1

HELMOND
MAG
TROTS
ZIJN...

2

Inhoudsopgave
Voorwoord

4

Inleiding

6

Conclusies en aanbevelingen
1 - Onderneem gerichte acties om het beeld van Helmond te verbeteren
2 - Draag het goede ondernemersklimaat uit

9
10
11

Ondernemingsklimaat
3 - Verbeter de verbinding tussen de stations en de werklocaties
4 - Pak de specifieke knelpunten aan
5 - Breid de ruimte op bedrijventerreinen uit en revitaliseer bestaande terreinen
6 - Kwantificeer (de ontwikkeling van) de bijdrage van Helmond binnen Brainport
7 - Leer elkaar kennen door middel van maandelijkse werkbezoeken

12
15
15
16
18
18

Arbeidsmarkt
8 - Zet in op ‘passende’ opleidingen
9 - Ondernemers, wees creatief in uw zoektocht naar personeel

19
21
21

Leefklimaat
10 - Stimuleer vestigers en behoud verhuizers
11 - Creëer een eigen identiteit voor het centrum
12 - Bestrijd de leegstand
13 - Creëer de randvoorwaarden voor een bloeiende zorg
14 - Bevorder gezonde leefgewoonten onder inwoners en personeel

22
22
25
26
27
27

Colofon

28

3

Voorwoord
Voor u ligt het onderzoek ”De economische kracht van Helmond”. De gemeente Helmond en Rabobank
Helmond hebben gezamenlijk opdracht gegeven voor dit onderzoek, omdat zij betrokken zijn bij de stad.
Iedereen die er woont, werkt en onderneemt wil graag weten wat het perspectief is van de stad Helmond,
in relatie tot de Peel-regio en tot Eindhoven-regio. Omdat we dagelijks ondervinden dat Helmond een
enorme economische potentie heeft en omdat we samen met Helmondse ondernemers en beleidmakers
dat potentieel zo goed mogelijk willen benutten. Er liggen volop kansen en uitdagingen. Laten we die gezamenlijk oppakken. Helmondse ondernemers leverden een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek. Ruim
vijfhonderd van hen vulden een enquête in en een kleinere groep van 45 personen nam deel aan diverse
workshops. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun waardevolle input en hopen hier in de toekomst vaker
een beroep op te kunnen doen.
Helmond mag trots zijn op zijn economische prestaties. Als onderdeel van Brainport zijn we de slimste
regio ter wereld, hebben al twee jaren op rij het beste ondernemersklimaat van Nederland, hebben het
meest klantvriendelijke ziekenhuis van Nederland en hebben de beste markt in Nederland. Een goede
bereikbaarheid, duurzame arbeidsmarkt en een goed leefklimaat vormen de basis voor het economisch
meerjaren beleid. Ondernemers, onderwijs en overheid zetten samen de schouders eronder en blijven werken aan een sterk, goed georganiseerd Brabants netwerk waarin ondernemers elkaar vinden en versterken.
Door te investeren in campussen, stage- en leerplekken en expertisecentra met doorlopende leerlijnen en
hoger onderwijs verzekeren we de Helmondse ondernemingen nu en in de toekomst van goed geschoold
personeel. Daarnaast blijft ook het centrum een belangrijke ontmoetingsplek c.q. verblijfsplaats voor een
goed werk- en leefklimaat.
Helmond staat voor grote uitdagingen. We willen onze kernfunctie in de Peel-regio versterken en binnen
Brainport economische ontwikkelingen genereren. We zetten ”de luiken open” en richten onze blik naar
buiten voor verdere stappen in de regio. Daarbij gesteund door succesvolle Helmondse samenwerkingsverbanden en de openheid en betrokkenheid van ondernemers en overheid.
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Zo ontwikkelt Helmond zich naar een gemeente met een moderne industrie, innovatieve foodsector,
nationale automotive campus en een sterk groeiende zorgsector. De conclusies en aanbevelingen uit het
onderzoek vormen de concrete stapstenen op weg naar structurele verbeteringen. Wij als gemeente en
Rabobank zullen - waar dat in ons vermogen ligt - initiatieven om die verbeteringen te realiseren van harte
ondersteunen en faciliteren. Een economisch nóg krachtiger Helmond.
Dat is het idee.
Namens Rabobank Helmond
Antoine Driessen
directievoorzitter

