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De Kracht van Oostland

Inleiding
De Kracht van Oostland bestaat uit twee onderdelen:
de economische thermometer en een themastudie. De
economische thermometer geeft inzicht in de economische
prestaties van het bedrijfsleven in het Oostland
(Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp) in 2009 (hoofdstuk
1). Met de themastudie besteden we dit jaar aandacht aan
de identiteit en het imago van het Oostland (hoofdstuk 2),
waarbinnen ook het vestigingsklimaat van de regio aan bod
komt.
De naam Oostland komt uit 1996, is vanuit de markt
ontstaan en krijgt tot nu toe vooral invulling door het
bedrijfsleven in de regio. Het zijn dan ook de ondernemers
die de wens hebben geuit om het imago van het Oostland
te onderzoeken. Met De Kracht van Oostland 2010 komen
de Rabobank, Kamer van Koophandel Den Haag en de
gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp aan deze
wens tegemoet. Welke associaties hebben ondernemers bij
het Oostland? Welke positie wil de regio innemen en met
welke onderscheidende kwaliteiten kan het gebied zichzelf
promoten? Deze vragen worden, samen met vragen over
de naam Oostland en de bekendheid van het gebied, in de
themastudie beantwoord.
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen is
een online enquête uitgezet onder het bedrijfsleven
in het Oostland. Hier hebben 519 ondernemers aan
deelgenomen. In de respons zijn beide gemeenten en
de verschillende sectoren voldoende vertegenwoordigd
om over deze specifieke groepen betrouwbare uitspraken
te doen. In de bijlagen is een verdeling van de respons
opgenomen. Daarnaast hebben twintig ondernemers
buiten het Oostland een aantal vragen beantwoord ter
vergelijking. De resultaten van de enquête zijn tijdens
een workshop voorgelegd aan belanghebbenden uit
verschillende branches in de regio.

Tijdens de workshop is vooral gediscussieerd over de vraag
op welke manier de regio kan worden gepromoot en wie
daarvoor verantwoordelijk is.
Dit rapport begint met de conclusies en aanbevelingen,
gevolgd door de economische thermometer, het imago van
het Oostland en het vestigingsklimaat.
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Conclusies en aanbevelingen
Economische thermometer
Het rapportcijfer voor economische prestatie komt in
2009 uit op een 5,9 voor het Oostland. De economische
prestaties van beide gemeenten zijn in 2009 vergelijkbaar,
allebei een 5,9. De economische structuur van
Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp zorgen wel voor
verschillen in de totstandkoming van de economische
prestaties.
De economische groei in Oostland krijgt in 2009 een 6,3.
Opvallend is dat het Oostland voor economische groei
een voldoende krijgt en bovendien beter scoort dan de
omliggende regio’s. Doordat de economische structuur
van de beide gemeenten verschilt is er ook een verschil in
economische groei. Pijnacker-Nootdorp scoort een 7,1 en
Lansingerland een 5,91. Het verschil kan verklaard worden
door de verhoudingsgewijs sterke vertegenwoordiging van
conjunctuurongevoelige sectoren in Pijnacker-Nootdorp.
Deze verschillen worden voor een groot deel verklaard
door de economische structuur van beide gemeenten.

In Lansingerland is bijvoorbeeld de tuinbouw sterker
vertegenwoordigd. Dit is een conjunctuurgevoelige sector
die in 2008 nog profiteerde van de economische groei,
maar een zware klap kreeg te verduren in 2009. In
Pijnacker-Nootdorp zijn de sectoren overheid & onderwijs
en gezondheidszorg sterker vertegenwoordigd. Dit zijn
relatief conjunctuurongevoelige sectoren. In tijden van
hoogconjunctuur zullen ze minder hard groeien, maar in
tijden van laagconjunctuur of recessie ook minder hard
krimpen. Pijnacker-Nootdorp dempt dus de regionale
groei in tijden van economische voorspoed en beperkt de
economische krimp als het minder goed gaat.
Voor economische kracht krijgt het Oostland een 5,5.
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland krijgen respectievelijk
een 4,8 en een 5,9. De onvoldoende heeft grotendeels
te maken met de lage werkgelegenheidsfunctie. Het
Oostland heeft een behoorlijke werkgelegenheid, maar de
woonfunctie van de regio is, met een prettig leefklimaat en
gelegen tussen grote steden, groter.
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In 2009 raakte de economische recessie de reële economie het

Zuid-Holland

voldoende voor economische groei wil dan ook niet zeggen dat er
sprake is van economische groei, maar dat de krimp lager is dan
landelijk.

Imago, vestigingsklimaat en regiomarketing
519 ondernemers hebben hun mening gegeven over het
vestigingsklimaat van Oostland, hun beeld bij de regio
en hun ideeën over regiomarketing. Uit de gehouden
enquête blijkt dat ondernemers vooral kenmerken van het
vestigingsklimaat noemen wanneer het gaat om associaties
bij het Oostland en de manier waarop zij vinden dat de
regio moet worden gepromoot.
Goede waardering vestigingsklimaat
De ondernemers waarderen het vestigingsklimaat van
het Oostland. Het gemiddelde rapportcijfer dat ze ervoor
geven is een 6,6, velen van hen zouden de regio aanraden
bij andere ondernemers en slechts een klein deel is van
plan om de regio te verlaten. De kenmerken van het

vestigingsklimaat worden verschillend beoordeeld. De
ondernemers waarderen vooral de goede bereikbaarheid
en het mooie woonklimaat. Tussen de gemeenten
bestaan ook verschillen. Zo worden in Lansingerland de
beschikbaarheid van geschikt personeel en bedrijfsruimte
hoger gewaardeerd dan in Pijnacker-Nootdorp. Daarnaast
zijn ondernemers in Lansingerland meer te spreken over
de bereikbaarheid over de weg in hun gemeente. Op
bereikbaarheid met het openbaar vervoer scoort PijnackerNootdorp hoger. Beide gemeenten hebben hun sterke en
zwakke kenmerken. Waar het om gaat, is dat ze elkaar
aanvullen en het gebied compleet maken.
We hebben de ondernemers ook gevraagd naar
verbeterpunten van het vestigingsklimaat, zowel in de
enquête als tijdens een workshop. De belangrijkste
aandachtspunten zijn:
n Zorg dat de bereikbaarheid op peil blijft.
Deze wordt hoog gewaardeerd, maar is wel kwetsbaar.
n Zet het ondernemersloket beter op de kaart.
Eén aanspreekpunt bij de gemeente is van belang voor
ondernemers. Beide gemeenten beschikken over een
ondernemersloket. Blijkbaar is dit onvoldoende bekend
bij de ondernemers.
n Houd de bedrijventerreinen aantrekkelijk. Gezien de
goede waardering van het woon- en leefklimaat en zeker
als bedrijventerreinen in of dicht bij het woongebied
liggen, is het van belang om deze aantrekkelijk te
houden. Hiervoor kunnen afspraken worden gemaakt
tussen ondernemers en de gemeenten.
n Benut de nabijheid van Rotterdam The Hague Airport
en gebruik deze als kenmerk van het vestigingsklimaat.
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De grootste uitdaging voor wat betreft het vestigings
klimaat ligt echter in het behoud van de balans tussen
investeringen ten behoeve van het bedrijfsleven en de
leefomgeving. Beide hebben sterke eigenschappen die
de regio onderscheiden van de omliggende gebieden.
Het is daarom essentieel die balans te bewaken; door
bij investeringen de gevolgen voor de andere bijzondere
kenmerken van het gebied in acht te nemen.
Het Oostland is meer dan glastuinbouw
Ondernemers associëren het Oostland vooral met
glastuinbouw. Het tuinbouwcluster is immers de grootste
werkgever van de regio. Maar ook de gunstige ligging, de
goede bereikbaarheid, het prettige woon- en leefklimaat,
het groen en de ruimte, een innovatief bedrijfsleven en de
diversiteit aan sectoren zijn veel genoemde associaties. In
negatieve zin noemen ondernemers de Hoge Snelheids Lijn
(HSL) en de snelle groei, die het groen en de ruimte in de
regio onder druk zetten.

De meeste ondernemers zijn voorstander van regiopro
motie aan de hand van de positieve kenmerken van
het Oostland. Ze noemen de goede bereikbaarheid, de
ligging ten opzichte van steden, haven en luchthaven, de
goede woonomgeving, de recreatiemogelijkheden, groene
ruimte, de vestigingsmogelijkheden, werken en wonen
binnen één regio, dorps karakter, no-nonsense mentaliteit,
werkervaring en expertise bij de beroepsbevolking en
natuurlijk de glastuinbouw. Dit zijn veelal eigenschappen
die de regio onderscheiden van andere delen van de
Randstad. Hoewel de glastuinbouw het meest genoemde
kenmerk van de regio is, zien ondernemers dus veel meer
onderscheidende kenmerken waarop de regio zou moeten
worden gepromoot.
Gefaseerde promotie
Tijdens de workshop is uitvoerig gediscussieerd over de
wijze waarop het Oostland zich kan profileren. Daaruit
komt naar voren dat dit gefaseerd zou moeten gebeuren.
De naam Oostland is jong en nog lang niet bij alle
ondernemers bekend, zo blijkt uit de enquête. Ook niet
elke ondernemer is het eens met de naam of vindt hem
zelfs misleidend aangezien het Oostland in het westen van
het land ligt. Het is ook de vraag of de naam momenteel
bij iedereen dezelfde invulling heeft. Hier zal eerst
eenduidigheid over moeten bestaan. Het zal, kortom,
veel tijd en moeite kosten om de naam Oostland te laten
beklijven bij de bewoners en ondernemers. Ook de fusies
van beide gemeenten spelen daarbij een rol. Vooral in
Lansingerland, met een nieuwe naam, is het een grote en
snelle stap naar het Oostland als referentiekader.
Dat het vergroten van de bekendheid nuttig is, blijkt
duidelijk uit de enquête. Naarmate de naam meer
bekendheid geniet, groeit het positieve gevoel dat
ondernemers erbij hebben. Deze stap, bij de bevolking en
ondernemers het gevoel kweken dat zij niet alleen inwoner
van Nootdorp of Bleiswijk, maar ook Oostlander zijn, is de
eerste stap in de promotie van het Oostland. Als de naam
en het gevoel met het gebied dat daarbij hoort niet worden
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gedragen door ondernemers, is externe regiopromotie veel
moeilijker dan wanneer dat wel het geval is.
Meerjarencampagne en visie
Deze gefaseerde promotie verdient een meerjarencampag
ne en een visie die wordt opgesteld en gedragen door
‘heel’ Oostland. Idealiter wordt hiervoor een overkoepelend
orgaan of een stichting in het leven geroepen met
vertegenwoordigers vanuit alle branches in de regio.
Belangrijke vragen daarbij zijn: wie zijn we, wie is of
zijn onze doelgroep(en), wat is onze boodschap, welke
middelen zetten we in en wie is eigenaar? Het grootste
deel van de ondernemers legt de verantwoordelijkheid
voor regiopromotie bij de gemeenten, maar ook bij de
Kamer van Koophandel en de ondernemers zelf. Alle
partijen hebben baat bij een sterke regio. Zij zijn dus
ook allemaal verantwoordelijk. De gemeenten hebben
daarnaast andere belangen die zich in hun eigen gemeente
voordoen. Zeker gezien het feit dat beide gemeenten zijn

