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Beter doen waar je goed in bent.
Dat is het idee
Als coöperatieve Rabobank zijn wij diep geworteld in de samenle-

Graag spreken wij onze waardering en dank uit aan deze partners.

ving waarin en waarvoor wij dagelijks opereren. Het is onze ambi-

Maar zeker ook aan de geïnterviewden. Zij hebben ieder vanuit

tie om ondernemende mensen te ondersteunen bij het realiseren

hun specifieke deskundigheid en betrokkenheid een belangrijke

van hun ambities. Voor ons was het dan ook vanzelfsprekend dat

inhoudelijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit

wij in tijden van economische onrust en lokale onzekerheid een

rapport.

impuls willen geven aan de economische kracht van Oss.
Oss heeft al veel te bieden; voor ondernemers en voor haar inwo-

Een belangrijk element van De Kracht van Oss zijn de bestaande

ners. Maar ook andersom; het bedrijfsleven is voor Oss en de

vormen van samenwerking. Voor Oss is het duidelijk dat samen

omliggende regio van grote betekenis.

werken om sterker te worden kan leiden tot een aantrekkelijk per-

Met dit onderzoek naar de economische kracht van Oss willen wij

spectief. Deze eindrapportage verbindt dat element aan aankno-

in eerste instantie die kracht transparanter maken en zoeken naar

pingspunten voor toekomstige acties.

mogelijkheden om die kracht verder te versterken.

Waar wij er als Rabobank naar streven om morgen beter te zijn

Wij staan in deze ambitie niet alleen. In de gemeente Oss, de drie

dan vandaag vertrouwen wij erop dat het resultaat van dit eco-

overkoepelende ondernemersorganisaties, OIK, Tibo en OVO en

nomisch onderzoek en de daarop gebaseerde aanbevelingen een

de Kamer van Koophandel hebben wij partners gevonden om

impuls zullen zijn om een nog krachtiger Oss te realiseren.

De Kracht van Oss te ontdekken en de verbeterkansen te grijpen.
Gedurende het onderzoek zijn zij nauw betrokken geweest bij

Beter doen waar je goed in bent, is daarbij het idee.

de voortgang. Hun functie als klankbord heeft de onderzoekers
van de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank
Nederland in staat gesteld om een volledig en breed gedragen

Namens Rabobank Oss e.o. en de Stuurgroep “De Kracht van Oss”

document op te stellen.
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aanbevelingen
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De Kracht van Oss

1

e aanbeveling :

Intensiveer samenwerking van overheid en
bedrijfsleven
De kracht van Oss zit in de diepgewortelde samenwerking van
overheid en bedrijfsleven. Oss is een samenwerkingsstad, venti-

J. van Loon, wethouder economische zaken en

leer deze kracht op uniforme manier. Communiceer als betrok-

J. Luijpen, accountmanager ondernemers-zaken

kenen ook in deze tijd zorgvuldig en onderbouwd, zowel van
de zijde van de overheid, als van die van het bedrijfsleven en

gemeente Oss:

“Ondernemerschap,
creativiteit en samenwerking hebben Oss
groot gemaakt en zijn
blijvende krachten
voor de toekomstige
ontwikkeling.”

daarmee verbonden organisaties. Stem belangrijke communicatie
met elkaar af. Goed nieuws is ook nieuws.

2

e aanbeveling :

Wees alert en oplossingsgericht
Voorkom voor bedrijven en gezinnen die het moeilijk hebben
verdere onherstelbare schade door gezamenlijk (ondernemer,
accountant, bank, schuldeisers, overheid) naar oplossingen te
zoeken. Ondernemersverenigingen spelen hierbij een verbindende rol richting hun achterban. Saneren is altijd beter dan een
faillissement. Inventariseer daartoe de kansen en bedreigingen
bij bedrijven en gezinnen die relatief zwaar door de moeilijke
omstandigheden worden getroffen (bijvoorbeeld wanneer beide
kostwinners hun baan verliezen).