fotografie Jan van de Laar

Namens Gemeente Helmond
Yvonne van Mierlo
wethouder Economische Zaken, Sociale Zaken
en Financiën
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Inleiding
De economische crisis en haar nasleep hebben Gemeente Helmond en Rabobank Helmond ervan doordrongen dat het duidelijke keuzes vraagt om als stad en regio succesvol te blijven. Helmond bevindt zich
middenin de transitie van traditionele industriestad naar regionaal centrum in een technologisch top
gebied. De gemeente vervult van oudsher een kernfunctie voor de Peel en heeft daarnaast een belangrijke
rol binnen de economie van Zuidoost-Brabant. Daarbij worden hoge eisen gesteld aan het leef- en werkklimaat van de stad met als basis onder andere:
•
•
•
•
•

de beschikbaarheid van banen
de aanwezigheid van het juiste personeel
een goede bereikbaarheid
aantrekkelijke woningen
een levendig centrum

Dat vraagt om een brede visie. Daarom namen Rabobank Helmond en Gemeente Helmond het initiatief
om, gesteund door de mening van Helmondse ondernemers, in dit rapport het toekomstperspectief van de
stad neer te zetten. De uitkomsten en de daaraan gekoppelde sterkte-zwakte analyses zijn onderverdeeld
in de aspecten die samenhangen met:
• het werkklimaat (het ondernemingsklimaat en de arbeidsmarkt)
• het leefklimaat (de woonfunctie, de winkelfunctie en de zorgfunctie).

Doel en vraagstelling
Dit rapport vormt het vertrekpunt om aanbevelingen en acties te formuleren voor het economisch beleid
van Helmond. In 2012 zal tweemaal een evaluatie plaatsvinden, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd.
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De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:
1. Wat is de economische structuur van Helmond, hoe ontwikkelt de structuur zich en hoe waren de
prestaties van het bedrijfsleven in 2010?
2. Wat zijn de sterke en zwakke kenmerken van het ondernemingsklimaat, de arbeidsmarkt, de
woonfunctie, de winkelfunctie en de zorgfunctie van Helmond?
3. Waar liggen de kansen en bedreigingen voor het ondernemingsklimaat, de arbeidsmarkt, de
woonfunctie, de winkelfunctie en de zorgfunctie van Helmond?
4. Welke aanbevelingen en acties kunnen worden benoemd ter verbetering en/of versterking van het
sociaal-economisch klimaat van Helmond?

Aanpak
Het onderzoek is uitgevoerd door Rabobank Regionaal Onderzoek, een onderdeel van het economisch
kennisinstituut van Rabobank Nederland. Om de bovenstaande vragen te beantwoorden, vonden dataanalyse, literatuurstudie, een enquête en een drietal workshops plaats. Bij de data-analyse is gebruik
gemaakt van openbare bronnen, gegevens van LISA en ABF Research en eigen data van de Rabobank.
Voor de literatuurstudie zijn studies en beleidsrapporten van onderzoeksbureaus en Gemeente Helmond
gebruikt. Op basis van de eerste bevindingen is een grootschalige enquête onder Helmondse ondernemers
uitgezet waarbij 538 ondernemers hun mening gaven.
Deze zeer hoge respons duidt op de sterke betrokkenheid van het Helmondse bedrijfsleven bij de
economische ontwikkeling van de stad. De uitkomsten van de data-analyse, de literatuurstudie en de
enquête zijn vervolgens in de workshops verder aangescherpt. Daarin is uitvoerig gediscussieerd over de
uitkomsten voor een kwalitatieve verdieping van het onderzoek.
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Onderzoeksgebied
Waar dat relevant is, worden de uitkomsten van
de data-analyse afgezet tegen twee vergelijkings
regio’s; het gebied van de Samenwerking
Stedelijk Gebied Eindhoven (SSGE)1 en dat van het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)2
(zie bovenstaande figuur). In deze studie worden deze twee gebieden aangeduid als Stedelijk
Gebied Eindhoven (SGE) en Regio Eindhoven
(RE). De Regio Eindhoven komt overeen met
Zuidoost-Brabant.
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1

Bestaande uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo,
Helmond, Nuenen c.a., Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.
Deze gemeenten vallen binnen de Samenwerking Stedelijk Gebied
Eindhoven.

