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Voorwoord
Voor u ligt alweer de vierde editie van het rapport De Kracht van de Ondernemer in Zoetermeer
en Leidschendam-Voorburg. Dit onderzoek naar de economische prestaties van het bedrijfsleven wordt elk jaar gekoppeld aan een thema-onderzoek. Een thema, dat actueel is en specifiek
past bij de lokale economie.
Dit jaar is door de partners van het onderzoek gekozen voor het thema investeringen. Uit de
voorgaande drie onderzoeken bleek dat de groei van de investeringen van het bedrijfsleven in
de regio structureel achterbleef bij de landelijke groei. Zoals u in dit rapport kunt lezen, is dat
zelfs in het huidige ‘relatief’ gunstige onderzoeksjaar, nog steeds het geval.
Aangezien er een aangetoond verband bestaat tussen investeringen en werkgelegenheid, omzet en dus de continuïteit van een onderneming, is de maatschappelijke relevantie van het
stimuleren van investeringen van groot belang. Investeringen scheppen banen, verhogen de
concurrentiepositie van de bedrijven en daarmee wordt ook werkgelegenheid behouden. De
aloude wijsheid “De cost gaet voor de baet uyt” is dus sterk van toepassing op het doen van
investeringen.
Dit onderstreept het belang het bewustzijn van ondernemers te stimuleren als het gaat om het
plegen van investeringen in hun bedrijf. Uit het praktijkonderzoek onder ondernemers blijkt
verder een aanzienlijke bereidheid tot investeren in de maatschappij, het MVO. Wij juichen deze
bereidheid toe en zullen streven naar het verzilveren ervan in de komende jaren.
Ook dit jaar is het rapport tot stand gebracht in goede onderlinge samenwerking tussen de onderzoekers en de partners: de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, de Kamer
van Koophandel Den Haag en de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer.
Namens Rabobank Vlietstreek			

Namens Kamer van Koophandel

Zoetermeer, 			

Den Haag,

Drs. T.M.M. Tetteroo MBA 			

P.J.A.M. Luijkx,

Directeur Commercie			

Directeur Kantoor Zoetermeer

				

en Oostland

Namens de gemeente Zoetermeer, 			

Namens de gemeente

				

Leidschendam-Voorburg,

Ir. B. Emmens 			

Drs. P.M.M. van Ostaijen

Wethouder 			

Wethouder
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Inleiding
Evenals de vorige drie edities bestaat De Kracht van de Ondernemer dit jaar uit twee onderdelen: de Regionaal-Economische Thermometer (RET) en een themastudie. De Regionaal-Economische Thermometer is weer op dezelfde wijze ingezet en geeft inzicht
in de economische prestaties van het bedrijfsleven in de regio Vlietstreek-Zoetermeer
in 2009 (hoofdstuk 2).
Met de themastudie besteden we dit jaar aandacht aan het investeringsgedrag. De aanleiding
voor deze keuze is het feit dat de afgelopen jaren uit De Kracht van de Ondernemer is gebleken
dat de investeringsgroei van het bedrijfsleven in de regio Vlietstreek-Zoetermeer structureel
achterblijft. Deze constatering heeft de aanleiding gevormd om in de Kracht van de Ondernemer 2010 nader onderzoek te doen naar het investeringsgedrag van het bedrijfsleven in de
regio. De studie biedt inzicht in de achtergronden van het investeringsgedrag van het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer en de eventuele noodzaak en mogelijkheden om dit te stimuleren. Daarnaast wordt in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht besteed aan investeringen vanuit
maatschappelijke betrokkenheid.
Hoofdstuk 3 laat de resultaten zien van de verdiepende analyse die we hebben uitgevoerd op
het investeringsgedrag van het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer. In hoofdstuk 4 besteden we aandacht aan het belang van bedrijfsinvesteringen voor de regionale economie. Deze
twee onderdelen van de studie hebben beiden plaatsgevonden op basis van een uitgebreide
analyse van de Regionaal-Economische Thermometer.
Hoofdstuk 5 en 6 gaan in op de resultaten van de enquête die we hebben gehouden onder het
bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer. Deze hoofdstukken besteden respectievelijk aandacht
aan bedrijfsinvesteringen en maatschappelijke investeringen. Onderwerpen die in hoofdstuk 5
aan de orde komen, zijn de motieven voor bedrijfsinvesteringen en de omvang en het resultaat
van de investeringen. Hoofdstuk 6 besteedt aandacht aan de bereidheid van bedrijven om te
investeren in hun maatschappelijke omgeving.
In dit rapport staat de regio Vlietstreek-Zoetermeer centraal. Deze regio bestaat uit de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en de plaats Benthuizen. Vanwege het ontbreken van
data op het niveau van individuele plaatsen is Benthuizen in het onderzoek buiten beschouwing gelaten.
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2. Het economisch presteren
Dit hoofdstuk gaat in op de economische prestaties van het bedrijfsleven in de regio
Vlietstreek-Zoetermeer. Alvorens in te gaan op de regionale prestaties in 2009 beschrijft
de eerste paragraaf de macro-economische context waarin het regionale bedrijfsleven
in 2009 heeft geopereerd. Afsluitend besteden we in de laatste paragraaf beknopt aandacht aan de economische ontwikkelingen in 2010.

2.1 2009: bergop duurt langer dan bergaf
Na een aantal jaren van hoge economische groei gooide de kredietcrisis in 2008 roet in het eten.
In de loop van 2008 was nog sprake van een geleidelijke afkoeling van de reële economie. Maar
in het laatste kwartaal van dat jaar werd de Nederlandse economie meegetrokken in de vrije val
van de wereldhandel. Daarmee kwam abrupt een einde aan de periode van hoogconjunctuur
en sloeg de zeer uitbundige groei van de Nederlandse economie om in een forse krimp.
De afgelopen recessie was de hevigste sinds de jaren dertig van de vorige eeuw in vredestijd.
De economie kromp in totaal met meer dan 5 procent. 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 groeide zowel in het derde als in het vierde kwartaal van 2009 met
0,6 procent. De groei werd vooral gedragen door de toegenomen export als gevolg van de
opleving van de internationale handel. In het eerste kwartaal van 2010 bedroeg de groei 0,5
procent, in het tweede kwartaal zelfs 0,9 procent. In het tweede kwartaal van 2010 zijn vooral
de investeringen fors gestegen (3 procent) doordat de industrie weer aantrekt. Een groot deel
van die investeringen komt waarschijnlijk uit het buitenland. Dit verklaart ook waarom de invoergroei relatief groot was ten opzichte van de uitvoergroei, waardoor de buitenlandse handel
een negatieve bijdrage leverde aan de economische groei.
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 het nieuwe kabinet speelt een grote rol in
de onzekerheid. De op handen zijnde bezuinigingen kweken 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.
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Op het dieptepunt van de recessie, in het tweede kwartaal van
2009, was 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 begon te groeien, is dus bijna de helft van de daling weer
goedgemaakt. Voor verdere economische groei zal vooral de binnenlandse vraag moeten toenemen en dus de consument de hand
van de knip moeten halen. En met de op handen zijnde bezuinigingen en de onzekerheid daarover is het zeer de vraag wanneer dat
zal gebeuren. Daarom verwachten wij voor de komende kwartalen
een meer gematigde economische groei. De economische groei
zal over heel 2010 naar verwachting ongeveer 1,75 procent bedragen, over heel 2011 ongeveer 1,5 procent.

2.2
De economie in Vlietstreek-Zoetermeer
Productiestructuur
De dienstensector bepaalt in hoge mate de regionale economie van Vlietstreek-Zoetermeer.
Uit figuur 2.1 blijkt dat in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer de zakelijke
dienstverlening goed is voor ruim 20 procent van het totale aantal banen1. In LeidschendamVoorburg neemt bovendien de zorgsector een groot deel van de werkgelegenheid voor haar
rekening. Dit is onder meer te danken aan de aanwezigheid van het MCH Antoniushove in Leidschendam en het Diaconessenhuis in Voorburg. De landbouw, industrie en logistiek zijn minder
van belang voor de werkgelegenheid in de twee gemeenten.

Figuur 2.1 Productiestructuur (aandeel banen per sector), 1 januari 2009
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Figuur 2.2 Bedrijfsdynamiek, 2008 en 2009
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Bedrijfsdynamiek
Een recessie gaat gepaard met wijzigingen in de bedrijfsdynamiek. In een periode van economische tegenspoed zijn ondernemers minder snel geneigd een bedrijf te starten. Het aantal
opheffingen daarentegen neemt door tegenvallende bedrijfsresultaten toe. Dit is dan ook het
beeld dat in 2009 in Nederland te zien was. Het starterspercentage daalde van 8,6 procent
naar 7,6 procent en het aandeel opheffingen steeg van 5,7 procent naar 8,6 procent. Het aandeel overige oprichtingen (oprichtingen door reeds bestaande bedrijven) geeft een vertekend
beeld. Dit aandeel lag in 2009 een stuk hoger in verband met de Nieuwe Wet op het Handels5%
10% 15% 20% 25% 30%
register. Het gaat hier 0%
om bedrijven
die voorheen niet-inschrijfplichtig waren.

Zowel in Zoetermeer als in Leidschendam-Voorburg lag het aandeel starters in 2009 rond het
landelijke gemiddelde. In absolute zin valt in Zoetermeer de daling van het aantal starters op
(van 767 in 2008 naar 640 in 2009), terwijl het aantal starters in Leidschendam-Voorburg in 2009
evenals het voorgaande jaar rond de 400 lag. Het aandeel opheffingen daarentegen ligt in beide gemeenten lager dan in Nederland als geheel. In Zoetermeer steeg het aantal opheffingen
van ongeveer 500 in 2008 naar bijna 600 in 2009. Het gaat hier om 7,5 procent van het totale
bedrijfsleven. In Leidschendam-Voorburg werd in 2009 5,2 procent van de bedrijven opgeheven. In absolute zin gaat het om ruim 275 bedrijven waarmee het aantal opheffingen ongeveer
even groot is als in 2008.
Behalve de gegevens over oprichting en opheffing lieten
we in de voorgaande edities van de Kracht van de Ondernemer gegevens zien over de verhuisbewegingen van bedrijven in Vlietstreek-Zoetermeer. Helaas is de informatie
over het aantal binnenverhuizingen (dus het aantal bedrijven dat binnen de eigen gemeente verhuist) niet meer beIn verband met de Nieuwe

schikbaar. Wel kunnen we inzichtelijk maken waar vertrek-

Wet op het Handelsregister

kende bedrijven naartoe verhuizen en waar nieuwkomers

is er met name vanaf 2009

vandaan komen. Dit staat weergegeven in figuur 2.3.