Economisch presteren (2009)

Bron: Rabobank/EIM
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Als gevolg van de kredietcrisis stonden ook de economische prestaties van het Osse bedrijfsleven in 2009 en 2010 onder druk.* Dit is
onder meer verklaarbaar door de sterke vertegenwoordiging van
de conjunctuurgevoelige industrie in de sectorstructuur van de
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van een nog niet bestendig economisch herstel. In Oss is ook nog
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geen sprake van eenduidig herstel. Tijd om het tij te keren. Dit kan
alleen als alle partijen de krachten bundelen. Startpunt voor actie
vormt de studie De Kracht van Oss, die regionale economen van
Rabobank Nederland in opdracht van Rabobank Oss e.o. hebben

4,0
Oss

Noordoost-Brabant

Benchmark
industriesteden

verricht. De bank wil hiermee inzicht bieden in de economische
ontwikkelingen in Oss en mogelijkheden aandragen om de economische kracht van de gemeente te versterken. In deze brochure treft
u de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen uit dit rapport aan.

* Aan het eind van deze brochure staat een korte uitleg van de gebruikte
onderzoeksmethodiek.
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e aanbeveling :

Faciliteer behoud van kennis
De kracht van Oss zit in de clustering van kennis, onder meer
op farmaceutisch terrein. Kennis vervliegt snel. Handel daarom
adequaat om kennis te behouden. Lever ook vanuit de lokale
bancaire en ondernemersomgeving zo concreet mogelijke inzet
om goed opgeleide mensen perspectief en een plek te bieden, in
een dienstbetrekking of als zelfstandig ondernemer.

4

e aanbeveling :

Stimuleer ondernemerschap
Ondernemerschap is de centrale pijler onder de lokale economie.
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen/investeringsmaatschappijen of een regio/investeringsfonds, waarin publieke en private
middelen worden gebundeld, kunnen ondernemers in deze fase
van de conjunctuur ondersteunen. Onderzoek daarom in welke
mate publiekprivate samenwerking kan helpen om de Osse economie al dan niet tijdelijk te stimuleren. Deze participatie zou zich
kunnen richten op vermogensverstrekking, maar nog veel meer
op marktkansen, ondernemerschap en bedrijfsvoering: lokaal

R.B. Prins, voormalig locatiedirecteur Organon scheidend voorzitter OIK:

“Starters en MKB
moet de mogelijkheid
worden geboden om
de stap van 3 naar 10
naar 20 werknemers
te maken.”

mentorschap.

Economie klimt
voorzichtig uit
het dal

6

Ondernemers in de maakindustrie hebben het de afgelopen periode moeilijk gehad. Zij zullen echter als eerste weer van de opleving profiteren. De industrie is namelijk een sprekend voorbeeld
van een sector die in een crisis als eerste de klappen krijgt, maar
ook als eerste profiteert van het herstel. Andere conjunctuurvolgers zoals de bouwnijverheid hebben het nog zwaar. Zolang de
woningmarkt slap is en de nieuwbouwproductie laag, blijven de
perspectieven voor deze sector bescheiden.

De Kracht van Oss

BBP ontwikkeling Nederland 2000-2010

Onze economie bevindt zich op een omslagpunt. Aan de ene
kant zijn er signalen dat het dieptepunt definitief achter ons ligt.

700

–

Mld €

Aan de andere kant is de nasleep van de recessie in het dagelijkse leven nog voelbaar door de aanhoudende berichten over

Bron: CBS

BNP in constante prijzen (2000)

600

reorganisaties en ontslagen, een bescheiden koopkrachtplaatje
voor 2010 en 2011 en vertrouwensindicatoren die –zeker bij de

500

consument– nog niet in het groen zitten. Houd rekening met de
gevoeligheid voor negatieve prikkels. Hier ligt een verantwoor-

400

delijkheid voor de overheid (gemeente, provincie), de Rabobank
als (mentaal) marktleider, ondernemersorganisaties en andere
instanties, waaronder de Kamer van Koophandel.
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Samenstelling industrie,
aantal banen per branche (2009)
Oss
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De conjunctuurgevoeligheid
van de Osse
economie

n Voedingsmiddelen
n Textiel, meubels en papier
n Chemie en farmacie
n Metaal, rubber kunststof
n Machine
n Auto en transportmiddelen
n Overige goederen
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De Kracht van Oss

J. Verwijst, manager Finance - Wijnen Meat BV:

“De bereidheid
om info en kennis
te delen en in
noodgevallen ook
capaciteit en materieel is kenmerkend
voor Osse bedrijven
in onze sector.”

