominante spelers: 

Vitens, Paques, Landustrie, 
Wetsus, Hogeschool 

Leeuwarden, Provincie 
Friesland, Wetterskip.

3 x

Groot Amsterdam
Intelligente watervoor-

ziening met sensoren voor 
optimale waterkwaliteit;  

waterveiligheid en 
multifunctionele 

ontwikkeling; green 
economy uit water via 

reductie en hergebruik.
Dominante spelers: 

Vitens, Waternet
4
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Kennisinstelling

Bedrijf

De Nederlandse watertechnologiesector kan versterking gebruiken qua schaal en organiserend vermogen.  
De sector is versnipperd en bestaat uit vele kleine bedrijven, grote (semi-)publieke spelers (drinkwater-
bedrijven) en enkele sterke kennisclusters. Een uitdaging is om producenten en afnemers nog beter met elkaar 
te verbinden in de keten van kennis naar kassa. Er liggen grote exportkansen in internationale markten voor 
watervoorziening en waterbehandeling die vragen om nationale krachtenbundeling van Nederlandse private 
en publieke waterpartijen in de gouden driehoek. De private sector bestaat uit producenten van watertechno-
logische producten en -diensten en anderzijds de drinkwaterbedrijven. Overheden als Infrastructuur en Milieu/
Rijkswaterstaat en Waterschappen zijn belangrijke actoren in hun rol als kadersteller en opdrachtgever. 
Relevante branche organisaties zijn Aqua Nederland, VLM, NWP, Water Alliance en Vewin. 

Instrumentarium

In 2013 maakten 250 bedrijven gebruik van de WBSO, waaronder 220 MKB-bedrijven. Daarnaast maakten 170 
bedrijven gebruik van de RDA, waaronder 160 MKB-bedrijven. 49 keer werd er MIT-subsidie verleend, waarbij 
haalbaarheidsstudies veruit de grootste categorie was (30). Het totaal uitgekeerde bedrag kwam op 2 miljoen 
euro.  De geschatte omvang van publiek-private samenwerking binnen de TKI’s bedroeg 89,5 miljoen euro;  
na topsector High Tech Systemen en Materialen het hoogste bedrag.
10 organisaties namen deel aan een economische missie. De bijdrage van buitenlandse investeringen via de 
NFIA was bescheiden in 2013: het ging om 21 extra/behouden arbeidsplaatsen en 4 miljoen euro aan 
investeringen.
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Werkzame personen Bijna de helft van de werkzame personen in de 

topsector Water werken in de Maritieme maakindustrie. 

Aantal bedrijven In 2012 waren er 2.340 bedrijven actief in de Maritieme 

maakindustrie. Dit is bijna 75% van het aantal bedrijven in de topsector 

Water.

Productie In 2012 produceerde de Maritieme maakindustrie voor 7,8 

miljard euro. 

Toegevoegde Waarde De toegevoegde waarde was in 2012  

€2131 miljoen. 

Uitvoer van goederen Zo’n 87% van de uitvoer van goederen binnen de 

topsector Water kwam voor de rekening van de Maritieme maakindustrie.  

In 2012 voerde deze industrie voor 2,3 miljard euro aan goederen uit. 

R&D In 2012 investeerde de Maritieme maakindustrie voor 83 miljoen euro 

in Research& Development. 

Kerncijfers

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven  

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

539

56
28

14149
7832

2674
2323

3130
2340

5234
2131

83
Economische ontwikkelingen 

Sinds eind 2008 hebben de maritieme 
sectoren te maken met de gevolgen van de 
crisis. De afgenomen vraag naar transport 
heeft geleid  tot grote overcapaciteit. Toch 
doet de Nederlandse scheepsbouw het 
relatief goed in verhouding tot veel andere 
Europese landen. Er zijn ruim 11.000 
werkzame personen in de sector en daar 
komen indirect de toeleveranciers met nog 
eens 11.500 personen bij. De scheepsbouw 
boekte in 2013 een goed jaar. De omzet steeg 
met 8% ten opzichte van 2012 van € 4,1 naar 
€ 4,4 miljard. Ook de productiewaarde en de 
toegevoegde waarde stegen in 2013 met 8% 
ten opzichte van het jaar ervoor. De werk-
gelegenheid steeg ook (met 1%) maar blijft 
achter bij de ontwikkelingen in de omzet en 
toegevoegde waarde. De export van schepen 
daalde in 2013 met ruim 20%. Verwacht 
wordt dat dit beeld in 2014 omslaat naar een 
stijging omdat de orderintake voor nieuwe 
zeeschepen in 2013 136 schepen bedroeg 
met een exportwaarde van € 1,4 miljard. In dit 
cijfer is de export van de (grote) jachtbouw 
nog niet meegenomen.