2

Bestaande uit de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De
Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en
Waalre.

Conclusies en
aanbevelingen
U leest in dit rapport de belangrijkste conclusies van de themahoofdstukken in de vorm van
een SWOT. Op basis daarvan wordt een aantal
speerpunten/beleidsthema’s benoemd, waaraan
aanbevelingen worden gekoppeld.

Imago
Een thema dat veel reacties opriep bij deelnemers
aan de enquête en de workshops is het imago.
Inwoners van Helmond zijn op een aantal punten
vol lof over de ontwikkeling die de stad in pakweg
twintig jaar heeft doorgemaakt.
Hieraan dragen bij de kwaliteit van wonen
(Dierdonk en Brandevoort worden vaak genoemd
en hebben ook buiten de stad een goede naam),
het verenigingsleven, de hoge organisatiegraad
van het bedrijfsleven, de voorzieningen van een
stad in combinatie met de betrokkenheid die je
eerder in een dorp verwacht, een pro-actieve
gemeente, mooie culturele uithangborden als
Artimond, de Kasteeltuinconcerten en het Kasteel
van Sinterklaas en niet te vergeten de nummer 1
positie in de Benchmark Ondernemingsklimaat.
Toch blijft bij velen het idee bestaan dat het
imago van Helmond bij mensen van buiten de
gemeente eerder negatief dan positief is. Dat
Helmond inmiddels meer is dan alleen een traditionele industriestad dient men dan ook op persoonlijk niveau, via de media en via andere kanalen uit te dragen. Leg daarbij de nadruk op wat er
allemaal gaande is en zorg dat de robuustheid en
romantiek van de industriële wortels van de stad
(onder andere de textiel) worden verweven met
de ontwikkeling van nieuwe functies in en rond
het centrum.
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1

AANBEVELING: ONDERNEEM GERICHTE ACTIES OM HET BEELD VAN HELMOND TE VERBETEREN
Dagelijks reizen veel mensen voor werk of privé naar of door Helmond. Deze forensen passeren daarbij een
aantal vaste plekken, kruispunten of andere oriëntatiepunten die mede hun beeld van onze stad bepalen.
Door hier als gemeente of ondernemer bewust van te zijn en er op in te spelen, kun je dit beeld positief
beïnvloeden. De kwaliteitsimpuls van de Traverse is hier een mooi voorbeeld van. Blijf dit ook gebruiken
zodat langzaamaan het gewenste beeld van Helmond ontstaat.
Ook het beeld van het ondernemingsklimaat blijkt bij ondernemers binnen en buiten Helmond sterk te verschillen. In 2004 onderzocht Rabobank het imago van Helmond bij ondernemers buiten Helmond, waaruit bleek
dat het imago mager is3. In dat onderzoek is de mening van Helmondse ondernemers niet onderzocht. Wel concludeerde de studie dat het van belang is dat ondernemers trotser worden op hun stad. Uit de ondernemers
enquête en de workshops in dit onderzoek blijkt dat zij dat zijn.
Het imago bij Helmondse ondernemers lijkt dus zeker verbeterd, maar veel buitenstaanders hebben nog steeds
een negatief beeld van de stad. Dat is niet verwonderlijk. Het vergt geduld en vooral veel inspanning om van
een negatief imago af te komen. Naast de gemeente, kunnen zeker ook ondernemers daar een steentje aan
bijdragen door als ambassadeurs van de stad op te treden en hun ervaringen met andere ondernemers te
delen. Gerichte marketing draagt daaraan bij.

3
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Rabobank (2004), Helmond op de kaart.

Zo kan men het imago van de traditionele maakindustrie, waarbij men onterecht nog denkt aan ‘vieze’ industrie
en schoorstenen, trachten om te buigen tot een ‘romantisch’ en ‘robuust’ imago, waarbij bovendien volgens
de ondernemers de kenniseconomie een steeds grotere rol speelt. Ook onderlinge werkbezoeken dragen bij.
Imago gaat immers gepaard met vooroordelen.