5

e aanbeveling :

Benut de ruimte voor verbreding van de
economie
De kracht van Oss zit in de aanwezige ruimte voor het bedrijfsleven. Gebruik deze om de basis onder de lokale economie te verbreden door waar mogelijk een grotere variëteit van activiteiten,
bedrijven en sectoren een plaats te geven. Onderschat daarbij
de kracht van het midden- en kleinbedrijf niet (inclusief starters
en ZZP’ers): vele kleintjes maken ook één grote en zijn vaak gezamenlijk een stuk stabieler. Goede (boven-)regionale samenwerking en afstemming dient daarbij als vertrekpunt.

De recente ontwikkelingen bevestigen

dienstverlening heeft –onder meer vanwege de afzetmarkt- een

de gevoeligheid van de Osse economie

sterke voorkeur voor centralisatie in grootstedelijke gemeenten.

voor conjuncturele schommelingen. Het

De opgave voor de toeristisch-recreatieve sector ligt vooral in het

ligt dan voor de hand om te blijven stre-

verbinden van verschillende elementen tot een gevarieerd en kwa-

ven naar een breder gefundeerde lokale

litatief onderscheidend product. Daarbij moet de sector voldoende

economie. In Oss kan vooral de dienstver-

differentiatie behouden. Ook zou een dergelijke strategie moeten

lening worden versterkt, deels gericht op

samengaan met samenwerking en afstemming op een hoger,

het bedrijfsleven, deels op de consument. Ook voor de toeristisch-

bovengemeentelijk niveau. Op die wijze kan een evenwichtigere

recreatieve sector zijn mogelijkheden. De ervaring leert echter dat

economische structuur ontstaan die bestand is tegen eenzijdige

dit zeer langlopende trajecten zijn. Een zekere regionale specialisatie

schokken. Een dergelijke benadering doet ook recht aan het feit dat

hangt doorgaans samen met de mate waarin een gebied zich

veel markten, waaronder de arbeidsmarkt, bovenlokaal functioneren

onderscheidt op vestigingsplaatsfactoren als beschikbaarheid van

(zie bijvoorbeeld de aanzienlijke pendelstromen in de regio).

grondstoffen, bereikbaarheid, arbeidspotentieel en de nabijheid van
afzetmarkten. Zo vestigde de industrie zich van oudsher op plaatsen
waar de belangrijkste grondstoffen voor handen waren. De zakelijke

Rabobank. Een bank met ideeën.
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e aanbeveling :

Verzilver en benut regionale samenwerking
De kracht van Oss zit in de regionale samenwerkingsverbanden,
A(s)50, Waalboss en 5-sterren regio. Intensiveer samenwerking
met andere gemeenten en de provincie om de actuele én structurele vraagstukken van Oss aan te pakken. Zoek afstemming,

H. Windmüller, algemeen directeur BrabantWonen:

krachtenbundeling en gezamenlijke regie. Zoek samenwerking

“De woningopgave
kunnen we alleen
bereiken door regionale samenwerking
van gemeenten, wel
zijn, woon- en zorg
instellingen.”

in eerste instantie op het niveau van de buurgemeenten Veghel,
Uden en ‘s-Hertogenbosch/Nijmegen. Laat provinciegrenzen
geen belemmering zijn om goede samenwerking met Nijmegen
op te bouwen, vooral op het vlak van kennis/health.

7

e aanbeveling :

Kijk over de Osse grenzen heen
De kracht van Oss zit in harde netwerken (positie NoordoostBrabant) maar ook in zachte (mentale) netwerken van bedrijven/
overheid en samenleving. Blijf echter niet te lang op de schaal
van Oss denken; soms werken oplossingen op een grotere schaal
beter. Zoek en versterk lijnen, regionaal/ruimtelijk, maar ook in
clusters van bedrijven en activiteiten. Act local, think global.