2

een sterke stijging te zien
van het aantal nieuwe
inschrijvingen (voorheen
niet-inschrijfplichtigen)
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Figuur 2.3 Bedrijfsmigratie, 2009 (exclusief binnenverhuizingen)
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Per saldo hebben beide gemeenten in 2009 met een vertrekoverschot te maken gehad. In totaal zijn in 2009 bijna 280 bedrijven uit Zoetermeer vertrokken terwijl er 240 naar de gemeente
toe zijn verhuisd. Uit Leidschendam-Voorburg zijn in 2009 ruim 270 bedrijven vertrokken terwijl
er 250 nieuwe bij kwamen. Figuur 2.3 laat zien waar deze bedrijven naar toe zijn gegaan en
waar de nieuwe bedrijven vandaan komen. Dan blijkt dat Leidschendam-Voorburg een sterke
interactie onderhoudt met Den Haag terwijl Zoetermeer veel sterker op de rest van Nederland
is georiënteerd (zoals op Rotterdam en Amsterdam).
Het geheel van bedrijfsdynamiek en -migratie heeft geleid tot een toename van de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bedrijvenpopulatie met 10 procent. In Nederland ging het
om een groei van 12 procent. Hierbij geldt wel de opmerking over de toename van het aantal
nieuwe inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel als gevolg van de Nieuwe Wet op het
Handelsregister.

Werkgelegenheidsontwikkeling
Figuur 2.4 geeft de geïndexeerde werkgelegenheidsontwikkeling in de regio sinds 2000 weer.
Hieruit blijkt dat de werkgelegenheid in Zoetermeer tot 2005 licht is gedaald, vervolgens tot
2008 fors is gegroeid waarna de werkgelegenheid in 2009 weer is teruggelopen met 2,1 procent. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de werkgelegenheid tot 2005 zien dalen
waarna, met een kleine opleving in 2007, de werkgelegenheid verder onderuit is gegaan. Tussen 2008 en 20093 daalde de werkgelegenheid met maar liefst 10,8 procent terwijl het aantal
banen in Nederland nog licht steeg (met 0,3 procent). Deze sterke daling wordt voor een groot
deel (ruim 1.200 banen) veroorzaakt door verlies van banen in de sector ‘openbaar bestuur’. Het
verlies van werkgelegenheid in deze sector begon in 2008 met het vertrek van CBS en AIVD en
is nu in 2009 waarschijnlijk volledig verwerkt in de werkgelegenheidscijfers. Daarnaast gingen er
12
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in 2009 veel banen (ruim 870) verloren in de sector ‘informatie en communicatie’.
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Figuur 2.4 Werkgelegenheidsontwikkeling (index 1 januari 2009)
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Over de Regionaal-Economische Thermometer (RET)

De Regionaal-Economische Thermometer meet de economische prestaties van Nederlandse
regio’s en vergelijkt die met het Nederlandse gemiddelde. De prestaties worden gemeten aan
de hand van acht variabelen. Deze acht variabelen zijn ondergebracht bij twee indicatoren:
‘economische groei’ en ‘economische kracht’. Samen vormen zij de score voor de ‘economische
prestatie’. Onderstaande figuur geeft de opbouw van het model weer. In bijlage I zijn de defini-
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ties van de acht variabelen opgenomen.
De rapportcijfers variëren

De economische prestatie van een regio waarderen we met een rapportcijfer. Voor elke varia-

van 3 tot 9. De mate waarin

bele zetten we de gemiddelde waarde in Nederland op een zes. Stel dat de gemiddelde winst-

de regionale score afwijkt

groei in Nederland 10 procent bedraagt, dan krijgt een regio met een gemiddelde winstgroei

van het gemiddelde van

van 10 procent een waardering van een zes. Op het moment dat het cijfer boven de zes ligt,

alle regio’s (de standaard

betekent dit dat de regio een hogere winstgroei heeft gekend. Een waardering met een cijfer

deviatie) vertaalt zich in

onder de zes duidt op een minder dan gemiddelde score en wordt daarom als onvoldoende

punten die de regio meer

beoordeeld.4 Het rapportcijfer voor ‘economische groei’ en ‘economische kracht’ is het onge-

of minder krijgt toebedeeld

wogen gemiddelde van de rapportcijfers voor respectievelijk de vier groei- en de vier krachtva-

dan dat landelijke

riabelen. Het rapportcijfer voor de economische prestatie is het ongewogen gemiddelde van

gemiddelde: een zes.

de cijfers voor groei en kracht.

4
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In economisch opzicht was 2009 het slechtste jaar dat de meeste mensen in Nederland bewust
hebben meegemaakt. Dat geldt voor Nederland als geheel, maar ook voor de veertig regio’s
die we binnen Nederland onderscheiden. In elke regio was in 2009 sprake van economische
krimp. Zo ook in Vlietstreek-Zoetermeer. In die context moeten termen als ‘een goede prestatie’
worden gelezen, dus in vergelijking met Nederland als geheel.
De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende bronnen. Dit zijn onder andere de
MKB-database en de Monitor Bedrijfsactiviteit van de Rabobank, de financiële jaarrekeningen
van het CBS en de werkgelegenheidscijfers uit het zogenoemde LISA-bestand (Landelijk Informatie Systeem Arbeidsorganisaties). De rapportcijfers worden ieder jaar opnieuw berekend met
de meest actuele gegevens. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de cijfers die wij
dit jaar over 2009 presenteren en de cijfers die wij komend jaar over hetzelfde jaar presenteren.
Deze verschillen hebben te maken met actualisatie van het bronmateriaal.

2.4

Thermometerstand: een flinke sprong voorwaarts

Het bedrijfsleven in de regio Vlietstreek-Zoetermeer heeft in 2009 een 6,2 behaald voor zijn economische prestaties. De regio heeft hiermee beter gepresteerd dan de rest van Nederland. Bovendien is er sprake van een sterke verbetering ten opzichte van de regionale prestaties in 2008.
De verbetering heeft vooral te maken met het hogere rapportcijfer voor economische groei.
Met een 6,5 was deze een stuk hoger dan het jaar daarvoor. De economische kracht is met een
5,9 op hetzelfde niveau gebleven. De resultaten laten zien dat het bedrijfsleven in VlietstreekZoetermeer minder gevoelig is voor conjuncturele schommelingen dan andere regio’s. De sectorstructuur van de regio onderschrijft dit. Conjunctuurgevoelige sectoren zoals de industrie en
de bouw zijn in Vlietstreek-Zoetermeer nauwelijks aanwezig. In Leidschendam-Voorburg is de
gezondheidszorg en in Zoetermeer de overheid juist sterk vertegenwoordigd in de totale werkgelegenheid. Beide sectoren zijn relatief ongevoelig voor de conjuncturele schommelingen.
Sectoren bevinden zich op verschillende punten op de conjunctuurcyclus waarbij conjunctuurgevoelige sectoren het snelst de effecten ondervinden. De overheid en gezondheidszorg
hebben in het beginstadium nauwelijks last van economische achteruitgang maar zullen veelal
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Figuur 2.5 Economisch presteren Vlietstreek-Zoetermeer, 2008 en 2009
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in een later stadium de effecten van de economische crisis gaan ondervinden.
De prestaties van het bedrijfsleven in de regio zijn in sterke mate afhankelijk van de prestaties
van het bedrijfsleven in de gemeente Zoetermeer. Dit blijkt uit figuur 2.6 waarin staat welk
aandeel de beide gemeenten hebben in de brutowinst, de bruto toegevoegde waarde, de
investeringen, het aantal bedrijfsvestigingen en het arbeidsvolume5 in de regio. Hieruit blijkt
dat driekwart van de brutowinst, de bruto toegevoegde waarde en de investeringen die in de
regio worden gerealiseerd, voor rekening komt van het Zoetermeerse bedrijfsleven. Dit heeft
grotendeels te maken met de omvang van het bedrijfsleven in Zoetermeer ten opzichte van dat
in Leidschendam-Voorburg.
Figuur 2.6 Verdeling bedrijfsindicatoren Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer, 2009
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Als we de prestaties van het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer vergelijken met die van het

de werkgelegenheid in

bedrijfsleven in de regio Den Haag6 zien we dat Vlietstreek-Zoetermeer ook binnen de regio zijn

arbeidsjaren. Een arbeids-

positie heeft verbeterd. Zoetermeer neemt in 2009 de elfde positie in op de ranglijst van 27 ge-

jaar is een voltijdbaan

meenten en is hiermee bijna tien plaatsen gestegen ten opzichte van 2008. Ook Leidschendam-

gedurende een heel jaar.