Maritiem

NEDERLAND IS HET MARITIEME CENTRUM VAN EUROPA EN BEZIT 

ÉÉN VAN DE STERKSTE EN MEEST COMPLETE MARITIEME 

CLUSTERS TER WERELD. DIE STERKE POSITIE IS MOGELIJK DOOR 

EEN VEELZIJDIGE MARITIEME INDUSTRIE, EEN ZEER DIVERSE 

VLOOT VAN ZEESCHEPEN, DE GROOTSTE BINNENVAARTVLOOT 

VAN EUROPA EN GROOTSTE HAVENCAPACITEIT VAN DE WERELD. 

HET MARITIEME CLUSTER IS BREED EN OMVAT DE 

SCHEEPSBOUWINDUSTRIE, OFFSHORE, ZEEVAART, ZEEHAVENS, 

(ZEE)VISSERIJ, DE KONINKLIJKE MARINE, BINNENVAART, 

WATERBOUWERS, KENNISINSTELLINGEN EN 

OPLEIDINGSINSTITUTEN. DE SECTOR HEEFT ZICH VERENIGD IN 

DE STICHTING NEDERLAND MARITIEM LAND (NML). HET IS DE 

GROOTSTE INDUSTRIE BINNEN DE TOPSECTOR WATER. 

Topsector Maritieme maakindustrie

Bron: CBS, bewerkt door RVO.NL. 

Toegevoegde waarde Maritiem  

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Maritieme maakindustrie

Watertechnologie

Deltatechnologie

Kennis en advies

12%

41%

23%

24%

                     Nederland is het maritieme centrum van Europa en bezit  
         het sterkste maritieme cluster in de wereld.
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opgesteld. Hierin zijn economische en maatschappelijke uitdagingen gecombineerd in vier prioritaire 
innovatiethema’s, te weten: winnen op zee, schone schepen, effectieve infrastructuur, slim en veilig varen.

Level Playing Field. De Nederlandse maritieme sector concurreert mondiaal en een level playing field is van 
levensbelang. Overheidsondersteuning is in het buitenland over het algemeen sterker dan in Nederland, 
ook binnen de EU. Vanwege de grote overcapaciteit wereldwijd richten steeds meer landen zich op de 
‘Nederlandse’ nichemarkten.

Tekort technisch personeel. Net als in de andere sub-sectoren binnen de Topsector Water heeft ook de 
maritieme maakindustrie te maken met een tekort aan technisch personeel. Hier wordt met via de Human 
Capital Agenda, het Techniekpact en evenementen zoals het jaarlijkse Wereld Water College aan gewerkt. 

Verduurzaming. Voor de (nabije) toekomst wordt verwacht dat reparatiewerven te maken krijgen met een 
grotere vraag naar oplossingen voor lager brandstofgebruik en lagere emissies als gevolg van diverse milieu -  
maatregelen. Daarnaast wordt regelgeving verwacht ten aanzien van ballastwater, geluidsoverlast en de 
uitstoot van CO2 en NOx. 

Verdienstelijking. Een andere trend is remote monitoring: toezicht op de werking van het schip vanaf de 
wal. Daarnaast neemt het belang van dienstverlening tijdens de lifecycle van het schip toe. Ook de samen-
werking met andere industrieën wordt naar verwachting steeds belangrijker: de regisseurspositie wordt 
belangrijker naarmate er steeds meer sprake is van ‘genetwerkte’ industrieën en assemblage van modules.
Voorts is er de trend van verdergaande internationalisering. Steeds meer werven hebben vestigingen in het 
buitenland (niet alleen vanwege kostenoverwegingen, maar ook  vanwege local content eisen).

INTERNATIONAAL 

De internationale positie van Nederland is sterk:
•	 De	maritieme	maakindustrie	ontwerpt	en	bouwt	unieke	schepen	en	systemen.
•	 	Nederland	is	de	benchmarkt	voor	speciale	schepen,	zoals	werkschepen,	baggerschepen, 

patrouilleschepen en superjachten).
•	 De	bagger-	en	offshoresector	neemt	wereldwijd	een	toonaangevende	positie	in.
•	 De	zeevaartvloot	beschikt	over	een	omvangrijke	vloot	voor	transport	en	dienstverlening.
•	 	De	Nederlandse	binnenvaartvloot	is	de	grootste	van	Europa.	Nederland	heeft	de	grootste	havencapaciteit	

van Europa.
•	 	De	maritieme	kennisinstellingen	hebben	een	internationale	reputatie	en	werken	nauw	samen	met	het	

bedrijfsleven.

NATIONAAL SPEELVELD MARITIEM

De scheepsbouwsector bestaat uit scheepsnieuwbouw-, reparatiewerven en maritieme toeleveranciers.  
De nieuwbouw van schepen op Nederlandse werven richt zich met name op de nichemarkten: bouw van 
offshore vaartuigen, specialistische vaartuigen (zoals complexe baggerschepen en multipurpose dry cargo 
schepen) en megajachten. De Nederlandse werven concurreren hierbij op kwaliteit, innovatie en flexi-
biliteit (ook tijdens de bouw) en veel minder op prijs. In de nieuwbouwsector is 60% tot 70% van de werk - 
gelegenheid te vinden bij bedrijven met minimaal 20 werkzame personen. De grotere concerns hebben 
meer dan 50 eigen werknemers.