Productiekrimp
en winsterosie
in 2009

Economische groei (2009)

Bron: Rabobank/EIM
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Vooral op economische groei, zoals gemeten met de Regionaal-

lijke financiële structuur van het bedrijfsleven (iets beter rendement

Economische Thermometer (RET) van Rabobank Nederland, is Oss in

op eigen vermogen) en een arbeidsproductiviteit die zich duidelijk

2009 flink achtergebleven bij het landelijk gemiddelde. We zien dat

in positieve zin van andere regio’s onderscheidt. De inbreng en aan-

terug bij de productiekrimp en de winsterosie van het Osse bedrijfs-

wezigheid van de industrie, die garant staat voor hoge productivi-

leven. En dat niet alleen bij de industrie, maar in het verlengde

teitscijfers, is daarbij van belang. Daarnaast is Oss een belangrijk cen-

daarvan ook in de sectoren transport/logistiek en handel. Daarnaast

trum van werkgelegenheid, niet alleen voor de gemeente zelf, maar

liepen de investeringen en de werkgelegenheid in Oss aanzienlijk

ook voor omliggende kernen en gemeenten. Oss vervult daarmee

terug.

(nog steeds) zijn functie als motor voor de regionale economie.

Ondanks de groeiklappen die Oss kreeg als gevolg van de recessie
ligt de economische kracht van Oss nog boven het landelijk gemiddelde. De economische kracht komt deels tot uiting in een behoor-

Rabobank. Een bank met ideeën.
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Oss vervult regionale rol voor
werken, wonen en winkelen
Toevloeiing niet-dagelijkse bestedingen naar Oss (2008)
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De Kracht van Oss

Bron: Rabobank/EIM

8

e aanbeveling :

Creatie van werkgelegenheid dient alle
functies
De kracht van Oss zit in de compleetheid van zijn functies:

J. ter Horst, directeur modehuis Ter Horst Van Geel:

“Verdere uitwerking
van centrummanagement kan bijdragen
aan een beter imago
voor Oss als winkelstad.”

wonen, werken en winkelen. Versterking van de ene functie kan
ook een versterking van de andere functies teweeg brengen.
Ontwikkeling van werkgelegenheid speelt een sleutelrol en dient
na deze lastige periode ook (top-)prioriteit te krijgen.

9

e aanbeveling :

Zet de woonfunctie van Oss verder op de kaart
Ondanks de ruime werkgelegenheid en de woonmogelijkheden
in Oss kent de gemeente een licht vertrekoverschot. Vanuit de
ruimtelijke ligging en intrinsieke kwaliteiten heeft Oss een aantrekkelijk woonpotentieel. Werk daarom samen om de aantrekkelijkheid van Oss als woon- en leefomgeving verder te versterken
en te benadrukken.

De mate waarin de Osse werkgelegenheid ten goede komt aan de

toekomstige vraag te voorzien. Het platform Wonen in Oss fungeert

regio, is terug te zien in de bestaande pendelstromen. De samen-

daarbij als medium om mensen te laten zien wat Oss als woonstad

hang tussen Oss en de regio komt ook naar voren als we kijken naar

te bieden heeft. De toekomstige ontwikkeling van vraag en aanbod

de woon- en de winkelsituatie. Oss heeft een duidelijke regionale

wordt beïnvloed door processen die deels conjunctureel en deels

functie, maar niet het bovenregionale karakter van nabijgelegen

structureel van aard zijn. Structureel leiden huishoudensverdunning

steden als ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. De bestaande interactie

en vergrijzing tot een verandering in de woonwensen. Conjunctureel

en onderlinge verbondenheid/afhankelijkheid op het gebied van

heeft het voorzichtige herstel van de economie als gevolg dat de

werkgelegenheid geven aan dat ontwikkelingen in Oss niet zonder

markt voor koopwoningen nog niet op het niveau van voor de crisis

gevolgen zijn voor de omliggende regio.

is. Het dieptepunt lijkt achter de rug, maar het toekomstig herstel is

De toekomstige woonfunctie van Oss is in sterke mate afhankelijk

deels ook afhankelijk van de aantrekkelijkheid van Oss als werkge-

van de ontwikkeling van vraag en aanbod op de woningmarkt. In

meente.