2

Door Helmond simpelweg te laten zien aan ondernemers van buiten de gemeente kunnen die vooroordelen
worden weggenomen. Helmond mist volgens de ondernemers ook een fysiek uithangbord; een beeldmerk dat
men tegenkomt als men de stad in rijdt.
AANBEVELING: DRAAG HET GOEDE ONDERNEMERSKLIMAAT UIT
Uit de workshops kwam naar voren dat ondernemers trots zijn om te ondernemen in Helmond. Ook uit
de ondernemersenquête en andere onderzoeken blijkt dat zij het ondernemingsklimaat goed waarderen.
Benut dit en zet alle mogelijke middelen in om het goede ondernemingsklimaat binnen en buiten de
gemeente uit te dragen. Daarbij hebben zowel de gemeente als de ondernemers een grote rol.
Gebruik daarbij de positieve kenmerken van de stad die naar voren komen in de enquête, het robuuste en
romantische karakter van de industrie en de speerpuntsectoren food, automotive en hightech industrie.
Trek ondernemers naar de stad door middel van werkbezoeken en bijvoorbeeld een ondernemersgala
waar de prijs ‘beste Peel-ondernemer’ wordt uitgereikt.

‘Als
middelgrote
ondernemer heb je
in Helmond wat in te
brengen. In een stad als
Eindhoven is dat alleen
voorbehouden aan
de Philipsen en
ASML’s.’
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Ondernemingsklimaat
SWOT
Sterkten

Zwakten

Algemene waardering ondernemingsklimaat

Imago ondernemingsklimaat

Goede waardering bereikbaarheid
Sterk Food cluster (primaire productie, verwerkende
bedrijven, kennis, ligging)
Saamhorigheid & gunfactor

Specifieke knelpunten bereikbaarheid
Food cluster (samenwerking binnen keten, versnipperd
beleid)
Geslotenheid

Ondernemerschap, dynamisch bedrijfsleven

Weinig platforms/begeleiding voor starters

Sterke sectoren: maakindustrie, food & automotive
Sterke netwerken (ondernemers, overheid en onderwijs)
Gemeentelijke overheid

Kansen

Bedreigingen

Brainport 2020 – relatie met Eindhoven

Geslotenheid bedrijfsleven

Helmond: moderne productiestad

Beperkte beschikbaarheid bedrijfsruimte

Aanhaken bij Floriade 2012

Bereikbaarheid

Een andere noemenswaardige sterke eigenschap van Helmond is de ‘ondernemende overheid’. Rabobank
Regionaal Onderzoek voert twintig tot dertig onderzoeken per jaar uit, maar komt daarbij zeer zelden een
gemeente tegen die acteert en zich opstelt zoals Gemeente Helmond doet. Wat positief opvalt:
• De gemeente is ondernemend en luistert naar ‘haar’ ondernemers en bewoners.
• Zij durft zich kwetsbaar op te stellen en verschuilt zich bij kritiek niet achter wat er wél goed gaat.
• Daar waar ondernemers of bewoners verbeterpunten zien, worden zij gehoord en kunnen zij steun
verwachten van de gemeente. Daarbij staat een gezamenlijke aanpak centraal, omdat in vrijwel alle
gevallen alle belanghebbende partijen een rol kunnen spelen.
• Het clichématige en vermoeiende ‘vingertje wijzen’ blijft uit en problemen kunnen op efficiënte en
effectieve wijze worden aangepakt en kansen op eenzelfde manier benut.
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Concreet hebben de onderzoekers dit gemerkt
tijdens het onderzoeksproces, maar ook tijdens de workshop gaven ondernemers aan het
ondernemerschap en de dienstverlening van de
gemeente te waarderen. Hoewel dit in dit rapport
niet altijd expliciet wordt benoemd, draagt dit
absoluut bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van Helmond.
Naast de actieve, constructief opererende overheid vormen de bestaande netwerken tussen
ondernemers onderling en tussen ondernemers,
overheid en onderwijs een belangrijke kracht van
Helmond. Sprekende voorbeelden van ondernemersverenigingen zijn de Brabants-Zeeuwse
Werkgeversvereniging (BZW) Kring Helmond,
de Vereniging Industrieel Contact Helmond
e.o. (VICH), Ondernemers Peelland en Jong
MKB Eindhoven-Helmond. Daarnaast is er een
groot aantal detailhandelsorganisaties, winkeliersverenigingen en horecaverenigingen. Ook
bedrijven op de bedrijventerreinen zijn verenigd,
zowel per bedrijventerrein als in de Stichting
Bedrijventerreinen Helmond.
Die sterke organisatiegraad heeft tot meerdere
successen geleid, zoals de kwaliteitsagenda
bedrijventerreinen, waarmee met behulp van
parkmanagement de kwaliteit van bedrijventerreinen wordt gehandhaafd of verbeterd. De samenwerking tussen ondernemers(verenigingen) en
onderwijsinstellingen heeft geleid tot opleidingen
met curricula die aansluiten op het bedrijfsleven,
met name in de voedsel- en automotive branche.
Tot slot is dit onderzoek een voorbeeld van een
goede samenwerking tussen bedrijfsleven en de
overheid, waarin gezamenlijk wordt gezocht naar
een sociaal-economisch toekomstperspectief
voor de stad.