Netherlands Maritime Technology is de brancheorganisatie van scheepsbouw en toeleveranciers. 
Belangrijkste kennisinstellingen zijn: MARIN, TUDelft en TNO.
Sterk punt van het maritieme cluster is de onderlinge samenwerking dat zich uit in een sterk en succesvol 
TKI-Maritiem. Cross-overs zijn er met bijvoorbeeld Energie, Deltatechnologie, Logistiek, Food en Defensie/
veiligheid. De Topsector Water kent een lichte organisatiestructuur die maximaal aansluit op bestaande 
sectororganisaties. Onder het Topteam Water ressorteert een vijftal Kernteams, eveneens samengesteld uit 
de gouden driehoek: drie verticale teams voor de deelsectoren maritiem, deltatechnologie en water-
technologie en twee horizontale teams voor de doorsnijdende thema’s human capital en export en 
promotie. 

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

Prioritaire innovatiethema's. Het advies ‘Water verdient het’ van juni 2011 vormt de actieagenda van de 
Topsector Water. De ambitie is om de toegevoegde waarde van de topsector in 2020 te verdubbelen. Met de 
uitvoering van deze actieagenda is medio 2012 gestart. Voor de drie deelsectoren zijn innovatiecontracten 
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Regio Zuidwest-Nederland
Geconcentreerd rond 
Rotterdam, Sliedrecht, Delft  
en Alblasserdam:  
Dominante spelers: Stichting 
Nederland Maritiem Land, 
Netherlands Maritime 
Technology, IRO, Keppel 
Verolme, Huisman, 
Feadship, Oceanco, IHC, 
Bakker.
Delft: TU Delft, TNO, 
Maritiem Kennis Centrum, 
Allseas Engineering.  

Regio Noordwest
Geconcentreerd rond Amsterdam: 
Dominante spelers: Hiswa, 
Spliethoff. 

Regio Zuidoost Nederland
Geconcentreerd rond Nijmegen, 
Gorkum, Den Bosch:
Dominante spelers: Allewijnse,  
De Hoop, Damen Shipyards,  
Marin, Wärtsilä, Van Voorden.

Regio Noord-Nederland
Geconcentreerd rond Delfzijl.
Dominante speler:  
Royal Wagenborg,
Royal Bodewes,  
CIG Centraal Staal

Instrumentarium

In 2013 maakten 250 bedrijven gebruik van de WBSO, waaronder 220 MKB-bedrijven. Daarnaast maakten 170 
bedrijven gebruik van de RDA, waaronder 160 MKB-bedrijven. 49 keer werd er MIT-subsidie verleend, waarbij 
haalbaarheidsstudies veruit de grootste categorie was (30). Het totaal uitgekeerde bedrag kwam op 2 miljoen 
euro.  De geschatte omvang van publiek-private samenwerking binnen de TKI’s bedroeg 89,5 miljoen euro; na 
topsector High Tech Systemen en Materialen het hoogste bedrag. Reders maken relatief veel gebruik van de GO 
garantieregeling.
10 organisaties namen deel aan een economische missie. De bijdrage van buitenlandse investeringen via de 
NFIA was bescheiden in 2013: het ging om 21 extra/behouden arbeidsplaatsen en 4 miljoen euro aan 
investeringen.

De Nederlandse maritieme sector concurreert mondiaal  
en een level playing field is van levensbelang.
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Werkzame personen  In 2012 werkten er 11.000 werkzame personen 

(uitgedrukt in fte) in de Deltatechnologie. 

Aantal bedrijven  Van de 3130 bedrijven werkzaam voor de topsector Water 

waren er 540 actief in de Deltatechnologie. Dit zijn met name dienstverleners 

(kennisinstellingen, adviesbureaus en aannemers).

Productie  De Deltatechnologie was met een productie van 3276 miljoen 

euro goed voor bijna een kwart van de productie binnen de topsector Water.

Toegevoegde waarde  In 2012 werd er voor 1255 miljoen euro aan 

toegevoegde waarde geproduceerd.

Uitvoer  De Deltatechnologie voerde voor 180 miljoen euro aan goederen 

uit in 2012. 

R&D  Er zijn geen cijfers over de investeringen in Research and Development 

binnen de Deltatechnologie.

Kerncijfers

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven 

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

539

57
11

14149
3276

2674
180

3130
540

5234
1255

 
Economische ontwikkelingen 

De sector Deltatechnologie, een van de drie 
pijlers van  de topsector Water, heeft - net als 
andere economische sectoren -  een lastige 
periode achter de rug. Grote waterbouw-
opdrachten werden uitgesteld of gestopt. 
Niettemin is het perspectief voor de sector 
gunstig. Klimaatverandering, zeespiegel-
stijging, een groeiende vraag naar energie en 
de snelle ontwikkeling van stedelijke delta’s 
leiden tot een structurele groei van de vraag 
naar Nederlandse oplossingen over de gehele 
wereld. Er is stevige concurrentie vanuit 
andere landen op prijs, maar de Nederlandse 
waterbouwsector gaat voor kwaliteit en 
rekent daarvoor een passende prijs.   