Oss worden diverse nieuwbouwprojecten gerealiseerd om in de

Rabobank. Een bank met ideeën.
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De industrie in Oss: positie in
een globaal speelveld
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De Kracht van Oss

10

e aanbeveling :

Verbind winkelen met toerisme en recreatie

P. Moors, CFO Brabant Alucast:

“De grootste dip
lijkt voorbij. Groei
zal vooral gedreven
worden door het
binnenhalen van
orders uit nieuwe
markten”

De geplande herontwikkeling van de V&D-locatie verbetert het
centrum als verblijfsgebied. Ook blijft een verdere versterking
van de combinatie van winkelen, voorzieningen en toerisme en
recreatie (T&R) noodzakelijk. Integreer de diversiteit aan promotieactiviteiten. Oss hoeft geen ’s-Hertogenbosch of Nijmegen te
worden, maar kan zich heel goed in positieve zin onderscheiden
met een goed aanbod van consumentenproducten en passende
dienstverlening, zonder de nadelen van de grote stad (bereikbaarheid, parkeergelegenheid et cetera). Gezien zijn grote buitengebied past Oss zeer goed in de regionale T&R-keten. Versterk
de T&R-verbindingen en -ketens van attracties en activiteiten in
Noordoost-Brabant, Arnhem-Nijmegen en Noord-Limburg. Maak
combinaties van stad en land, groen en blauw, historie en eigentijds, cultuur en actief.

11

e aanbeveling :

Onderstreep het belang van de industrie
De kracht van Oss is verbonden met de kenmerken van de
industrie: een hoge arbeidsproductiviteit en een ruim werkgelegenheidsaanbod. Osse industriële bedrijven zijn gebaat bij een
eenduidig industriebeleid vanuit de Rijksoverheid.
Het belang van de industrie is op gemeenteniveau volop bekend.
Op afstand in Den Haag kan dit minder zijn. Overweeg als industriegemeenten of als regio de manieren om het belang van de
sector ook in Den Haag op de agenda te zetten. Bepaal ook wie
hierin als aanjager/kartrekker kan fungeren.

De industrie loopt voorop in de conjuncturele ontwikkelingen. Grote

gerelateerde handel en logistieke activiteiten. De opgaven voor de

(structuur-) verschuivingen (ook in de toekomst) vragen aandacht,

Osse industrie lopen in grote lijnen parallel aan de nationale schaal.

evenals mondiale concurrentie, werkgelegenheidsontwikkeling

Gezien de aard van de problematiek ligt het dan ook voor de hand

die onder druk staat en de noodzaak om in strategische termen te

om de handschoen gezamenlijk op te pakken en misschien zelfs het

denken over de toekomstmogelijkheden van de industrie in ons

voortouw bij de (Rijks-)overheid neer te leggen.

land. Rijksbeleid is gericht op versterking van de kenniscomponent

De ontwikkelingen bij MSD/Organon zorgen voor onzekerheid. De

in de gehele economie en de industrie in het bijzonder. Dit gebeurt

impact van deze ontwikkelingen en het mogelijke verdwijnen van

vanuit de constatering dat de slag om productiecapaciteit tegen de

belangrijke kennis zijn tot een nationaal aandachtspunt uitgegroeid.

achtergrond van mondialisering en lagelonenlanden niet gemakke-

Diverse initiatieven worden momenteel onderzocht of in gang

lijk kan worden gewonnen. De case van MSD/Organon is aanleiding

gezet, zoals de Life Science Campus en een verkoop of doorstart van

om vraagtekens te zetten bij de uitvoering van het kennisbeleid

(delen) van MSD/Organon.

van de overheid en de consistentie waarmee Europese overheden
handelen. Een thematiek die herkenbaar is in Oss, maar waarvan de