Voorburg heeft zijn regionale positie versterkt en zijn positie als hekkensluiter overgedragen aan

Hier gedefinieerd als het

Lisse. Leidschendam-Voorburg is in 2009 op plaats 22 geëindigd in de ranglijst van gemeenten

5

6

werkgebied van de Kamer

in de regio Den Haag.

van Koophandel Den
Haag.
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Tabel 2.1 Rapportcijfer economische prestatie en positie gemeenten regio Den Haag (2008 en 2009)
Gemeente
Den Haag
Wassenaar
Boskoop
Delft
Noordwijk
Leiderdorp
Midden-Delfland
Oegstgeest
Alphen aan den Rijn
Leiden
Zoetermeer
Westland
Rijswijk
Voorschoten
Pijnacker-Nootdorp
Zoeterwoude
Lansingerland
Nieuwkoop
Hillegom
Kaag en Braassem7

Positie 2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Prestatie 2009
7,1
6,8
6,8
6,7
6,6
6,6
6,5
6,5
6,4
6,4
6,3
6,1
6,0
6,0
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,8

21
22
23
24
25
26
27

5,8
5,7
5,6
5,6
5,6
5,5
5,1

Rijnwoude
Leidschendam-Voorburg
Katwijk
Bodegraven
Teylingen
Noordwijkerhout
Lisse

Positie 2008
26
10
21
5
14
7
11
9
2
23
20
12
15
3
16
18
4
24
27
7
18
6
28
13
1
17
22
25

Prestatie 2008
5,2
6,0
5,4
6,5
5,8
6,2
5,9
6,1
6,6
5,4
5,5
5,9
5,7
6,5
5,7
5,5
6,5
5,4
5,2
6,2
5,5
6,4
5,0
5,9
7,0
5,6
5,4
5,2

Bron: Rabobank, EIM

2.5

Economische groei

Uit de vorige paragraaf bleek dat de economische groei in de regio Vlietstreek-Zoetermeer in
2009 op een hoger niveau lag dan in de rest van Nederland. In deze situatie wil dat zeggen dat
de krimp kleiner was dan landelijk. De rapportcijfers van beide gemeenten zijn dan ook fors
gestegen. In Zoetermeer steeg het rapportcijfer van een 5,0 naar een 6,5. Zoetermeer staat
daarmee in 2009 op de twaalfde positie in de ranglijst van gemeenten in de regio Den Haag.
In Leidschendam-Voorburg gaat het om een stijging van een 4,6 naar een 6,3. LeidschendamVoorburg staat hiermee op de veertiende plek van de 27 Haaglandse gemeenten.
Uit figuur 2.7 blijkt dat beide gemeenten op alle indicatoren voor economische groei hun score
hebben weten te verbeteren.
GROEI

7

Samenvoeging van

gemeenten Alkemade en

16

Jacobswoude

Positie 2009

Rapportcijfer 2009

Positie 2008
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12

6,5

21

Rapportcijfer 2008
5,0

Leidschendam-Voorburg

14

6,3

25

4,6
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Figuur 2.7 Rapportcijfers economische groei
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Zakelijke dienstverlening ziet winst stijgen
De winstgroei wordt berekend door het totale bedrijfsresultaat van alle bedrijven in de regio
af te zetten tegen het bedrijfsresultaat in het voorgaande jaar. Vanwege de economische crisis realiseerde het Nederlandse bedrijfsleven in 2009 een kleiner bedrijfsresultaat dan het jaar
daarvoor. Ook in Vlietstreek-Zoetermeer was er sprake van een winstdaling. Deze was echter
minder groot dan in de rest van Nederland. Terwijl het Nederlandse bedrijfsleven de winst met
ruim 26 procent zal dalen, wist Vlietstreek-Zoetermeer de winstdaling met 23 procent enigszins
te beperken. Hierdoor scoren beide gemeenten een voldoende op deze indicator. Vooral het
Zoetermeerse bedrijfsleven heeft in dit opzicht een sprong gemaakt. Het rapportcijfer voor
winstgroei steeg in deze gemeente van een 4,7 naar een 6,5. In Leidschendam-Voorburg steeg
het rapportcijfer van een 5,2 naar een 6,1.
Een belangrijke reden dat Vlietstreek-Zoetermeer de schade heeft weten te beperken, is de
winstgroei in de zakelijke dienstverlening. Dit is een van de weinige sectoren in Nederland die
nog wel een winstgroei kon realiseren in 2009. Bovendien wist deze belangrijke sector voor
Vlietstreek-Zoetermeer hier zelfs nog een beduidend hogere winstgroei te realiseren dan de
concurrentie in de rest van ons land.
Grootbedrijf weet productiedaling te beperken
Productiegroei wordt gemeten door de omvang van de bruto toegevoegde waarde te vergelijken met die in het voorgaande jaar. Hoewel Vlietstreek-Zoetermeer, evenals het bedrijfsleven
in de rest van Nederland, in 2009 te maken had met een daling van de bruto toegevoegde
waarde, heeft de regio de daling weten te beperken tot 2,4 procent (Nederland: 4 procent). De
beperkte productiedaling heeft in Leidschendam-Voorburg geleid tot het rapportcijfer 6,5 en
in Zoetermeer zelfs tot een 7,2. Dit gunstige resultaat heeft de regio vooral te danken aan het
grootbedrijf. Het grootbedrijf in Vlietstreek-Zoetermeer heeft vergeleken met het hele grootbedrijf in Nederland de productiedaling in 2009 nog enigszins weten te beperken (-1,7 procent
versus -4 procent).
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Investeringsgroei blijft achter
Hoewel het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer in
2009 nog steeds een onvoldoende haalt voor de investeringsgroei, heeft de regio haar positie ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde wel verbeterd. In
Leidschendam-Voorburg steeg het rapportcijfer voor
investeringsgroei van 3,4 naar 5,2 en Zoetermeer behaalde een 5,8 in plaats van de 4,4 in 2008.
Nagenoeg het hele Nederlandse bedrijfsleven heeft
in 2009 het investeringsniveau vanwege de recessie
teruggeschroefd. Er werd 14 procent minder geïnvesteerd dan in 2008. In Vlietstreek-Zoetermeer bedroeg
de daling bijna 15 procent. Hiermee zet VlietstreekZoetermeer de tendens van een achterblijvende investeringsgroei in 2009 voort.
Beperkte afname arbeidsvolume
In Vlietstreek-Zoetermeer is het arbeidsvolume in 2009 minder sterk gedaald dan landelijk (-1,2
procent versus -1,6 procent). Dit leidt tot een bovengemiddeld rapportcijfer voor beide gemeenten. In Zoetermeer daalde het arbeidsvolume met 1,3 procent, terwijl Leidschendam-Voorburg
de daling wist te beperken tot 0,9 procent. Leidschendam-Voorburg verbetert hiermee het rapportcijfer van een 4,6 naar een 7,4. Zoetermeer stijgt van een 5,7 naar een 6,6. Opvallend is dat
het vooral kleinere bedrijven in Vlietstreek-Zoetermeer zijn die de daling van het arbeidsvolume
hebben weten te beperken. Terwijl landelijk het kleinbedrijf het arbeidsvolume met 1,5 procent
zag dalen, was dit in Vlietstreek-Zoetermeer bijna de helft minder, namelijk 0,8 procent.

2.6

Economische kracht

De economische kracht van het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer blijft in 2009 met een
5,9 net iets onder het landelijke gemiddelde liggen. Hoewel Zoetermeer de economische kracht
heeft weten te verbeteren naar een 6,1 is de economische kracht van Leidschendam-Voorburg
verder gedaald van een 5,5 naar een 5,2. Zoetermeer staat met deze gunstige score op de
achtste plaats in de ranglijst van gemeenten in de regio Den Haag en is hiermee twee plaatsen
geklommen ten opzichte van het voorgaande jaar. Leidschendam-Voorburg begeeft zich met
een 25ste plaats nog steeds in de onderste regionen van de ranglijst.
De verschillende indicatoren die leiden tot de genoemde economische krachtprestaties zien
we in figuur 2.8.
KRACHT
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Figuur 2.8 Rapportcijfers economische kracht
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Nog steeds hoge REV in Zoetermeer
Het rendement op het eigen vermogen (REV) geeft de verhouding weer tussen de gerealiseerde winst en het eigen vermogen waarmee deze winst is verkregen. Zowel Zoetermeer als
Leidschendam-Voorburg hebben voor deze indicator een lager rapportcijfer dan het voorgaande jaar. Desondanks ligt het gemiddelde REV in Vlietstreek-Zoetermeer nog steeds hoger dan
in Nederland als geheel (10 procent versus 7 procent). Dit is te danken aan de prestaties van de
gemeente Zoetermeer waar het bedrijfsleven een gemiddeld REV van ruim 11 procent heeft
gerealiseerd. Leidschendam-Voorburg bleef met een REV van 5,7 procent achter op het landelijke gemiddelde.
Bovengemiddelde investeringsratio
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. Uit
de figuur blijkt dat het bedrijfsleven in beide gemeenten een hogere investeringsratio heeft
gerealiseerd dan de rest van het Nederlandse bedrijfsleven en dus een voldoende scoort. Leidschendam-Voorburg verbeterde zijn rapportcijfer hiermee van een 5,3 naar een 6,2. Landelijke
bedroeg de investeringsratio in 2009 ongeveer 18 procent. In Zoetermeer werd bijna 20 procent
van de bruto toegevoegde waarde geïnvesteerd en in Leidschendam-Voorburg 19 procent.
Gezondheidszorg verantwoordelijk voor lage arbeidsproductiviteit
Om de arbeidsproductiviteit in de regio’s te meten is de bruto toegevoegde waarde gedeeld
door het totale arbeidsvolume. De arbeidsproductiviteit geeft dus weer hoeveel waarde gemiddeld wordt toegevoegd per arbeidsjaar (fulltime baan). We zien bij de twee gemeenten een tegengestelde ontwikkeling van het rapportcijfer. Zoetermeer wist de onvoldoende uit 2008 (5,6)
om te buigen naar een voldoende in 2009 (6,2). Het rapportcijfer van Leidschendam-Voorburg
daarentegen zakte verder van een 5,4 in 2008 naar een 4,6 in 2009. Per saldo ligt de arbeidsproductiviteit in Vlietstreek-Zoetermeer met € 83.000 per FTE lager dan het landelijke gemiddelde
van € 88.000. Deze achterblijvende prestatie vindt zijn oorsprong volledig in LeidschendamVoorburg waar in 2009 een gemiddelde arbeidsproductiviteit werd gerealiseerd van € 67.000.
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De arbeidsproductiviteit is bij uitstek een indicator 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 ‘slechts’ € 43.000. Over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde sectoren is daarom van grote
invloed op de totale arbeidsproductiviteit in een regio. Dat
geldt ook voor Leidschendam-Voorburg. De oorzaak van de
lage arbeidsproductiviteit in die gemeente is toe te schrijven
aan de sterke vertegenwoordiging van de gezondheidszorg:
een sector die zich vanwege de hoge arbeidsintensiteit in zijn
algemeenheid kenmerkt door een lage arbeidsproductiviteit.
Werkgelegenheidsfunctie en pendel
De werkgelegenheidsfunctie van een regio geeft de verhouding weer tussen het aantal banen en de potentiële beroepsbevolking (personen in de leeftijd van 15-65 jaar) in een
gebied. Dit geeft een indicatie van het belang van een regio
als werkverschaffer. Vooral stedelijke gebieden hebben doorgaans een hoge werkgelegenheidsfunctie terwijl landelijke regio’s vooral een woonfunctie hebben. Zoetermeer is een sterk
stedelijke gemeente en Leidschendam-Voorburg is zelfs zeer
sterk stedelijk. Desondanks worden beide gemeenten al jaren
gekenmerkt door een werkgelegenheidsfunctie die lager ligt
dan gemiddeld in sterk stedelijke gemeenten en zelfs lager
dan het Nederlandse gemiddelde (figuur 2.9).
Nadat de werkgelegenheidsfunctie van Zoetermeer vorig jaar
een kleine opleving heeft gehad, is de verhouding tussen aan-