gefuseerd, speelt dit een rol. Gemeentelijke promotie en
regiopromotie hoeven elkaar echter niet te bijten. Door de
eigen gemeenten te promoten en een naam op te bouwen,
kunnen de gemeenten ook hun rol binnen het Oostland
bevestigen.
Tot besluit
Ondernemers zien volop kansen in het Oostland als één
regio. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de naam steeds
vaker wordt gebruikt, de hoge respons op de enquête en
de levendige discussie tijdens de workshop. Ondernemers
geven aan dat het Oostland meer is dan glastuinbouw. Het
gebied heeft een aantal onderscheidende kenmerken die
het bijzonder maken. Op die terreinen zou het Oostland
zich moeten promoten, met inachtneming van de stappen
die moeten worden genomen om het Oostlandgevoel bij de
lokale ondernemers te vergroten.
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1 Economische thermometer
1.1 De economische
thermometer
meet groei en kracht

Figuur 1.1: Toelichting economische thermometer
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De economische thermometer vat de economische
prestatie van het bedrijfsleven in een Nederlandse
gemeente samen in een rapportcijfer. Dit cijfer voor
economische prestatie is gebaseerd op rapportcijfers voor
economische groei en economische kracht. Deze cijfers
zijn gemiddelden van vier verschillende indicatoren. Het
cijfer voor de economische groei is gebaseerd op de
winst-, productie-, investerings- en arbeidsvolumegroei van
het gemeentelijke bedrijfsleven in 2009. De score voor
economische kracht van het bedrijfsleven wordt bepaald
aan de hand van het rendement op eigen vermogen
(REV), de investeringsratio, de arbeidsproductiviteit en
de omvang van het arbeidsvolume ten opzichte van de
beroepsbevolking in de gemeente. In figuur 1.1 ziet u de
opbouw van de thermometer.
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Kracht
Presteren

Regionale verschillen
Het rapportcijfer voor het Oostland (Pijnacker-Nootdorp
en Lansingerland) staat voor een vergelijking met het
Nederlands gemiddelde. Voor elke variabele zet de
thermometer de gemiddelde waarde in Nederland op een
6. Een waardering met een cijfer onder de 6 duidt op
een minder dan gemiddelde score en wordt daarom als
onvoldoende beoordeeld. Een cijfer boven de 6 is een
goede prestatie, want dat is dan beter dan gemiddeld.
De prestaties van het Oostlandse bedrijfsleven
De thermometercijfers zijn afgeleid van kengetallen uit
de balansen en winst- en verliesrekeningen van bedrijven.
Dat is uniek materiaal waarmee op een directe manier
wordt gemeten. Deze informatie is afkomstig van de
MKB-database en de Monitor Bedrijfsactiviteit van de
Rabobank, die ook aan de basis staat van de periodieke
publicaties van Rabobank Cijfers & Trends. Daarnaast
zijn de financiële jaarrekeningen van het CBS en de
werkgelegenheidscijfers van het zogenaamde LISA bestand
(Landelijk Informatie Systeem Arbeidsorganisaties)
bronnen voor de thermometer.

1.2 Economische context:
bergop gaat langzamer
dan bergaf
Na een aantal jaren van hoge economische groei gooit
de kredietcrisis in 2008 roet in het eten. In de loop van
2008 is nog sprake van een geleidelijke afkoeling van de
reële economie. Maar in het laatste kwartaal van dat jaar
wordt de Nederlandse economie meegetrokken in de vrije
val van de wereldhandel. Daarmee komt er een abrupt
einde aan de periode van hoogconjunctuur en slaat de zeer
uitbundige groei van de Nederlandse economie om in een
forse krimp.
De afgelopen recessie is de hevigste sinds de jaren dertig
in vredestijd. De economie wordt in totaal meer dan 5
procent kleiner. Sinds medio 2009 klimt onze economie
weer langzaam uit het dal en kunnen we spreken van een
voorzichtig en broos herstel. Voorzichtig omdat de groei
beperkt is. Broos omdat de duurzaamheid ervan onzeker
is.
De Nederlandse economie groeit zowel in het derde als
in het vierde kwartaal van 2009 met 0,6 procent. De
groei wordt vooral gedragen door de toegenomen export
als gevolg van de opleving van de internationale handel.
In het eerste kwartaal van 2010 bedraagt de groei 0,5
procent2, in het tweede kwartaal zelfs 0,9 procent. In het
tweede kwartaal van 2010 stijgen vooral de investeringen
in voorraden en vaste activa fors (3 procent) doordat de
industrie weer aantrekt. Een groot deel van die voorraden
komt echter uit het buitenland, wat dus niet bijdraagt aan
het bruto binnenlands product van Nederland. Dit verklaart
ook waarom de invoergroei relatief groot is ten opzichte
van de uitvoergroei, waardoor de buitenlandse handel een
negatieve bijdrage levert aan de economische groei.
2

Bron: Rabobank: Economisch Kwartaalbericht, juni 2010.

De consument haakt nog niet echt aan en blijft de kat
uit de boom kijken. Hoewel de werkgelegenheid weer
langzaam oploopt, is de werkloosheid hoger dan voor
de recessie. Dit creëert onzekerheid en heeft impact
op de koopkracht en een neerwaarts effect op de
consumentenbestedingen. Ook het economisch beleid
van de komende kabinetsperiode speelt een grote rol in
de onzekerheid. Dat er zal worden bezuinigd is zeker.
Dat de consument dit zal voelen in zijn portemonnee
ook. Maar op welke terreinen, in welke mate en in welk
tempo dat zal gebeuren, is nog de vraag. Dit kweekt
voorzichtigheid, wat we onder meer terugzien in de
toenemende spaartegoeden. Bovendien moet niet alleen
de Nederlandse overheid bezuinigen. Probleemlanden als
Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje zijn gedwongen
om dit jaar al het tekort op de overheidsbegroting terug te
dringen. De andere Europese overheden volgen volgend
jaar. Voor een open economie als die van ons zijn dat
essentiële ontwikkelingen.
Op het dieptepunt van de recessie, in het tweede
kwartaal van 2009, is het niveau van het BBP-volume
5,2 procent lager dan het voorlopig hoogtepunt in het
eerste kwartaal van 2008. In het tweede kwartaal van
2010 is dit verschil teruggelopen tot 2,8 procent. Sinds
de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2009
weer begint met groeien is dus bijna de helft van de daling
weer goedgemaakt. Voor de aankomende maanden is de
verwachting dat de economische groei zal afnemen, maar
positief zal blijven. De economische groei zal over heel
2010 naar verwachting tussen 1¾ en 2 procent liggen.
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1.3 De economie
van het Oostland
Productiestructuur
In termen van volumes is het belang van Lansingerland
binnen het Oostland groter dan dat van PijnackerNootdorp. Dit is te zien in figuur 1.2, waarin staat
welk aandeel de twee gemeenten hebben in het
productievolume (bruto toegevoegde waarde), de
investeringen, het aantal bedrijfsvestigingen en het
arbeidsvolume van het Oostland. Hieruit blijkt dat bijna
twee derde van de productie en de investeringen voor
rekening komt van het bedrijfsleven in Lansingerland. Voor
wat betreft arbeidsvolume is het verschil minder groot,
en gemeten in aantal bedrijfsvestigingen is PijnackerNootdorp groter. Dit duidt op een kleinere gemiddelde
bedrijfsomvang in Pijnacker-Nootdorp, wat grotendeels
wordt verklaard door het grote aantal zelfstandigen zonder
personeel (ZZP-ers).
De structuur van de economie verschilt per regio.
Zo kennen we in Nederland bijvoorbeeld typische
industrieregio’s, agrarische regio’s en toeristische regio’s.
Het Oostland is een regio waarin de agrarische sector
zeer bepalend is, zoals u kunt zien in figuur 1.3 en 1.4.
Van de totale werkgelegenheid in de regio bevindt 16
Figuur 1.2: Aandeel binnen het Oostland, 2009
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procent zich in de agrarische sector. In Lansingerland is
dat zelfs 20 procent. Ter illustratie: landelijk is de zakelijke
dienstverlening zes keer zo groot als de agrarische sector.
In het Oostland is de agrarische sector groter dan de
zakelijke dienstverlening. Binnen de agrarische sector zorgt
vooral de tuinbouw voor veel banen. Bovendien heeft de
sector een grote uitstraling op de rest van de economie.
De handel, met een kwart van de werkgelegenheid, is
een belangrijk onderdeel van de keten van agrarische
producten. Ook een belangrijk deel van de logistiek en
de dienstverlening ontleent zijn bestaansrecht aan de
aanwezigheid van de primaire agrarische sector. Het
geheel van aan deze sector gelieerde activiteiten, het
tuinbouwcluster, is dan ook de grootste werkgever van het
Oostland. Naast de agrarische sector en de handel valt de
oververtegenwoordiging van de bouw op. Relatief minder
vertegenwoordigde sectoren zijn de eerder genoemde
zakelijke dienstverlening, de industrie en de (semi-)
overheid.