Deltatechniek

DELTATECHNOLOGIE MAAKT HET MOGELIJK TE LEVEN, TE WONEN 

EN TE WERKEN IN LAAG LIGGENDE DELTAGEBIEDEN, ZOALS 

NEDERLAND. DE MAATSCHAPPIJ VRAAGT OM INTEGRALE EN 

DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR HET BEHEER VAN HET 

WATERSYSTEEM ZOALS DE KWANTITEIT EN KWALITEIT VAN ONS 

OPPERVLAKTEWATER EN DE HOOGWATERBESCHERMING. 

DELTATECHNOLOGIE IS VEELAL EEN B2GMARKET (BUSINESS TOT 

GOVERNMENT) MET EEN PUBLIEKE VRAAGZIJDE 

(OPDRACHTGEVERS) EN EEN PRIVATE AANBODZIJDE 

(OPDRACHTNEMERS). DE AANBODZIJDE BESTAAT VOORAL UIT 

DIENSTVERLENERS (KENNISINSTELLINGEN, ADVIESBUREAUS, 

AANNEMERS) EN WEINIG PRODUCENTEN.

Topsector Water Deltatechniek 

Toegevoegde waarde Deltatechniek  

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Maritieme maakindustrie

Watertechnologie

Deltatechnologie

Kennis en advies

12%

41%

23%

24%

De Nederlandse waterbouwsector gaat voor kwaliteit en rekent  
daarvoor een passende prijs.
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Belangrijke spelers in de deltatechnologie zijn de grote Nederlandse waterbouwers, waarvan Koninklijke 
Boskalis Westminster en Van Oord evident de grootste zijn. Daarnaast zijn ingenieursbureaus als Fugro, 
Arcadis, Grontmij, Royal Haskoning DHV, Oranjewoud en Witteveen+Bos belangrijke commerciële actoren 
in dit deel van de watersector. Aan de kenniskant is Deltares, als onafhankelijk toegepast kennisinstituut op 
het gebied van water, ondergrond en infrastructuur, een cruciale  partij. Ook de Nederlandse overheid (I&M, 
Rijkswaterstaat, Waterschappen) speelt een belangrijke rol, niet alleen als kadersteller, maar ook als 
opdracht gever voor grote waterbouwprojecten voor hoogwaterbescherming en ontwikkeling van de fysieke 
infrastructuur. Hierdoor kan de proeftuinfunctie van Nederland zich steeds verder ontwikkelen.

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

Veilige stedelijke delta's. De belangrijkste trend in de sector is de wereldwijd groeiende vraag naar 
oplossingen voor de problematiek van stedelijke delta’s. Grote deltasteden over de hele wereld hebben te 
maken met bijvoorbeeld hoogwaterbescherming, waterkwaliteit, watervoorzieningszekerheid, omgang 
met afval- en rioolwater, havenontwikkeling, duurzaam transport over water. Deze ontwikkeling leidt tot 
een toenemende vraag naar innovatieve oplossingen, waarbij de publieke middelen en het organiserend 
vermogen voor de benodigde maatregelen en investeringen vaak ontbreken. Dit vraagt om integrale 
oplossingen. Nederland heeft hiervoor wel de kennis en intelligentie, governance ervaring en verdien-
modellen in handen, maar vaak niet de schaal en slagkracht, waardoor allianties met instituties en andere 
landen gevraagd zijn. Het – in samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden - verder 
brengen van de Nederlandse bijdrage aan mondiale watervraagstukken is een mooie uitdaging. 

Innovatief inkopen. Een belangrijk beleidsvraagstuk daarbij is hoe de ‘inkoopkracht’ van de Nederlandse 
overheid bij de aanbesteding van ‘waterwerken’ te mobiliseren ten behoeve van de verdere ontwikkeling 
van Nederland als proeftuin voor innovatieve wateroplossingen. 

INTERNATIONAAL

Het (belangrijkste) comparatieve voordeel van de Nederlandse deltatechnologie is kwaliteit en bewezen 
expertise. Buitenlandse opdrachtgevers zijn over het algemeen bereid een passende prijs te betalen voor 
deze kwaliteiten. De Nederlandse waterbouwsector timmert internationaal, samen met de andere delen  
van de Topsector Water verder aan de weg, in ontwikkelde markten, maar ook in opkomende markten, 
transitie- en ontwikkelingslanden.

BEELD OP SECTOREN  |   JAARBERICHT SECTOREN 2015  |  DELTATECHNIEK

Westelijk Friesland
Specialisatie op water en energie, 
sensoring, en kruisvlakagrofood. 
Dominante speler:  
NIOZ.  

Groot Rijmond
Specialisatie op waterbouw, waterveilig-
heid, energieopwekking in dijken, 
leefbare delta.  
Dominante spelers:  
Koninklijke Boskalis Westminster, 
Van Oord, Royal Haskoning DHV, 
Arcadis, Deltares, TNO en TU Delft. 