Figuur 2.9 Aantal banen per 1.000 potentiële arbeidskrachten (2009)

Bron: CBS en LISA,
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tal banen per 1.000 arbeidskrachten in 2009 weer gedaald tot onder de 600. Deze daling is te
wijten aan de economische crisis waardoor ook in Zoetermeer banen verloren zijn gegaan. Hetzelfde geldt voor Leidschendam-Voorburg waar de werkgelegenheidsfunctie is teruggelopen
van circa 550 banen per 1.000 potentiële arbeidskrachten naar ongeveer 500.
De relatief kleine werkgelegenheidsfunctie van beide gemeenten wordt bevestigd door het
negatieve pendelsaldo. In Leidschendam-Voorburg weet het lokale bedrijfsleven een kleine
30 procent van de werkende beroepsbevolking van een baan te voorzien, terwijl de gemiddelde Nederlandse gemeente 48 procent van de werkende beroepsbevolking aan de eigen
gemeente weet te binden. In Zoetermeer ligt dit aandeel op 40 procent. De relatief lage binding
van de beroepsbevolking is een gevolg van de ligging nabij Den Haag, dat een belangrijke
werkgelegenheidsfunctie vervult voor de regio. Drie op de tien arbeidskrachten uit VlietstreekZoetermeer heeft een baan in Den Haag.8

2.7

Vooruitzichten

Regio’s verschillen in de mate waarin zij de effecten van de crisis ondervinden. Om een en ander inzichtelijk te maken, is door Rabobank Nederland de Economische Barometer ontwikkeld.
Hiermee kan een prognose worden gegeven van de ontwikkeling van de werkgelegenheid en
de werkloosheid in regio’s en individuele gemeenten. In het model is rekening gehouden met
de sectorstructuur in de betreffende gemeente of regio, de ontwikkeling van de beroepsbevolking en de pendelstromen die in het gebied plaatsvinden. De werkloosheid in een gemeente
is immers niet alleen afhankelijk van de ontwikkelingen bij het lokale bedrijfsleven maar hangt
ook af van de werkgelegenheid bij bedrijven in andere gemeenten waar de beroepsbevolking
werkzaam is. Zo speelt voor Vlietstreek-Zoetermeer de werkgelegenheidsontwikkeling in Den
Haag een grote rol.
Uit de Economische Barometer blijkt dat de werkgelegenheid (in aantal arbeidsplaatsen) in de
regio Vlietstreek-Zoetermeer in 2010 minder sterk zal dalen dan in Nederland als geheel (-1,7
procent). Dit geldt zowel voor de gemeente Leidschendam-Voorburg (-0,6 procent) als voor de
gemeente Zoetermeer (-0,8 procent).
Naast de werkgelegenheidsontwikkeling is de ontwikkeling van de werkloosheid relevant. In
Leidschendam-Voorburg zal naar verwachting eind 2010 5,4 procent van de beroepsbevolking
werkloos zijn. In Zoetermeer geldt dit voor 5,0 procent van de beroepsbevolking. Beide gemeenten hebben in 2010 met een lagere werkloosheid te maken dan de landelijk geprognosticeerde 6,3 procent. 3.1

8

Bron: CBS, 2005.
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3. Investeringsgroei in Vlietstreek-Zoetermeer
3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk nemen we de (achterblijvende) investeringsgroei van het bedrijfsleven in
Vlietstreek-Zoetermeer van de afgelopen jaren onder de loep. We kijken hoe de investeringsgroei zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en zetten dit beeld af tegen de ontwikkeling in
Nederland als geheel. De analyses hebben plaatsgevonden op basis van bedrijfseconomische
kengetallen uit de Regionaal-Economische Thermometer van de Rabobank.

3.2

Structureel achterblijvende investeringsgroei

In figuur 3.1 staat de investeringsgroei in Vlietstreek-Zoetermeer sinds 2007 weergegeven. Hoewel beide gemeenten jaarlijks een achterblijvende investeringsgroei laten zien, is het met name
de investeringsgroei in Leidschendam-Voorburg die de prestaties van Vlietstreek-Zoetermeer
drukt.
In 2007 realiseerde het bedrijfsleven in tweederde van de Nederlandse gemeenten een investeringsgroei tussen de 4,5 en 5,5 procent met een gemiddelde groei van 5,4 procent. Zoetermeer scoorde dat jaar met een investeringsgroei van 5,2 procent iets lager dan gemiddeld. In
Leidschendam-Voorburg lag de investeringsgroei met 4,4 procent fors onder het gemiddelde.
In 2008 lag de investeringsgroei in Nederland een stuk hoger. De gemiddelde investeringsgroei
bedroeg dat jaar 5,9 procent. Driekwart van de Nederlandse gemeenten realiseerde in 2008 een
investeringsgroei van meer dan 5,5 procent. Beide gemeenten in Vlietstreek-Zoetermeer hebben in 2008 een lagere investeringsgroei gerealiseerd: 4,6 procent in Leidschendam-Voorburg
en 5,1 procent in Zoetermeer.
In 2009 deed zich een geheel andere situatie voor. Het hele bedrijfsleven had te maken met een
daling van de investeringen. Landelijk ging het om een daling van 14,3 procent. In Zoetermeer
daalden de investeringen met 14,6 procent nog net iets sterker en in Leidschendam-Voorburg
ging het zelfs om een daling van 15,5 procent.
Figuur 3.1 Investeringsgroei 2007, 2008 en 2009
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Behalve naar de investeringsgroei hebben we gekeken naar het niveau en de ontwikkeling van
de investeringsratio9. Deze laat geen structureel afwijkend beeld zien in Vlietstreek-Zoetermeer.
We richten ons in het vervolg van dit hoofdstuk daarom alleen op de ontwikkeling van de investeringsgroei.

3.3

Oorzaak achterblijvende investeringsgroei

Zoals dit jaar duidelijk bleek uit de Regio Top 40 van de Rabobank, zijn veel regionale verschillen
in economische prestaties te verklaren door de verschillen in sectorstructuur (sectoreffect). Dit
geldt ook voor de investeringsgroei die varieert per sector. Het deel van de regionale verschillen
dat niet kan worden verklaard door sectorale verschillen heeft te maken met bedrijfsinterne factoren, zoals de kwaliteit van het ondernemerschap, met invloeden van enkele grote bedrijven
en met specifieke regionale kenmerken, zoals de afzetmarkt en de arbeidsmarkt (vestigingsklimaat). Dit deel van de verklaring noemen we het regio-effect. Hiervoor kijken we naar figuur 3.3.
Het regio-effect wordt aangegeven door het verschil tussen de paarse balk (landelijke investeringsgroei) enerzijds en de blauwe en oranje balk (regionale investeringsgroei) anderzijds. Daar
waar de investeringsgroei in Vlietstreek-Zoetermeer afwijkt van de landelijke investeringsgroei
hebben we te maken met een regio-effect.
Wat opvalt, is dat de grootste sector in beide gemeenten – de zakelijke dienstverlening – in
zowel 2007 als 2008 landelijk een bovengemiddelde investeringsgroei heeft gerealiseerd, terwijl
de investeringsgroei in beide gemeenten in Vlietstreek-Zoetermeer onder het gemiddelde lag.
In 2009 daalden de investeringen in de zakelijke dienstverlening ongeveer even sterk als landelijk. De achterblijvende investeringsgroei in Vlietstreek-Zoetermeer is opvallend, zeker gezien
het feit dat het aantal vestigingen in de zakelijke dienstverlening in Vlietstreek-Zoetermeer juist
sterker is gegroeid dan landelijk. Dat heeft tot gevolg dat de gemiddelde investering per bedrijf
in Vlietstreek-Zoetermeer relatief sterk afneemt.
De achterblijvende investeringsgroei in de zakelijke dienstverlening wordt deels gecompenseerd door bovengemiddelde investeringsgroei in andere sectoren (zoals vervoer, opslag en
communicatie). Maar de ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening zijn vanwege haar omvang sterk bepalend voor de ontwikkeling van de investeringsgroei van het totale bedrijfsleven
in de regio.
De oorzaak van de achterblijvende investeringsgroei in de zakelijke dienstverlening moet worden gezocht in de specifieke situatie van waaruit deze sector in Vlietstreek-Zoetermeer opereert.
Wat opvalt in deze situatie is dat de sector omvangrijk is. Zowel Zoetermeer als LeidschendamVoorburg behoren tot de veertig Nederlandse gemeenten met het grootste aandeel werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening. Voor de zakelijke dienstverleners in het gebied betekent
dit veel concurrentie en dus wellicht daardoor een moeilijke omgeving om te groeien en een
enigszins behoudende opstelling als het gaat om extra investeringen.
Daarnaast is het interessant om te kijken of de achterblijvende ontwikkelingen in de zakelijke
dienstverlening zich vooral voordoen bij een specifiek type bedrijven in deze sector. Daarvoor
Investeringen als % van de

hebben we gekeken naar de ontwikkeling van de investeringen in de verschillende grootteklas-

bruto toegevoegde waarde.