Figuur 1.3: Arbeidsvolume per sector, 2009

Figuur 1.4: Bruto toegevoegde waarde per sector, 2009
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Binnen het Oostland zien we verschillen tussen de twee
gemeenten. Zo heeft de primaire agrarische sector in
Lansingerland een tweemaal zo groot belang in de lokale
economie als die in Pijnacker-Nootdorp. In PijnackerNootdorp is juist de handel sterker vertegenwoordigd. Ook
de sectoren overheid & onderwijs en gezondheidszorg zijn
in Pijnacker-Nootdorp in relatieve termen groter. Zeker als
het gaat om de tuinbouw complementeren de gemeenten
elkaar, wat het tuinbouwcluster in het Oostland compleet
maakt.

in 2009. Een stijging van bijna 30 procent. Die groei
concentreert zich in Pijnacker-Nootdorp. Daar neenmt
het aantal banen toe met maar liefst 40 procent, in
Lansingerland met 20 procent. Voor Lansingerland zijn de
werkgelegenheidscijfers voor 2010 ook al bekend. Tussen
2009 en 2010 groeit het aantal banen met 7 procent.
De groei tussen 2000 en 2010 komt daarmee uit op 28
procent. Gezien de sectorstructuur van Lansingerland (over
het algemeen worden de agrarische sector, de handel en
de bouw hard getroffen door de recessie) is dat bijzonder
te noemen.

In termen van toegevoegde waarde heeft de primaire
agrarische sector een kleiner belang in de economie,
terwijl het belang van de handel juist groter is. Vooral
de toegevoegde waarde binnen de handel in PijnackerNootdorp valt op. Dit wordt verklaard door de relatief lage
marges in de primaire sector. Deze zijn in de handel veel
groter.
Werkgelegenheidsontwikkeling
Het Oostland kent het afgelopen decennium een
bijzondere werkgelegenheidsontwikkeling (figuur 1.5). Met
uitzondering van een kleine dip tussen 2001 en 2002
stijgt de werkgelegenheid in een behoorlijk rechte lijn van
ruim 24.000 banen in 2000 naar ruim 31.000 banen

Figuur 1.5: Werkgelegenheidsontwikkeling
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In Nederland als geheel en in Zuid-Holland stagneert
de werkgelegenheidsgroei in de periode tussen 2001
en 2005 als gevolg van de laagconjunctuur na de
internetbubbel. In beide begint de werkgelegenheid
pas in 2006 hard te groeien, maar zelfs dan niet in het
groeitempo van het Oostland. Landelijk bedraagt de
stijging tussen 2000 en 2009 bijna 10 procent, in ZuidHolland ongeveer 8 procent.

1.4 Thermometerstand
van het Oostland
De economische thermometer meet het economisch
presteren van het bedrijfsleven in regio’s. In de jaarlijkse
Regio Top 40 worden de veertig Nederlandse regio’s
gerangschikt naar hun economische prestatie3. De ranglijst
van 2009 laat grote verschuivingen zien ten opzichte
van 2008. Dat heeft voor een groot deel te maken met
de economische recessie en de positie van sectoren op
de conjunctuurcyclus. Aan het begin van de recessie
worden andere sectoren geraakt dan aan het eind van de
recessie. Zo krijgen in het begin (eind 2008 en eerste
helft 2009) de industrie, de handel en transport de
grootste klappen. Sowieso zijn sommige sectoren minder
conjunctuurgevoelig, zoals de overheid, het onderwijs en
de gezondheidszorg.
Hierdoor presteren regio’s met een groot belang van met
name de industrie relatief slecht in 2009. Onderaan de
lijst vinden we Zuid-Limburg, Groot-Rijnmond, Delfzijl
en omgeving en IJmond. Ook Twente en Noordoost en
Zuidoost-Brabant staan fors lager op de lijst dan we
3

Bron: Regio Top 40. Rabobank, juni 2010.

Figuur 1.6: Economisch presteren, 2009
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Zuid-Holland

Prestatie

van die regio’s gewend zijn. Bovenaan de
ranglijst vinden we Agglomeratie Den Haag.
De verklaring hiervoor ligt grotendeels
in het grote belang van de overheid. Het
toeval wil dat Lansingerland onderdeel is
van Groot-Rijnmond en Pijnacker-Nootdorp
van Agglomeratie Den Haag. Uiteraard
hebben de grote steden Rotterdam en Den
Haag grote invloed op de uitkomsten in die
regio’s.

Tabel 1.1: Economische prestatie en positie binnen Nederland en Zuid-Holland
Rapportcijfers

Prestatie
2009

Positie t.o.v. 441
Nederlandse
gemeenten

Positie t.o.v. 76
Zuid-Hollandse
gemeenten

2008

2009

2008

2009

2008

Zuid-Holland

5,92

6,03

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Oostland

5,91

6,08

218

121

38

24

Pijnacker-Nootdorp

5,94

5,73

208

265

36

46

Lansingerland

5,90

6,50

222

54

39

16

Bron: Rabobank/EIM

Het bedrijfsleven in het Oostland krijgt met een 5,9 net
een onvoldoende voor zijn economische prestatie in 2009
(figuur 1.6). De regio krijgt daarmee hetzelfde rapportcijfer
als Zuid-Holland. Opvallend is dat het Oostland voor
economische groei wel een voldoende krijgt en beter
scoort dan de omliggende regio, maar dat precies het
omgekeerde geldt voor economische kracht. Overigens was
dit in 2008 ook het geval.

Leiden, Boskoop, Leerdam en Waddinxveen in positieve
zin op. Rotterdam valt van de zevende plaats in 2008 naar
plaats 62 in 2009. Verder doen Krimpen aan den IJssel,
Moordrecht en Vlaardingen het relatief slecht in 2009.

1.6 Economische groei

Met economische groei wordt de conjunctuur van het
Oostland gemeten, de groei ten opzichte van vorig jaar.
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland krijgen beide een
De indicatoren die horen bij economische groei zijn de
5,9 en staan daarmee in de middenmoot van de ranglijst
van alle Nederlandse gemeenten. Ook binnen Zuid-Holland winstgroei, de productiegroei, de investeringsgroei en de
arbeidsvolumegroei. Voor economische groei krijgt het
scoren zij ongeveer gemiddeld (zie tabel 1.1). Opvallend
Oostland een 6,3. De variabelen die horen bij economische
is overigens dat de scores van de gemeenten in 2008
groei zijn de conjunctuurindicatoren. De economische
behoorlijk uit elkaar liggen, maar in 2009 nagenoeg gelijk
recessie wordt pas in de tweede helft van 2008 goed
zijn. Binnen Zuid-Holland valt een aantal gemeenten op
zichtbaar en dan met name in het vierde kwartaal.
voor wat betreft hun klim of daling op de lijst. Zo schiet
Daarom is 2008 nog een jaar van economische groei. In
Den Haag van plaats 63 naar de koppositie en vallen ook
2009 valt de grootste klap. Het zal niet
verbazen dat de groeicijfers in werkelijkheid
Tabel 1.2: Economische groei en positie binnen Nederland en Zuid-Holland
krimpcijfers zijn. De winst, de productie, de
Rapportcijfers
Positie t.o.v. 441
Positie t.o.v. 76
Nederlandse
Zuid-Hollandse
investeringen en het arbeidsvolume dalen
gemeenten
gemeenten
Groei
allemaal in 2009. Hoewel het Oostland
2009
2008
2009
2008
2009
2008
een voldoende krijgt voor economische
Zuid-Holland
5,80
5,91
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
groei, is dit wel het perspectief waarin dat
Oostland
6,35
6,62
136
84
26
18
cijfer moet worden beschouwd. Er is sprake
Pijnacker-Nootdorp
7,09
6,14
51
156
13
28
van krimp, maar die krimp is kleiner dan
Lansingerland
5,89
6,82
217
61
38
14
landelijk. Vandaar de voldoende.
Bron: Rabobank/EIM
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Hoewel de score voor economische prestatie gelijk is
voor Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, is dat bepaald
niet het geval bij economische groei. Pijnacker-Nootdorp
staat met een 7,1 hoog op de ranglijst van Nederlandse
en Zuid-Hollandse gemeenten terwijl Lansingerland
in de middenmoot staat (tabel 1.2). In 2008 scoort
Lansingerland juist beter. Deze verschillen kunnen worden
verklaard vanuit de sectorstructuur van beide gemeenten.
In Lansingerland is de tuinbouw sterker vertegenwoordigd
dan in Pijnacker-Nootdorp. In Pijnacker-Nootdorp zijn
de relatief conjunctuurongevoelige overheid, onderwijs
en gezondheidszorg juist sterker vertegenwoordigd. Een
tweede verklaring ligt in het feit dat de investeringen in
Pijnacker-Nootdorp in de afgelopen jaren lager waren dan
in Lansingerland, waaronder in de tuinbouw, waardoor
ondernemers minder in de problemen zijn gekomen tijdens
de recessie.
Figuur 1.7 toont de scores van de vier onderliggende
variabelen van economische groei. In tabel 1.4 aan het
einde van dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de
absolute groeicijfers. Uit de figuur blijkt dat het Oostland
een ruime voldoende voor productie- en arbeidsvolumegroei en een onvoldoende krijgt voor winst- en
investeringsgroei.
Figuur 1.7: Indicatoren economische groei, 2009
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Bron: Rabobank/EIM
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Forse winstdaling in beide gemeenten
De winstgroei wordt berekend door het totale
bedrijfsresultaat van de bedrijven in de regio af te zetten
tegen het bedrijfsresultaat in het voorgaande jaar. Dan
blijkt dat de winst in het Oostland met 30 procent is
gedaald. Aangezien de winst landelijk met 26 procent
daalde, krijgt het Oostland hiervoor een onvoldoende
(5,6). Met een daling van maar liefst 36 procent krijgt
Zuid-Holland een nog lager rapportcijfer (5,3). Tussen de
twee gemeenten in het Oostland zat nauwelijks verschil.
Vooral in de industrie, de handel en de logistiek daalde
de winst fors. De zorg, de zakelijke dienstverlening en,
zeer opvallend, de agrarische sector in het Oostland, zien
de winst toenemen in 2009. Gezien de zware tijd voor de
landbouw, is dat bijzonder te noemen.