Zeeland
Specialisatie op waterbouw op het 
grensvlak tussen waterenergie en 
wateragro met aquacultuur.  
Onder meer Imares huist hier.  

Groot Amsterdam
Specialisatie op intelligente watervoor-
ziening met sensoren voor optimale 
waterkwaliteit, waterveiligheid en 
multifunctionele ontwikkeling: green 
economy uit water via reductie en 
hergebruik. 
Dominante speler:  
Ingenieurs bureau Oranjewoud.   

92

Instrumentarium

In 2013 maakten 250 bedrijven gebruik van de WBSO, waaronder 220 MKB-bedrijven. Daarnaast maakten 170 
bedrijven gebruik van de RDA, waaronder 160 MKB-bedrijven. 49 keer werd er MIT-subsidie verleend, waarbij 
haalbaarheidsstudies veruit de grootste categorie was (30). Het totaal uitgekeerde bedrag kwam op 2 miljoen 
euro.  De geschatte omvang van publiek-private samenwerking binnen de TKI’s bedroeg 89,5 miljoen euro; na 
topsector High Tech Systemen en Materialen het hoogste bedrag.
10 organisaties namen deel aan een economische missie. De bijdrage van buitenlandse investeringen via de 
NFIA was bescheiden in 2013: het ging om 21 extra/behouden arbeidsplaatsen en 4 miljoen euro aan 
investeringen.

Het verder brengen van de Nederlandse bijdrage aan mondiale  
watervraagstukken is een mooie uitdaging.
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Werkzame personen  in 2012 werkten er 912 duizend personen in de 

zakelijke dienstverlening.

Aantal bedrijven  het aantal bedrijven in de zakelijke dienstverlening is 

tussen 2010 en 2012 gestegen met 21.500 tot 154.500 bedrijven.

Productie  de sector produceerde in 2012 92,3 miljard aan goederen en 

diensten.

Toegevoegde waarde  de toegevoegde waarde van de zakelijke dienst-

verlening is in de periode van 2010 en 2012 gestegen met 3 miljard euro.

Uitvoer  er is in 2012 voor een waarde van 19,7 miljard euro aan goederen 

en diensten in de zakelijke dienstverlening geëxporteerd.

 

Kerncijfers

Werkzame personen (x 1.000 fte)

Productie (€ mld)

Uitvoer van goederen (€ mld)

Aantal bedrijven (x 1.000)

Toegevoegde waarde (€ mld)

R&D (€ mld)

 

894
912

86,0
92,3

17,5
19,7

133
154,5

50,7
53,7

0,04
Economische ontwikkelingen 

In 2014 is het herstel van de zakelijke dienst-  
verlening eindelijk ingetreden. Tot voor kort 
had deze sector te lijden van conjuncturele 
tegenwind; nu de economie weer aantrekt is 
de verwachting dat vele branches weer zullen 
groeien. De snelheid hiervan verschilt sterk 
per subsector. Uitgeverijen en accountants, 
belastingadviseurs en administratieve 
dienstverleners doen het in de regel slechter 
dan IT-diensten, managementadviesbureau 
en uitzendbureaus. Met name dankzij deze 
laatste groep bedrijven, is de omzet, 
productie, werkgelegenheid, in de eerste helft 
van 2014 sterk gestegen (CBS). Het aantal 
faillissementen is in dezelfde periode sterk 
gedaald, en vooral op gebied van 
managementadvies en IT zijn veel nieuwe 
bedrijven bijgekomen (CBS). Dit waren 
overigens  veelal freelancers. Door de 
veranderende markt en nieuwe techno-
logieën is het ook steeds makkelijker om als 
zzp-er in deze branches aan de slag te gaan.

Zakelijke Dienstverlening

NEDERLAND POSITIONEERT ZICH ALS EEN UNIEKE EN 

ONDERSCHEIDENDE HOT SPOT VOOR HOOGWAARDIGE 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING EN OPEN DIENSTENINNOVATIE 

O.A. DOOR DE AANWEZIGHEID VAN HOOGWAARDIGE IT 

DIENSTEN EN OPSLAGCAPACITEIT (HUBFUNCTIE). DE ZAKELIJKE 

DIENSTVERLENING IS EEN BONT GEZELSCHAP VAN 

SUBSECTOREN. VOOR DIT BERICHT BEPERKEN WE ONS TOT  DE 

OPSLAG DIENSTVERLENING EN VERVOERSDIENSTEN, IT EN 

INFORMATIEDIENSTVERLENING, JURIDISCH EN MANAGEMENT

ADVIES, EN UITZENDBUREAUS EN ARBEIDSBEMIDDELING.  DEZE 

SUBSECTOREN ONDERSTEUNEN EN ADVISEREN O.A DE 

NEDERLANDSE MAAKINDUSTRIE IN HET OPTIMALISEREN VAN DE 

ORGANISATIE EN PROCESSEN.