sen. Dan blijkt dat het klein-, het midden- én het grootbedrijf in Vlietstreek-Zoetermeer in 2007 en

9
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Figuur 3.2 Investeringsgroei per sector in Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Nederland (2007, 2008 en 2009)
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2008 ieder een lagere investeringsgroei hebben gerealiseerd dan bedrijven in dezelfde grootteklasse in de rest van Nederland (zie figuur 3.4). Wel valt op dat bij het kleinbedrijf de investeringen
ieder jaar het minst snel groeien. Dit geldt voor het Nederlandse kleinbedrijf in de zakelijke dienstverlening maar voor de kleine zakelijke dienstverleners in Vlietstreek-Zoetermeer nog net iets sterker. De kleine zakelijke dienstverleners in Vlietstreek-Zoetermeer realiseren dus een nog lagere
investeringsgroei dan het kleinbedrijf in de rest van Nederland. Dit kan te maken hebben met de
situatie van waaruit deze bedrijven opereren. Zo bleek in de vorige editie van de Kracht van de Ondernemer dat de meeste ondernemers in de zakelijke dienstverlening in Vlietstreek-Zoetermeer in
of aan huis zijn gevestigd en dat er relatief veel behoefte is aan kleinschalige bedrijfshuisvesting.
Deze situatie zal haar weerslag hebben op het investeringsgedrag van deze groep bedrijven.
Bovendien blijken de kleine zakelijke dienstverleners in Vlietstreek-Zoetermeer een relatief grote
groep te vormen. Van de zakelijke dienstverleners uit Vlietstreek-Zoetermeer betreft tweederde
een eenmanszaak terwijl dit landelijk 59 procent is. In Leidschendam-Voorburg – waar de investeringsgroei het meest achterblijft – bestaat zelfs 71 procent van de dienstverleners alleen uit
een ondernemer.10 Hiermee heeft deze groep bedrijven een grote invloed op de ontwikkelingen in de sector als geheel en daarmee het totale bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer. Een
lage investeringsgroei bij kleine zakelijke dienstverleners heeft dus een groot effect op de totale
investeringsgroei in de regio.
Verderop in het rapport gaan we in op het belang van investeringsgroei. Zo blijkt dat investeringen bij kleine bedrijven het vaakst leiden tot groei van werkgelegenheid en dat investeringsgroei in de zakelijke dienstverlening (evenals in de meeste andere sectoren) sterk samenhangt
met de omzetgroei in deze sector. Deze ontwikkelingen lijken elkaar van jaar op jaar in stand
te houden. Ook specifiek voor Vlietstreek-Zoetermeer geldt dat de zakelijke dienstverlening in
2007 en 2008 naast de lagere investeringsgroei een lagere omzetgroei heeft gerealiseerd dan
de concurrenten in andere regio’s.

10

Bron: LISA, 1 januari 2009.
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Kader 1: Starten in de dienstverlening
Een groot deel van de startende ondernemers is actief in de dienstverlening. De aantrekkingskracht van de sector op starters heeft te maken met de geringe investeringen en de
grote keuzevrijheid als het gaat om het invullen van de werktijden. Hierdoor is het combineren van werk met bijvoorbeeld zorgtaken vaak beter te realiseren als zelfstandig ondernemer dan in loondienst. Mede daardoor wordt de dienstverlening gekenmerkt door
kleinschaligheid. Ruim 94 procent van de bedrijven hoort tot het kleinbedrijf, circa 5 procent
tot het middenbedrijf en nog geen 1 procent tot het grootbedrijf. Een ander kenmerk is het
bovengemiddeld aantal vrouwelijke ondernemers.
Bron: Branche Informatie Rabobank
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4. 	Het belang van investeringen voor
de regionale economie
In dit hoofdstuk laten we zien in hoeverre investeringsgroei van belang is voor de groei
van de regionale economie. De groei van de regionale economie meten we met verschillende variabelen, namelijk arbeidsvolume, omzet en toegevoegde waarde. De analyses
hebben plaatsgevonden op basis van de betreffende bedrijfseconomische kengetallen
van alle Nederlandse gemeenten. Het gaat om gegevens over de jaren 2007 en 2008. We
hebben voor deze twee jaren gekozen aangezien 2009 door de economische crisis een
ongebruikelijk beeld laat zien en dus niet representatief is voor een ‘normale’ situatie.

4.1		

Investeren en werkgelegenheid

Investeringsgroei in het ene jaar hangt samen met de groei van het arbeidsvolume, de omzet
en de bruto toegevoegde waarde in het volgende jaar. Dit verband is significant. De relatie is het
sterkst tussen investeringsgroei en arbeidsvolumegroei. De relatie met de groei van de bruto toegevoegde waarde is het minst sterk. Dit blijkt uit de analyse van de betreffende bedrijfseconomische kengetallen van alle Nederlandse gemeenten in de Regionaal-Economische Thermometer.
Bovendien zien we dat de groei van de verschillende variabelen zich over alle jaren voordoet. De
groeirelatie wil dus niet zeggen dat investeringsgroei per definitie de oorzaak is van arbeidsvolumegroei of omzetgroei. Zo zou bijvoorbeeld een hogere omzetgroei ook juist de aanleiding
kunnen zijn voor een hogere investeringsgroei. Welke ontwikkeling dan precies een andere
ontwikkeling veroorzaakt is niet uit de cijfers te herleiden.
Het feit dat de groei van de genoemde variabelen zich over alle jaren voordoet, wil zeggen dat
gemeenten structureel sterk groeien of juist achterblijven. In veel gevallen kan de verklaring
voor deze structurele verschillen in de sectorstructuur worden gezocht. Als we deze kengetallen voor de individuele sectoren analyseren, valt dan ook op dat de samenhang tussen investeringsgroei in het ene jaar en de groei van het arbeidsvolume, de omzet en de bruto toegevoegde waarde in het volgende jaar in bepaalde sectoren sterker aanwezig is dan in andere. In de
industrie en in de sector overheid en onderwijs heeft een groei van de investeringen de sterkste
relatie met zowel de groei van de omzet als van het arbeidsvolume in het volgende jaar. In de
belangrijkste sector voor Vlietstreek-Zoetermeer – de zakelijke dienstverlening – is ook sprake
van een significant verband tussen deze variabelen. Wel zien we dat de relatie tussen investeringsgroei en arbeidsvolumegroei in de zakelijke dienstverlening beduidend minder sterk is dan
in andere sectoren. In de zakelijke dienstverlening heeft de investeringsgroei juist wel een sterk
verband met omzetgroei en de groei van de bruto toegevoegde waarde het volgende jaar.
Overigens zien we dat het verband tussen de vier variabelen binnen hetzelfde jaar vaak sterker
is dan tussen investeringsgroei in het ene jaar en groei van arbeidsvolume, omzet en bruto
toegevoegde waarde in het daarop volgende jaar. Een groei van de investeringen leidt dan dus
meteen tot een groei van arbeidsvolume, omzet en bruto toegevoegde waarde.
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Figuur 4.1 Investeringsgroei (2007) en arbeidsvolumegroei (2008)

Arbeidsvolumegroei 2008

5%

Gemeente
verband arbeidsvolumeen investeringsgroei

4%

Bron: Rabobank

3%

2%

1%

0%
3%

4%

5%

6%

7%

8%

-1%
Investeringsgroei 2007

> 6%

Investeringsgroei 2007

5,5 - 6%

5 - 5,5%

4,5 - 5%

4 - 4,5%
Bron: Rabobank

< 4%
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Gemiddelde groei arbeidsvolume 2008

Sectoren waarin investeringen een beperkte samenhang met arbeidsvolumegroei laten zien,
plegen wellicht vaker diepteinvesteringen. In dat geval kunnen investeringen zelfs een negatieve invloed op de werkgelegenheid hebben. Onder een diepteinvestering verstaat men de
aanschaf van een kapitaalgoed waardoor de kapitaalintensiteit (de verhouding tussen kapitaal
en arbeid) toeneemt en dus de arbeidsintensiteit (de verhouding tussen arbeid en kapitaal)
afneemt. Dit kan een vervangingsinvestering of een uitbreidingsinvestering zijn. Door de tech-
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Figuur 4.2 Correlatiecoëfficiënt investeringsgroei 2007 vs arbeidsvolume-,
omzet- en bruto TW-groei 2008
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nologische vooruitgang zullen diepte-investeringen voor een hogere gemiddelde arbeidsproductiviteit zorgen en zal ook de productiecapaciteit toenemen. Dit laatste geldt zeker voor
uitbreidingsinvesteringen in de diepte, maar zal in het algemeen ook gelden voor vervangingsinvesteringen in de diepte. Daarentegen zal de laatstgenoemde categorie een negatief effect
op de werkgelegenheid hebben.
Door te investeren in bijvoorbeeld automatisering en ICT is de arbeidsproductiviteit de afgelopen jaren gestegen. Dit geldt vooral voor de industrie en de landbouw, maar ook in de automatisering en telecommunicatie (zakelijke dienstverlening).

4.2

Resultaat investeringen Vlietstreek-Zoetermeer

Om een indicatie te krijgen van de mate waarin de investeringen van het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer bijdragen aan de omzet en werkgelegenheid, hebben we deze vraag voorgelegd aan ondernemers in een telefonische enquête die we voor dit onderzoek hebben gehouden.
Ruim een derde van de bedrijven die in 2009 heeft geïnvesteerd, geeft aan dat de investering
heeft geleid tot omzetgroei. Bij een iets kleiner deel van de bedrijven (bijna een kwart) heeft de
investering bovendien tot een toename van werkgelegenheid in het bedrijf geleid.
Bij een klein deel van de bedrijven (4 procent) heeft de investering juist geleid tot een afname van
werkgelegenheid. In dit geval betrof het een diepte-investering waarbij arbeid is vervangen door
kapitaal. Verder zien we dat bij jonge en kleine bedrijven investeringen vaker leiden tot werkgelegenheidsgroei dan bij volwassen bedrijven. Jonge bedrijven investeren immers vaak om groei te
realiseren, terwijl volwassen bedrijven investeren om de continuïteit te waarborgen.

