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Voorwoord
Voor u ligt de inmiddels zevende editie van ‘De Kracht van de Ondernemer’ in Vlietstreek-Zoetermeer, het lokale samenwerkingsproject van Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer, de Kamer van
Koophandel en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.
Dit jaar staat het thema ‘topsectoren’ centraal. Dat is een belangrijk thema, niet alleen voor ons
lokale bedrijfsleven, maar ook voor de positie van Nederland op het internationale speelveld.
We laten zien wat de achtergronden en de instrumenten van dit beleid zijn en welke kansen het
voor onze lokale ondernemers biedt. Het lijkt voor MKB-ondernemers geen gemakkelijk thema.
Het topsectorenbeleid is geen subsidiepot maar biedt gerichte ondersteuning bij samenwerkings- en vernieuwingsprojecten van ondernemers. Vaak wordt het topsectorenbeleid geassocieerd met toptechniek. Dat is in veel gevallen inderdaad een belangrijk element, maar vaak
gaat het ook om de vraag hoe je als ondernemer samenwerking en vernieuwing in je bedrijf
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organiseert en je personeel daarbij motiveert. Daarmee raakt het ook aan de sociale agenda,
het thema dat min of meer als een rode draad door ‘De Kracht van de Ondernemer’ loopt.
Terug van weggeweest: de Regionaal Economische Thermometer. Hoe hebben beide gemeenten het in 2012 in economisch opzicht gedaan en hoe verhoudt dit zich met de regionale en
landelijke economie? Om vast een tipje van de sluier op te lichten: de resultaten zijn enigszins
teleurstellend, met name voor Zoetermeer. Alle reden dus om gezamenlijk aan de economie te
blijven werken. Tegen die achtergrond is het belangrijk om te profiteren van de kansen die het
topsectorenbeleid biedt.

Namens Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer,

Namens Kamer van Koophandel Den Haag,

Ing. B.I. van Vliet

Mevr. Drs. S. Wong-A-Tjong

Manager Grootzakelijk

Regiomanager Zoetermeer en Oostland

Namens de gemeente Zoetermeer,

Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg,

		
Ir. B. Emmens

Drs. P.M.M. van Ostaijen

Wethouder

Wethouder
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Inleiding
Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer, de Kamer van Koophandel en de gemeenten LeidschendamVoorburg en Zoetermeer hebben dit jaar voor de zevende achtereenvolgende keer het initiatief
genomen voor het project ‘De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer’. Ook dit
jaar is rondom dit project weer een onderzoek uitgevoerd naar de economische situatie van het
gebied en een actueel thema voor het regionale bedrijfsleven.
In de editie van vorig jaar is eenmalig de economische invalshoek achterwege gelaten. Aangezien dit toch als een gemis werd ervaren, brengen we dit jaar de economische prestaties
van het bedrijfsleven wel weer in beeld. Voor ondernemers, politiek en bestuur is het immers
belangrijk om te weten hoe het gebied er in economische zin voor staat. De Economische
Thermometer is in dit onderzoek daarom weer opgenomen, zij het op een andere manier. In
deze editie kijken we vooral naar relevante en toepasbare variabelen, zoals de ontwikkeling van
de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid. Begrippen die voor iedereen duidelijk en gemakkelijk te communiceren zijn. Door te vereenvoudigen versterk je immers de kracht van het
instrument en de analyse als kennis- en besluitbasis.
Een belangrijk kenmerk van het onderliggende materiaal is, dat het op het niveau van individuele gemeenten beschikbaar is en actueel is. Dat geeft de mogelijkheid om gemeenten met
elkaar te vergelijken. We laten het presteren van beide gemeenten zien, maar weten tegelijkertijd dat de vergelijking tussen beide gemeenten op een aantal punten mank gaat omdat ze nu
eenmaal van karakter en problematiek verschillen. Daarom vergelijken we tevens in een breder
regionaal verband, op het niveau van alle gemeenten in de provincie Zuid-Holland.
In de themastudie staan dit jaar de topsectoren centraal. Dit is een veelbesproken thema dat
directe relevantie heeft voor het bedrijfsleven, in samenhang met kennis- en onderzoeksinstellingen en de overheid. Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog
sterker maken. Om dat te bereiken, werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie en de vermarkting hiervan in producten en diensten. De afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten innovatiecontracten. Het midden- en
kleinbedrijf (MKB) is cruciaal voor innovatie en voor de versterking van de economie. Betrokkenheid van deze bedrijven bij de topsectoren is dan ook van groot belang. Dit gaat niet vanzelf;
de weg naar nieuwe kennis is voor het MKB lastiger te vinden dan voor het grootbedrijf. Tegelijkertijd is juist ook voor het innovatieve MKB samenwerking met kennisinstellingen en andere
bedrijven van levensbelang.
In ‘De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer 2013’ onderzoeken we wat de bekendheid is bij MKB-ondernemers in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg met het topsectorenbeleid van de Rijksoverheid, welke kansen dit voor ze biedt en hoe ze kunnen worden
geïnspireerd om gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. Sterke en innoverende
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bedrijven zijn immers niet alleen belang voor de nationale economie, maar ook voor de economie van Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.

Leeswijzer
Hoofdstuk drie laat de economische prestaties van het bedrijfsleven in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer in 2012 zien. De daaropvolgende drie hoofdstukken (vier tot en met zes)
zijn gewijd aan de themastudie. Hier schetsen we onder andere de inhoud en achtergrond van
het topsectorenbeleid. Daarnaast wordt op basis van het beschikbare en door de gemeenten
aangeleverde cijfermateriaal inzicht geboden in het economisch belang van de topsectoren,
zowel landelijk als regionaal. Ten slotte geeft hoofdstuk zes een aantal aanbevelingen voor ondernemers om de kansen die het topsectorenbeleid hen biedt te verzilveren. Dit hoofdstuk is
voor een belangrijk deel gebaseerd op de resultaten van de interviews en het rondetafelgesprek dat is gehouden met regionale deskundigen rondom topsectoren. Een overzicht van de
organisaties die hieraan hebben deelgenomen, is opgenomen in de bijlage.
In dit rapport staat de regio Vlietstreek-Zoetermeer centraal. Deze regio bestaat uit de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, de plaats Benthuizen en de Haagse wijk Leidschenveen. Vanwege het ontbreken van data op het niveau van individuele plaatsen en wijken zijn
Benthuizen en Leidschenveen in het onderzoek buiten beschouwing gelaten.

8

De Kracht van de Ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg

2. Samenvatting
Hieronder worden de belangrijkste conclusies uit ‘De Kracht van de Ondernemer in VlietstreekZoetermeer 2013’ puntsgewijs samengevat. Daarnaast inspireren de bevindingen tot enkele
aanbevelingen.

2.1

Economisch presteren

u		Beide gemeenten konden zich in 2012 niet aan de moeilijke economische omstandig	heden onttrekken. In Zoetermeer was de werkgelegenheidskrimp in 2012 relatief
groot: circa 1.750 banen (-3,5 procent). In Leidschendam-Voorburg bedroeg de krimp
350 banen (-1,5 procent). Landelijk was dat jaar sprake van een krimp van de werkgelegenheid met 0,7 procent.
u

De toegevoegde waarde nam in Leidschendam-Voorburg toe met 1,5 procent, in
Zoetermeer met 0,1 procent. Landelijk was sprake van een groei met 1,3 procent.
Deze waarden zijn niet gecorrigeerd voor prijsontwikkeling. Uitgaande van een gemiddelde inflatie van 2,5 procent is dus op alle niveaus sprake geweest van productiekrimp.

u	Met deze cijfers stond Leidschendam-Voorburg op de 20e plaats van de best presterende Zuid-Hollandse gemeenten, Zoetermeer op plaats 40 (in totaal telde ZuidHolland in 2012 72 gemeenten).
u	De winstgevendheid lag in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer iets onder het
landelijke cijfer (4,6 procent, respectievelijk 4,3 procent vs. 4,9 procent).
u	Landelijk bedroegen de investeringen van het gehele bedrijfsleven 18 procent van
de toegevoegde waarde. Zoetermeer scoorde met 19,5 procent wat hoger, Leidschendam-Voorburg met 16 procent juist lager.
u	Landelijk bedroeg de rentabiliteit op het eigen vermogen van het totale bedrijfsleven
in 2012 12 procent. In Leidschendam bedroeg deze 14 procent, maar het rendement
viel in Zoetermeer met iets meer dan 8 procent tegen.
Dit onderdeel van de studie heeft vooral als doel om op hoofdlijnen een actueel beeld van
de lokale economie te geven: de Regionaal Economische Thermometer. Per saldo kan 2012
worden gekenschetst als een tegenvallend economisch jaar voor beide gemeenten. Dat in
het algemeen ‘de economie in 2012 tegenzat’ zou niet als de belangrijkste verklaring genoemd
kunnen worden, gezien de minder negatieve landelijke ontwikkelingen.
Zonder aanvullende verdieping is het lastig om aan te geven waar nu precies de schoen wringt
en wat ter verbetering gedaan zou kunnen worden. Het is wel opvallend dat omliggende (voor
Leidschendam-Voorburg) en grotere gemeenten (voor Zoetermeer) het in termen van groei
van de toegevoegde waarde beter hebben gedaan.
9
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Mogelijke oorzaken hiervan kunnen in twee hoeken worden gezocht:
u	De structuur van de lokale economie, zoals de sectorstructuur en fysieke kenmerken
(ligging, ruimte voor bedrijvigheid, toegang tot markten etc.). Deze gelden op de korte
termijn min of meer als een gegeven, hetgeen overigens niet wil zeggen dat hieraan
niet gewerkt kan worden.
u	Incidentele factoren, zoals die altijd een rol spelen, op collectief of individueel niveau.
Gegeven de omstandigheden lijken vooral bij het laatste punt aanknopingspunten voor de
korte termijn te zitten, waarbij aangehaakt kan worden op de bestaande initiatieven. Het is
zaak om juist nu de vinger goed aan de pols te houden en te weten wat er speelt, wat men van
elkaar verwacht en wat gedaan zou kunnen worden om onnodige schade te voorkomen. Het
ontwikkelen en aantrekken van nieuwe activiteiten blijft belangrijk voor een vitale economie,
maar het voorkomen van verlies (werkgelegenheid, ondernemingen) – de achterdeur dicht zou nu extra aandacht moeten krijgen.