2010 2012

Toegevoegde waarde Zakelijke Dienstverlening 

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

Opslag, dienstverlening voor vervoer

Diensten op het gebied van informatie

Juridisch diensten en administratie

Holdings en managementadviesbureaus

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

In 2014 is het herstel van de zakelijke dienstverlening eindelijk ingetreden.

17%

20%

2%

33%

28%
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TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN 

Digitalisering & automatisering (Smart Services). De verwachting is dat de digitalisering en auto-
matisering van diensten voor verschillende branches  in de zakelijke dienstensector gevolgen zullen 
hebben. Negatief op de korte termijn voor bijvoorbeeld veel administratieve dienstverleners, maar op de 
wat langere termijn toch vooral kansen.Het concept ‘smart industry’ kan een mogelijkheid zijn om de 
arbeidsproductiviteit te verbeteren door het leveren van een betere service. Door investeringen in ICT . 
ontstaat een grotere verwevenheid tussen sectoren. Nieuwe innovatiemogelijkheden leidt op den duur tot  
(nieuwe) banengroei. Dit roept echter wel de vraag op hoe we deze transformatie kunnen vormgeven  
zonder grote nadelige gevolgen voor huidige personeelsbestand.  

Flexibilisering arbeidsmarkt. Werkgevers willen flexibeler zijn in het aannemen en afstoten van personeel. 
Deels is dit toe te schrijven aan de vroege herstelfase waarin we ons begeven, maar waarschijnlijk is deze 
ontwikkeling van meer structurele aard. De markt is volatieler en onvoorspelbaarder geworden  o.a. ten 
gevolge van technologische revolutie en globalisering. Dit betekent dat ondernemingen responsiever 
moeten worden en dus baat hebben bij een flexibelere organisatiestructuur. Dit roept vragen op over 
opleiding en training van personeel, maar ook over rechtspositie van zzp-ers en eigendom van kennis.  
De rol van uitzendbureaus lijkt de komend jaren dus belangrijker te worden in het bij elkaar brengen van 
vraag en aanbod. Het blijkt echter dat de regel- en administratieve lastendruk voor deze branche vier maal 
hoger ligt dan elders in de zakelijke dienstensector (Panteia). De overheid wordt gevraagd deze waar 
mogelijk te verlichten om flexibilisering van de arbeidsmarkt te  verbeteren. 

INTERNATIONAAL 

Nederland wil zich internationaal onderscheiden als Europese  hot spot voor hoogwaardige zakelijke 
diensten en open diensteninnovatie. Nederland heeft een comparatief voordeel op gebied van logistieke 
zakelijke dienstverlening (vervoersdiensten) en IT diensten. Met AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) 
– een van de grootste dataknooppunten en het breedband knooppunt in Groningen is Nederland een 
interessante vestigingsplaats voor data/internet-intensieve zakelijke dienstverlening. De VS blijft het 
belangrijkste benchmarkland voor ICT- en computerdiensten. Het vestigingsklimaat kan de komende 
periode nog verder worden verbeterd door de bindingskracht met internationale bedrijven nog verder te 
vergroten en uit te breiden, en de samenwerking tussen sectoren nog verder te versterken. Ten slotte, is het 
van belang dat meer Nederlandse zakelijke dienstverleners hun kansen over de grenzen gaan beproeven. 
Slechts een zeer klein aantal bedrijven zet zijn diensten af in het buitenland. Studies geven aan dat juist deze 
bedrijven innovatiever, productiever en winstgevender zijn. 

NATIONAAL SPEELVELD  
ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
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Noord-Nederland
Breedband / data. 
Dominante spelers:
Google, IBM, Hanzehogeschool 
Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, Universitair Medisch 
Centrum Groningen, Google.  

Rotterdam/Dordrecht
Opslag, dienstverlening  
voor vervoer. 
Dominante spelers:  TNT, DHL, DB 
Schenker, Keuhne & Nagel, UPS, DSV, 
Geva, Dinalog (Dutch Instutute for 
Advanced Logistics).   

Amsterdam
Breedband / data.  
Dominante spelers: Amsterdam 
Internet Exchange.

Amsterdam Smart Industry Hub
Informatiediensten. 
Dominante spelers: KPN, TomTom, 
Reed Elsevier, Exact, Liberty Global, 
Google, IBM, Capgemini, ATOS, 
Ordina, Sogeti, Universiteit van 
Amsterdam/CIWI, Universiteit 
Twente, TNO (ESI).   

Amsterdam 
Juridische diensten & administratie. 
Dominante spelers: Boekel de Neree, 
Baker & McKenzie, Nauta 
Dulith,Hothoff Buruma, Deloitte, 
PwC, E&Y, KPMG, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Raad voor Organisatie 
Advies (ROA), Beroepsorganisatie 
van accountants (NBA), Nederlandse 
Koninklijke Notariële Bond (KNB). 

Uitzendbranche & arbeids bemiddeling. 
Dominante spelers: 
Randstad, Adecco, Tempo-Team, 
Unique, Studenten-werk, 
50+Carriere, Algemene Bond 
Uitzendbureaus (ABU).