De Kracht van Oostland

6,0

7,0

Zuid-Holland

8,0

Productiedaling valt mee
De productiegroei wordt gemeten door de omvang
van de bruto toegevoegde waarde te vergelijken met
deze omvang een jaar eerder. In het Oostland daalt de
productie in 2009 met 2,7 procent. Gezien de landelijke
productiedaling van 4 procent valt dat mee. Het Oostland
krijgt daarom een 6,9 voor productiegroei. Vooral in
Pijnacker-Nootdorp valt de krimp mee. De toegevoegde
waarde daalt daar met 1,8 tegen een krimp van 3,2
procent in Lansingerland. In Zuid-Holland daalt de
productie met 5,3 procent. De provincie als geheel krijgt

1.7 Economische kracht

dus een onvoldoende. Ook hiervoor geldt dat de daling het
grootst is in de industrie, de handel en de logistiek. In de
dienstensector, zowel commercieel als (semi-)overheid, en
de agrarische sector stijgt de productie in 2009.
Daling van de bedrijfsinvesteringen
De bedrijfsinvesteringen in het Oostland dalen in 2009
met 15 procent, iets meer dan landelijk. De regio krijgt
daarom een 5,6. Zowel landelijk als in het Oostland dalen
de investeringen vooral in de industrie en in mindere mate
in de bouw, de logistiek en de zakelijke dienstverlening. De
twee gemeenten ontlopen elkaar wat dit betreft nauwelijks.
Zeer beperkte daling arbeidsvolume
Het arbeidsvolume is de werkgelegenheid gemeten in
arbeidsjaren (fulltime banen). Zowel landelijk als in het
Oostland daalt het arbeidsvolume in 2009. Met 0,5
procent is de daling in het Oostland echter beduidend
lager dan landelijk (1,6 procent) en krijgt de regio een 7,3.
Opvallend is dat in Pijnacker-Nootdorp zelfs sprake is van
een stijging van het arbeidsvolume van 1 procent. Vooral
in de (semi-)overheid en de bouw stijgt het arbeidsvolume.
Deze groei kan de daling van 1,5 procent in Lansingerland
echter niet compenseren.

Met de economische kracht wordt de gezondheid van
het bedrijfsleven gemeten. Aangezien dit structurele
cijfers zijn, veranderen ze minder door de jaren heen
dan de groei-indicatoren. De krachtindicatoren zijn het
rendement op het eigen vermogen (de winstgevendheid),
de arbeidsproductiviteit, de investeringsratio (de
investeringsbereidheid) en de werkgelegenheidsfunctie.
Het Oostland krijgt een 5,5 voor economische kracht
(tabel 1.3). Net als in 2008 krijgt Pijnacker-Nootdorp
een lager cijfer (4,8) dan Lansingerland (5,9). PijnackerNootdorp staat daarmee in de staart van de ranglijst van
alle Nederlandse gemeenten en onderaan de lijst met
Zuid-Hollandse gemeenten. Lansingerland bevindt zich in
de middenmoot.

De vier variabelen die horen bij economische kracht geven
een indicatie van de gezondheid van het bedrijfsleven.
Deze fluctueren minder door de tijd heen, al hebben de
negatieve groeicijfers in 2009 wel invloed. De groei- en
krachtvariabelen zijn immers direct gekoppeld aan elkaar.
Zo daalt bijvoorbeeld het rendement op eigen vermogen
door de winstdaling. Figuur 1.8 laat zien dat het Oostland,
behalve op arbeidsproductiviteit, relatief slecht scoort op
economische kracht. Vooral de werkgelegenheidsfunctie
springt er in negatieve zin uit. Ook hiervoor geldt dat de
absolute cijfers zijn weergegeven in tabel 1.4, aan het
einde van dit hoofdstuk.
Tabel 1.3: Economische kracht en positie binnen Nederland en Zuid-Holland
Rapportcijfers

Kracht

Positie t.o.v. 441
Nederlandse
gemeenten

Positie t.o.v. 76
Zuid-Hollandse
gemeenten

2009

2008

2009

2008

2009

2008

Zuid-Holland

6,03

6,15

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Oostland

5,48

5,53

353

252

61

50

Pijnacker-Nootdorp

4,79

5,32

439

386

76

71

Lansingerland

5,90

6,18

227

141

39

33

Bron: Rabobank/EIM

Rendement op eigen vermogen
gehalveerd
Het rendement op het eigen
vermogen (REV) geeft de ver
houding weer tussen de gerealiseerde winst (het bedrijfs
resultaat) en het eigen vermogen
waarmee dit is verkregen. Zoals
in de figuur is te zien, krijgt
het Oostland hiervoor een 5,7,
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Figuur 1.8: Indicatoren economische kracht, 2009
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wat gelijk staat aan een REV van 5 procent. Dat is een
halvering ten opzichte van 2008 (10 procent), die wordt
verklaard door de forse winstdaling, en lager dan het
landelijk cijfer in 2009 (7 procent). In Lansingerland ligt
het REV overigens wel boven het landelijk gemiddelde.
Het REV is in het Oostland in 2009 hoog in de bouw,
de horeca, en de zorg, terwijl de agrarische sector en de
handel een zeer laag REV kenden.
Arbeidsproductiviteit bovengemiddeld
Om de arbeidsproductiviteit te meten, is de bruto toege
voegde waarde gedeeld door het totale arbeidsvolume (fte).
Het is dus de gemiddelde toegevoegde waarde van een full
time medewerker per jaar. De arbeidsproductiviteit in Neder
land ligt in 2009 op € 88.000. In het Oostland bedraagt
de arbeidsproductiviteit in 2009 € 91.000. Vandaar de
voldoende, een 6,3. De arbeidsproductiviteit daalt in Het
Oostland ten opzichte van 2008 (€ 93.000), wat ook geldt
voor Nederland als geheel (€ 90.000 in 2008).
De arbeidsproductiviteit is bij uitstek een variabele die
sterk verschilt per sector. Hoe hoger de kapitaalintensiteit
(en dus hoe lager de arbeidsintensiteit), hoe hoger de
arbeidsproductiviteit. Zo heeft de (kapitaalintensieve)
industrie in Nederland een arbeidsproductiviteit van
€ 153.000 en bedraagt de toegevoegde waarde van een
fulltime werknemer in de (arbeidsintensieve) horeca
18
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€ 43.000. In het Oostland is de kapitaalintensieve
industrie ondervertegenwoordigd, wat de arbeids
productiviteit in de regio dempt. Anderzijds is ook de
arbeidsintensieve gezondheidszorg ondervertegenwoordigd,
met een opwaarts effect op de totale arbeidsproductiviteit.
De hoge arbeidsproductiviteit heeft het Oostland echter
vooral te danken aan de handel. In die sector is de
arbeidsproductiviteit veel hoger dan landelijk, wat wordt
verklaard door het relatief grote belang van de groothandel
in de sector. Bovendien is het belang van de handel in
de economie (zie figuur 1.1 en 1.2) groter dan landelijk.
Daardoor is de sector zeer bepalend voor de totale
arbeidsproductiviteit in de regio.
In Lansingerland is de arbeidsproductiviteit met
€ 99.000 hoger dan in Pijnacker-Nootdorp (€ 79.000).
Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in de
gemiddelde omvang van de bedrijven. In figuur 1.2 zien
we dat die in Lansingerland groter is dan in PijnackerNootdorp. Grotere bedrijven kunnen hun kosten meer
verdelen en dat heeft een opwaarts effect op de
arbeidsproductiviteit.

Investeringsratio daalt
De investeringsratio is het deel van de bruto toegevoegde
waarde dat wordt geïnvesteerd. Dit kengetal geeft een
indruk van de mate waarin het bedrijfsleven bereid is om
te investeren en (in sommige gevallen) vertrouwen heeft
in de toekomst. Met een investeringsratio van 15 procent
behaalt het bedrijfsleven in het Oostland een gelijke
investeringsratio met die van Zuid-Holland als geheel, maar
een lagere investeringsratio dan Nederland (18 procent).
De investeringsratio daalt bovendien ten opzichte van
2008 (17 procent), wat te maken heeft met de daling van
de bedrijfsinvesteringen. De verschillen tussen sectoren
zijn echter groot. In de meeste productiesectoren is de
investeringsratio erg laag in 2009, zowel in het Oostland
als landelijk. In de agrarische sector, de commerciële
dienstverlening en binnen de overheid is de bereidheid om
te investeren juist erg hoog. Ondanks de recessie zijn dus
behoorlijk veel bedrijven bereid om te investeren.

verhouding lager naarmate een gemeente of regio meer
landelijk is. De werkgelegenheidsfunctie in het Oostland
bedraagt slechts 58, wat betekent dat voor elke 100
leden van de beroepsbevolking 58 fulltime banen
(arbeidsjaren) beschikbaar zijn. Landelijk bedraagt de
werkgelegenheidsfunctie 85 fulltime banen per 100 leden
van de beroepsbevolking. In Pijnacker-Nootdorp bedraagt
de werkgelegenheidsfunctie 48, in Lansingerland 67.
De lage werkgelegenheidsfunctie in beide gemeenten
wordt vrijwel volledig verklaard door het karakter van
de regio. Het Oostland heeft met ruim 30.000 banen
een werkfunctie, maar de woonfunctie is belangrijker.
Het gebied is omringd door steden, heeft een prettig
woonklimaat en is daardoor aantrekkelijk voor forensen die
in het Oostland wonen en in de omliggende steden werken.
De grote Vinex-opgave, die Pijnacker-Nootdorp inmiddels
heeft voltooid, draagt daaraan bij. De werkgelegenheid
in Pijnacker-Nootdorp is sinds 2000 weliswaar met 40
procent gestegen, maar dat geldt ook voor de beroeps
bevolking.
Een lage werkgelegenheidsfunctie hoeft niet te
betekenen dat de werkloosheid hoog is. Leden van
de beroepsbevolking kunnen immers ook in andere
gemeenten werken. Met de mooie woonomgeving van
het Oostland en de groei van het aantal woningen
(en daarmee de beroepsbevolking) in de afgelopen
Figuur 1.9: Werkgelegenheidsfunctie, 2009
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Pijnacker-Nootdorp
Oostland

Zeer lage werkgelegenheidsfunctie
De werkgelegenheidsfunctie van een regio geeft de
verhouding weer tussen het arbeidsvolume en de
beroepsbevolking (personen in de leeftijd van 15-65
jaar die zich beschikbaar stellen op de arbeidsmarkt)
in een gebied. Dit geeft een indicatie van het belang
van de regio als werkverschaffer. Normaliter ligt deze

Zuid-Holland
Nederland
0

25

50

Arbeidsvolume

75

100

125

Aantal banen
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periode geldt dat zeker voor deze regio. Ook betekent
de werkgelegenheidsfunctie van 85 in Nederland niet
dat er sprake is van werkloosheid. Het gaat immers om
arbeidsjaren. Aangezien in Nederland veel in deeltijd
wordt gewerkt, is het aantal banen veel hoger dan het
arbeidsvolume. Daarom is de werkgelegenheidsfunctie in
figuur 1.9 weergegeven voor zowel het arbeidsvolume als

het aantal banen per 100 leden van de beroepsbevolking.
De verhouding tussen beide geeft een indicatie van de
mate waarin parttimebanen worden aangeboden. In het
Oostland is dat relatief laag. Gemiddeld bedraagt één baan
(ongeacht het aantal gewerkte uren) 0,9 arbeidsjaren.
Landelijk ligt dat op 0,8 arbeidsjaren.