Kader 2: Gemeente, faciliteer het bestaande bedrijfsleven
Gemeenten concurreren met elkaar om het aantrekken van de werkgelegenheid die samenhangt met verhuizende bedrijven. Rondom de tijd van verhuizing blijken bedrijven die verhuizen, anderhalf tot twee maal zo snel te groeien als bedrijven die niet verhuizen. Uit onderzoek blijkt dat de wens tot verhuizing samenhangt met ruimtegebrek. De meeste bedrijven,
en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid, verhuizen binnen de eigen coropregio
(94 procent) of zelfs binnen de eigen gemeente (75 procent). Gemeenten moeten zich dus
vooral richten op bedrijven uit de eigen gemeente die een andere locatie zoeken.
Bron: Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid. Ruimtelijk Planbureau, 2007.
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5. Bedrijfsinvesteringen Vlietstreek-Zoetermeer
Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de telefonische enquête die heeft plaatsgevonden onder het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer. De enquête had primair
tot doel inzicht te bieden in het investeringsgedrag van het bedrijfsleven in VlietstreekZoetermeer. Bedrijven met 1 werkzame persoon (alleen een ondernemer) zijn buiten
beschouwing gelaten vanwege de beperkte omvang van de investeringen van deze
groep. Bovendien zijn alleen bedrijven in de steekproef opgenomen die zich op een
locatie met meer bedrijven bevinden. In de enquête zijn “investeringen” volgens de
taalkundige definitie afgebakend. Dat wil zeggen dat het gaat om het opwaarderen van
productiemiddelen (waarbij bijvoorbeeld ook opleidingen als investering worden aangemerkt) en dus niet om de boekhoudkundige definitie zoals die in hoofdstuk 3 en 4
aan de orde is gekomen. Bovendien gaat het om het investeringsgedrag in 2009 terwijl
in de voorgaande twee hoofdstukken – vanwege de economische situatie in 2009 – het
investeringsgedrag over meer jaren is geanalyseerd.
In totaal zijn ruim 500 enquêtes afgenomen. Dit is ruim een kwart van het totale bedrijfsleven in
deze doelgroep (> 1 werkzame persoon). De enquête heeft plaatsgevonden in de periode mei/
juni 2010. In de steekproef zijn beide gemeenten, de verschillende sectoren en de verschillende
grootteklassen voldoende vertegenwoordigd om over deze specifieke groepen betrouwbare
uitspraken te kunnen doen. De resultaten zijn gewogen op sectorniveau zodat de verschillende
sectoren evenredig worden meegewogen in de totaalresultaten. Bijlage II geeft de volledige
responsverantwoording.

5.1		 Niveau en aard van bedrijfsinvesteringen
In 2009 heeft tweederde van de bedrijven in Vlietstreek-Zoetermeer een bedrijfsinvestering gepleegd. Bedrijven hebben vooral vaak geïnvesteerd in inventaris. Van de bedrijven die in 2009
hebben geïnvesteerd, heeft vier op de vijf nieuw meubilair, machines, computers of andere apparaten aangeschaft. Daarnaast hebben in 2009 veel bedrijven geïnvesteerd in opleiding van
ondernemer en/of personeel (64 procent). We zien dat het aantal bedrijven dat hierin investeert,
toeneemt naarmate het bedrijf groter is. Figuur 5.1 laat per grootteklasse (op basis van aantal
werkzame personen) zien waarin de investerende bedrijven hebben geïnvesteerd.
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Figuur 5.1 Waarin hebben bedrijven geïnvesteerd
(als aandeel van investerende bedrijven per grootteklasse), 2009
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Bij de bedrijven die niet hebben geïnvesteerd valt op dat ze hiervoor niet zozeer economische
of financiële redenen hebben. De belangrijkste reden om niet te investeren, is dat het volgens
deze ondernemers simpelweg niet nodig was. Dit geldt voor ongeveer twee van de drie van
hen. De twee sectoren die wel vaak de economische situatie of onvoldoende vraag als argument noemen om niet te investeren, zijn de bouw en de industrie. Deze sectoren hebben dan
ook het sterkst te lijden (gehad) onder de economische recessie.

Figuur 5.2 Reden om niet te investeren per sector, 2009
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Figuur 5.3 Omvang investering naar type investering, 2009
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Huisvesting vergt grootste investeringsbudget
Met investeringen in huisvesting zijn de grootste bedragen gemoeid. Bij een kwart van de investeringen in bedrijfshuisvesting ging het om een investering van meer dan € 100.000. Daarnaast
vergen vervoermiddelen de nodige investeringen. Bij bijna een kwart van de investeringen in
vervoermiddelen ging het om een bedrag van meer dan € 50.000. De kleinste investeringsbudgetten worden ingezet voor opleiding. Bij bijna 70 procent van de opleidingsinvesteringen
wordt hieraan niet meer dan € 5.000 besteed.
Meeste investeringen betreffen vervangingsinvesteringen
Bij ruim 40 procent van de investeringen in 2009 ging het om een vervangingsinvestering. De
investeringen betreffen vooral vervanging van inventaris en vervoermiddelen. Daarnaast is kennisontwikkeling een belangrijke reden om te investeren (37 procent van de investeringen). Ten
slotte is bij bijna 30 procent van de investeringen de wens om meer te kunnen produceren (uitbreidingsinvestering) het motief. Opvallend is dat het milieu, energiebesparing of maatschappelijke overwegingen nauwelijks (spontaan) worden genoemd als motief voor de investering.11
Belangrijke redenen om te investeren in bedrijfshuisvesting zijn onderhoud, verbouwing of verhuizing van het bedrijfspand. Investeringen in productontwikkeling en R&D worden vaak gepleegd vanuit strategische redenen waarbij innovatie en productvernieuwing de belangrijkste
overwegingen vormen.

Figuur 5.4 Reden voor investering naar type investering, 2009
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5.2

Stimuleren van bedrijfsinvesteringen

Nauwelijks hulp bij investeringen
Beslissingen om te investeren kunnen complex zijn. Hierdoor is advies of ondersteuning van
externen gewenst. Van de bedrijven in Vlietstreek-Zoetermeer die in 2009 hebben geïnvesteerd, heeft 18 procent inhoudelijke of financiële hulp van externe partijen gehad. De grote
meerderheid pleegt de investering dus zonder gebruik te maken van dergelijke ondersteuning.
Ondernemers die wel hulp inschakelen, maken vooral gebruik van de diensten van een bank
(40 procent) en de accountant (29 procent).
Vooral de bank kan investeringen stimuleren
Aan alle bedrijven (dus ook de bedrijven die niet hebben geïnvesteerd) is de vraag gesteld of
bepaalde partijen meer zouden kunnen doen om bedrijfsinvesteringen te stimuleren. Bijna 40
procent van hen beantwoordt deze vraag positief. Met name de bank zou hierin volgens de
ondernemers een rol kunnen vervullen. Bijna 60 procent van de bedrijven die geloven in het stimuleren van bedrijfsinvesteringen, zien hierin een rol voor de bank weggelegd. Banken zouden
volgens het bedrijfsleven flexibeler moeten zijn in het verstrekken van krediet en meer risico
moeten durven nemen. Bovendien vinden sommige ondernemers dat banken sneller kunnen
reageren op vragen van ondernemers met betrekking tot advies en krediet.
Voor de rijksoverheid ziet een kwart van de ondernemers (die vinden dat bedrijfsinvesteringen
zouden moeten worden gestimuleerd) een rol weggelegd in het stimuleren van bedrijfsinvesteringen. De overheid zou dit moeten doen door het geven van subsidies en belastingvoordelen.
Daarnaast zou de overheid van banken mogen verlangen dat
zij ondernemingen steunen en makkelijker krediet verlenen.
Vooral banken die overheidssteun hebben gekregen vanwege de financiële crisis zouden ondernemers hierin tegemoet
moeten komen.
Ook voor de gemeente ziet een kwart van de bedrijven (die
vinden dat bedrijfsinvesteringen meer zouden moeten worden gestimuleerd) een taak weggelegd. De ideeën die ondernemers hierover hebben, betreffen bijvoorbeeld het makkelijker verkrijgen van subsidies, het vereenvoudigen en versnellen
van vergunningverlening, het inleven in ondernemers door
beter te luisteren en door werk lokaal uit te besteden.

34

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

Figuur 5.5 Wie zou investeringen meer kunnen stimuleren naar grootteklasse , 2009
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In figuur 5.4 zien we dat vooral de kleine bedrijven meer stimulans van de bank en de gemeente
verwachten terwijl de grote bedrijven relatief meer belang hechten aan de ondersteuning van
de rijksoverheid.
Van andere externe partijen dan de banken en de overheidsorganen verwachten slechts enkele
ondernemers dat zij investeringen kunnen stimuleren. Zo vinden sommige ondernemers dat
de Kamer van Koophandel en brancheverenigingen een grotere rol zouden kunnen vervullen
als bron van informatie en als aanspreekpunt.
Van de bedrijven die in 2009 niet hebben geïnvesteerd en aangeven dat bepaalde partijen
meer zouden kunnen doen om bedrijfsinvesteringen te stimuleren, geeft ruim de helft aan
dat ze (misschien) wel zouden hebben geïnvesteerd als de bedrijfsinvesteringen meer zouden
worden gestimuleerd.

Kader 3: Investeringsstimulansen van de Rabobank
“De Rabobank maakt zoveel mogelijk gebruik van de door de overheid beschikbaar gestelde middelen om investeringen te financieren. Regelingen waarvan ondernemers gebruik
kunnen maken zijn onder meer het borgstellingskrediet, het innovatiekrediet maar ook de
groenfinanciering van de Rabobank. Dergelijke kredieten maken een financiering eerder
haalbaar.”
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5.3

Investeringsplannen 2010

Ongeveer de helft van het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer is voornemens om dit jaar
een bedrijfsinvestering te plegen. Het zal dan weer vooral gaan om investeringen in inventaris
(51 procent) en opleiding (23 procent).
Net als in 2009 verwacht 80 procent van de bedrijven dit jaar maximaal € 50.000 te investeren.
Naar verwachting zal het aantal bedrijven in de kleinste investeringscategorie (tot € 5.000) in
2010 iets kleiner zijn dan in 2009. Van deze bedrijven zal een deel in 2010 meer investeren (tot
€ 50.000) dan in 2009.