2.2

Thema Topsectoren

u	De topsectoren samen zijn goed voor meer dan een kwart van de in Nederland gecreëerde toegevoegde waarde. Een op de vijf werkenden in Nederland werkt in een van
de topsectoren.
u	Van de negen topsectoren neemt de sector hightech systemen en materialen (HTSM)
bijna een kwart van de gezamenlijke toegevoegde waarde voor zijn rekening. Vier
topsectoren zijn relatief klein: life sciences & health, tuinbouw en uitgangsmaterialen,
creatieve industrie en water.
u

Naar schatting bieden de topsectoren in Zoetermeer werkgelegenheid aan bijna
9.000 mensen (19 procent van de totale werkgelegenheid in de gemeente, nagenoeg
gelijk aan het landelijke cijfer) en in Leidschendam-Voorburg aan ruim 2.000 mensen
(9 procent van de totale werkgelegenheid in deze gemeente).

u	In Zoetermeer wordt naar schatting 18 procent van de toegevoegde waarde gerealiseerd door de in de gemeente gevestigde topsectoren. In Leidschendam-Voorburg is
dit 15 procent.
u	Met een aantal specifieke instrumenten wordt het MKB ondersteund om aansluiting
te krijgen bij innovatieactiviteiten van topsectoren. Diverse organisaties, waaronder
de Kamer van Koophandel en Syntens hebben verschillende programma’s ontwikkeld
om MKB-ondernemingen te ondersteunen. Inmiddels hebben alle topsectoren een
eigen MKB-loket dat het toegangsportaal is voor direct advies en contact met de topsector.
u	Volgens een grove schatting is zowel in Leidschendam-Voorburg als in Zoetermeer
ongeveer 20 procent van de bedrijven in een topsector bekend met het topsectorenbeleid en zou 8 procent gebruik maken van een innovatieregeling.
Het topsectorenbeleid is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om het bedrijfsleven innovatiever en concurrerender te krijgen. Tegen deze achtergrond kunnen de volgende aanbevelingen worden geformuleerd.
u	Het topsectorenbeleid is een ambitieus en tegelijkertijd complex programma dat inmiddels ruim twee jaar loopt. Het is geen subsidiepot, maar een project dat bedrijven
10
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met kracht en overtuiging het huidige topsectorenbeleid door te zetten en ondersteuning te geven, zeker als we de tegenvallende economische prestaties van beide economieën in ogenschouw nemen. De aanhakingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven worden steeds beter zichtbaar, al zullen de regelingen uiteraard nooit voor het
gehele bedrijfsleven relevant en toepasbaar zijn.
u

Topsectorenbeleid is meer dan nieuwe technologie. Technologie is een belangrijke
component, maar innovatie hoeft niet altijd technologiegedreven te zijn. Het gaat ook
om processen en niet op de laatste plaats om goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. Dat raakt aan de ‘human capital agenda’: een thema dat vaker in ‘De Kracht
van de Ondernemer’ terugkomt1.

u	Ook bedrijven in sectoren die formeel niet het etiketje ‘topsector’ dragen, kunnen
hun voordeel doen bij het topsectorenbeleid als ze aansluiting zoeken bij specifieke
thema’s, bestaande initiatieven en andere bedrijven of onderdeel zijn van de keten.
Het gaat dus niet om de administratieve branchecode, maar om de manier waarop je
als ondernemer opereert, in je eigen bedrijf, in relatie tot andere bedrijven en met oog
voor innovatie.
u	Het succes van een bedrijf staat of valt met ondernemerschap en de wijze waarop
men op veranderingen kan anticiperen. Het topsectorenbeleid kan daarbij helpen,
maar zal zelden de initiële driver vormen. Ook al zijn de meeste MKB-ondernemingen
te klein om een rol te spelen bij de ontwikkeling en vermarkting van de technologie,
het is belangrijk dat ze aangesloten zijn en blijven om de kennis straks in hun eigen
organisatie en markt toe te kunnen passen.
u	Om aansluiting te vinden bij de kansen die onder de paraplu van het topsectorenbeleid worden geboden, is het voor MKB-ondernemers van groot belang om een
actief netwerk te onderhouden. Het is belangrijk om aangesloten te blijven bij de
(regionale) kennisdriehoek (Onderzoek/Onderwijs, Overheid, Ondernemers). Er zijn
voldoende instanties en instrumenten om de ondernemer daarbij te ondersteunen,
maar blijvende communicatie over de mogelijkheden blijft geboden.
1 	Bijvoorbeeld de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt uit
de 2012-publicatie
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3. Economisch presteren bedrijfsleven in 2012
3.1

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de economische prestaties van het bedrijfsleven in de regio
Vlietstreek-Zoetermeer. We kijken daarbij vooral naar de groei in 2012 en enkele belangrijke bedrijfseconomische kengetallen die een maat zijn voor de gezondheidstoestand van het bedrijfsleven. De uitkomsten worden in een regionaal kader gezet,
waarbij de positie van beide gemeenten in het onderzoek vergeleken wordt met andere gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Waar mogelijk en relevant wordt steeds
een onderscheid gemaakt tussen het gehele bedrijfsleven en het midden- en kleinbedrijf – de bedrijven met 100 of minder werknemers. Alvorens in te gaan op de regionale prestaties in 2012 beschrijft de eerste paragraaf de macro-economische context
waarin het regionale bedrijfsleven in 2012 heeft geopereerd, inclusief een doorkijkje
naar 2013/2014.

3.2

De Nederlandse economie in 2012 en 2013

Ter oriëntatie begint dit hoofdstuk met een algemeen macro-economisch beeld van 2012 en
2013.
De informatie van 2012 is relevant als achtergrond van het economisch presteren van de lokale
economie in dat jaar, dat later in dit hoofdstuk wordt belicht. De verwachtingen voor 2013 en
op hoofdlijnen voor 2014 geven een landelijk perspectief dat op hoofdlijnen ook van betekenis
is voor Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.

2012
De Nederlandse economie kromp in 2012 met 1,2 procent, door een relatief lage exportgroei
en dalende binnenlandse bestedingen. Na twee kwartalen van zeer beperkte groei in de eerste
helft van 2012, zakte de Nederlandse economie in de tweede helft van het jaar opnieuw terug
in recessie, de derde sinds het begin van 2008. De economische activiteit was in het laatste
kwartaal van 2012 bijna terug op het niveau van begin 2010, toen het BBP-volume nog niet volledig was hersteld van de enorme krimp tijdens de Grote Recessie. Het BBP-volume was eind
2012 3,2 procent lager dan het piekniveau van voor de crisis. Het volume van de bedrijfsinvesteringen daalde in 2012 met ruim 2 procent en lag in het vierde kwartaal van vorig jaar 12 procent
onder het pre-crisisniveau van begin 2008.
De neerwaartse trend in de volumeontwikkeling van de particuliere consumptie zette zich in
de tweede helft van 2012 in een versneld tempo door. Het volume van de consumptie lag eind
2012 ruim 5 procent onder het niveau van vlak voor de crisis. De Nederlandse consument had in
2012 bovendien te maken met forse onzekerheden over de woningmarkt, het pensioenstelsel
en het verloop van de Europese schuldencrisis. Dit wakkert het spaargedrag onder consumen12

ten aan; men wil immers wat geld achter de hand houden voor economisch slechte tijden.
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Dit is goed terug te zien in het consumentenvertrouwen, dat zich eind 2012 op een absoluut
dieptepunt bevond.
Het moeilijke jaar 2012 heeft pijnlijke consequenties voor de werkloosheid en het aantal bedrijfsfaillissementen gehad. Na een lichte daling als gevolg van het economische herstel in 2010,
is de werkloosheid sinds juni 2011 weer gestaag toegenomen. Doordat de beroepsbevolking
eveneens toenam, nam ook de werkloosheid in een versneld tempo toe. Het werkloosheidspercentage nam vanaf medio vorig jaar met 0,9 procentpunt toe tot 6 procent in januari 2013, een
niveau dat Nederland sinds 1997 niet meer heeft gekend. Het aantal uitgesproken bedrijfsfaillissementen steeg in 2012 naar een zeer hoog niveau.2

2013 en 2014
De Nederlandse economie laat inmiddels (begin oktober 2013) hier en daar tekenen van stabilisatie zien. Naar verwachting zal in de tweede helft van dat jaar een einde aan de recessie komen.
Maar van robuust economisch herstel zal voorlopig nog geen sprake zijn. In geheel 2013 zal nog
sprake zijn van een economische krimp met 1¼ procent en stabilisatie in 2014.
De maakindustrie maakt een sterk herstel door, vanwege een verbetering van het economische
sentiment in de voor Nederland belangrijke exportmarken. Maar het vertrouwen onder consumenten blijft nog laag, hoewel dit iets minder negatief is dan aan het begin van dit jaar. De binnenlandse bestedingen zullen in de komende kwartalen waarschijnlijk verder dalen, waardoor na
het einde van de recessie voorlopig nog geen sprake zal zijn van krachtige economische groei.
Na een sterke stijging in het afgelopen jaar bleef het werkloosheidspercentage in augustus
steken op 7 procent. Dit kwam doordat de werkgelegenheid voor het eerst in negen maanden
weer eens steeg. Waarschijnlijk is dit een eenmalige opleving dankzij een lager aanbod op de
arbeidsmarkt (vermoedelijk werkzoekenden die zich hebben afgemeld omdat ze weinig kansen
zien) en dus geen blijvende verbetering. Omdat er geen sterke economische groei is te verwachten, zal de werkloosheid waarschijnlijk blijven stijgen, tot ver in 2014.
De gunstige omstandigheden op de buitenlandse markten en de voorzichtige stijging van
het consumentenvertrouwen stimuleren de maakindustrie om meer te investeren. In sectoren
die meer op de binnenlandse vraag zijn gericht, zal de bezettingsgraad echter laag blijven.
Per saldo zal naar verwachting het volume van de bedrijfsinvesteringen in 2014 jaar weer een
voorzichtige groei noteren, na een forse min (van 9 procent) in 2013. Hoewel de bodem in de
woningmarkt in zicht is, zal het nog geruime tijd duren voordat de woninginvesteringen weer
toenemen. De overheidsbezuinigingen vertalen zich in 2013 in een krimp van de overheidsbestedingen met 1¼ procent.
De particuliere consumptie krimpt in 2014 met 1 procent, na een krimp van 2¼ procent in 2013.
Hoewel het beschikbaar inkomen in 2014 weer toeneemt, leidt de daling ervan in de jaren daarvoor ertoe dat de consumptie toch nog krimpt. Bovendien zijn consumenten als gevolg van de
vermogensverliezen in de eigen woning en kortingen op pensioenaanspraken terughoudend
met het aanspreken van hun spaargeld.
2

Bron: Rabobank

Door het dalende particuliere consumptievolume blijven sectoren die het moeten hebben van
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de binnenlandse bestedingen het volgend jaar moeilijk houden. De detailhandel, die voor meer
dan 90 procent van haar afzet afhankelijk is van de binnenlandse vraag, ziet de afzet in 2014
vermoedelijk wederom krimpen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de detailhandel food
hier waarschijnlijk minder last van heeft dan de detailhandel non-food. Ook andere sectoren die
vooral gericht zijn op de binnenlandse markt, zoals de horeca, automotive en bouw, zien hun
afzet in 2014 waarschijnlijk nog dalen, maar de krimp zal in 2014 vermoedelijk lager uitvallen dan
dit jaar. Hoewel het aantal verkopen van bestaande koopwoningen lijkt te stabiliseren, nemen
de woninginvesteringen dit en komend jaar vermoedelijk af. 3

3.3

MKB en grootbedrijf

Behalve naar sectoren (zie ook bij 3.4) kunnen we het bedrijfsleven ook verdelen naar het midden- en kleinbedrijf (bedrijven met 100 of minder werknemers) en het grootbedrijf.
De marktsector (anders dan overheidsgerelateerd) telt ongeveer 780.000 actieve ondernemingen. Het merendeel van deze ondernemingen (circa 775.000) behoort tot het MKB (tot 100
werkzame personen). Circa 5.000 bedrijven worden tot het grootbedrijf gerekend. Het MKB
heeft een belangrijk aandeel in de totale afzet, bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid. In 2012 was het MKB goed voor 45 procent van de totale afzet van het bedrijfsleven en
voor 49 procent van de totale bruto toegevoegde waarde. In het MKB zijn ongeveer 4 miljoen
personen werkzaam (inclusief de ondernemer en zijn eventueel meewerkende gezinsleden).
Dit is meer dan de helft van de totale werkgelegenheid in het bedrijfsleven. De winst van het
MKB ligt (na correctie van de beloning van de zelfstandigen) lager dan de winst van bedrijven
3

uit het grootbedrijf. Het MKB investeert vrijwel evenveel als bedrijven uit het grootbedrijf.4

Bron: Rabobank

4 	Bron: EIM Kleinschalig
Ondernemen 2011 en

Zoals gezegd is het aantal werknemers de gebruikelijke grootheid om de grens tussen het MKB

Rabobank 2013

en het grootbedrijf te maken. In figuur 3.1 zijn daarnaast nog enkele andere indicatoren genoemd.

