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Vanavond 

• Introductie 

• BeleidsVerkenning Nederland (BVNL) 

• Onderzoek Kracht van Oost-Nederland 

• Constanten en dilemma’s 

• Discussie 
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Introductie 

• Werk bij de provincie Overijssel, afdeling economie & 
cultuur 

• Betrokken als adviseur strategie bij: verkenningen, 
omzetten politiek -> beleid, onderzoek, 
projectontwikkeling 

• Regionale economie: 

 Ruimtelijk & vestigingsklimaat 

 Arbeidsmarkt & onderwijs 

 MKB & Ondernemerschap 

 Eco-systeem: innovatie & internationaal 

 Participaties en fondsen 

• Persoonlijke bijdrage 
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BeleidsVerkenning NL 

Opdrachtgever: 
Ministerie Infrastructuur & Milieu 
2014-2015 
BVNL | Regionale Fase 
Beleidsverkenning 
Versterking Vestigingsklimaat 
Nederland 
Strategieënateliers met 
6 regio’s w.o. Twente 
 
Parallel traject | (‘concurrent): 
REOS (Mainports-Brainport) 
2015 
 
Samengebracht in: 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
Verwacht: 2016 
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Van informatie -> kennis -> inzicht 
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BVNL: SWOT-analyse voor Twente 
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BVNL: centrale opgaven en strategische  
opties voor Twente 

Specialised 
Twente 

Groots 
Twente 

Brede basis 
Twente 
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BVNL: uitwerking van opgaven 
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BVNL: drie strategieën bedacht voor Twente 
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Reflectie op BVNL 

• Interessante benadering o.l.v. architect/atelier-leider 
(Daan Zandbelt) ~ ontwerpgerichte invalshoek. 

• Regionale timing en landing van rapport ongelukkig 
(regio-organisatie, verkiezingen PS).  

• Impact: zeer beperkt, zowel regionaal als nationaal. 

• Natuur en landschap ontbreken als zelfstandig thema. 
Ondergeschikt aan economie. 

• Een dergelijke ontwerpaanpak vraagt om 
gecommitteerde opdrachtgevers. 
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Kracht van Oost-Nederland 

Oost-NL 

Overijssel Gelderland 
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9 Regio’s: 

Provincies: 

Landsdeel: 

Opdrachtgevers: Overijssel en Gelderland 
Doel: vanuit begrepen kracht naar toekomstvaardig handelen 
Sneak preview. Oplevering: congres 6 december te Zwolle 
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Deel 1: Positionering van Oost-Nederland 

 
• Landsdeel t.o.v. Nederland:  

– groei en stand van zaken: Oost doet het vaak beter, beh. bij productiviteit  

 

• Provincies t.o.v. concurrerende regio’s in Europa:  
– vestigingsklimaat 

 

• Regio’s t.o.v. elkaar:  
– productiviteit en economische groei 

 
 

Deel 2: kracht van regio’s in Oost-Nederland 
 
 

• Verdienvermogen: groeikracht  
– comparatieve voordelen: groei door specialisatie   
– toename toegevoegde waarde (= opbrengst – kosten) 

• Aanpassingsvermogen: veerkracht  
– creatieve destructie: selectie door bedrijfsdynamiek 
– groei door ondernemerschap in startende en bestaande bedrijven   

  

• Combinatievermogen: integratiekracht   
– gerelateerde variëteit: innovatie door verbinden van overeenkomstige kennis & vaardigheden 

tussen bedrijfsklassen  
– (potentiële) kennisuitwisseling binnen en tussen regio’s 
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Concurrerende regio’s in Europa  (PBL) 

 

Concurrerende regio’s = regio’s met overeenkomstige   

• exportmarkten 

• directe buitenlandse investeringen 

• kennisvelden 
 

Concurrerende regio’s van Overijssel en Gelderland (in algemene 
zin): Noord-Brabant, Utrecht, regio Osnabrück, regio Münster, 
regio Düsseldorf, Tübingen, Vlaams Brabant [regio Leuven] en 
regio Parijs 
 

Samenstelling concurrerende regio’s verschilt per sector 
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internationale vestigingsklimaat: 

beide provincies behoren tot de Europese subtop  
Gelderland goed vergelijkbaar met concurrenten 
Overijssel blijft achter op kennis en stedelijkheid 

Overijssel Gelderland 
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 regionale indeling: 
‘Daily Urban Systems’    

 

• Oost-Nederland kent een polycentrisch stedelijk netwerk,   dat 
bestaat uit verschillende middelgrote agglomeraties.     Die 
agglomeraties noemen we ‘Daily Urban Systems’ (DUS). Dit zijn 
regio’s waarbinnen het merendeel van het dagelijkse leven 
plaatsvindt. 
 