Figuur 5.6 Investering 2009 en verwachte investering 2010
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6		 Maatschappelijke investeringen
		 Vlietstreek-Zoetermeer
Behalve inzicht bieden in het gedrag ten aanzien van bedrijfsinvesteringen wilden de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg met het onderzoek inventariseren in hoeverre onder het bedrijfsleven bereidheid aanwezig is om te investeren vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Over dit onderwerp is daarom een aantal extra vragen opgenomen in de telefonische
enquête. De resultaten kunnen de gemeenten gebruiken om de mogelijkheden voor eventuele
vervolgstappen op dit terrein verder te onderzoeken.
Veel investeringen in sociale maatregelen
In het onderzoek onderscheiden we drie type investeringen vanuit maatschappelijke betrokkenheid:
-	Investeringen in de fysieke bedrijfsomgeving (bijvoorbeeld ter verbetering van de veiligheid of leefbaarheid in het gebied);
-	Investeringen in MVO (investeringen in duurzaamheid en milieu zoals efficiënter en schoner energiegebruik, verantwoorde afvalverwerking et cetera);
-	Investeringen in sociale maatregelen (zoals het aanstellen van arbeidsgehandicapten, uitkeringsgerechtigden of stagiairs of samenwerking met een onderwijsinstelling).
Zes van de tien bedrijven in Vlietstreek-Zoetermeer heeft in 2009 op een of andere manier
geïnvesteerd vanuit een maatschappelijke overweging. Investeringen in sociale maatregelen
zijn het populairst. Ruim 40 procent van de bedrijven geeft aan in 2009 in sociale maatregelen
te hebben geïnvesteerd. Maar ook MVO heeft de nodige aandacht: ruim een derde van de bedrijven geeft aan in 2009 een MVO-investering te hebben gepleegd. Investeringen in de fysieke
bedrijfsomgeving zijn het minst populair. Slechts 12 procent heeft in 2009 geïnvesteerd in de
fysieke bedrijfsomgeving. Hierbij valt op dat in winkelcentra het vaakst wordt geïnvesteerd in
de fysieke bedrijfsomgeving (18 procent) en op kantorenlocaties het minst vaak (7 procent).
Verder blijkt dat de grote bedrijven het vaakst investeren vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Met name aan investeringen in MVO wordt bij grote bedrijven veruit de meeste aandacht
besteed. De afgelopen jaren is MVO dan ook een steeds belangrijker thema geworden in ons
economisch landschap. Vooral van grote bedrijven wordt in toenemende mate verwacht dat zij
op maatschappelijk verantwoorde wijze hun onderneming runnen.
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Figuur 6.1 Maatschappelijke investeringen naar grootteklasse, 2009
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Maatschappelijke investeringen vooral individueel
Bij het plegen van maatschappelijke investeringen kunnen bedrijven samenwerken met andere bedrijven in hun omgeving of branche (bijvoorbeeld via een ondernemersvereniging). De
meeste bedrijven blijken dit niet te doen. Bijna drie kwart van de bedrijven die een maatschappelijke investering heeft gepleegd, heeft dit zelfstandig gedaan en hierbij dus niet samengewerkt met een ander bedrijf. De meesten van hen (ruim 70 procent) hadden ook niet willen
samenwerken. Investeren vanuit een maatschappelijk motief zien de meeste bedrijven dus als
een individuele aangelegenheid.
Plannen afhankelijk van huidig investeringsgedrag
De vraag of men zelf vindt dat men actief is in het plegen van investeringen vanuit maatschappelijke betrokkenheid wordt door een kwart van de bedrijven positief beantwoord. Het zijn
vooral deze bedrijven die vorig jaar een maatschappelijke investering hebben gepleegd en die
bovendien aangeven op dit moment concrete plannen te hebben voor nog zo’n investering.
Van de bedrijven die in 2009 geen maatschappelijke investering hebben gepleegd, heeft het
overgrote deel hier op dit moment ook geen plannen voor.
We kunnen stellen dat er sprake is van een duidelijk driedeling in het bedrijfsleven. De eerste
groep houdt zich bewust actief bezig met maatschappelijke investeringen en investeert jaarlijks
op dit terrein. Bij deze bedrijven zullen deze investeringen een strategisch onderdeel uitmaken
van de bedrijfsfilosofie. Hiertegenover staat de groep bedrijven die nooit maatschappelijke investeringen pleegt en dit ook niet van plan is.
Ten slotte is er nog een groep die zich hier tussenin bevindt. Deze bedrijven investeren af en
toe vanuit maatschappelijke betrokkenheid zonder dat dit een vast onderdeel vormt van het
bedrijfsbeleid.
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Figuur 6.2 Plannen voor maatschappelijke investering en mate van activiteit in
maatschappelijke investeringen naar investeringsgedrag 2009
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Bereidheid tot samenwerking met gemeente
De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer overwegen om vanuit een partnerschap met het bedrijfsleven investeringen in sociaal-maatschappelijke thema’s te stimuleren.
Het gaat dan om thema’s als het verbeteren van het ondernemersklimaat, het vergroten van de
werkgelegenheid en het ondersteunen of ontwikkelen van opleidingen. Hoewel de gemeenten
al het nodige doen op dit terrein (zie kader 4), is in het onderzoek geïnventariseerd in hoeverre
bij het bedrijfsleven animo is voor samenwerking met de gemeente als het gaat om investeren
in sociaal-maatschappelijke thema’s. Hieruit blijkt dat bijna de helft van de ondernemers (misschien) wel oren heeft naar een dergelijke samenwerking. In Zoetermeer (54 procent) ligt dit
aandeel hoger dan in Leidschendam-Voorburg (45 procent).
De bereidheid tot samenwerking is het grootst onder de actieve maatschappelijke investeerders. Desondanks staat ook een deel van de minder actieve maatschappelijke investeerders niet
afwijzend tegenover een dergelijke samenwerking.
Kader 4: Sociaal Economische Agenda Zoetermeer
Op 10 november 2006 is de Sociaal Economische Agenda (SEA) ondertekend door de gemeente, UWV WERKbedrijf, RVOZ, DVZ, Kamer van Koophandel Den Haag kantoor Zoetermeer, Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer, MKB Randstad-West, VNO-NCW West,
Vrouwen Netwerk Zoetermeer en Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven (SOB)
Zoetermeer. Het resultaat van het convenant is een gezamenlijk programma: de Sociaal
Economische Agenda Zoetermeer (SEA Zoetermeer). De deelnemende partijen van de SEA
Zoetermeer noemen zich het Sociaal Economisch Platform (SEP). De regie van het platform
ligt bij de gemeente.
De SEA Zoetermeer initieert nieuwe projecten en geeft een impuls aan bestaande projecten
die bijdragen aan de doelstellingen van het convenant. Doelstelling van de SEA is een bijdrage te leveren aan de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van Zoetermeer. Partijen
zijn afzonderlijk en met elkaar hard aan de slag om de doelstellingen die zijn neergelegd te
realiseren. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise bij de uitvoering van de
diverse projecten. Om blijvende resultaten te boeken is het belangrijk om te blijven investeren in deze publiek-private samenwerking.
Bron: Gemeente Zoetermeer
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Figuur 6.3 Bereidheid tot samenwerking met gemeente naar activiteit in
maatschappelijke investeringen
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Van de bedrijven die in 2009 geen maatschappelijke investering hebben gepleegd en hier op
dit moment geen concrete plannen toe hebben, is bijna een derde (misschien) bereid om dergelijke investeringen gezamenlijk met de gemeente wel op te pakken. De bereidheid is het
grootst onder bedrijven die zijn gevestigd op bedrijventerreinen12. Zeker als het gaat om investeringen op kantorenlocaties valt hier de nodige winst te behalen, aangezien deze bedrijven op
dit moment zelf nauwelijks in hun fysieke bedrijfsomgeving investeren.

Kader 5: Bedrijven Investeringszones (BIZ)
Een van de mogelijkheden om te komen tot afspraken over investeringen in de fysieke bedrijfsomgeving is een BIZ. Een BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te
investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in de
zone aan meebetalen.
Ondernemers in een bepaald gebied bepalen of zij voor dat gebied gezamenlijke investeringen willen doen en maken daarvoor een plan. Dat plan houdt onder meer in wat men
gezamenlijk wil financieren en welke begroting daarbij hoort. Als de gemeente met het plan
akkoord gaat en er is voldoende draagvlak, dan kan een heffing worden ingesteld voor alle
ondernemers in het betreffende gebied. De gemeente keert de opbrengst uit aan een speVan
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7. Belangrijkste resultaten en conclusies
Dit laatste hoofdstuk geeft puntsgewijs de belangrijkste resultaten van het onderzoek
naar de economische prestaties en het investeringsgedrag van het bedrijfsleven in
Vlietstreek-Zoetermeer. Het hoofdstuk sluit af met een aantal conclusies.

H.2 	Bovengemiddelde economische prestaties in
		 Vlietstreek-Zoetermeer
•

Hoewel het hele Nederlandse bedrijfsleven - en dus ook Vlietstreek-Zoetermeer - in 2009
te kampen had met de economische recessie (wat we onder andere terugzien in een forse
winstdaling), heeft Vlietstreek-Zoetermeer zijn positie ten opzichte van de gemiddelde economische prestaties in Nederland verbeterd.

•

De verbetering komt vooral voort uit de economische groei (lees: relatief beperkte economische krimp) die de regio in 2009 heeft gerealiseerd. Beide gemeenten hebben op alle
indicatoren voor economische groei hun score weten te verbeteren.

•

Het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer blijkt minder gevoelig te zijn voor conjuncturele
schommelingen dan andere regio’s. De regio kan echter nog wel te maken krijgen met een
naijleffect van de economische crisis.