Figuur 3.1 Aandelen MKB en Grootbedrijf (2012)
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Twee van de drie banen in Leidschendam-Voorburg zitten in het MKB. In Zoetermeer is de betekenis van het MKB wat kleiner: 42 procent. Gemeten in toegevoegde waarde is het aandeel
van het grootbedrijf één tot enkele procentpunten hoger. Kennelijk is het grootbedrijf in staat
een hogere toegevoegde waarde per werkende te genereren. Deels zal dat met schaaleffecten
te maken hebben, deels met een uiteenlopende arbeidsproductiviteit voor de verschillende
sectoren. Bij de investeringen en het bedrijfsresultaat is het aandeel van het MKB in beide gemeenten nog weer wat hoger. Dit betekent dat in 2012 het MKB relatief (vergeleken met het
grootbedrijf) minder terughoudend is geweest bij de investeringen en een – eveneens relatief
– goed resultaat heeft geboekt. Paragraaf 3.5 gaat nader in op deze indicatoren.

3.4

Sectorstructuur en werkgelegenheidsontwikkeling

De productiestructuur laat zien wat de betekenis van de verschillende sectoren voor de lokale economie is. Dat is van belang omdat sectoren ‘anders door de conjunctuur lopen’ en de
sectorstructuur daarmee ook van invloed is op het herstel van de lokale economie. Zo heeft
de bouwnijverheid het bijvoorbeeld momenteel erg moeilijk en hebben grotendeels op de
consument gerichte sectoren (zoals detailhandel en horeca) last van de hand op de consumentenknip.
De sectorstructuur varieert niet sterk van jaar tot jaar. Ook in eerdere edities van ‘De Kracht
van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer’ hebben we aandacht geschonken aan de sectorstructuur in beide gemeenten. Toch laten we het hier nog kort even zien, omdat de sectorstructuur – hier de verdeling van de werkgelegenheid over de verschillende sectoren – wel
een belangrijk gegeven is. Het toont in zekere zin het karakter van de lokale economie en geeft
een eerste indruk van de lokale conjunctuurgevoeligheid.
Figuur 3.2 Sectorsturctuur (2012)
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Figuur 3.3 Ontwikkeling werkgelegenheid (2006=100)
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In Leidschendam-Voorburg is sprake van een zeer forse oververtegenwoordiging van zorg,
wat terug te voeren is op de aanwezigheid van twee ziekenhuizen met een streekverzorgende
functie. Tevens zien we in deze gemeente enige oververtegenwoordiging van handel (met
name detailhandel) en zakelijke diensten.
Het predicaat ‘ICT-stad’ wordt voor Zoetermeer bevestigd door relatief veel banen in deze sector. Daarnaast kent Zoetermeer relatief veel werkgelegenheid in de industrie, althans als een
vergelijking met de regio (Haaglanden) wordt gemaakt.
Volgens het werkgelegenheidsregister van Haaglanden telde Leidschendam-Voorburg in 2012
bijna 22.900 banen en Zoetermeer 47.850. Landelijk, regionaal en lokaal vertaalde de stagnerende economie zich in een krimp van het aantal banen. In Zoetermeer was deze in 2012 relatief groot: circa 1.750 banen minder in een jaar tijd (-3,5 procent), de krimp in LeidschendamVoorburg was met 350 banen (- 1,5%) beperkter, maar nog steeds relatief groot. Landelijk was
in 2012 sprake van een krimp van de werkgelegenheid met 0,7 procent. Op de langere termijn
bezien (2006-2012) vertoont Zoetermeer echter een gunstiger beeld. Dankzij een aanzienlijke
groei in de periode 2006-2009 telt Zoetermeer anno 2012 nog 1.200 banen meer dan in 2006.
In Leidschendam-Voorburg kromp de werkgelegenheid in deze periode met circa 3.750 banen,
een min van ongeveer 15 procent.

3.5

Economisch presteren 2012

Deze paragraaf geeft een beeld van het presteren van het bedrijfsleven in 2012, vergeleken met
2011, het provinciale cijfer en de ontwikkelingen die we in geheel Nederland hebben gezien. Er
worden steeds twee beelden naast elkaar gezet: de gang van zaken in het gehele bedrijfsleven
en een belangrijk onderdeel daarvan, het midden- en kleinbedrijf, hier gedefinieerd als bedrijven met minder dan 100 werknemers.
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Feitelijk zou daarvoor moeten worden gecorrigeerd. De nationale cijfers die in paragraaf 3.2
worden genoemd zijn namelijk volumeontwikkelingen. Maar omdat het niet bekend is in welke
mate lokale ondernemers hun prijzen hebben aangepast, moeten we volstaan met het noemen van het algemene inflatiecijfer van ca. 2,5 procent in 2012. De inflatie staat voor de duidelijkheid met een stippellijn in de grafiek weergegeven. Het betekent dat als bijvoorbeeld sprake
is geweest van een toegevoegde waardegroei van 1,5 procent in Leidschendam-Voorburg, er
sprake was van een daling van de volumeontwikkeling met 1 procent (1,5 procent - 2,5 procent).
Figuur 3.4 toont de groei 2011-2012 van de belangrijkste indicatoren: toegevoegde waarde, resultaat, arbeidsvolume en investeringen. De omvang van de lokale economie van Leidschendam-Voorburg was € 1,4 miljard toegevoegde waarde, € 203 miljoen bedrijfsresultaat, een arbeidsvolume van ca. 18.350 fte en een totaal van € 224 miljoen investeringen. Voor Zoetermeer
waren deze waarden € 3,4 miljard, € 460 miljoen, 43.000 fte en € 665 miljoen.
Het bedrijfsleven in Leidschendam-Voorburg heeft in 2012 naar omstandigheden minder slecht
gepresteerd dan landelijk en zeker in Zoetermeer het geval was. De groei van de toegevoegde
waarde lag iets boven het landelijke cijfer, het herstel van de bedrijfsresultaten lag daar zelfs
aanzienlijk boven. Gecorrigeerd voor inflatie kende echter ook Leidschendam-Voorburg in 2012
een krimp van de economie.
Het beeld van Zoetermeer is aanzienlijk genuanceerder. In deze gemeente steeg de toegevoegde waarde slechts fractioneel, duidelijk minder dan landelijk en de gehele provincie ZuidHolland.
Zowel de werkgelegenheid als de investeringen zaten in de min, de werkgelegenheid in Zoetermeer iets negatiever, zoals we ook al in figuur 3.3 hebben gezien. Deze ontwikkeling kan
deels verklaard worden uit het vertrek van enkele grotere bedrijven of bedrijfsonderdelen.
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Groei 2011 – 2012
Per saldo had het MKB het in 2012 nog wat moeilijker dan het grootbedrijf. Een verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat het MKB doorgaans meer op de binnenlandse markten is gericht,
die in 2012 minder dynamiek vertoonden dan de internationale markten. We zien dit ook terug als een vergelijking wordt gemaakt tussen de beide grafieken van figuur 3.4. De patronen
blijven wel grotendeels overeind: het MKB in Leidschendam-Voorburg geeft het bij de toegevoegde waarde beter gedaan dan landelijk en Zoetermeer staat op duidelijke achterstand. Met
behulp van een sectorale uitdieping kunnen we aangeven waar in Zoetermeer de grootste
knelpunten hebben gelegen. Een achterblijvende groei van de toegevoegde waarde zagen we
vooral bij de bouwnijverheid (-8,5 procent), de ICT (-2,8 procent), de autohandel (-2,5 procent)
en de zakelijke dienstverlening (-1,8 procent).

Figuur 3.4 Groei 2011-2012 totaal bedrijfsleven en MKB
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Ranglijst 2012
Een aansprekende wijze van communicatie van de uitkomsten, is door een ranglijst te maken
van de positie van beide gemeenten ten opzichte van de 70 andere gemeenten in Zuid-Holland. We doen dat hier voor de belangrijkste indicator: de ontwikkeling van de toegevoegde
waarde.
Op die manier gerangschikt, staat Leidschendam-Voorburg op de 20e positie en Zoetermeer
op de 40e van de 72 Zuid-Hollandse gemeenten. Vooral de plaats van Zoetermeer mag teleurstellend worden genoemd, ook als enkele omliggende grotere gemeenten in ogenschouw
worden genomen. Zo stond Leiden op plaats 11, Gouda op 22 en Den Haag op plaats 24.
Een eenvoudige rangschikking heeft als nadeel, dat geen rekening wordt gehouden met on18

derlinge verschillen, of deze nu groot of klein zijn. Zo zou Leidschendam-Voorburg (nummer
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20 qua groei van de toegevoegde waarde in 2012) op zich nog heel dicht bij nummer 1 (Rotterdam) kunnen staan. Om daaraan tegemoet te komen, hebben we een aantal gemeenten van
Zuid-Holland (grootste gemeenten en omliggende gemeenten van Leidschendam-Voorburg
en Zoetermeer) in een grafiek gezet, met op de horizontale as de groei (2011-2012) en op de
verticale as de omvang (2012) van de lokale toegevoegde waarde. Om de schaal van de grafiek
niet teveel in elkaar te drukken (en de grafiek leesbaar te houden), is de toegevoegde waarde
van Den Haag en Rotterdam afgetopt.
Beide gemeenten zijn rood gemarkeerd: Leidschendam-Voorburg met € 1.398 miljoen toegevoegde waarde (verticale as) en een groei van de toegevoegde waarde 2011-2012 van 1,5 procent (horizontale as). Voor Zoetermeer zijn deze waarden € 3.416 miljoen en 0,1 procent.
Figuur 3.5 Toegevoegde waarde per gemeente omvang en groei 2011-2012
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Uit de grafiek kunnen we duidelijk aflezen, dat de grotere gemeenten (met Rotterdam aan kop)
in het algemeen een betere groei hebben gehad dan de kleinere. De gemeente Westland, en
tot op zekere hoogte ook Zoetermeer vormen daarop de uitzondering.
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Vergelijking met 2011 en voorgaande jaren
In de voorgaande editie van ‘De Kracht van de Ondernemer’ is geen aandacht geschonken aan het economisch presteren
van het lokale bedrijfsleven. Om iets meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen op de lange termijn, noemen we hier toch
de belangrijkste ontwikkelingen in 2011 en voorgaande jaren. In 2011 is de toegevoegde waarde van het gehele bedrijfsleven in Leidschendam-Voorburg toegenomen met 1,9 procent. Daarmee nam de gemeente de 62e plek van de in totaal
72 Zuid-Hollandse gemeenten. Zoetermeer deed het duidelijk beter met een groei van 2,8 procent, goed voor plaats 32.
Landelijk was in dat jaar sprake van een groei met 2,6 procent.
De onderstaande tabel toont voor een langere de positie van beide gemeenten op groei van de toegevoegde waarde,
ten opzichte van alle Zuid-Hollandse gemeenten (1=hoogste; vanwege samenvoegingen aantal gemeenten in 2008: 76,
in 2012: 72).
2008

2009

2010

2011

2012

Leidschendam-Voorburg

54

34

41

62

20

Zoetermeer

58

19

39

32

40

3.6

Vitaliteit van het bedrijfsleven

In de voorgaande paragraaf heeft de groei van het bedrijfsleven in 2012 centraal gestaan. Ter
afronding schetsen we hier enkele standsindicatoren, die in zekere zin maatgevend zijn voor de
kracht en vitaliteit van het bedrijfsleven. Het betreft hier de winst en de investeringen, uitgedrukt als percentage van de toegevoegde waarde, de arbeidsproductiviteit en twee financiële
kengetallen, de rentabiliteit van het eigen vermogen en de solvabiliteit.