Speerpunten
Bereikbaarheid
Uit verschillende studies blijkt dat de bereikbaarheid van Helmond over het algemeen goed wordt
gewaardeerd. Ook de ondernemersenquête in
deze studie wijst uit dat zowel de bereikbaarheid over de weg als per openbaar vervoer goed
worden beoordeeld. Uit de workshop bleek
echter dat Helmond wel degelijk met een aantal
knelpunten in de bereikbaarheid te maken heeft.
Specifieke knelpunten die door ondernemers
worden genoemd zijn de bruggen en spoorweg
overgangen, de (bus)verbinding tussen de stations en de werklocaties, de beperkte parkeergelegenheid en de veiligheid (voor fietsers) rond
bedrijventerreinen.
Meer in het algemeen worden de snelweg
verbindingen, met name met de A50 en de A2 ten
noordwesten van Helmond, door ondernemers
als ronduit slecht ervaren. Zo stelde een ondernemer: “Elke stad van dergelijke omvang ligt aan
een snelweg, behalve Helmond”. De voltooiing van
‘De Grote Ruit’ rondom Eindhoven en Helmond,
bestaande uit de verlenging van de A58 en de
verbreding van de N279, zou wat dat betreft een
grote verbetering zijn.
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‘Inventarisatie
van knelpunten
in bereikbaarheid
is eerste stap.’
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AANBEVELING: VERBETER DE VERBINDING TUSSEN DE STATIONS EN DE WERKLOCATIES
Ongeveer de helft van de Helmondse werkgelegenheid bevindt zich op een bedrijventerrein. Dat zijn maar
liefst 17 duizend werknemers. Een groot deel van hen reist dagelijks met de auto naar deze terreinen,
deels vanwege de slechte verbinding tussen de treinstations en de werklocaties. Gezien de grote omvang
van deze groep, verdient de verbetering van de verbinding tussen de treinstations en de werklocaties
veel aandacht. Dat kan door simpelweg het aantal busverbindingen te vergroten. Ondernemers kunnen
hier ook een rol in spelen, eventueel in samenwerking met de gemeente, door pendeldiensten voor hun
werknemers op te zetten.
AANBEVELING: PAK DE SPECIFIEKE KNELPUNTEN AAN
Tijdens de workshops is een aantal specifieke knelpunten in de bereikbaarheid benoemd; vooral de
bruggen en spoorwegovergangen, maar ook de beperkte parkeergelegenheid en de veiligheid rond de
bedrijventerreinen. De gemeente heeft hier zicht op en daar waar zij informatie mist, kan zij te rade gaan
bij (vertegenwoordigers van) ondernemers en bewoners. Een inventarisatie van de knelpunten is een
eerste stap. Vervolgens is het de vraag of, hoe en door wie ze kunnen worden opgelost. Bereikbaarheid
is namelijk een gevolg van vraag (het verplaatsingsgedrag) en aanbod (het beschikbare wegennet). De
oplossing voor bereikbaarheidsknelpunten ligt daarom niet altijd bij aanpassingen aan het wegennet (het
aanbod), maar vaak ook bij de gebruikers (de vraag).