Noordelijke en Zuidelijke 
Randstad 
Holding & management  
adviesbureaus. 
Dominante spelers: Schouten & 
Nelissen, DBO, Berenschot, 
McKinsey, BoerCroon, BCG, PNO 
Consultants, Rotterdam School of 
Management (EUR).

Nederland wil zich internationaal onderscheiden als Europese hot spot voor 
hoogwaardige zakelijke diensten en open diensteninnovatie.

Instrumentarium

Bedrijven in de zakelijke dienstverlening maken gebruik van een beperkt aantal instrumenten die de overheid 
beschikbaar stelt. De belangrijkste hiervan is de WBSO. Dit instrument wordt voornamelijk ingezet voor 
onderzoek naar en gebruik van nieuwe ICT toepassingen in de bedrijfsvoering. Daarnaast hebben de bedrijven in 
deze sector profijt van verschillende regelingen en beleidsinitiatieven van de overheid bijvoorbeeld de kennis - 
migrantenregeling voor het aantrekken van buitenlands talent, scholing en de inzet op de verbetering van het 
vestigingsklimaat. Momenteel onderzoekt de overheid wat zij kan doen om de productiviteit van de sector te 
verhogen door bijvoorbeeld vernieuwende initiatieven te ondersteunen op gebied van ondernemerschap, 
disruptieve innovatie, sociale en organisatorische innovatie, procesverbeteringen, ICT en service design.
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Wet Bevordering 
Speur- en  
Ontwikkelingswerk

Aantal bedrijven, 2013  560  520

Vastgestelde S&O-afdrachtvermindering (€ mln), 2013 26,6 31,8

Research en  
Development  Aftrek
 

Aantal bedrijven, 2013 390 360

Maximaal RDA-voordeel bij 25% vpb (€ mln), 2013 1 13,8 9,4

MKB-Innovatiestimule-
ring-Topsectoren

Verleningen, 2013  342  40

Verleende subsidie (€ mln), 2013  5,7  2,0

Toeslag voor Top- 
consortia voor Kennis  
en Innovatie

Geschatte omvang publiek-private samenwerking (€ mln)  40,1  60,6

Zevende  
Kaderprogramma 

Nederlandse deelnames in gefinancierde projecten, 2007-2013  477  331

Ontvangen subsidie Nederland (€ mln), 2007-2013  146,3  130,4

Borgstelling MKB 
kredieten

Aantal bedrijven, 2013  40  10

Totale omvang afgegeven garantie (€ mln), 2013  9,4  3,1

GREEN DEALS Aantal bedrijven, 2013  20   x

ECONOMISCHE MISSIES Aantal deelnemende bedrijven/instellingen, 2013  20  10

Netherlands Foreign 
Investmet Agency

Acquisitie investeringen (€ mln), 2013 1334 238

Acquisitie behoud arbeidsplaatsen, 2013 3474 342

 

420 370 5.680 280 220 490 250

14,1 59,0 357,1 37,75 15,8 26,9 18,8

260 230 3.590 180 110 380 170

1,4 45,3 125,0 37,1 1,87 18,1 3,3

82 27 1093 23 35 110 49

2,1 2,0 4,2 2,0 1,2 3,8 2,0

3,3 44,1 256,2 27,3 6,4 44,1 89,5

189 430 1.689 1.213 158 159 282

70,8 179,6 130 668,5 50,0 49,1 79,6

30 x 130 x 70 10  x

3,7 x 35,6 x 16,4 3,5  x

10 50 50 x x 10  x

40 40 120 x 20 20 10

11 178 705 141 141 1334 4

450 218 3.541 1.401 575 3474 21

Agri & Food

Life sciences & Health

Water

High tech Systemen en Materialen

Logistiek

Creatieve Industrie

Tuinbouw & uitgangsmaterialen

Energie

Chemie

Overig buiten topsectoren

INSTRUMENTGEBRUIK PER TOPSECTOR

BRON: 

CBS, Gebruik Beleidsinstrumenten per Topsector 2013

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Experisecentrum Internationaal Onderzoek en Innovatie 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Netherlands Foreign Investment Agency

x  geheim

1 vastgestelde S&)-uitgaven * RDA-percentage (60%) * 25%

2 Cijfer over 2012

3 Inclusief doosnijdend thema ICT

4 Totaalcijfer voor Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.
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Verklarende woordenlijst