Figuur 3.6 Vitaliteitsindicatoren totaal bedrijfsleven en MKB
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In figuur 3.6 staan de belangrijkste vitaliteitsindicatoren. Om ze overzichtelijk in een figuur te kunnen presenteren, zijn ze gerelateerd aan de nationale cijfers, waarbij de laatste op 1 zijn gesteld.
Gerelateerd aan de toegevoegde waarde bedroeg in 2012 de winst van het gehele bedrijfsleven
in Leidschendam-Voorburg 4,6 procent, tegen 4,3 procent Zoetermeer. Landelijk lag het winstpercentage op 4,9 procent. Het MKB doet het met een winstpercentage van 5,9 procent (landelijk) ogenschijnlijk beter, maar hierbij moet aangetekend worden dat in geval van ondernemingen zonder rechtsvorm het ondernemersinkomen nog uit deze winst gehaald moet worden.
Leidschendam-Voorburg zit hier op 6,5 procent, Zoetermeer nagenoeg op het landelijke percentage. De MKB-cijfers krijgen meer kleur als we er ook absoluten vermelden. Leidschendam5 Deze onderlinge verhou-

Voorburg telt ca. 4.150 MKB-ondernemingen, Zoetermeer ca. 5.900. Met een bedrijfswinst van

ding lijkt in strijd met

€ 141 miljoen, respectievelijk € 314 miljoen betekent dit een gemiddelde bedrijfswinst (voor

figuur 3.6, waar het winst-

eventuele ondernemersvergoeding en belastingen) van € 34.000 in Leidschendam-Voorburg

percentage van het MKB in

en € 53.200 in Zoetermeer.5

Leidschendam-Voorburg
juist hoger ligt dan in

Landelijk bedroegen de investeringen van het gehele bedrijfsleven 18 procent van de toege-

Zoetermeer. De verklaring

voegde waarde. Zoetermeer scoorde met 19,5 procent wat hoger, Leidschendam-Voorburg

is dat het gemiddelde

met 16 procent juist lager. De investeringscijfers van het MKB lagen in 2012 wat hoger: landelijk

MKB in Leidschendam-

20,6 procent, Zoetermeer bijna 25 procent en Leidschendam-Voorburg 19,6 procent.

Voorburg kleiner is dan dat
in Zoetermeer, in toege-

De arbeidsproductiviteit wordt vooral door de economische structuur bepaald. Een regio met

voegde waarde per bedrijf

veel kapitaalintensieve industrie heeft doorgaans een hogere arbeidsproductiviteit dan een

€ 220.000 vs. € 295.000.

regio waar veel diensten worden geleverd. Landelijk bedroeg in 2012 de arbeidsproductiviteit
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€ 94.000. In Zoetermeer lag deze op € 79.000 en in Leidschendam-Voorburg op € 76.000. Mede
vanwege het ontbreken van schaalvoordelen, maar ook doordat het MKB een andere sectorvertegenwoordiging heeft dan het grootbedrijf, ligt de arbeidsproductiviteit in het MKB doorgaans lager dan in het gehele bedrijfsleven. Voor het MKB lagen deze waarden op € 76.000,
€ 70.000 en € 74.000. De lokale verschillen zijn bij het MKB duidelijk kleiner dan bij het gehele
bedrijfsleven.
De laatste twee indicatoren raken de financiële positie van het bedrijfsleven. De solvabiliteit
geeft weer welk deel van het vermogen eigen vermogen is. Landelijk was dat 32 procent. Zoetermeer zit iets hoger, Leidschendam-Voorburg iets lager. In het MKB ligt de solvabiliteit iets
onder het algemene cijfer.
De rentabiliteit op het eigen vermogen (REV) geeft ten slotte weer welk rendement het in het
bedrijf werkzame eigen vermogen heeft behaald. Landelijk bedroeg de REV van het totale bedrijfsleven in 2012 12 procent. In Leidschendam bedroeg deze 14 procent, maar het rendement
viel in Zoetermeer met iets meer dan 8 procent tegen. De REV wordt berekend door het resultaat (de teller) te delen door het eigen vermogen (de noemer). De teller is in Zoetermeer wat
kleiner dan landelijk – zie de lagere winst van 4,3 procent, de noemer juist wat groter – zie de
solvabiliteit van 33 procent. Per saldo leidt dit tot een lagere REV. Indien een bedrijf met relatief
weinig eigen vermogen een behoorlijk resultaat behaalt, zal dat resulteren in een mooie REV.
Maar dat geldt ook andersom, zoals we hier zien. Als we specifiek naar het MKB kijken, dan zien
we dat de REV in Leidschendam-Voorburg iets boven het landelijke cijfer lag (15 procent vs. 14
procent). Ook hier stelde Zoetermeer met 8 procent teleur.
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4. Topsectoren
4.1

Inleiding

Dit hoofdstuk laat de resultaten zien van het themaonderzoek naar de Nederlandse topsectoren. Het hoofdstuk schetst de inhoud en achtergrond van het topsectorenbeleid en het economische belang van de topsectoren in Nederland. Tevens wordt aandacht besteed aan de
programma’s en instrumenten waarvan innovatieve MKB’ers gebruik kunnen maken en aan de
human capital agenda’s van de topsectoren.

4.2

Achtergrond van het topsectorenbeleid

Het topsectorenbeleid heeft een helder uitgangspunt: de overheid stuurt niet met regels en
subsidies, maar geeft Nederlandse bedrijven de ruimte om te ondernemen, te investeren, te
innoveren en te exporteren. Daarom zijn er negen topsectoren benoemd waarin het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd uitblinken. Binnen deze sectoren werken
marktpartijen, kennisinstellingen en overheid – de Gouden Driehoek – nauw met elkaar samen
aan kennis en innovatie om de positie van de sectoren nog sterker te maken. De regie ligt bij het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI).
De volgende sectoren zijn aangewezen als topsector:
1. Agro & food
2. Chemie
3. Creatieve industrie
4. Energie
5. Hightech systemen en materialen
6. Life sciences & Health
7. Transport en opslag
8. Tuinbouw en uitgangsmaterialen sectoraal
9. Water
Voor iedere topsector is een topteam samengesteld. Dit team bestaat uit een wetenschapper,
een topambtenaar, een innovatieve MKB’er en een boegbeeld uit de sector. Zij staan aan het
roer van het innovatiecontract dat voor iedere topsector is gemaakt. In deze innovatiecontracten staan maatregelen, plannen en afspraken om de topsectoren de komende jaren te versterken. Daarnaast zijn ICT, nanotechnologie en biobased economy onderwerpen die meerdere
topsectoren aangaan; daarvoor zijn actieagenda’s opgesteld. Ook voor hoofdkantoren is een
aparte actieagenda opgesteld. Behalve innovatiecontracten hebben de topteams ook human
capital agenda’s opgesteld. Deze agenda’s dienen het onderwijs beter te laten aansluiten op de
arbeidsmarkt.
Op 2 oktober 2013 is het Nederlands Kennis- en Innovatiecontract voor de periode 2014-2015
ondertekend. In 2014 investeren de topsectoren ruim € 970 miljoen in onderzoek. Met een aanvullende publieke investering van ruim € 1 miljard komt de totale investering uit op zo’n € 2 mil-
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jard. Voor 2015 liggen de investeringen op hetzelfde niveau. De topteams werken het contract
verder uit voor hun topsector. Ze bouwen daarbij voort op de contracten van de afgelopen
twee jaar. In het contract is ook afgesproken het MKB nadrukkelijker te betrekken. Zo komt het
MKB met investeringen tot € 20.000 in aanmerking voor innovatiesteun van de overheid bij samenwerkingsprojecten. Zij mogen deze investeringen in onderzoek en innovatie voortaan niet
alleen in geld, maar ook in middelen (bijvoorbeeld machines en gebouwen) doen.

4.3

Economisch belang topsectoren

De topsectoren samen zijn goed voor meer dan een kwart van de in Nederland gecreëerde
toegevoegde waarde. Van de negen topsectoren neemt de sector hightech systemen en materialen bijna een kwart van de gezamenlijke toegevoegde waarde voor zijn rekening. Vier
topsectoren zijn relatief klein: life sciences & health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, creatieve
industrie en water.
Tabel 4.1: Toegevoegde waarde topsectoren

Sector

TW 2012 (x €
mln.)

Aandeel in
Nederland

Totaal Nederland

530.000

100%

Totaal topsectoren

141.000

27%

100%

Agro & food

16.000

3%

11%

Chemie

15.000

3%

11%

9.500

2%

7%

Energie

25.000

5%

18%

Hightech systemen en materialen

33.000

6%

24%

Life sciences & health

2.700

1%

2%

Transport en opslag

29.000

5%

20%

Tuinbouw en uitgangsmaterialen
sectoraal

9.200

2%

7%

Water

8.600

2%

6%

Creatieve industrie

Aandeel in
topsectoren

Bron: Panteia/EIM.

Een op de vijf werkenden in Nederland werkt in een van de topsectoren. Afgezet tegen het aandeel van de topsectoren in de toegevoegde waarde betekent dit dat de arbeidsproductiviteit in
de topsectoren hoog is. Ook wat betreft het aandeel in het aantal werkenden in de topsectoren
bezet de sector hightech systemen en materialen met meer dan een kwart de eerste plaats.
De sector transport en opslag komt op de tweede plaats. Samen zijn deze twee sectoren goed
voor de helft van het aantal werkenden in de topsectoren. De bijdrage van de sector life sciences & health is wat betreft het aantal werkenden zeer beperkt. Ook de sectoren chemie, energie
en water dragen elk maar enkele procenten bij aan het aantal werkenden in de topsectoren.
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Tabel 4.2: Aantal werkenden topsectoren

Sector

Werkenden
2012

Aandeel inNederland

Totaal Nederland

8.463.000

100%

Totaal topsectoren

1.620.000

19%

100%

266.000

3%

16%

78.000

1%

5%

205.000

2%

13%

45.000

1%

3%

474.000

6%

29%

Life sciences & health

39.000

0%

2%

Transport en opslag

362.000

4%

22%

Tuinbouw en uitgangsmaterialen

139.000

2%

9%

81.000

1%

5%

Agro & food
Chemie
Creatieve industrie
Energie
Hightech systemen en materialen

Aandeel in
topsectoren

sectoraal
Water
Bron: Bron: Panteia/EIM.

Ondanks de wereldwijde economische crisis was in 2010 sprake van groei van de toegevoegde
waarde van Nederland. De topsectoren realiseerden in dat jaar nog een veel grotere groei. In
2011 was de groei van de toegevoegde waarde van de topsectoren ook groter dan van Nederland, maar beiden lagen op een lager niveau dan in 2010. Tegelijkertijd was er sprake van
een aanzienlijke terugval van de groei van de export. In 2012 nam de toegevoegde waarde
van Nederland en van de topsectoren af. In 2013 en 2014 zal de toegevoegde waarde van de
topsectoren weer een licht herstel tonen. Hiermee doen de topsectoren het relatief goed in de
Nederlandse economie. Ook de export in de topsectoren zal in 2013 en 2014 weer een groei
laten zien als gevolg van een toenemende wereldhandel.
In de periode 2010-2014 laat de ontwikkeling van het aantal werkenden een ander beeld zien. In
2010 daalde het aantal werkenden in Nederland licht en sterker in de topsectoren. In 2011 kon
Nederland een bescheiden groei realiseren, maar bleef het aantal werkenden in de topsectoren
stabiel. In 2012 en ook in 2013 daalt het aantal werkenden weer, en wel in de topsectoren sterker
dan in Nederland als geheel. In 2014 zal de werkgelegenheid in de topsectoren nog steeds blijven afnemen, terwijl de werkgelegenheid in Nederland als totaal weer iets zal groeien.
Met deze ontwikkelingen, een lagere werkgelegenheid maar een hogere toegevoegde waardeontwikkeling in vergelijking met Nederland als totaal, neemt de arbeidsproductiviteit in de
topsectoren relatief sterk toe.
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Kritische geluiden en verbeteringen topsectorenbeleid
Met enige regelmaat verschijnen er kritische stukken in de pers over de opzet en het effect van het topsectorenbeleid.
Vaak richt deze kritiek zich op de mate waarin de overheid het initiatief bij het bedrijfsleven laat en de onduidelijkheid,
traagheid en bureaucratie van het beleid. Ook is er kritiek op de wijze waarop (grote) ondernemingen en onderzoeksinstellingen samenwerken en met name de bereidheid van de wetenschappelijke topinstituten om zich te richten op innovaties
die snel naar de markt gebracht kunnen worden.
Inmiddels heeft de Adviesraad voor het Wetenschapsen Technologiebeleid (AWT) aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Het advies richt zich op de volgende vijf punten:
1.	Verbeter de organisatie: het is geen kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’, maar het gaat om het gezamenlijk programmeren in de ‘Gouden Driehoek’. Voor een betere communicatie komt er o.a. een site over de topsectoren.
2.	Betrek het MKB beter, door niet alleen naar de koplopers te kijken. Bovendien heeft elke topsector sinds dit jaar een
specifiek MKB-loket.
3.	Sectoroverschrijdende en maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor wordt aansluiting gezocht op maatschappelijke
uitdagingen en in het bijzonder ‘Horizon 2020’.
4.	Ga de dialoog aan met de regio. Elf regionale innovatieve energieprojecten krijgen een versnelling en Rijk en regio
zetten extra in op het verbinden van nationale en regionale activiteiten en instrumenten op het terrein van MKB
dienstverlening en innovatiestimulering.
5.	Faciliteer maatwerk. Het kabinet erkent de noodzaak tot maatwerk, juist in de MIT-regeling is hierin voorzien. Het budget daarvoor wordt verhoogd naar € 30 miljoen.
Bron: Ministerie van EL&I Voortgangsrapportage 2 oktober 2013

4.4

Voor het MKB relevante programma’s en instrumenten

Nederlandse MKB-ondernemers spelen een belangrijke rol in innovatieve activiteiten en versterken de economie. Speciaal voor MKB-ondernemers biedt het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie instrumenten aan. Zo kan het MKB eenvoudiger aansluiten bij
innovatieactiviteiten van topsectoren. Deze paragraaf biedt een overzicht van de programma’s
en instrumenten waarvan het MKB gebruik kan maken. Een compleet overzicht van de regelingen en bijbehorende informatie is te vinden bij Agentschap NL: http://www.agentschapnl.nl/
onderwerpen/innovatief-ondernemen.