Bedrijfsruimte
Helmond is geen kantorenstad, maar beschikt wel over een forse hoeveelheid bedrijfsruimte op bedrijventerreinen. Hoewel de beschikbare ruimte op die terreinen door ondernemers goed wordt gewaardeerd, is
dit wel een heikel punt. Als de jaarlijkse uitgifte van bedrijventerrein gelijk is aan de gemiddelde uitgifte in
de afgelopen tien jaar, dan is de huidige beschikbare ruimte namelijk over vier jaar vergeven. Zeker gezien
de speerpuntsectoren van Helmond, automotive, food en (hoogwaardige) industrie, zal waarschijnlijk een
tekort ontstaan, zoals ook de gemeente voorziet. De totale oppervlakte bedrijventerreinen is al groot,
waardoor er weinig mogelijkheden zijn voor verdere uitbreiding van bestaande of aanleg van nieuwe
terreinen. Ook een efficiëntere benutting van de bestaande ruimte is moeilijk, vanwege de strenge eisen
die worden gesteld aan de invulling van de ruimte.
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5

AANBEVELING: BREID DE RUIMTE OP BEDRIJVENTERREINEN UIT EN REVITALISEER BESTAANDE TERREINEN
Voor de toekomstige groei van Helmond is het van groot belang om de bestaande ruimte op bedrijven
terreinen uit te breiden. Dat kan door de aanleg van nieuwe terreinen en door revitalisering op bestaande
terreinen. Dit zal niet gemakkelijk zijn, gezien de grote omvang van de bestaande bedrijfsruimte en de
beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Voor de toekomst is die uitbreiding echter wel essentieel.

Brainport
In de Nota Ruimte is Zuidoost-Brabant aan
gewezen als Brainport. Eindhoven is daarbinnen
de spin in het web, maar ook Helmond vervult,
als tweede stad, een grote rol binnen de regio
Brainport. Naast het goede leefklimaat zijn de
sectoren hightech industrie, automotive en food
immers belangrijke speerpunten van Brainport
die naadloos aansluiten bij het economisch profiel van Helmond.
Bovendien kan Brainport in een westelijk
(Eindhoven en omliggende gemeenten) en oostelijk (Helmond en de Peel de aantrekkelijkheid
van Helmond als stad om te wonen is de laatste
decennia sterk verbeterd gemeenten) deel worden gesplitst, waarbij Helmond een centrum
functie in het oosten van Brainport vervult en de
link is tussen Eindhoven en Venlo.
Daarom is er alles aan gelegen om Brainport
te integreren in het economisch beleid van
Helmond. Maar wellicht is het nog belangrijker
om bij ondernemers het besef te creëren dat zij
onderdeel uitmaken van Brainport.
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Tijdens de workshops werd herhaaldelijk gezegd
dat Helmond ‘moet aanhaken bij Brainport’. Dat
is een verkeerde zienswijze, want Helmond ís
Brainport. De stad ligt midden in het gebied en
huisvest een groot deel van de ondernemers die
Brainport maken tot wat het is.
Feit is dat Brainport vaak wordt aangeduid als
Brainport Eindhoven en Eindhoven heeft door
zijn omvang een grotere bestuurlijke slagkracht.
Maar Helmondse ondernemers, en daarmee de
economie van Helmond, stellen zich te veel op als
het kleine broertje van Eindhoven; het Calimeroeffect. Helmond zou haar schroom en bescheidenheid van zich af moeten werpen, de samenwerking en complementariteit met Eindhoven
moeten zoeken en zichzelf moeten positioneren
als een onmisbaar onderdeel van Brainport
Zuidoost-Brabant.

‘Slimste regio
van de wereld.’
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AANBEVELING: KWANTIFICEER (DE ONTWIKKELING VAN) DE BIJDRAGE VAN HELMOND BINNEN BRAINPORT
Door de bijdrage van Helmond binnen Brainport te kwantificeren, wordt duidelijk welke rol de stad vervult.
Hieruit blijkt op welke terreinen Helmond complementair is aan Eindhoven en dus ook op welke terreinen
Helmond onmisbaar is. Niet om de concurrentie aan te gaan, maar om dat besef te creëren bij de omgeving, maar vooral bij de Helmondse ondernemers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het type en het aantal
bedrijven en banen in de speerpuntsectoren van Brainport, het aantal studenten en afstudeerders aan de
relevante opleidingen, het beschikbare arbeidspotentieel en het aantal patentaanvragen dat voortvloeit uit
onderzoek & ontwikkeling.
AANBEVELING: LEER ELKAAR KENNEN DOOR MIDDEL VAN MAANDELIJKSE WERKBEZOEKEN
Door middel van werkbezoeken leren ondernemers elkaar (beter) kennen. Nodig de gemeente Eindhoven
en Eindhovense ondernemers uit bij toonaangevende bedrijven in Helmond, het Food Technology Park
Brainport en de High Tech Automotive Campus en ga andersom ook met Helmondse ondernemers op
bezoek bij Eindhoven. Beperk dit overigens niet tot Eindhoven. Hoewel de geografische afbakening van
Brainport niet eenduidig is, wordt heel Zuidoost-Nederland in het rapport Brainport 2020 betrokken. Denk
daarom ook aan Limburgse bedrijven en een bezoek aan bijvoorbeeld de Chemelot Campus in Sittard
Geleen en Greenport Venlo. Een uitnodiging voor een rondleiding op de automotive campus in Helmond
voor Brainport ondernemers zou een mooie (en tijdens de workshops genoemde) eerste stap zijn.