• De DUS-regio’s zijn afgebakend op basis van pendelstromen van 
middelhoog opgeleiden en andere ruimtelijke relaties      (bijv. 
koopstromen). 

 

• Dit levert in Oost-Nederland negen DUS-regio’s op    (inclusief 
sommige gemeenten buiten beide provincies)    
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Interregionale verhuissaldi van DUS-regio’s  in Oost-Nederland, 2006-2012 
verschillen naar opleidingsniveau  

 

 
      

hoog opgeleiden middelhoog opgeleiden 
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Productiviteitsniveau*: 
Zwolle boven niveau van Oost, Twente en Stedendriehoek eronder 
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* productiviteit gemeten in toegevoegde waarde per arbeidsplaats 
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SWOT van verdienvermogen  

 
‘Rising stars’ 
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‘Stars’ 
(sterkte) 

 

 
 
 
 
 

‘Shrinking  industries’ 
(zwakte en bedreiging) 
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Specialisatiegraad   

Geen specialisatie Wel specialisatie 

0 
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SWOT op basis van de drie regionale vermogens 

Zwaktes: 

• Verdienvermogen: ‘shrinking industries’ 

• Aanpassingsvermogen: ‘downsizing regime’ 

• Combinatievermogen: kans op opheffing 

Kansen: 

• Verdienvermogen: ‘rising stars’ 

• Aanpassingsvermogen: ‘entrepreneurial regime’ 

• Combinatievermogen: kans op cross-overs 

Sterktes: 

• Verdienvermogen: ‘stars’ 

• Aanpassingsvermogen: ‘routinized regime’ 

• Combinatievermogen: kans op doorgroei  

Bedreigingen: 

• Verdienvermogen: ‘shrinking industries’ 

• Aanpassingsvermogen: ‘revolving door regime’ 

• Combinatievermogen: kans op krimp 
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groeiregimes per bedrijfstak in de drie Overijsselse regio’s  
weinig ondernemersregimes, veel geroutineerde regimes  

Industrie en bouw 

2000-2015 Zw Tw CT St 

Energie GR GR OR 

Voedingsindustrie GR KR KR 

Textielindustrie KR KR KR 

Hout & Papier KR KR KR 

Chemie KR KR KR 

Metaalindustrie KR KR KR 

Technologische ind. KR KR KR 

Meubelindustrie OR KR GR 

NUTS GR GR DR 

Bouw KR DR DR 

Handel en diensten 

2000-2015 Zw Tw CT St 

Grooth. & :Logistiek GR GR DR 

Detailh. & Horeca GR GR GR 

Media & ICT OR OR OR 

Financiële diensten KR KR DR 

Vastgoed GR GR KR 

Zakelijke diensten OR OR OR 

Openbaar bestuur GR KR GR 

Onderwijs GR GR GR 

Zorg GR GR OR 

Cultuur & Recreatie OR OR OR 

* Door onzuiverheden in de data kunnen voor de landbouw geen groeiregimes 
bepaald worden 

OR = Ondernemersregime DR = Draaideurregime   
GR =  Geroutineerd regime KR = Krimpregime 
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Kansen voor regionale samenwerking  
met andere regio’s 

Twente kan door opschaling een scharnierpuntfunctie vervullen in de 
kenniseconomie van Oost-Nederland en Duitsland, want 

 

• Twente heeft zelf een sterke uitgangspositie in veel topsectoren 
behalve de hoogwaardige dienstensectoren  

• Twente heeft de regionale economische omvang voor opschaling 
van cross-overs en diversificatie, maar mist bij uitblijven van 
opschaling marktpotentieel voor doorgroei 

 

Twente moet het vooral hebben van samenwerking met de 
Achterhoek en samenwerkingen over de nationale grens heen 
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Conclusie: meer economie dan ruimtelijk,  
maar ‘afstand’ blijft thema. 
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