WBSO
Als je als ondernemer innoveert in je productieproces of technisch nieuwe producten of programmatuur ontwikkelt, dan kun je in aanmerking komen voor de WBSO-subsidie, de wet
bevordering speur- en ontwikkelingswerk. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer (ongeacht sector of grootteklasse) in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen. Jaarlijks maken zo’n 14.000 ondernemers gebruik van de WBSO.

RDA
Ook met de RDA-regeling stimuleert de Rijksoverheid R&D-activiteiten voor ondernemers. Bedrijven kunnen een percentage van de kosten en investeringen voor deze R&D-activiteiten extra aftrekken van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Loonkosten vallen niet
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Innovatiebox
Bedrijven die winst maken uit octrooien of activiteiten die onder de WBSO-regeling vallen, mogen deze winst onderbrengen in een lagere tariefbox van de vennootschapsbelasting: de innovatiebox. Over deze winst geldt dan een belastingtarief van 5 procent in plaats van 25 procent.
De innovatiebox is bedoeld om innovatief onderzoek door ondernemers met een NV of een
BV te stimuleren.

MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT)
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is een nieuwe regeling. Met deze regeling geeft
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie MKB-ondernemers instrumenten om aan te sluiten bij innovatieactiviteiten van topsectoren. Iedere topsector kiest welke
instrumenten men wil inzetten om het MKB te betrekken. De topsectoren kunnen kiezen uit 5
instrumenten: haalbaarheidsstudies, R&D-samenwerkingsprojecten, InnovatiePrestatieContracten (IPC’s), Kennisvouchers en het MKB kan gekwalificeerd personeel inhuren van onderzoeksorganisaties of grote bedrijven.6
MIT-Kennisvoucher
	Een MIT-kennisvoucher is een bon waarmee een MKB-ondernemer een kennisinstelling kan
inschakelen om kennis in te kopen. Een MKB-ondernemer formuleert een kennisvraag voor
de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De MKB-ondernemer benadert een kennisinstelling die antwoord op deze vraag kan verzorgen.
MIT-Haalbaarheidsstudie
	Met een haalbaarheidsstudie worden vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een voorgenomen innovatietraject in kaart gebracht.
	MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
	Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele
ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers.
InnovatiePrestatieContracten (IPC)
	Het IPC is een basisinstrument om het innovatief vermogen van het MKB te stimuleren. Deze
subsidie is voor samenwerkende MKB-bedrijven die in dezelfde regio, keten of branche een
meerjarig innovatietraject uitvoeren. In een IPC-project werken 10-20 MKB-ondernemers
die niet met elkaar verbonden zijn in een groep aan collectieve- en aan ‘eigen’ innovaties.
Inhuur hooggekwalificeerd personeel
	De gedetacheerde werknemers werken in een nieuwe functie en mogen geen andere
werknemers vervangen bij de MKB-ondernemer. Voor de uitleenperiode moeten zij minimaal 2 jaar in dienst zijn bij de detacherende onderzoeksorganisatie of de grote onderne6 Bron: Agentschap NL.

ming. De MKB-ondernemer moet de gedetacheerde werknemers inzetten voor onderzoek,

7 Bron: Agentschap NL.

ontwikkeling of innovatie.7
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	Samenwerking topsectoren & MKB Toeslagregeling Topconsortia Kennis en
Innovatie
	Binnen de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) werken publieke en private partijen
meerjarig samen op het gebied van onderzoek en innovatie.8 Het kabinet stimuleert de
samenwerking tussen ondernemers en onderzoekers binnen TKI’s door een toeslag van
25 procent op de private bijdrage aan onderzoeksorganisaties. Ter stimulans krijgt het MKB
voor de eerste € 20.000 private bijdragen aan een onderzoeksorganisatie een toeslag van
40 procent toegekend. Deze toeslag wordt toegekend aan de TKI’s. Zij bepalen ook waarvoor de toeslag wordt ingezet. Het gaat daarbij om nieuwe publiek private samenwerking
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling danwel het stimuleren van innovatieactiviteiten die vooral gericht zijn op het beter betrekken van het MKB bij R&D.9

Innovatie Ontketend
MKB als innovatiemotor voor grootbedrijf
Meer klantwaarde realiseren, in een kortere tijd, tegen lagere kosten en op een verantwoorde manier. Grote bedrijven en
instellingen staan voor uitdagingen die vragen om een andere aanpak. Een open aanpak, gericht op samenwerken met
innovatieve MKB-ondernemers.
Succesvol samenwerken vraagt meer dan kennismaken. Het is een proces van kennismaken, verdiepen en ten slotte van
start gaan. Syntens heeft hiervoor een aanpak ontwikkeld die al vele malen zijn kracht heeft bewezen: Innovatie Ontketend.
Syntens organiseert, in samenwerking met partners, evenementen in diverse sectoren. Op een evenement komt een MKBondernemer in contact met ‘probleem eigenaren’ (innovatiemanagers, ontwikkelafdeling, productmanagers etc.) van het
grootbedrijf en instellingen, kan een MKB-ondernemer zijn interesse kenbaar maken om bij te dragen aan de oplossing
voor een innovatieprobleem van het grootbedrijf en kan de ondernemer ook voor zijn eigen vraag partners zoeken en
vinden.
Innovatie ontketend in de zorg
Tijdens verschillende bijeenkomsten richten zorgaanbieders de schijnwerpers op hun vraagstukken die om een innovatieve aanpak vragen. Daar waar juist voor MKB-ondernemers kansrijke business verborgen ligt. De initiatiefnemers van
dit project beogen met deze dag de ontwikkeling van vraaggestuurde en vermarktbare zorginnovaties te stimuleren.
Om optimaal aan te sluiten op de werkwijze van het MKB, worden ook deze uitdagers door Syntens ondersteund bij het
opstellen van hun vraagstuk.
De bijeenkomsten worden opgezet ter kennismaking. Na deze dag gaan ondernemers onder leiding van een ervaren innovatieadviseur van Syntens, in nauwe samenwerking met de zorginstelling aan de slag om de zorginnovatie beter, sneller
en gerichter in de markt te zetten.
Bron: Syntens

8 	In bijlage 3 is een over-
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4.5

Human capital agenda’s

zicht opgenomen van de

Bedrijven uit de Nederlandse topsectoren behoren internationaal tot de top. Het vasthouden

websites van enkele TKI’s.

van die positie vraagt om een goedopgeleide beroepsbevolking, met voldoende vakbekwame

9 	Bron: AgentschapNL.

technici. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een structurele samen-

Programma’s voor

werking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen zijn daarbij cruciaal. In de human capital

topsectoren.

agenda’s (HCA’s) geven de topsectoren aan hoe vraag en aanbod van goedgeschoolde ar-
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beidskrachten zich de komende jaren ontwikkelen. In de HCA’s doen de topsectoren voorstellen
om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Zo investeren de topsectoren
in Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo en Centres of Expertise in het hbo. Dit zijn
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. De topsectoren gaan ook
1.000 beurzen per jaar uitreiken aan getalenteerde mbo-, hbo- en universitaire studenten.
De topsectoren, werkgevers, werknemers, bedrijfsleven, onderwijs, regio’s en kabinet hebben
op 13 mei 2013 afspraken gemaakt over 22 concrete acties die de tekorten aan goed opgeleid
technisch personeel de komende jaren oplost. In het zogeheten Nationaal Techniekpact 2020
staan afspraken over:
u Het structureel opnemen van wetenschap en techniek in het basisonderwijs;
u	Een stimuleringsfonds om de samenwerking tussen mbo-scholen en het regionale bedrijfsleven verder aan te jagen;
u Het realiseren van voldoende stage- en werkervaringsplaatsen voor techniekstudenten;
u	Via sectorplannen (onderdeel sociaal akkoord) voor technische branches regelen van omen bijscholing om werknemers te behouden voor technische beroepen.
De eerste signalen van verandering zijn al zichtbaar. Het aantal vooraanmeldingen voor de technische universitaire studies is voor het studiejaar 20132014 nu al 17 procent hoger dan vorig jaar.
Ook bij de technische studies in het hbo is eenzelfde beeld zichtbaar: een toename van ruim
9 procent. De structurele maatregelen in het Techniekpact moeten deze vooruitgang voor de
langere termijn bestendigen.

Crossovers met de gezondheidszorg
Salusion B.V. is sinds 2008 actief in het ontwikkelen van technologische innovaties die toepasbaar zijn in de gezondheidszorg. Salusion is een volledig zelfstandige Nederlandse onderneming, gevestigd in Delft. Het kantoor bevindt zich in de
TU Delft incubator YES!Delft in Science Port Holland.
Gestuurd door de markt en met behulp van onafhankelijk onderzoek heeft Salusion een unieke innovatie voor de incontinentiezorg ontwikkeld: Sensotive. Dit product bestaat uit een wegwerpbare sensorsticker met draagbare scanner. De
zorgverlener plakt de sensorsticker in het incontinentieverband, deze signaleert het moment waarop het incontinentieverband verzadigd raakt. De cliënt merkt de aanwezigheid van de kleine en zachte sensorsticker niet. Met de bijbehorende
draagbare scanner kan de zorgverlener de sensorsticker zonder fysiek contact uitlezen. Geruisloos en met een discreet
lampje laat de scanner zien of het incontinentiemateriaal verzadigd is, zodat het verband op het juiste moment vervangen
kan worden. Niet te vroeg en niet te laat.
Salusion is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat onder de paraplu van het topsectorenbeleid een bijdrage levert aan de
oplossing van een vraagstuk in de zorg, zonder dat het bedrijf zelf tot een van de topsectoren wordt gerekend.
Bron: www.salusion.com
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Centres of Expertise
De Centra voor innovatief vakmanschap (mbo) en de Centres of expertise (hbo) bevorderen de kwaliteit van het technische onderwijs. De centra moeten uitgroeien tot internationale kenniscentra waar de meest bekwame studenten en
docenten studeren en werken. Daarbij is samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk. In de Centres of expertise werken
ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan het bevorderen van de kwaliteit van het technisch
hbo-onderwijs. Deze publiek-private samenwerkingsverbanden zoeken aansluiting op de regionale kennisinfrastructuur
door zich te richten op een van de topsectoren. De Centres hebben een wervend karakter voor (aankomende) studenten.
En leveren ook een belangrijke bijdrage aan het op gang brengen en versnellen van innovaties.
Overzicht
Centres of expertise

Centres of expertise
ACE
Creatieve Industrie & ICT
Creatieve Industrie
Healthy Ageing
Innovatieve Zorg en Technologie
Persoonlijk Meesterschap
Productietechniek en Materialen
AgroDier
Biobased Economy (BBE)
Centre for Biobased Economy (CBBE)
Energy
Food
Genomics
Greenports
Smart Polymeric Materials
Water Technologie
Deltatechnologie
Toerisme, Leisure en Hospitality
Chemelot Innovation and Learning Lab
KennisDC Logistiek
Maatschappelijke Innovatie
Sustainable (Electrical) Energy
Sustainable Mainport Innovation
TechForFuture, Centre of Expertise HTSM Oost
TechniekOnderwijs

Op de website www.centresofexpertise.nl staat alle informatie over de centra voor innovatief vakmanschap (mbo) en de
centres of expertise (hbo): welke bedrijven en onderwijsinstellingen hierbij betrokken zijn, de activiteiten die ze ontplooien
en op welke wijze ze hierin samenwerken.
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5. Regionaal belang topsectoren
5.1

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op het economisch belang van de topsectoren in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Het hoofdstuk laat zien welk deel van de werkgelegenheid en de in de
gemeenten gecreëerde toegevoegde waarde, de topsectoren voor hun rekening nemen. Tevens wordt een indicatie gegeven van de mate waarin deze bedrijven bekend zijn met het
topsectorenbeleid en in hoeverre ze gebruik maken van een innovatieregeling.