Tabel 1.4: Absolute cijfers economische thermometer
Het Oostland
2008

2009

Winstgroei

2,7%

Productiegroei

5,1%

Investeringsgroei

6,6%

Arbeidsvolumegroei

1,7%

Zuid-Holland
2008

2009

-30,2%

4,4%

-2,7%

5,1%

-14,8%

5,5%

-0,5%

1,3%

10%

5%

93

91

17%
62

Nederland
2008

2009

-35,8%

2,4%

-26,4%

-5,3%

4,8%

-4,0%

-13,6%

5,9%

-14,3%

-1,5%

1,5%

-1,6%

15%

7%

12%

7%

102

98

90

88

15%

19%

17%

20%

18%

58

86

84

87

85

Economische groei

Economische kracht
Rentabiliteit eigen vermogen
Arbeidsproductiviteit [euro x 1.000]
Investeringsratio
Werkgelegenheidsfunctie

Bron: Rabobank/EIM
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2 Imago en promotie
In dit hoofdstuk staat het imago van het Oostland centraal.
Hoe kijken ondernemers aan tegen het gebied dat bestaat
uit de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp?
Hoe waarderen zij hun vestigingsklimaat? Is de regio
bekend bij ondernemers? Hoe kijken zij aan tegen de
naam Oostland en zijn er verschillen tussen ondernemers
binnen en buiten de regio? Ook wordt de vraag gesteld
of regiopromotie de regionale economie kan stimuleren.
Op welke wijze kan de regio zichzelf promoten en welke
partijen zijn daarvoor verantwoordelijk?

2.1 Vestigingsklimaat
Uit de enquête blijkt dat het vestigingsklimaat van het
Oostland sterk verband houdt met het imago en de
mogelijke promotie van het
Oostland. De kenmerken
waarmee het Oostland zich
onderscheidt en waarmee
het gebied zich volgens
ondernemers zou moeten
promoten, zijn over het
algemeen kenmerken van
het vestigingsklimaat. Aan
ondernemers is gevraagd
welke motieven zij hadden om
zich in Oostland te vestigen,
hoe zij hun vestigingsklimaat
beoordelen en welke
verbeterpunten zij zien.

beslissingen voor een ondernemer. Het is meestal een
keuze voor de lange termijn. Daarom moet deze voldoen
aan allerlei voorwaarden. De ondernemers hebben in de
enquête aangegeven welke motieven zij hebben voor hun
vestigingsplaatskeuze. Het Oostland onderscheidt zich op
een aantal punten van andere regio’s. Op welke punten
het Oostland zich onderscheidt, blijkt deels uit de vesti
gingsmotieven van ondernemers. Ook de sterke en zwakke
punten komen naar voren uit de waardering die onder
nemers hebben voor verschillende vestigingsplaatsfactoren
in het Oostland. Daarnaast noemen de ondernemers een
aantal punten waarop het vestigingsklimaat kan worden
verbeterd. Dit hoofdstuk sluit af met manieren om het
vestigingsklimaat van het Oostland te verbeterenen de
partijen die hier verantwoordelijk voor zijn.

De vestigingsplaatskeuze is
een van de meest strategische
21

Bereikbaarheid, ligging en het woonklimaat zijn het
belangrijkst…
Een vestigingsmotief en een vestigingsplaatsfactor
zijn twee verschillende zaken. Een motief is van
doorslaggevend belang bij een keuze. Vestigingsfactoren
kunnen belangrijk zijn voor de onderneming, maar hoeven
niet van doorslaggevend belang te zijn. Bijvoorbeeld omdat
ze in verschillende regio’s gelijk zijn.

Woonplaats meest bepalend voor vestigingsplaats
De meeste ondernemers kiezen het Oostland als
vestigingsplaats omdat ze er wonen (68 procent). Vooral
voor kleinere bedrijven, met minder dan tien werkzame
personen, is dit de reden voor vestiging (74 procent). Het
kleinbedrijf werkt immers veel vanuit huis. De tweede
reden voor het kleinbedrijf om zich te vestigen in het
Oostland is de beschikbaarheid van geschikte huisvesting.
Voor 15 procent van de kleine en 30 procent van de grote
ondernemingen is dit een belangrijke reden om zich te
vestigen. Voor de grotere bedrijven zijn de nabijheid tot
klanten, de bereikbaarheid over de weg en het woon- en
leefklimaat in het Oostland ook factoren die meespelen
in hun keuze voor vestiging in het Oostland (figuur 2.1).
Andere vestigingsmotieven spelen voor ondernemers
minder vaak een rol van betekenis. Voor een klein deel van
de grotere bedrijven zijn de beschikbaarheid van personeel
en de nabijheid van toeleveranciers en soortgelijke
bedrijven van belang. Dat geldt vooral voor bedrijven op
tuinbouwlocaties.
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De ondernemers geven aan wat zij de belangrijkste
vestigingsplaatsfactoren vinden. Wat zijn belangrijke
voorwaarden waaraan een plaats moet voldoen
om goed te kunnen ondernemen? De belangrijkste
vestigingsplaatsfactor voor ondernemers in het Oostland
is de bereikbaarheid over de weg. Voor bijna de helft van
de ondernemers is de bereikbaarheid zeer belangrijk.
Voor slechts enkele ondernemers is de bereikbaarheid
over de weg niet belangrijk. Gemiddeld krijgt het belang
van de bereikbaarheid over de weg een 8,2 op een
schaal van 1 tot 10 (tabel 2.1). Andere factoren die
ondernemers erg belangrijk achten, zijn het woon- en
leefklimaat, de beschikbaarheid van huisvesting en
de prijzen van huisvesting. Opvallend is dat voor veel
ondernemers de gemeentelijke heffingen belangrijker

Figuur 2.1: Vestigingsmotief
Vestigingsplaats is woonplaats
Geschikte huisvesting
Nabijheid afzetmarkt/klanten
Bereikbaarheid over de weg
Woon- en leefklimaat
Geschikt personeel
Nabijheid toeleveranciers
Nabijheid soortgelijke bedrijven
Geschikte huisvestingsprijzen
Gemeentelijke dienstverlening
Gemeentelijk beleid
Bereikbaarheid per ov
0%
kleinbedrijf (<10wp)

Bron: Rabobank
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midden- en grootbedrijf (≥10wp)

Tabel 2.1: Vestigingsplaatsfactoren naar belang en waardering
Oostland
Belang

Waardering

Rang

Cijfer

Rang

Cijfer

Bereikbaarheid over de weg

1

8,2

2

7,2

Woon- en leefklimaat

2

8,0

1

7,4

Beschikbaarheid geschikte huisvesting

3

7,7

3

6,8

Geschikte huisvestingsprijzen

4

7,6

5

6,3

Bereikbaarheid per OVeigen vermogen

5

7,0

5

6,3

Gemeentelijke heffingen

6

6,9

9

5,8

Nabijheid afzetmarkt/klanten

7

6,6

4

6,7

Beschikbaarheid geschikt personeel

7

6,6

5

6,3

Gemeentelijk beleid

de weg (tabel 2.1). Voor beide vestigingsfactoren geven
ondernemers gemiddeld een ruime 7, een positief teken
voor het Oostland.

7

6,6

9

5,8

Gemeentelijke dienstverlening

10

6,4

9

5,8

Nabijheid toeleveranciers

11

6,1

8

6,0

Nabijheid soortgelijke bedrijven

12

5,3

12

5,7

Bron: Rabobank

Waardering verschilt weinig per sector
In grote lijnen geven ondernemers in verschillende
sectoren ongeveer gelijke cijfers. De ondernemers in de
tuinbouw en in de groothandel geven op enkele punten
afwijkende cijfers. De ondernemers in de tuinbouw
waarderen de nabijheid tot klanten, soortgelijke bedrijven
en toeleveranciers in het Oostland significant hoger
dan ondernemers in andere sectoren. Dat komt overeen
met wat de ondernemers in de tuinbouw van belang
vinden en wat past bij het beeld van het Oostland als
tuinbouwgebied. De groothandelaren in het Oostland
geven de nabijheid tot de afzetmarkt een lager cijfer
dan gemiddeld en zijn minder tevreden met het
woonklimaat, het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke
dienstverlening dan andere ondernemers.