Feit is dat Oss wel eerder dergelijke crises heeft gehad en deze tel-

oplossing op een veel grotere schaal dan Oss alleen moet worden

kens heeft overleeft. De vraag op dit moment is hoe zwaar de uitein-

gevonden.

delijke effecten van de crisis zullen zijn en welke factoren/sectoren
in staat zijn om compensatie te bieden. De sterke focus op industrie

De industrie is van grote betekenis voor Oss. Zij is goed voor meer

lijkt in de huidige omstandigheden een belemmering voor de lokale

dan een kwart van de werkgelegenheid. Oss staat dan ook in de

economie. Maar een dergelijke formulering doet te weinig recht aan

top twintig van Nederlandse industriegemeenten. We zien dat

het feit dat de industrie Oss ook heeft gemaakt tot wat de gemeente

terugkomen in beleidskeuzen van de gemeente en het inrichtings-,

nu is: een redelijk complete stad die desondanks last heeft van een

ruimtelijke ordenings- en bedrijfsterreinenbeleid. We zien ook veel

voor dit moment ‘ongelukkige’ sectorstructuur.

Rabobank. Een bank met ideeën.
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G.J. van der Kroon,
Director Den Hartogh Liquid Logistics BV
en voorzitter Logistiek Platform Oss:

12

e aanbeveling :

Hou de verbinding met de logistiek
De kracht van Oss zit in de fysieke verbindingen (weg, water
en spoor) en de kennis en het organisatievermogen van zijn
logistieke bedrijven. Versterk en faciliteer samen met de
betreffende ondernemers het logistieke cluster, door ruimte te
geven aan bedrijvigheid, ondernemersinitiatieven en samen
werking met scholen en kennisinstellingen. Het logistieke cluster
van Oss wordt gedomineerd door enkele toonaangevende
bedrijven die als geen ander kijk hebben op de mogelijkheden
en verbeterpunten. Zorg er –ook als overheid– voor om daarop

“De noordverbinding naar de A15,
de spooraansluiting
met de Osse Overslag
Terminal; we moeten
werk maken van de
infrastructuur.”

aangesloten te zijn.

De logistiek
in Oss: van
dienende naar
dragende sector

Samenstelling logistiek,
aantal banen per branche (2009)
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Bron: LISA
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De aanwezigheid van industriële bedrijven,

netwerken van distributieregio’s, waaraan veel verschillende schakels

goede infrastructuur, bereikbaarheid en

(modaliteiten, partijen) hun bijdrage leveren.

voorzieningen hebben er toe geleid dat de

Oss kan een substantiële schakel zijn in de achterlandverbindingen

logistiek voor Oss van relatief grote beteke-

vanuit de Rijnmond. Wel zal de gemeente er rekening mee moeten

nis is. Inmiddels bedient de sector vanuit

houden dat haar onderscheidend vermogen niet zit in het afhande-

de gemeente veel meer klanten dan alleen

len van ‘dikke’ goederenstromen, maar veel meer in het bedienen

uit de industrie of alleen uit de regio.

van nichemarkten, gericht op specifieke bedrijven of producten.

De logistiek is een sector met dunne marges, waarin organisatie,

De trend dat logistieke activiteiten steeds meer verschuiven van

efficiency, (schaal-)grootte, internationalisatie, kostenbesparing- en

‘doen’ naar ‘organiseren’ maakt duidelijk dat de gebondenheid met

duurzaamheidsaspecten zeker op dit moment het verschil maken

de vestigingslocatie ook in deze sector afneemt en extra inspannin-

tussen winst en verlies. Dit vertaalt zich onder meer in steeds fijnere

gen nodig zijn om bedrijven te binden.

Rabobank. Een bank met ideeën.
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13

e aanbeveling :

Creëer mogelijkheden voor zakelijke starters
De zakelijke dienstverlening is in Oss nooit de dragende sector
geweest. In het afgelopen decennium is de omvang van de sector ook in Oss duidelijk toegenomen. De mogelijkheden voor de
stad liggen eerder bij kleinschalig dan bij grootschalig. Faciliteer
daarom ook de vestigingsmogelijkheden voor starters in de sector. Ondernemers, gebruik je regionale betrokkenheid als onderscheidend vermogen.