5.2

Clustering van topsectoren

In drie provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) wordt in totaal meer dan 55
procent van de export van de topsectoren gegenereerd. Ook komt meer dan 70 procent van
de buitenlandse investeringen hier terecht. In Nederland zijn dit de regio’s waarin de topsectoren excelleren. Zo staan Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant alle drie afzonderlijk
in de top 5 van de Europese concurrentieladder met de topsector agro & food. Hetzelfde geldt
voor de sector chemie in Zuid-Holland en Noord-Brabant en energie en logistiek in Noord- en
Zuid-Holland. De sector hightech systemen en materialen in de regio Eindhoven behoort tot
de Europese subtop.10

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
De Metropoolregio levert een belangrijke bijdrage aan de nationale economie. Alle nationale
topsectoren hebben een kern in de Metropoolregio. De Rotterdamse en Haagse regio vullen elkaar in hoge mate aan en bieden samen een compleet vestigingsmilieu. Die complementariteit
wil de Metropoolregio benutten om de potentie voor economische groei in de topsectoren te
verzilveren. De overkoepelende economische visie voor de Metropoolregio wordt inhoudelijk
gevormd door de Economische Agenda Zuidvleugel (EAZ) die Rotterdam, Den Haag en de
provincie Zuid-Holland hebben opgesteld. Deze agenda sluit aan bij de nationale topsectoren.11

Topsectoren in de Zuidvleugel
De Zuidvleugel beschikt over veel economisch potentieel. De regio is sterk vertegenwoordigd
in de topsectoren: in bijna alle topsectoren is de Zuidvleugel één van de koploperregio’s in
Nederland. De sterke uitgangspositie staat echter wel onder druk. In de loop der jaren is het
economisch belang van andere Europese regio’s toegenomen ten koste van de Zuidvleugel.
Bovendien speelt het economische verkeer zich in toenemende mate in en tussen stedelijke
topregio’s af, waarbij binnen de internationale concurrentie ruimte zal zijn voor een handvol
Europese topregio’s. De Zuidvleugel behoort ondanks haar krachtige economie (nog) niet tot
10 De ratio van ruimtelijk-

die top 5.

economisch topsectoren-

Het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Zuidvleugel kiest voor het verder ver-

beleid. PBL en CBS, 2012.

sterken van de vier economische pijlers in de Zuidvleugel: de transitie van het Haven Industrieel

11 Bron: http://mrdh.nl/
economie

Complex, de verduurzaming van de Greenports, de campusontwikkeling en kennisvalorisatie
rond de universiteiten en kennisinstellingen, en de groei van de kennisintensieve en zakelijke

31

De Kracht van de Ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg

dienstverlening in het stedelijk gebied. Dat doet zij door het gericht stimuleren van de innovatie
en duurzaamheid in de topsectoren die de basis vormen van deze vier economische pijlers.
Voor elke sector is een bestuurlijke trekker benoemd en zijn er gesprekken gevoerd met bedrij12 	Gemeente Alphen aan

ven en kennisinstellingen. Dat heeft geleid tot een overzicht van beleidsmatige accenten per

den Rijn, Hillegom,

sector en prioritaire projecten op terreinen als kennisvalorisatie, fysieke infrastructuur, onderwijs

Kaag en Braassem,

en arbeidsmarkt, regelgeving en promotie en acquisitie die opgepakt kunnen worden. In totaal

Katwijk, Leiden, Leider-

zijn 50 projecten en acties geïdentificeerd die op het schaalniveau van de Zuidvleugel opge-

dorp, Lisse, Nieuwkoop,

pakt moeten worden.

Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,

Volgens de gemeente Leidschendam-Voorburg kan de economische kracht van de Zuidvleugel

Rijnwoude, Teylingen,

worden vergroot door een intensievere samenwerking tussen de steden Rotterdam en Den

Voorschoten en

Haag binnen de metropoolregio. Daarnaast ziet de gemeente een belangrijke relatie in noorde-

Zoeterwoude.

lijke richting met de regio Rijnland12 en de Pact-gemeenten13. Hiermee worden de krachten van

13 	Gemeenten Leidschen-

ontwikkeling, economie en mobiliteit. Hierin wil de gemeente zich positioneren. Met kwalita-

senaar en Voorschoten.

tief hoogwaardige woonmilieus, een daarbij behorende voorzieningenstructuur en optimale

14 	Bron: Structuurvisie
Ruimte voor Wensen
2040 - Herijking.
Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2012.
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de genoemde topsectoren gebundeld, gekoppeld aan opgaven op het gebied van ruimtelijke

dam-Voorburg, Was-

(regionale) bereikbaarheid draagt de gemeente volgens haar structuurvisie positief bij aan het
vestigingsklimaat en de vestigingscondities van de topsectoren in de metropoolregio.14
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The Hague Security Delta
MKB-ondernemers die willen groeien en innoveren in de veiligheidssector kunnen terecht bij één gespecialiseerd loket:
MKB Connect van The Hague Security Delta en Syntens Innovatiecentrum. MKB Connect is laagdrempelig en biedt praktische hulp voor ondernemers om groeikansen in deze sector te benutten.
Kansen in de veiligheidssector
De veiligheidssector is een sterk groeiende bedrijfstak, die door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (ELenI) is aangewezen als onderdeel van topsector hightech systemen en materialen (HTSM). De helft van alle
bedrijven in de defensie- en veiligheidsindustrie in Nederland heeft de afgelopen jaren succesvol nieuwe producten ontwikkeld. Vaak doen ze dat alleen, terwijl er grotere stappen kunnen worden gezet als ze krachten bundelen: met onderzoeksinstellingen, met de overheid en met elkaar. MKB Connect zorgt voor de verbinding tussen MKB-ondernemers
enerzijds en overheidsinstellingen en kennisinstituten anderzijds. Op die manier wordt het midden- en kleinbedrijf in staat
gesteld aan te sluiten bij innovatieve ontwikkelingen in de veiligheidssector.
The Hague Security Delta
The Hague Security Delta is een continu groeiend netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de veiligheidssector, dat zich sterk maakt voor innovatieve veiligheidsoplossingen en economische ontwikkeling. De hele regio
profiteert ervan, zo zit in Zoetermeer een opleiding Information Security Management. Met een omzet van €1,5 miljard
(waarvan ongeveer 70 procent uit export), bovengemiddelde groeicijfers en 10.000 banen is The Hague Security Delta in
Europa het grootste veiligheidscluster.
Bron: HSD / KvK Den Haag, 11 februari 2013.

5.3

Economisch belang

Uitgaande van de door het CBS gehanteerde definitie van topsectoren15 bieden naar schatting
de topsectoren in Zoetermeer werkgelegenheid aan bijna 9.000 mensen (19 procent van de
totale werkgelegenheid in de gemeente) bij ongeveer 1.160 bedrijven en in LeidschendamVoorburg aan 2.000 mensen (9 procent van de totale werkgelegenheid in deze gemeente) bij
664 bedrijven16. Gezien de relatief hoge toegevoegde waarde die topsectoren doorgaans creëren, is het belang van de topsectoren voor de toegevoegde waarde in de twee gemeenten
nog wat hoger. In Zoetermeer wordt naar schatting 21 procent van de toegevoegde waarde
gerealiseerd door de in de gemeente gevestigde topsectoren. In Leidschendam-Voorburg is dit
15 procent.
Uit deze cijfers blijkt dat het economische belang van topsectoren in beide gemeenten kleiner
is dan gemiddeld in Nederland als geheel. In Nederland wordt bijna 20 procent van de werkgelegenheid bepaald door topsectoren. Deze sectoren realiseren gezamenlijk circa 27 procent
15 Bron: CBS Monitor

van de toegevoegde waarde.

topsectoren
16 B
 ron: Werkgelegenheidsregister
Haaglanden,
bewerking AldusWillem
en AnalyZus.
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Figuur 5.1 Werkgelegenheidsaandeel topsectoren (2011)
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Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden, bewerking AldusWillem en AnalyZus.

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg is de hightech de grootste topsector gevolgd door
de creatieve industrie. De helft van de werkgelegenheid in topsectoren in deze gemeente bevindt zich in de hightech en ruim een kwart in de creatieve industrie. Binnen de topsector
hightech gaat het in Leidschendam-Voorburg vooral om ingenieurs/technisch ontwerpers en
producenten/uitgevers van software. Het overgrote deel van de werkgelegenheid in deze topsector wordt bepaald door grotere bedrijven zoals Fugro. Ongeveer 15 procent van de werkgelegenheid in deze topsector wordt bepaald door eenmanszaken/zzp’ers. Andere belangrijke
werkgevers binnen de hightech zijn Brink Management en Websend. Binnen de creatieve industrie bevinden zich in Leidschendam-Voorburg veel reclamebureaus, scheppende kunsten (zoals
schrijvers en kunstenaars) en industrieel ontwerpers. Het gaat hier vooral om kleine bedrijven. In
tegenstelling tot de hightech bepalen de eenpitters in de creatieve industrie het grootste deel
van de werkgelegenheid (60 procent) in deze topsector. De grootste werkgevers in de creatieve
industrie zijn TCM Telecommunicatie en Marketing, RPHS Architecten en ontwerpbureau Optima Forma. In totaal heeft 80 procent van de bedrijven in een topsector in Leidschendam-Voorburg niet meer dan 1 werkzame persoon. Gezamenlijk bepalen zij 25 procent van de werkgelegenheid. De grootste bedrijven binnen de topsectoren van Leidschendam-Voorburg zijn Fugro
(voornamelijk hightech) gevolgd door Brink Management en Chevron (energie). Opvallend is
dat Leidschendam-Voorburg geen bedrijven heeft binnen de topsector life sciences & health
terwijl de gezondheidszorg (twee ziekenhuizen) een belangrijke werkgever is in de gemeente.
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Ook in de gemeente Zoetermeer bepaalt de hightech het grootste deel van werkgelegenheid
in topsectoren (38 procent), gevolgd door de sector agro & food (22 procent). De hightechsector in Zoetermeer wordt voor een belangrijk deel gevormd door dienstverlenende organisaties (met name ICT-consultancy), maar er zijn ook technische ingenieursbureaus. Evenals in
Leidschendam-Voorburg zijn het de grote hightech-bedrijven die het overgrote deel van de
werkgelegenheid creëren. In Zoetermeer gaat het dan om bedrijven als Dräger, Atos en Technip. De werkgelegenheid in de topsector agro & food in Zoetermeer wordt gedomineerd door
Nutricia. Daarnaast bevindt zich in Zoetermeer een aantal (relatief grote) vervaardigers, verwerkers en groothandels in levensmiddelen of dranken (zoals Luiten en Avandis). Ook in deze sector
wordt het overgrote deel van de werkgelegenheid dan ook bepaald door grote bedrijven. Van
de totale groep bedrijven in een topsector in Zoetermeer is 65 procent een eenpitter. Evenals
in Leidschendam-Voorburg zijn de meeste van deze bedrijven actief in de creatieve industrie. In
Zoetermeer bepalen de eenpitters gezamenlijk 9 procent van de werkgelegenheid.