4C  Cross Chain Controle Centre.  Regiecentrum dat meerdere complexe Europese en wereldwijde supply chains 
coordineert en regisseert.
A&F Agri&Food
BBE  Biobased Economy  
BMKB Borgstelling MKB kredieten.  Bij de BMKB staat de overheid borg tot 1 miljoen euro voor 
bedrijfsfinanciering. Deze is bestemd voor onderneming met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot 
50 miljoen euro óf een balanstotaal tot 43 miljoen euro. 
CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek
CIV Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven op 
mbo-niveau
CoE Centre of Expertise.  Samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven op hbo-niveau
DVI Defensie en Veiligheid Industrie
EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EZ  Ministerie van Economische Zaken
HTSM High Tech Systems and Materials
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
KP7 Zevende Kaderprogramma. Groot en ambitieus Europees onderzoeksprogramma met daaronder diverse 
onderdelen met calls, waaronder ‘cooperation’, ‘people’ en ‘capacities’. 
LSH Life Sciences and Health
MIT-regeling. MKB-Innovatiestimulering-Topsectoren-Regeling. Regeling om mkb te ondersteunen bij 
aansluiting op innovatie-activiteiten binnen de topsectoren. Iedere topsector kiest welke mix van instrumenten 
men wil inzetten om het mkb te betrekken. 
MKB Midden- en Klein Bedrijf
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NFIA  Netherlands Foreign Investment Agency
NGO Non Gouvernementele Organisatie
R&D Research and Development
RDA Research and Development Aftrek. De RDA is een aftrekpost voor kosten en uitgaven voor een R&D-
project anders dan loonkosten (bijvoorbeeld onderzoeksapparatuur of prototypes).
SER Sociaal Econiomische Raad
RVO.nl Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
TKI Topconsortium voor Kennis en Innovatie. TKI’s bundelen excellente privaat-publieke samenwerking voor 
onderzoek en innovatie vanuit de topsectoren. Deze bundeling stimuleert synergie en samenhang van 
onderzoek- en innovatieactiviteiten op economische en maatschappelijke speerpunten.
TKI-toeslag Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie. De TKI-toeslag stimuleert de privaat-publieke 
samenwerking binnen de programma’s van de TKI door private bijdragen aan de TKI-programma’s een impuls 
te geven. TKI’s kunnen TKI-toeslag genereren met samenwerkingsprojecten. Vervolgens kan de TKI-toeslag 
ingezet worden voor nieuwe activiteiten. 
TTI Technologisch Top Instituut. Een TTI voert onderzoeksprogramma’s uit waarin men kennisn ontwikkelt op 
een specifiek thema. De studies geven antwoord op fundamenteel-strategische vragen van het bedrijfsleven en 
zijn internationaal onderscheidend. De financiering gaat via publiek-private samenwerking en commitment.  
T&U  Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
WBSO Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. De WBSO is een aftrekpost op loonkosten voor 
R&D-projecten. 
ZZP-er  Zelfstandige zonder personeel.

Sectorinformatie 
 

AGRI&FOOD   Marcel de Groot
       m.degroot@minez.nl
       070 379 6256
       http://topsectoren.nl/agri-food
   
BOUW     Guy Cremers
       g.j.j.cremers@minez.nl
       070 379 8028

BIOBASED ECONOMY  Paul Boeding
       p.a.m.boeding@minez.nl
       070 378 5223
       http://www.biobasedeconomy.nl/

CHEMIE    Oscar Delnooz
       o.h.a.m.delnooz@minez.nl
       070 379 6388
       http://www.topsectorchemie.nl/

CREATIEVE INDUSTRIE  Mineke de Lange
       m.f.delange@minez.nl
       070 378 4886
       http://topsectoren.nl/creatieve-industrie

DEFENSIE EN VEILIGHEID  Leen de Jong
       l.dejong@minez.nl
       070 379 7123

DETAILHANDEL   Annemiek Hautvast
       j.m.t.hautvast@minez.nl
       070 379 6640

ENERGIE    Ed Buddenbaum
       e.r.buddenbaum@minez.nl
       070 379 8116
       www.topsectorenergie.nl

FINANCIËLE DIENSTVERLENING         Mark te Pas 
       M.J.tePas@minez.nl
       070 379 6730

GASTVRIJHEIDSECONOMIE  Mieke Bakkenes
       j.m.a.bakkenes@minez.nl
       070 379 7895
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HTSM     Michiel Janson 
       m.janson@minez.nl
       070 379 6335
       http://www.htsm.nl

ICT      Erik Wijnen
       e.l.wijnen@minez.nl
       070 379 8913

LSH      Petra van Baak
       p.m.vanbaak@minez.nl
       063 166 2421
       http://www.lifescienceshealth.com/

LOGISTIEK   Sjors Rozemeijer
       s.p.j.rozemeijer@minez.nl
       070 379 6744
       www.topsectorlogistiek.nl
 
T&U      Lieve Römkens
       g.j.m.romkens@minez.nl
       070 888 3226
       www.topsectortu.nl

WATERTECHNIEK   Patrick Polman
       p.h.polman@minez.nl
       0611376499
       www.topsectorwater.nl
 
DELTATECHNIEK   Patrick Polman
       p.h.polman@minez.nl
       0611376499
       www.topsectorwater.nl
 
MARITIEM   Patrick Polman
       p.h.polman@minez.nl
       0611376499
       www.topsectorwater.nl
 
ZAKELIJKE DIENSTVERLENING Patrick Schelvis
       p.j.g.w.schelvis@minez.nl
       070 379 7579
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