14

e aanbeveling :

Wees trots op Oss
De kracht van Oss zit in zijn betrokken, gemotiveerde en hardwerkende mensen: ondernemers, bestuurders en burgers en de
intensieve samenwerking en afstemming tussen hen. Koester en
versterk dit en laat de successen ervan zien, zodat er een olievlekwerking ontstaat. Speel elkaar de bal toe en probeer elkaar niet
de loef af te steken. Waarom iets van ver halen als het ook om de
hoek beschikbaar is? Communiceer ook goed nieuws en laat een
ieder op zijn schaal en binnen zijn mogelijkheden de kracht van
Oss benadrukken met overkoepelende thema’s als: ‘Wonen…..

Drs. J.M.P. van der Laak RA, directeur De Beer
Accountants & Belastingadviseurs:

“Schaalvergroting
laat ruimte voor
kleinere spelers
om zich te onderscheiden op
nabijheid en
betrokkenheid.”

dat is Oss”, ‘Vestigen……..juist in Oss’,

De zakelijke dienstverlening
in Oss: subregionale ruimte

18

De Kracht van Oss

In het afgelopen decennium is het belang van de zakelijke dienst-

Hierdoor is clustering van kennis en capaciteit veel minder aan de

verlening in Nederland verder toegenomen. Daarbij vond een

orde dan bij zakelijke dienstverleners. In zekere zin zijn er overeen-

sterke concentratie plaats op goed bereikbare en centrale locaties.

komsten tussen industriële activiteiten en facilitaire dienstverleners,

De onomkeerbare concentratietendens bij zakelijke dienstverleners

ook waar het gaat om de inzet van mensen en middelen. Hierdoor is

lijkt niet direct in het voordeel van Oss. Aan de andere kant biedt

een geleidelijke uitruil tussen industrie en facilitaire dienstverlening

het dienstverleners in sommige branches wel het voordeel om zich

niet onlogisch. Dit wordt bevestigd doordat de opkomst van de faci-

als regionaal betrokken partij te profileren, door het functionele

litaire dienstverlening mede is gestimuleerd door de concentratie op

en soms zelfs ruimtelijke ‘gat’ op te vullen dat de grotere concerns

kernactiviteiten in andere sectoren, waaronder de industrie.

achterlaten. Voor facilitaire dienstverleners (beheer, schoonmaak,
beveiliging et cetera) is nabijheid van de klant een belangrijke factor.

Rabobank. Een bank met ideeën.
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Onderzoeksmethodiek

Toelichting figuren economische prestatie,
groei en kracht

Om de kracht van Oss in dit onderzoek te kunnen duiden, is een

Voor het meten van de economische prestatie van het bedrijfs-

grote verscheidenheid aan bronnen gebruikt. Analyses van open-

leven is gebruik gemaakt van de Regionaal-Economische

baar beschikbare gegevens, eerdere studies van onderzoeksbu-

Thermometer (RET). Deze is ontwikkeld door Kennis en

reaus en beleidsrapporten van overheden vormen, aangevuld

Economisch Onderzoek, het economisch onderzoeksinstituut van

met eigen Rabobankdata de cijfermatige onderbouwing. De uit-

Rabobank Nederland. De RET meet de economische prestaties

komsten van deze analyses zijn vervolgens getoetst in een aantal

van Nederlandse regio’s op acht variabelen en vergelijkt deze

interviews met regionaal betrokkenen en twee bijeenkomsten

met het Nederlands gemiddelde. Het Nederlands gemiddelde

met de voor dit onderzoek geformeerde stuurgroep.

krijgt standaard het cijfer zes. Scoort een regio boven de zes dan
heeft men het beter gedaan dan het landelijk gemiddelde, ligt

het score onder de zes dan deed men het minder goed. De acht

variabelen zijn onderverdeeld in twee indicatoren: economische
groei en economische kracht. Het gemiddelde van de economi-

sche groei en economische kracht vormt de totale economische
prestatie.
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