5.4

Bekendheid topsectorenbeleid en gebruik instrumenten

In het kader van het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap heeft Panteia in 2012
een topsectorenpanel geformeerd. In dit panel bevinden zich bedrijven in topsectoren met één
of meer werkzame personen. Uit een enquête die onder het topsectorenpanel is gehouden17,
blijkt dat ongeveer één op de vijf bedrijven bekend is met het topsectorenbeleid. De bekendheid varieert per sector en per grootteklasse. De bekendheid is het grootst in de energiesector
(54 procent) gevolgd door de tuinbouw (34 procent). Terwijl het beleid nauwelijks bekend is
in de sector agro & food (12 procent). Bovendien zijn grote bedrijven vaker bekend met het
topsectorenbeleid dan kleine bedrijven. De mate waarin bedrijven gebruiken maken van innovatieregelingen varieert ook sterk per sector. Bedrijven in de sectoren chemie en energie maken
het vaakst gebruik van deze regelingen18 en bedrijven in de topsector agro & food het minst19.
Gezien de recente ontwikkelingen rondom het topsectorenbeleid (zoals het vaststellen van het
nieuwe kennis- en innovatiecontract en de nieuwe MIT-regeling) is het niet onwaarschijnlijk dat
de bekendheid met het topsectorenbeleid en de mate waarin van innovatieregelingen gebruik
wordt gemaakt, ondertussen wat is toegenomen. Op dit moment is daarover echter nog geen
nieuwe informatie beschikbaar.
Door de uitkomsten van het topsectorenpanel toe te passen op het bedrijfsleven in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer, kan een schatting worden gemaakt van de mate waarin bedrijven in topsectoren in deze gemeenten bekend zijn met het topsectorenbeleid en van de mate
waarin ze gebruik maken van innovatieregelingen. Hieruit blijkt dat zowel in LeidschendamVoorburg als in Zoetermeer ongeveer 20 procent van de bedrijven in een topsector bekend zal
17	Bron: Panteia/EIM,

zijn met het topsectorenbeleid en dat 8 procent gebruik maakt van een innovatieregeling. Het

Topsectorenpanel,

is echter niet onwaarschijnlijk dat dit aandeel in werkelijkheid hoger ligt dan op basis van deze

zomer 2012.

theoretische benadering verondersteld wordt. In de praktijk is het immers zo dat de aansluiting

18 	WBSO, RDA en

van bedrijven bij het topsectorenbeleid niet strikt gekoppeld is aan sectoren, grootteklassen

Innovatiebox

of branchecodes. De mate waarin bedrijven er gebruik van maken, hangt in de eerste plaats

19 	Bron: Panteia/EIM,

samen met de innovativiteit van de onderneming en inzet van de ondernemer. In het volgende

Topsectorenpanel,

hoofdstuk laten we zien welke weg ondernemers kunnen bewandelen teneinde aansluiting te

najaar 2012.

realiseren bij de topsectoren en de mogelijkheden die het topsectorenbeleid biedt.
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Shock Absorber Valley
De ontwikkeling van schokdempers staat niet stil. We vinden ze terug in alle soorten en maten, in auto’s, motorfietsen,
sneeuwscooters, vliegtuigen en vrachtwagens en we zien ze vol in actie tijdens bijvoorbeeld de Dakar Rally. Deze grote
variatie aan toepassingsmogelijkheden en weggebruik maakt dat veel ontwikkelaars en producenten zich zijn gaan specialiseren. Internationaal staat Nederland, door de aanwezigheid van deze specialistische kennis en hoge mate van export,
op de kaart als een belangrijk schokdemperbrandpunt.
Ondernemers moeten elkaar wel weten te vinden
Nadeel van al die gespecialiseerde bedrijven is dat vrijwel iedereen primair gefocust is op zijn eigen niche en naast elkaar
bestaat zonder samenwerking. Het komt ook voor dat men wel een slag wil maken, maar de juiste kennis niet of onvoldoende in huis heeft. Zonde. Door onderling verbindingen aan te gaan en daarmee het netwerk te vergroten, komen
mooie samenwerkingsverbanden tot stand, met als gevolg dat er meer kennis beschikbaar komt en kansrijke nieuwe
initiatieven het licht zien. Ondernemers moeten elkaar dan wel weten te vinden.
Syntens is daarom actief aan de slag gegaan met het opzetten van een ‘Shock Absorber Valley’. Ondernemers zijn enthousiast over dergelijke samenwerkingsverbanden. Ze zien zelf ook maar al te goed in dat samenwerking grote kansen kan
bieden en ook MKB-bedrijven internationaal op de kaart kan zetten.
Zonde als iedereen op zijn eigen eilandje werkt
Zo vindt ook Tom Glazemakers van Tractive Suspension: “Wij beschikken bijvoorbeeld over jarenlange kennis van elektronisch verstelbare schokdempers, wat de toekomst zal zijn. Daarmee kunnen we collega’s in het vak op weg helpen. En
waar wij gespecialiseerd zijn in de OEM en vervangingsmarkt van motorfietsen en snowmobiles, zijn we dat niet in auto’s
en vrachtwagens. Het zou zonde zijn als elk bedrijf op zijn eigen eilandje bezig blijft en daardoor aansluiting mist bij trends
en ontwikkelingen. Veel kleintjes maken één grote!”
Samenwerkingsverbanden als deze draaien om het eerlijk verzamelen, delen en beschikbaar stellen van kennis, met als
doel alle deelnemende bedrijven te versterken. Syntens doet er alles aan om ondernemers met elkaar te verbinden en zo
het Nederlands MKB meer kansen te bieden.
Bron: Syntens, juni 2012.
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6. 	Kansen voor topsectoren in
Vlietstreek-Zoetermeer
Topsectoren leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Om deze sectoren (internationaal) nog sterker te maken is het topsectorenbeleid ontwikkeld. Uitgangspunt
van dit beleid is om niet te sturen met regels en subsidies, maar om ruimte te bieden aan
Nederlandse bedrijven om te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren. In het
topsectorenbeleid wordt specifieke aandacht besteed aan het belang voor het MKB. Desondanks is voor veel MKB-ondernemers niet duidelijk wat het topsectorenbeleid precies inhoudt
en hoe zij hun voordeel ermee kunnen doen.
In dit onderzoek staat daarom de vraag centraal welke kansen het topsectorenbeleid biedt voor
MKB-ondernemers in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Veel economische successen
komen voort uit regio’s of zijn te relateren aan de regionale omstandigheden waarin bedrijven
opereren. De Zuidvleugel20 en meer specifiek de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (waarvan Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer deel uitmaken) biedt topsectoren een goed vestigingsmilieu en alle nationale topsectoren zijn in de Metropoolregio goed vertegenwoordigd.
Bovendien zijn projecten onder de vlag van het topsectorenbeleid vaak regionaal geclusterd.
In dit hoofdstuk geven we MKB-ondernemers, bestuurders en anderszins betrokkenen in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer aanbevelingen over de wijze waarop zij kunnen aansluiten
20	Het zuidelijke deel van

bij de kansen die ze vanuit het topsectorenbeleid worden geboden.

de Randstad bestaande
uit de regio’s Holland
Rijnland, Drechtsteden,
Midden-Holland, Stadsgewest Haaglanden,
Stadsregio Rotterdam. In

De weg om aan te sluiten wordt
steeds zichtbaarder en concreter

Het Samenwerkingsverband Zuidvleugel (SVZ)
werken deze regio’s samen met de gemeenten

Het topsectorenbeleid is inmiddels ruim twee jaar van kracht. Vergeleken met eerder beleid

Den Haag en Rotterdam

– ons land kent een lange historie van min of meer succesvol industrie- en innovatiebeleid

en de provincie Zuid-

– is duidelijk sprake van een andere aanpak. Zo is het beleid veel meer gericht op onderlinge

Holland aan het verder

samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid en is de subsidiëringscom-

ontwikkelen van de

ponent veel minder prominent aanwezig. Dat laatste is een onvermijdelijk gevolg van de hui-

zuidelijke Randstad tot

dige (en toekomstige) krappe financiële kaders van de overheid, maar ook van de ervaring dat

één van de economische

subsidies alleen – dat wil zeggen zonder beleid dat de werkelijke vraag vanuit de maatschappij

topregio’s van Europa,

en het bedrijfsleven initieert – vaak de verkeerde reflexen oproept.

met een aantrekkelijk en

Inhoudelijk is sprake van een forse ambitie. Partijen die elkaar lang onvoldoende hebben opge-

samenhangend woon-

zocht, moeten verleid worden tot meer samenwerking. Ook het uitgangspunt dat de overheid

en vestigingsklimaat.

niet langer beschikt over omvangrijke fondsen maken het topsectorenbeleid tot een uitdaging
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voor alle betrokkenen. Ontegenzeggelijk zijn er aspecten die anders aangepakt kunnen worden en hierop wordt het beleid ook verbeterd. Inmiddels zijn vertegenwoordigingen van het
bedrijfsleven ook aangehaakt, waaronder belangrijke en toonaangevende brancheorganisaties
(zoals TLN en FME-CWM) en hun support is onontbeerlijk21. En de specifiek voor het bedrijfsleven actieve organisaties, zoals de Kamer van Koophandel en Syntens hebben hun huiswerk
gedaan en staan klaar om het bedrijfsleven te ondersteunen.
Tegen deze achtergrond is het zinvol om met kracht en overtuiging het huidige topsectorenbeleid door te zetten en ondersteuning te geven. De aanhakingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven worden steeds beter zichtbaar, al zullen de regelingen uiteraard nooit voor het gehele
bedrijfsleven relevant en toepasbaar zijn.

Topsectorenbeleid is meer
dan nieuwe technologie en
een branchecode
Het topsectorenbeleid wordt vaak geassocieerd met toptechnologie. Dat is niet vreemd, want
vanuit de toptechnologie komen aansprekende voorbeelden van de bijdragen die de wetenschap kan leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en een sterk en concurrerend bedrijfsleven. Door het alleen vanuit die optiek te blijven bezien, doen we onszelf
echter ernstig te kort. Het topsectorenbeleid gaat ook over de ontwikkeling en versterking van
de Gouden Driehoek, de samenwerking tussen de drie O’s van Ondernemerschap, Onderzoek/
Onderwijs en Overheid. De echte winst – ook voor het MKB – zit in het optimaal verbinden en
laten samenwerken van deze drie partijen. Toptechnologie kan daarbij zeker inspireren, maar in
veel gevallen zal met een betere samenwerking en afstemming en het gebruik van bestaande
technologieën vanuit andere sectoren of omstandigheden al opvallende resultaten kunnen
worden geboekt. Aanzienlijke verbeteringen, bijvoorbeeld in de zorg, kunnen daarnaast ook
met een betere organisatie bereikt worden. Vaak is technologie daarbij niet dominant en is
meer sprake van een slimme manier van werken.
Ook al zijn de topsectoren formeel afgebakend met branchecodes, de kansen liggen vaak op
een breder terrein dan vanuit de brancheafbakening verondersteld zou worden. Ook bedrijven
in sectoren die formeel niet het etiketje dragen, kunnen hun voordeel doen bij het topsecto-
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renbeleid. Cross-overs tussen verschillende sectoren, ook sectoren die niet als topsector zijn ge-

zicht opgenomen van

labeld, bieden veel kansen. Iedere topsector heeft toeleveranciers nodig en deze hoeven niet

relevante organisaties

vanzelfsprekend uit dezelfde sector te komen. Zo kunnen bouwbedrijven concrete bijdragen

en websites rondom

leveren aan energie, logistieke vraagstukken of waterbeheer. Hetzelfde geldt voor toeleveran-

topsectoren.

ciers uit de metaalsector, omdat metaalconstructies feitelijk in alle fysieke oplossingen relevant
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zijn. Veel oplossingen voor life sciences & health zijn zelfs niet uit de gezondheidssector zelf
afkomstig. Denk hierbij aan toepassingen vanuit de sensortechnologie die verrassende oplossingen in de zorg mogelijk maken.