•

De economische kracht van het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer ligt nog altijd onder
het landelijk gemiddelde. Hoewel Zoetermeer de economische kracht heeft weten te verbeteren is de economische kracht van Leidschendam-Voorburg juist verder gedaald.

•

De verslechterde economische kracht van Leidschendam-Voorburg komt voort uit de verslechterde arbeidsproductiviteit en werkgelegenheids-functie van de gemeente.

H.3 	Dienstverlening verantwoordelijk voor
		 achterblijvende investeringsgroei
•

De investeringen in de belangrijkste sector in de regio - de zakelijke dienstverlening – groeien jaarlijks minder snel dan bij de concurrentie in deze sector in Nederland.

•

Hoewel dit deels wordt gecompenseerd door een hoge investeringsgroei in andere sectoren, blijft de zakelijke dienstverlening voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de
structureel achterblijvende investeringsgroei in Vlietstreek-Zoetermeer.

•

De oorzaak van de achterblijvende investeringsgroei in de zakelijke dienstverlening moet
worden gezocht bij het grote belang van de eenpitters in deze sector. Hun investeringen
groeien minder snel dan hun ‘grote concurrenten’ in de regio en hun kleine concurrenten in
de rest van ons land. Doordat ze een grote groep vormen, weegt hun ontwikkeling zwaar
mee in de prestaties van de totale zakelijke dienstverlening en daarmee het totale bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer.

H.4
•

Investeringsgroei hangt samen met groei werkgelegenheid

Investeringsgroei hangt samen met de groei van de regionale economie. De relatie tussen
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investeringsgroei en arbeidsvolumegroei is het sterkst.
•

Deze groeirelatie doet zich van jaar tot jaar voor, wat wil zeggen dat gemeenten structureel
sterk groeien of juist achterblijven. Veelal wordt dit veroorzaakt door de sectorstructuur van
de gemeenten.

•

De mate waarin investeringsgroei samenhangt met groei van de verschillende indicatoren
voor de regionale economie verschilt wel per sector. In de zakelijke dienstverlening is de
relatie met de arbeidsmarkt minder sterk dan in andere sectoren. In de zakelijke dienstverlening hangt investeringsgroei vooral samen met omzetgroei en groei van de bruto toegevoegde waarde in deze sector

H.5
		
•

Banken belangrijkste rol bij ondersteuning en stimulering
van investeringen

Tweederde van de bedrijven in Vlietstreek-Zoetermeer heeft in 2009 geïnvesteerd. Bedrijven investeerden vooral in inventaris en in opleiding.

•

De belangrijkste reden voor de investeringen is de continuïteit van de bedrijfsvoering te
waarborgen door goederen te vervangen of kwaliteit te verbeteren.

•

Ondernemers die in 2009 niet hebben geïnvesteerd vonden zelf veelal dat dit niet nodig was.

•

Bij kleine bedrijven leiden investeringen het vaakst tot werkgelegenheidsgroei.

•

Vier van de tien bedrijven vindt dat bedrijfsinvesteringen meer zouden moeten worden
gestimuleerd.

•

Volgens ondernemers hebben banken de grootste rol als het gaat om het ondersteunen en
het stimuleren van bedrijven die willen investeren. Dit kunnen ze doen door flexibeler krediet te verlenen. De overheid (rijk en gemeenten) kan bedrijfsinvesteringen meer stimuleren
met subsidies en minder regeldruk.

•

Kleine bedrijven hechten vooral aan de stimulans van de bank en gemeente terwijl grote
bedrijven relatief vaak meer van de rijksoverheid verwachten.

H.6
•

Bereidheid om samen met gemeenten te investeren

Bedrijven zijn sterk verdeeld als het gaat om de mate waarin ze maatschappelijke investeringen plegen. Grote bedrijven plegen de meeste maatschappelijke investeringen, zeker als
het gaat om MVO.

•

Als het gaat om maatschappelijke investeringen en de bereidheid daartoe zijn er drie groepen bedrijven te onderscheiden:
1.	De eerste groep houdt zich bewust actief bezig met maatschappelijke investeringen
en investeert hier jaarlijks in. Maatschappelijke investeringen vormen een strategisch
onderdeel van de bedrijfsfilosofie.
2.	De tweede groep investeert ad hoc vanuit maatschappelijke betrokkenheid zonder
dat dit een vast onderdeel vormt van het bedrijfsbeleid.
3.	Ten slotte is er een groep bedrijven die nooit maatschappelijke investeringen pleegt
en dit ook niet van plan is.

•

Investeren vanuit een maatschappelijk motief is veelal een individuele aangelegenheid
waarbij bedrijven niet samenwerken en dit ook niet hadden willen doen.

•
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Desondanks is er sprake van een aanzienlijke bereidheid om samen met de gemeenten te
kijken naar de mogelijkheden om meer te investeren in sociaal-maatschappelijke thema’s.
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Conclusies
Het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer heeft in 2009 gemiddeld beter gepresteerd dan het
Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Hoewel de hele Nederlandse economie in 2009 te kampen had met de gevolgen van de economische recessie, heeft het bedrijfsleven in VlietstreekZoetermeer de schade weten te beperken. De regio heeft een sectorstructuur die minder gevoelig is voor conjuncturele schommelingen maar kan wel te maken krijgen met een naijleffect
van de recessie.
Om de (structureel achterblijvende) investeringsgroei in Vlietstreek-Zoetermeer te stimuleren
zal de regio zich voornamelijk moeten richten op de zakelijke dienstverlening. Deze sector is
grotendeels verantwoordelijk voor de achterblijvende investeringsgroei. Hoewel dit deels
wordt gecompenseerd door een bovengemiddelde investeringsgroei in andere sectoren drukt
de zakelijke dienstverlening vanwege haar grote omvang in deze regio sterk op de totale investeringsgroei in Vlietstreek-Zoetermeer. Hoewel zowel het MKB als het grootbedrijf achterblijft
qua investeringsgroei zijn het de eenmanszaken die vanwege hun grote aandeel binnen de
sector een belangrijke rol spelen in de achterblijvende ontwikkeling. Het stimuleren van bedrijfsinvesteringen zou dus voor een belangrijk deel op deze groep moeten worden gericht.
Hierin ligt vooral voor de banken en de gemeenten een belangrijke rol weggelegd. Het onderzoek laat zien dat investeringsgroei bijdraagt aan de groei van de regionale economie en
dat juist bij kleine bedrijven investeringen vaak leiden tot werkgelegenheidsgroei. Het gaat dus
niet alleen om een bedrijfsbelang maar om een groter economisch belang waar de regio als
geheel haar voordeel mee kan doen. Het is daarom raadzaam deze belangrijke groep bedrijven voor Vlietstreek-Zoetermeer te binden aan de regio en hun ontwikkeling te ondersteunen.
De maatschappelijke partners in Vlietstreek-Zoetermeer zouden hiertoe met elkaar in gesprek
moeten gaan en beleid moeten ontwikkelen om de investeringen bij deze groep bedrijven te
stimuleren.
Voor wat betreft de investeringen in sociaal-maatschappelijke thema’s biedt het onderzoek de
gemeenten interessante aanknopingspunten om dit type investeringen te stimuleren en voort
te borduren op de bereidheid van het bedrijfsleven om hieraan te werken. Hoewel er op dit
moment al het nodige wordt gedaan op dit gebied is er zeker nog winst te behalen. Zo is onder
bedrijven die zich op dit moment nog niet bezighouden met sociaal-maatschappelijke investeringen wel bereidheid aanwezig om hier samen met de gemeente mee aan de slag te gaan.
Vooral investeringen in de fysieke bedrijfsomgeving op kantorenlocaties bieden wat dat betreft
kansen. Om de exacte mogelijkheden in beeld te brengen, kunnen de gemeenten in gesprek
gaan met de grote groep bedrijven die heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn.
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Bijlage I Definities Economische Thermometer
Algemeen
Arbeidsvolume
Arbeidsvolume werknemers en zelfstandigen in arbeidsjaren. Een arbeidsjaar is een voltijdbaan
gedurende een heel jaar.
Bruto toegevoegde waarde
Loonkosten + afschrijvingen + financiële lasten + bedrijfsresultaat
(= bruto winst – diensten van derden)
Krachtvariabelen
Arbeidsproductiviteit
Bruto toegevoegde waarde / arbeidsvolume
Rendement op eigen vermogen (REV)
Bedrijfsresultaat als % van het eigen vermogen
Investeringsratio
Investeringen als % van de bruto toegevoegde waarde
Werkgelegenheidsfunctie
Arbeidsvolume / beroepsbevolking
Groeivariabelen
Winstgroei
Bedrijfsresultaat 2008 / Bedrijfsresultaat 2007
Productiegroei
Bruto toegevoegde waarde 2008 / Bruto toegevoegde waarde 2007
Investeringsgroei
Investeringen 2008 / Investeringen 2007
Arbeidsvolumegroei
Arbeidsvolume 2008 / Arbeidsvolume 2007
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Bijlage II Responsverantwoording
		
Leidschendam-Voorburg
Zoetermeer
Totaal
		

Populatie 		

Respons

804

42%

253

50%

1.109

58%

252

50%

1.913

100%

505

100%

26%

		

Populatie 		

Respons 		

Advies en onderzoek

397

21%

83

17%

Bouw

147

8%

55

11%

Handel

545

29%

79

16%

Horeca en recreatie

186

10%

73

15%

Industrie en logistiek

168

9%

55

11%

Onderwijs en zorg

177

9%

50

10%

Overige dienstverlening

95

5%

45

9%

Zakelijke dienstverlening

193

10%

63

13%

1.908

100%

506

100%

Totaal

		

Populatie 		

Respons

2-4

1.275

67%

302

60%

5-9

345

18%

122

24%

10-50

236

12%

67

13%

57

3%

14

3%

1.913

100%

505

100%

>50
Totaal
		

* In het onderzoek (en dus ook in bovenstaande responsverantwoording) zijn alleen bedrijven met
meer dan één werkzame persoon meegenomen.
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