zijn dan het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke
dienstverlening. Dit wordt door ondernemers vaak als
belangrijk punt genoemd. Het is echter zeer de vraag
of het voor ondernemers een doorslaggevende factor is
om zich ergens te vestigen of te vertrekken. Hoewel een
kleine 7 een klinkend cijfer is, is sturing op gemeentelijke
heffingen waarschijnlijk geen manier om bedrijven aan te
trekken of te behouden. De nabijheid van toeleveranciers
en soortgelijke bedrijven is voor de meeste ondernemers in
het Oostland niet van belang. Voor bepaalde ondernemers,
voornamelijk bedrijven op tuinbouwlocaties, is de nabijheid
van toeleveranciers en soortgelijke bedrijven echter van
zeer groot belang.
…en worden ook het best gewaardeerd
In het meest gunstige geval geven ondernemers hoge
rapportcijfers aan de vestigingsplaatsfactoren die zij het
belangrijkst vinden. Een hoge waardering betekent dat
bedrijven minder snel zullen vertrekken naar een andere
regio. Het Oostland krijgt het hoogste cijfer voor het woonen leefklimaat en daarna voor de bereikbaarheid over
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Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp vullen elkaar aan
De ondernemers geven het vestigingsklimaat van
het Oostland een 6,6 als algemeen rapportcijfer.
In Lansingerland waarderen ondernemers het
vestigingsklimaat met een 6,9. Dit is iets hoger dan
in Pijnacker-Nootdorp (6,2). Meer in detail waarderen
ondernemers in Lansingerland de beschikbaarheid
van geschikt personeel en bedrijfsruimte hoger dan
ondernemers in Pijnacker-Nootdorp. Daarnaast zijn
ondernemers in Lansingerland meer te spreken over
de bereikbaarheid van hun gemeente over de weg. Op
bereikbaarheid met het openbaar vervoer scoort PijnackerNootdorp hoger. Door die verschillen zijn de gemeenten
aantrekkelijk voor verschillende typen bedrijven. Zo is
de bereikbaarheid over de weg van groot belang voor
tuinbouwbedrijven, wat een verklaring kan zijn voor het
grotere belang van die sector in Lansingerland. Met een
verschillend vestigingsklimaat vullen de twee gemeenten
elkaar aan.
Ondernemers in Lansingerland zouden hun eigen
gemeente aanraden
In Lansingerland zou 63 procent van de ondernemers
zijn of haar vestigingsgemeente aanraden bij andere
ondernemers. Ongeveer 30 procent heeft hier geen
mening over en slechts 6 procent van de ondernemers
Figuur 2.2: Aanraden vestigingsplaats
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Bron: Rabobank
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zou de gemeente niet aanraden. In Pijnacker-Nootdorp
zijn de ondernemers minder enthousiast over de
vestigingsgemeente, getuige het rapportcijfer. Dat vertaalt
zich naar een kleiner aandeel ondernemers (42 procent)
dat de gemeente zou aanraden (figuur 2.2). Opvallend
is wel dat het verschil tussen de twee gemeenten wat
dit betreft groter is dan het verschil in het algemene
rapportcijfer voor het vestigingsklimaat.
Klein aandeel ondernemers is van plan te vertrekken
In Lansingerland geeft ruim 10 procent van de
ondernemers aan binnen twee jaar plannen hebben te
verhuizen. In Pijnacker-Nootdorp ligt dat percentage op
bijna 15 procent. Het belangrijkste verschil is echter
dat de meeste ondernemers in Lansingerland van plan
zijn een nieuwe vestigingsplaats binnen de gemeente
te vinden. Minder dan de helft van de ondernemers in
Pijnacker-Nootdorp met verhuisplannen denkt aan een
nieuwe plaats binnen de gemeente. In Lansingerland is 3
procent van alle ondernemers van plan om binnen twee
jaar te vertrekken naar een plaats buiten de gemeente. In
Pijnacker-Nootdorp bedraagt het aantal ondernemers met

dergelijke plannen 8 procent. Een deel daarvan is wellicht
van plan om te verhuizen naar Lansingerland, binnen
de regio dus, waar de beschikbaarheid van huisvesting
groter is. In Pijnacker-Nootdorp wordt wel gewerkt aan
de beschikbaarheid van huisvesting. In de komende
jaar worden twee bedrijventerreinen en kantorenlocaties
ontwikkeld.
Beschikbaarheid huisvesting verklaart verschillen
De algemene waardering voor het vestigingsklimaat in
Pijnacker-Nootdorp is iets lager dan in Lansingerland.
Het aandeel van de ondernemers dat de gemeente als
vestigingsplaats zou aanraden is lager en het aandeel
ondernemers dat van plan is te verhuizen is hoger. De
voornaamste verklaring hiervoor ligt in de beschikbaarheid
van huisvesting voor ondernemers. Zeker als het gaat om

het mogelijke vertrek van ondernemers speelt dat een
rol. Ondernemers in Pijnacker-Nootdorp waarderen de
beschikbaarheid van huisvesting dan ook lager dan die in
Lansingerland.
Duidelijke mening over verbeterpunten
Eén op de drie ondernemers noemt een verbeterpunt voor
het vestigingsklimaat. Veel genoemde thema’s waarop
ondernemers verbeteringen voorstellen, zijn bereikbaarheid
over de weg, over het fietspad en met het openbaar
vervoer, de gemeentelijke dienstverlening en procedures
en heffingen. Het valt op dat de bereikbaarheid over
de weg goed wordt gewaardeerd, maar dat men toch
verbeterpunten ziet. Dat geldt vooral voor de tuinbouw, de
handel en de logistiek.
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Tijdens de workshop is nog een aantal verbeterpunten naar
voren gekomen en zijn de punten die werden genoemd
door de ondernemers die deelnamen aan de enquête
verder uitgediept.
n De bereikbaarheid van de regio wordt goed gewaardeerd
en is een belangrijke onderscheidende kwaliteit. Maar
ze is ook kwetsbaar. Zowel de bereikbaarheid van
Oostland via het wegennet als met het openbaar vervoer
behoeft continue aandacht. Met name het openbaar
vervoer is een verbeterpunt. Het toekomstige OV station
Bleizo4 levert een goede bijdrage aan de bereikbaarheid
van de regio met het openbaar vervoer. Plannen om
in de nabijheid van dit station ook een railterminal
(GreenRail) voor producten uit de sierteeltsector te
realiseren, geven de economie van het Oostland nog een
extra impuls.
n Voor ondernemers is het van groot belang om één
aanspreekpunt te hebben bij de gemeente. Het is een

wens van elke ondernemer om gemakkelijk en snel met
de juiste personen in contact te komen met vragen
over de gemeentelijke dienstverlening, vergunningen et
cetera. Lang niet elke ondernemer heeft echter behoefte
aan veelvuldig contact met de gemeente. Waar het om
gaat, is dat wanneer ondernemers contact zoeken met
de gemeente, zij weten waar ze terecht kunnen. Zowel
Lansingerland als Pijnacker-Nootdorp hebben een
ondernemersloket, in Pijnacker-Nootdorp ‘Servicepunt
bedrijven’ genoemd. Communicatie over het bestaan
hiervan is van groot belang.
n Blijf aandacht besteden aan de bedrijventerreinen.
Volgens de deelnemers aan de workshop bestaat de
kans op verloedering. Dat schaadt de aanblik van de
regio, ook voor de bewoners. Zeker omdat het woon- en
leefklimaat een sterk kenmerk is van het gebied, is dit
een belangrijk punt. Hiervoor zijn zowel de gemeenten
als de ondernemers verantwoordelijk. Zij kunnen
afspraken maken over onderhoud, beveiliging et cetera.
n De goede ligging van het Oostland ten opzichte van
Rotterdam The Hague Airport zou beter moeten worden
benut (rol voor ondernemers). Het vliegveld ligt immers
tegen Lansingerland aan. De nabijheid ervan is ook
een onderdeel van het vestigingsklimaat dat beter kan
worden benut.

Figuur 2.3: Verantwoordelijkheid verbeteringen vestigingsklimaat
Gemeenten
Ondernemers
Kamer van Koophandel
Ondernemend 3B
OVPN

4

Station BleiZo (werknaam) is een gepland treinstation op de

MKB
VNO-NCW

kruising van het verlengde Oosterheemtracé van RandstadRail
en de spoorlijn Gouda-Den Haag op de grens van Bleiswijk

Winkeliersvereniging
Weet niet

en Zoetermeer (vandaar de voorlopige naamkeuze BleiZo).

Anders

De bouw van het station BleiZo is onderdeel van een groter
gebiedsinrichtingsconcept.
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De grootste uitdaging voor wat betreft het vestigings
klimaat ligt in het behoud van de balans tussen
investeringen ten behoeve van het bedrijfsleven en de
leefomgeving. Beide hebben sterke eigenschappen die
het gebied onderscheiden van de omliggende regio. Het
bedrijfsleven profiteert niet alleen van de aanleg van
een nieuwe weg, maar ook van een beroepsbevolking die
prettig woont in het Oostland. Het is daarom essentieel om
die balans te bewaken door bij investeringen de gevolgen
voor de andere bijzondere kenmerken van het gebied in
acht te nemen. Hiervoor zijn zowel de lokale overheden als
de ondernemers verantwoordelijk.
Ook voor wat betreft verbeteringen van het vestigings
klimaat leggen ondernemers de verantwoordelijkheid
voornamelijk bij de gemeenten (figuur 2.2). De helft
van de ondernemers legt die taak echter ook bij de
ondernemers zelf. Dat is terecht: ondernemers kunnen
evengoed een grote rol spelen in het behoud en verbetering
van hun vestigingsklimaat. Daarnaast vinden zij ook de
Kamer van Koophandel en de ondernemersverenigingen
verantwoordelijk. Vooral de grotere ondernemers leggen de
bal bij meerdere partijen.