Open oog voor innovatie:
anticipeer op veranderingen
en mogelijkheden
Het succes van een bedrijf staat of valt met ondernemerschap en de wijze waarop men op
veranderingen kan anticiperen. Dit geldt ook voor het verzilveren van de kansen die het topsectorenbeleid met zich meebrengt. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo.
Dat zien we in de hoek van de technologische ontwikkelingen, bij de wijze waarop markten zijn
georganiseerd, klanten uiteindelijk hun leveranciers vinden – en omgekeerd.
MKB-ondernemers zullen zich bewust moeten zijn van deze ontwikkelingen en vooral wat dit
betekent voor de specifieke markt waarop zij opereren. Ook al zijn de meeste MKB-ondernemingen te klein om een rol te spelen bij de ontwikkeling en vermarkting van de technologie,
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het is belangrijk dat ze aangesloten zijn en blijven om de kennis straks in hun eigen organisatie
en markt toe te kunnen passen. Ondernemen is anticiperen op ontwikkelingen. Voorbereid
zijn om nieuwe vormen van business en sociale innovatie22 te kunnen ondersteunen. Dan is de
eerste (en belangrijkste) slag gemaakt. Een eerste conclusie is dan ook dat niet het topsectorenbeleid zelf maar het ondernemerschap het begin is van innovatie en groei. Het topsectorenbeleid kan vervolgens de steun in de rug geven waarmee een onderneming kan aansluiten bij de
kansen die er vanuit dit beleid worden geboden.

Het begint met actief
ondernemerschap
Om aansluiting te vinden bij de kansen die onder de paraplu van het topsectorenbeleid worden geboden, is het voor MKB-ondernemers van groot belang om een actief netwerk te onderhouden. Door contacten met lokale overheden, collega-ondernemers, brancheorganisaties,
kennisinstellingen et cetera blijven ondernemers op de hoogte van relevante ontwikkelingen
en initiatieven, kunnen ze op hun eigen schaal invloed uitoefenen en komen ze op het netvlies
van deze organisaties te staan. Een actieve houding is cruciaal. Ook al staan tegenover dergelijke inspanningen geen directe inkomsten, het is een investering die zich op langere termijn zal
uitbetalen.

Sluit aan bij de kennisdriehoek
en bestaande initiatieven
De (al dan niet regionale) ingevulde samenwerkingsverbanden van bedrijven, organisaties en
onderzoeksinstellingen vormen de basis van het topsectorenbeleid. Met name de weg naar
kennis is voor MKB’ers vaak niet altijd even gemakkelijk te vinden. Iedere topsector heeft daarom een MKB-loket dat het toegangsportaal is voor direct advies en contact met de topsector.
De MKB-loketten zijn inmiddels goed georganiseerd en richten zich op netwerkvorming, ken22	Vernieuwing van de

nisopbouw en kennisverspreiding onder het MKB. Ook andersom hebben ze een functie, bij het

wijze waarop het werk in

doorleiden van de behoeften vanuit het MKB naar de topsectoren. Het MKB-loket probeert ken-

ondernemingen is geor-

nisdragers en –vragers met elkaar in contact te brengen. Dat beperkt zich niet tot een passieve

ganiseerd, en wel op een

rol – ‘het loket openen en wachten tot iemand zich meldt’ - er worden rond bepaalde thema’s

zodanige wijze dat zowel

ook ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij vragers en aanbieders van oplossingen

arbeidsproductiviteit als

elkaar kunnen treffen.

kwaliteit van de arbeid
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Voor wat betreft de rol van de overheid is op regionale schaal vooral de provincie van be-
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lang. Provincies hebben een sleutelrol bij het faciliteren van de regionale kennisdriehoek, het
bedrijventerreinenbeleid, het regionaal vestigingsklimaat en de ruimtelijke inpassing van bedrijvigheid en kennisinstellingen. Gemeenten zouden zich voornamelijk moeten richten op
het zo goed mogelijk faciliteren van het bedrijfsleven. Een gemeente kan hierdoor de ideale
omstandigheden scheppen (bijvoorbeeld in een bestemmingsplan) en kan partijen bij elkaar
brengen. Een gemeente kan een springplank bieden aan talenten die er al zijn, wellicht eerder
dan op zoek gaan naar nieuwe sectoren die aansluiten op het topsectorenbeleid. Gemeenten hoeven voor succesvol beleid dus niet afhankelijk te zijn van het topsectorenbeleid, maar
kunnen in de geest van het beleid veel voor elkaar krijgen. Dat zal zich vooral richten op een
adequaat arbeidsmarktbeleid, in samenwerking met het bedrijfsleven en regionale scholingsen opleidingsinstituten. Concrete aanknopingspunten zijn het zorgdragen voor voldoende en
voldoende gekwalificeerd personeel. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds worden
bedrijven op deze wijze gesteund in hun innovatief DNA en concurrentiekracht. Anderzijds beperkt het het aantal potentieel werkenden, dat door onvoldoende kwalificaties aan de kant
blijft staan en daarmee een beroep doet op de collectieve voorzieningen.

Trek flexibele grenzen
De ‘Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer’ heeft enkele onderscheidende kenmerken. Dat zijn de lokale, c.q. regionale component – dichtbij, zo veel mogelijk gericht op
de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer – en de primaire gerichtheid op het
bedrijfsleven, in de praktijk vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB). Uit dit onderzoek blijkt dat
deze grenzen niet zo strak zijn te trekken als we naar het thema topsectoren kijken.
Het is voor ondernemers die hun kansen willen vergroten (onder andere door meer gebruik te
maken van de mogelijkheden die het topsectorenbeleid biedt) interessant om aan te sluiten bij
bestaande initiatieven of clusters van innovatieve activiteiten. De schaal waarop deze te vinden
zijn, ligt eerder op het niveau van de zuidvleugel van de Randstad, dan op lokaal niveau. Bovendien trekken vaak grote bedrijven de kar omdat ze de juiste contacten hebben bij de overheid,
bestuur en politiek en kennisinstellingen en de mankracht en het financiële uithoudingsvermogen hebben om innovatieve projecten op te zetten. In enkele topsectoren, bijvoorbeeld
‘energie’ heeft het bedrijfsleven vaak zelfs een initiërende en sturende rol, die kan uitmonden
in belangrijke akkoorden.
Dit betekent dat ondernemers zullen moeten meebewegen met de schaal die (op dat moment) voor hen relevant is. Daarin zit een ruimtelijke component – soms lokaal, soms regionaal
- maar ook een verwijzing naar de samenhang tussen het grootbedrijf en het MKB.
Tegelijkertijd zijn het vooral het MKB en nieuwe en jonge bedrijven die baat hebben bij goede
lokale en regionale omstandigheden. Deze bedrijven profiteren van een locatie in sterke agglomeraties en clusters: ze hebben hun externe netwerken en omgeving meer nodig. Veel topsectoren tonen dan ook een geografische concentratie en sommige zijn zelfs grensoverschrijdend.
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Denk hierbij aan de Greenports, Brainport Eindhoven, Food Valley in Wageningen, BioScience
park in Leiden, Health Valley in Nijmegen, de Zuidas in Amsterdam de haven van Rotterdam.
Deze clusters maken integraal onderdeel uit van de desbetreffende topsectoren. Voorbeelden
van clusters in de Metropoolregio zijn The Hague Security Delta (topsectoren HTMS) en het
internationale cluster van Recht, Vrede en Veiligheid (topgebied hoofdkantoren).
Om maximaal te kunnen profiteren van de kansen die het topsectorenbeleid ze biedt, zullen
ondernemers uit Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer daarom hun grenzen moeten verleggen. Niet alleen fysiek – markt en doelgebied vergroten -, maar ook in meer overdrachtelijke zin,
door aansluiting te zoeken bij en samen te werken met bedrijven die een vooraanstaande rol
in een bepaalde sector hebben. En door niet alleen te praten over het topsectorenbeleid, maar
ook in de geest ervan te handelen: blijven zoeken naar kansen om te blijven vernieuwen en het
bedrijf te versterken.
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Bijlage 1 Deelnemers interviews en rondetafelgesprek en bronvermelding
De onderstaande personen hebben in een interview of het Ronde Tafel
gesprek hun kennis en visie gedeeld.
De heer A.F. Van der Touw		

Siemens Nederland N.V.

De heer P. d’Hond			

Syntens Innovatie Centrum

De heer G. Huizinga 		

Vereniging FME-CWM

De heer P. H.P. Sierat 		

Transport en Logistiek Nederland

De heer W. J. van Zanten 		

Transport en Logistiek Nederland

De heer H. Weitmann 		

Nutricia

De heer H.W. van Dorp 		

Van Dorp Installaties

De heer M. Krassenburg		

RVOZ Ondernemersvereniging Zoetermeer

De heer M. van Duijn		

Ortec

De heer L. van der Meulen		

Viba

De heer W. Waaijer		

Aannemingsbedrijf W.A. Waaijer B.V.

De heer M. Zaadhof		

Schouten & De Jong Projectontwikkeling B.V.

De heer E. Zwart			

Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer

De heer B. Emmens		

Gemeente Zoetermeer

De heer E. Haan			

Gemeente Zoetermeer

De heer P. van Ostaijen		

Gemeente Leidschendam-Voorburg
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KvK Den Haag/The Hague Security Delta.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (http://mrdh.nl/economie).
Ministerie van EL&I Voortgangsrapportage. Bedrijvenbeleid in volle gang, oktober 2013.
Panteia/EIM. Kleinschalig Ondernemen 2011.
Panteia/EIM. Topsectoren: beeld en ontwikkeling, april 2013.
Panteia/EIM. Topsectoren in beeld, mei 2013.
Platform Bèta Techniek (www.centresofexpertise.nl).
PBL en CBS. De ratio van ruimtelijk-economisch topsectorenbeleid, 2012.
Rabobank. Conjunctuurbeeld, oktober 2013.
Rabobank. Economisch Kwartaalbericht, september 2013.
Rabobank. Regionaal Economische Thermometer, 2013.
Stadsgewest Haaglanden. Haaglanden in Cijfers, 2013.
Stadsgewest Haaglanden, Werkgelegenheidsregister Haaglanden.
Syntens (www.syntens.nl).
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Bijlage 2 Nuttige organisaties en websites23
Overheid
MKB Loket: www.syntens.nl/topsector-mkb-loket
Agentschap NL: www.agentschapnl.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren
Ministerie van EZ/topsectoren: www.topsectoren.nl
Zuidvleugel: www.zuidvleugel.nl

Brancheorganisaties
FME-CWM – Technologische industrie: www.fme.nl
TLN – Logistiek: www.tln.nl/Onderwerpen/Logistiek-en-ICT/Topsector
GOC – Creatieve industrie: www.goc.nl
Holland Health Tech – Medische Technologie: www.hollandhealthtech.nl

TKI’s
Topsector Agro & Food: www.tki-agrifood.nl
Topsector Tuinbouw: www.topsectortu.nl
Topsector Logistiek: www.topsectorlogistiek.nl
HTSM: www.hollandhightech.nl
Life Sciences & Health: www.zonmw.nl/nl/themas/thema-detail/topsector-life-sciences-health

23	De Kamer van Koophandel en Syntens
fuseren op 1 januari
2014. Mogelijk heeft
dat invloed op de
aangegeven links
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