2.2 Imago en bekendheid
Veel regio’s staan bij het grote publiek bekend om één
of enkele kenmerken, terwijl ze veel meer te bieden
hebben. De eerste associatie die veel mensen hebben met
bijvoorbeeld Rotterdam is de haven. Maar de stad heeft
natuurlijk veel meer te bieden, waar veel mensen niet aan
denken of zelfs geen weet van hebben. Deze paragraaf
behandelt de associaties die Oostlandse ondernemers
hebben met de eigen regio en de bekendheid ervan en
vergelijkt deze associaties met die van ondernemers van
buiten het Oostland.
Ondernemers associëren de regio met meer dan
glastuinbouw
Veel ondernemers zien het Oostland als het tweede
tuinbouwgebied van Nederland. Tuinbouw is duidelijk de
eerste associatie van de meeste ondernemers. Sommigen
noemen de regio de tegenhanger van het Westland. Verder
associëren ondernemers het Oostland met ‘ondernemend’,
‘innovatief’ en ‘bescheiden’. Bij Lansingerland en
Pijnacker-Nootdorp denken veel ondernemers ook aan
het prettige leefklimaat. Ondernemers zien het gebied
als een prettig woongebied, dichtbij een aantal steden.
Positieve associaties zijn de ruimte, het groen, prettig
wonen, nieuwbouw en nieuwe winkelcentra. De keerzijde
hiervan is dat veel ondernemers zich zorgen maken over de
verstedelijking van het gebied. Ondernemers in het gebied
associëren hun eigen regio ook met Vinex-wijken, de HSL
en snelle groei die het groen en de ruimte in de regio
onder druk zet.
Ondernemers die actief zijn in de regio hebben soms
een heel ander beeld van hun gebied dan ondernemers
van buiten de regio. Twintig ondernemers van buiten de
regio hebben in het kader van het onderzoek een aantal
vragen beantwoord. De belangrijkste associatie die
deze ondernemers uit het gebied rondom Oostland met
Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp hebben, is niet heel
verrassend: ‘glastuinbouw’.
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Tijdens de workshop zijn deze uitkomsten voorgelegd
aan de deelnemers. Zij konden zich goed vinden in de
mening van de ondernemers en voegden er nog enkele
associaties aan toe. Zo noemden de deelnemers de
regio ‘de verbinding tussen Rotterdam en Den Haag’.
Daarnaast wordt het gebied volgens hen gekenmerkt
door een grote diversiteit aan bedrijfsleven, het mooie
landschap, innoverende ondernemers en een mooi woonen leefklimaat.
Beperkt vertrouwen in de bekendheid van de regio
Ondernemers in de regio hebben er beperkt vertrouwen
in dat het Oostland bekend is bij ondernemers buiten
het gebied. Hierbij gaat het nog niet om de naam
Oostland, maar om het gebied, feitelijk dus de twee
gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.
Gemiddeld gelooft 24 procent dat het Oostland buiten
het gebied bekend is, terwijl 29 procent gelooft dat het
Oostland niet bekend is buiten de regio. Ondernemers
in de tuinbouwsector hebben opvallend meer vertrouwen
in de bekendheid van het gebied: 44 procent van de
ondernemers in de tuinbouw gelooft dat PijnackerNootdorp en Lansingerland buiten de regio bekend zijn.
Dat komt waarschijnlijk door de sterke reputatie die deze
regio heeft als glastuinbouwgebied. Ondernemers in de
zakelijke dienstverlening zijn het meest sceptisch over
de bekendheid van het gebied buiten de regio. Ruim 40
procent van de zakelijke diensverleners gelooft niet dat het
Oostland bekend is buiten het gebied.

2.3 Belang van regiomarketing
Het is onmogelijk om het imago van een regio perfect
aan te laten sluiten bij de identiteit. Het is ook vrijwel
onmogelijk om alle negatieve associaties die ondernemers
hebben bij een gebied weg te nemen. En tot slot is het een
erg moeilijk en vooral langdurig proces om een associatie
met een regio te ‘kweken’. Toch biedt regiopromotie
hiervoor mogelijkheden. Door aandacht te blijven besteden

aan bepaalde kenmerken van een gebied, door daarin te
investeren, deze uit te dragen en die kenmerken vooral ook
waar te maken, kan worden gewerkt aan een imago dat
goed of beter aansluit bij de kracht van dat gebied. Niet
voor niets worden citymarketing en regiomarketing steeds
populairder bij beleidsmakers.
In de enquête hebben we gevraagd naar het nut van
regiopromotie. Daaruit blijkt dat ondernemers in het
Oostland over het algemeen positief zijn over regiopromotie
voor de regionale economie. Bijna driekwart van de
ondernemers gelooft dat regiopromotie goed is voor de
economie als geheel. Opvallend is echter dat slechts een
derde van hen verwacht dat regiopromotie direct kansen
biedt voor hun onderneming. Om hier harde conclusies
uit te trekken, gaat wellicht te ver, maar het zou kunnen
betekenen dat regiopromotie in de ogen van de meeste
ondernemers ver van hun eigen bedrijf staat. Verder valt op
dat leden van ondernemersverenigingen vaker direct baat
verwachten te hebben bij regiopromotie dan niet-leden.
Van de leden van ondernemersverenigingen verwacht 40
procent direct baat te hebben bij regiopromotie, terwijl
van de ondernemers die niet lid zijn slechts 25 procent
van mening is dat regiopromotie kansen biedt voor zijn
onderneming. Om de regio beter bekend te maken is
18 procent van de ondernemers bereid om het gebied
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Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland actief te promoten.
Ruim de helft van de ondernemers neemt wat dat
betreft geen standpunt in en ongeveer 30 procent is niet
bereid om de regio actief te promoten. Positief gesteld
betekent dit dat bijna honderd van de ruim vijfhonderd
ondervraagde ondernemers een actieve bijdrage willen
leveren aan de promotie van het Oostland.

2.4 De naam ‘Oostland’
De bekendheid van een gebied valt of staat bij een goede
naam. De naam ‘Oostland’ komt vanuit de markt, de
ondernemers. De naam wordt vooral geclaimd door het
tuinbouwcluster, als tegenhanger van het Westland. Maar
de regio is meer dan tuinbouw, zo zagen we hiervoor.
De ondernemers geven in de enquête aan in hoeverre zij
bekend zijn met deze naam en of zij het een passende
naam vinden.
De bekendheid van de naam ‘het Oostland’
Uit de enquête blijkt dat 62 procent van de ondernemers
bekend is met deze naam. Dat is het grootste deel, maar
ruim een derde had dus nog nooit van de naam gehoord.
Het is van groot belang om die bekendheid te verhogen.

Tabel 2.2: Bekendheid van de naam en het logo van ‘het Oostland’
Naam

Logo

N

LTO Glaskracht

96%

17%

24

VNO-NCW

92%

39%

64

OVPN

91%

26%

35

03B

89%

21%

53

NOOVA

88%

63%

8

MKB

83%

0%

12

Metaalunie

67%

22%

9

Winkeliersvereniging

60%

5%

20

Niet lid

47%

5%

256

Bron: Rabobank
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Het logo van Oostlanddag is minder goed bekend bij
ondernemers. 11 procent van de ondernemers herkent
dit logo. Een belangrijke nuancering hierbij is dat dit logo
pas in 2009 is geïntroduceerd en daarna nauwelijks is
toegepast. Dat 11 procent van de ondernemers het logo
herkent, is daarom eerder veel dan weinig te noemen.
De ondernemers die het logo wel kennen, geven aan
te herkennen van VNO-NCW, KvK, De Kracht van het
Oostland en de Oostlanddag.
Opvallend is dat we ook hier een duidelijk verschil
zien tussen ondernemers die zijn verenigd in een
ondernemersvereniging en ondernemers die dat niet zijn
(tabel 2.2). De ondernemers die het logo herkennen,
zijn voornamelijk ondernemers die lid zijn van een
ondernemersvereniging.
Verdeeldheid over de naam ‘Oostland’
Of ondernemers de naam ‘Oostland’ uitdragen is niet
alleen afhankelijk van de vraag of zij de naam überhaupt
kennen, maar ook van hun mening over de naam. De mate
waarin de ondervraagde ondernemers het eens zijn met de
naam ‘Oostland’ is vrijwel perfect verdeeld. Van hen is een
derde het niet eens met de naam, een derde is neutraal
en een derde is het wel eens met de naam. Er blijkt echter
een duidelijk onderscheid te bestaan tussen ondernemers
die de naam wel kennen en ondernemers die de naam niet
kennen. Ondernemers die niet bekend zijn met de naam,

Figuur 2.4: Mening over de naam ‘het Oostland’

naam ‘Oostland’ bij aanvang van de enquête. Van de
ondernemers in de zakelijke dienstverlening, detailhandel
en persoonlijke dienstverlening is het aandeel dat het
oneens is met de naam het grootst. Er bestaat ook een
verband tussen leeftijd en de mate waarin ondernemers
het eens zijn met de naam ‘Oostland’. Ondernemers jonger
dan veertig jaar zijn het vaker oneens met de naam dan
ondernemers van boven de veertig.
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zijn vaker een negatieve mening toegedaan over de naam
dan ondernemers die de naam ‘Oostland’ wel kennen
(figuur 2.4). Dit is een opvallend, maar geen bijzonder
verschijnsel. Er zijn talloze voorbeelden van merknamen
die weinig of zelfs niets van doen hebben met het product
of de oorsprong van het bedrijf, maar na jaren toch een
imago hebben opgebouwd dat onlosmakelijk verbonden
is aan dat product. Dat geldt ook voor regio’s. Denk aan
een regio als Twente. Hoewel de naam Twente wel degelijk
ergens van is afgeleid, is bij het gros van de Nederlanders
niet bekend waarvan. Zij weten echter wel waar de regio
ligt en hebben er ook nog één of meer associaties bij.
Het voeren van de naam ‘Oostland’ draagt bij aan de
bekendheid ervan en heeft daarmee duidelijk een positieve
invloed op de mening erover.

Een deel van de ondernemers dat is gevestigd in het
Oostland associeert de naam ‘Oostland’ met een gebied
of plaats in het oosten van Nederland. Volgens hen is de
naam daarom misleidend. Ook hier ligt echter bekendheid
van de naam aan ten grondslag. Verschillende meningen
tussen groepen ondernemers over de naam ‘Oostland’
lijken daar vaak op terug te voeren.
Het blijft een feit dat een kwart van de ondernemers die
bekend zijn met de naam het niet eens is met de keuze
voor ‘Oostland’. Waar dat op is gebaseerd, is niet uit dit
onderzoek te herleiden. Maar het mag duidelijk zijn dat
het de promotie van de regio ten goede komt als de naam
breed wordt gedragen.

Tuinders vinden de naam ‘Oostland’ goed
Vooral ondernemers in de tuinbouw zijn tevreden over
de naam ‘Oostland’. Dat komt mede omdat zij de naam
al kennen en omdat deze kan worden geassocieerd met
het Westland, de tuinbouwregio bij uitstek. Verder zijn
leden van ondernemersverenigingen en ondernemers met
middelgrote ondernemingen (tien tot vijftig werkzame
personen) vaker blij met de naam ‘Oostland’ dan
gemiddeld. Deze ondernemers zijn vaak bekend met de
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2.5 Verbeteringen
bekendheid Oostland
De ondernemers is ook gevraagd op welke kenmerken het
Oostland zichzelf zou moeten promoten. Waar zijn we sterk
in en met welke kenmerken zouden we moeten worden
geassocieerd? En bovendien, wie is er verantwoordelijk
voor die promotie?
Bereikbaarheid en de uitstekende ligging zijn de
belangrijkste punten waarmee de regio zich moet
promoten, aldus de ondernemers in het Oostland. De
bereikbaarheid hangt samen met de uitstekende ligging
in de Randstad, ten opzichte van steden, haven en
luchthaven. Ondernemers noemen echter meer sterke
punten waarmee de regio zich kan profileren: de goede
woonomgeving, de recreatiemogelijkheden, groene ruimte,
de vestigingsmogelijkheden, werken en wonen binnen één
regio, dorps karakter, no-nonsensmentaliteit, werkervaring
en expertise bij de beroepsbevolking en natuurlijk de
glastuinbouw als cluster en motor van de economie.

Tijdens de workshop is uitvoerig gediscussieerd over de
wijze waarop het Oostland gepromoot kan worden. Daaruit
kwam naar voren dat dit gefaseerd zou moeten gebeuren.
Het Oostland is een jonge naam die nog lang niet bij alle
ondernemers bekend is. De meeste ondernemers voelen
zich eerder inwoner van Pijnacker of Berkel en Rodenrijs
dan van gemeente Pijnacker-Nootdorp of Lansingerland,
laat staan van het Oostland. Dat is niet verwonderlijk,
gezien de fusies van beide gemeenten. Het is belangrijk
om te beseffen dat een naam als het Westland al bijna
een eeuw oud is. De bewoners van de gemeenten die
nu het Westland vormen, voelen zich al decennia lang
Westlander. Het zal, kortom, veel tijd en moeite kosten om
de naam ‘Oostland’ te laten beklijven bij de bewoners en
ondernemers. Dat het vergroten van de bekendheid nuttig
is, blijkt duidelijk uit de enquête. Naarmate de naam meer
bekendheid geniet, groeit het gevoel dat ondernemers
ermee hebben. Het kweken van het gevoel bij de inwoners
en ondernemers dat zij niet alleen inwoner van Nootdorp of
Bleiswijk maar ook Oostlander zijn, is de eerste stap in de
promotie van het Oostland. Als de naam en het gevoel met
het gebied dat daarbij hoort niet worden gedragen door
ondernemers, is regiopromotie veel moeilijker dan wanneer
dat wel het geval is.
Interne promotie
In de enquête-uitkomsten en tijdens de workshop is een
aantal mogelijkheden genoemd om de bekendheid van de
naam ‘Oostland’ binnen de regio te vergroten. Daarbij is
het essentieel om uit te gaan van de doelgroep. Bij elke
vorm van promotie moet de doelgroep het uitgangspunt
vormen. Zo werd het idee geopperd om:
n
n
n
n
n
n
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Een regioblad uit te geven;
Sociale media in te zetten;
Een Oostlandwebsite te lanceren;
Ondernemerscongressen te organiseren;
Bij nieuw initiatieven de naam ‘Oostland’ te voeren;
De naam ‘Oostland’ uitdragen via websites van
ondernemers en ondernemersverenigingen.

Wie zijn we?
Zonder te weten wie je bent, is het onmogelijk om een
imago uit te dragen en een positie in te nemen. Wie zijn
we, waar zijn we goed in en welke rol willen we aannemen?
Met dit onderzoek is een belangrijke eerste aanzet gedaan
voor de antwoorden op deze vragen. De meest in het oog
springende uitkomsten zijn:
n Sterk tuinbouwcluster;
n Goede bereikbaarheid
(in een zeer druk deel van Nederland);
n Gunstige ligging ten opzichte van steden,
de haven en luchthavens;
n Innovatief bedrijfsleven;
n Prettig woon- en leefklimaat.
Externe promotie
De niet zo grote interne bekendheid van de naam
‘Oostland’ en het ontbreken van een Oostlandgevoel bij
inwoners en ondernemers, wil echter niet zeggen dat niet
kan worden gewerkt aan de externe promotie van de regio.
Ook hiervoor zijn concrete ideeën genoemd. Genoemde
ideeën zijn:
n Vertegenwoordigers van het Oostland laten deelnemen
aan ondernemerscongressen in Den Haag en Rotterdam
en het Oostland daar meer bekendheid geven;
n Regiospecifieke bedrijven door marketing zichtbaar
maken en als toonbeeld voor de regio neerzetten;
n Zorgen dat het Oostland en het Westland geen
concurrerende, maar juist onderscheidende en elkaar
complementerende regio’s zijn;
n Het Oostland promoten op zijn functies en
onderscheidende kenmerken binnen de grotere regio.
Meerjarencampagne en visie
Interne promotie gevolgd door/gepaard met externe
promotie verdient een meerjarencampagne en een visie die
wordt opgesteld en gedragen door ‘heel’ Oostland. Idealiter
wordt hiervoor een overkoepelend orgaan of een stichting
in het leven geroepen met vertegenwoordigers vanuit alle
werkvelden in de regio. Belangrijke elementen daarin zijn:

Wie is onze doelgroep?
Voor een efficiënte en effectieve promotie is het van
belang om te weten bij wie de regio moet worden
gepromoot. Bij de interne promotie gaat het, in
economisch opzicht, vooral om het lokale bedrijfsleven,
maar voor een breed draagvlak van de naam kan wellicht
ook de bevolking een doelgroep zijn. Bij de externe
promotie is het de vraag wat het doel is van de promotie.
Gaat het om consumenten die producten afnemen van
het Oostland, bijvoorbeeld kopers van tuinbouwproducten,
maar ook toeristen? Of gaat het om bedrijven buiten het
gebied, met de bedoeling het Oostland als handelspartner
te promoten of bedrijven te verleiden zich in het Oostland
te vestigen?
Welke middelen zetten we in?
Verschillende doelgroepen vereisen verschillende
middelen en kanalen van promotie. Vergroting van de
naamsbekendheid bij de bevolking vereist een andere
vorm van promotie dan het acquireren van internationaal
opererende tuinbouwbedrijven. Combinaties zijn uiteraard
wel mogelijk. Zo zou een Oostland-website zo kunnen
worden ingericht dat verschillende doelgroepen hun weg
kunnen vinden op de site.
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Wie is ‘kanseigenaar’?
In de enquête is gevraagd wie verantwoordelijk is voor de
promotie van het Oostland. Het grootste deel (72 procent)
van de ondernemers vindt dat de gemeenten deze taak
op zich moet nemen. (figuur 2.5). Volgens bijna de helft
van de ondernemers moeten de Kamer van Koophandel
en ondernemers zelf ook actief bijdragen. Dat ook
ondernemersverenigingen een rol moeten spelen, is voor
een kleiner deel van de ondernemers vanzelfsprekend.
Een aantal ondernemers merkt op dat alle partijen samen
moeten zorgen voor de promotie van het gebied. Opvallend
is overigens dat 45 procent van de ondernemers vindt dat
ondernemers een taak hebben bij het promoten van hun
eigen regio, maar dat slechts 18 procent aangeeft hiertoe
bereid te zijn.
Zoals al eerder gezegd is een breed draagvlak voor de
naam, de identiteit, de sterke kenmerken en de gewenste
in te nemen positie van groot belang voor regiopromotie.
Daarom zouden alle belanghebbende partijen hier een rol
in moeten spelen. De gemeenten, de ondernemers, de KvK
en de ondernemersverenigingen kunnen het alleen samen.
Ondanks dat de gemeenten recentelijk zijn gefuseerd en
het creëren van de regio Oostland daardoor een snelle
stap is, werd tijdens de workshop duidelijk dat partijen
veel kansen zien in de profilering van het Oostland als één
regio. De discussie was levendig en er werden voldoende
mogelijkheden genoemd om het gebied sterker op de kaart
Figuur 2.5: Verantwoordelijkheid voor regiopromotie
Gemeenten
Kamer van Koophandel
Ondernemers
Ondernemend 3B (O3B)
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te zetten. Ook de inhoudelijke ingrediënten, de sterke,
onderscheidende eigenschappen van het Oostland, bleken
volop aanwezig.
Zoals ondernemers graag één aanspreekpunt hebben
bij een gemeente, zo is het voor een gemeente van
belang om één aanspreekpunt te hebben als het gaat om
ondernemerswensen. Het advies aan de ondernemers is
dan ook samen een eenduidige boodschap te geven aan de
gemeenten.

Bijlagen
Responsverdeling
Gemeente

absoluut relatief

Pijnacker-Nootdorp

206

40%

Lansingerland

313

60%

Totaal

519

100%

Sectoren

absoluut relatief

Tuinbouw

69

13%

Bouw (en verwant)

58

11%

Groothandel

35

7%

Detailhandel

37

7%

184

35%

22

4%

Overige

114

22%

Totaal

519

100%

Zakelijke dienstverlening
Persoonlijke dienstverlening

Grootteklasse
Minder dan 10

absoluut relatief
420

81%

10 tot 50

77

15%

Meer dan 50

18

3%

4

1%

519

100%

Geen antwoord
Totaal

Definities economische thermometer
Algemeen
n Arbeidsvolume: arbeidsvolume werknemers en
zelfstandigen in arbeidsjaren
n Bruto toegevoegde waarde: loonkosten + afschrijvingen
+ financiële lasten + bedrijfsresultaat
Variabelen economisch groei
n Winstgroei: bedrijfsresultaat 2008
t.o.v. bedrijfsresultaat 2007
n Productiegroei: bruto toegevoegde waarde 2008
t.o.v. bruto toegevoegde waarde 2007
n Investeringsgroei: investeringen 2008
t.o.v. investeringen 2007
n Arbeidsvolumegroei: arbeidsvolume 2008
t.o.v. arbeidsvolume 2007
Variabelen economisch kracht
n Arbeidsproductiviteit:
bruto toegevoegde waarde / arbeidsvolume
n Rentabiliteit op eigen vermogen (REV):
bedrijfsresultaat als % van het eigen vermogen
n Investeringsratio: investeringen als % van de bruto
toegevoegde waarde
n Werkgelegenheidsfunctie:
arbeidsvolume als % van de beroepsbevolking
Literatuur
n Rabobank (2009),
Economisch Kwartaalbericht Juni 2010
n Rabobank (2009), Regio Top 40
n Rabobank (2010), Regio Top 40
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