‘Omdat
het Helmond
is moet je wel wat
doen om je mensen
hier te krijgen. Ondanks
de nr 1 positie in de
wereld.’
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Arbeidsmarkt
SWOT
Sterkten

Zwakten

Arbeidsmoraal regio
ROC ter AA

Hoge werkloosheid
Gebrek aan hoger opgeleiden
Werkgelegenheidsfunctie

Kansen

Bedreigingen

High Tech Automotive Campus & Food Technology Park
Brainport
Arbeidspotentieel (voor de zorg)
Hoger onderwijs ‘binnenhalen’

Aansluiting arbeidsmarkt op bedrijfsleven
Vergrijzing
Tekort aan technisch personeel

Jong management verbinden aan de stad

Speerpunten
Vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt
Helmond heeft een relatief hoge werkloosheid. In
januari 2007 waren bijna vijf duizend mensen bij
het UWV ingeschreven als niet werkende werkzoekende (NWW). In de periode van hoogconjunctuur
die daarna volgde, daalde dat aantal fors, om vervolgens weer te stijgen als gevolg van de recessie. De omliggende regio en Nederland als geheel
volgden dezelfde trend. Het verschil is echter dat
de groei van het aantal werklozen in Helmond
in 2009 lager was dan in de directe omgeving.
Daarmee heeft Helmond dus een inhaalslag
gemaakt, al is de werkloosheid nog steeds hoog.
Hoewel de beschikbaarheid van geschikt personeel door de ondernemers over het algemeen
goed wordt beoordeeld en de werkloosheid relatief hoog is, zal ook Helmond niet aan de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt ontkomen. Om de
beschikbaarheid van personeel, zowel kwantitatief
als kwalitatief, in de toekomst te waarborgen, is
gericht arbeidsmarktbeleid essentieel. In kwantitatieve zin lijkt er wat dat betreft geen sprake van
krapte. In januari 2011 waren bijna 4.000 mensen

in Helmond werkloos en stonden er slechts ruim
500 vacatures open. Er is echter sprake van een
mismatch. Volgens de ondernemers sluiten vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt lang niet altijd
goed op elkaar aan.
Daarom is het van belang om de arbeidsbehoefte
van Helmondse bedrijven in beeld te hebben en
daar waar mogelijk het aanbod op aan te passen.
In dat opzicht spelen het Food Technology Park
Brainport en de High Tech Automotive Campus
een grote rol. Daar zijn onderwijsinstellingen
gevestigd die goed aansluiten bij de economie
van Helmond. Daarbij zijn twee elementen van
belang: curricula die goed aansluiten op het
bedrijfsleven en een goede aansluiting van opleidingen van verschillende niveaus, oftewel de
‘doorlopende leerlijn’. Voor beide zijn goede, deels
voltooide, initiatieven ontwikkeld.
Op de High Tech Automotive Campus zijn ROC
ter AA (voor MBO opleidingen) en Fontys (voor
HBO opleidingen) gevestigd. ROC ter AA speelt
een leidende rol in de ontwikkeling van het
MBO Automotive Centrum (M.A.C.), waarvoor
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een businessplan is opgesteld. Ook Fontys, het
toekomstige HBO kenniscentrum Automotive
Centre of Expertise (ACE) en een aantal bedrijven
zijn hierbij nauw betrokken. In Helmond wordt
daarnaast op Suytkade de komende drie jaar het
Food Technology Park Brainport ontwikkeld. Op
hetzelfde terrein is sinds maart 2009 De Groene
Campus gevestigd, een opleidingsplek gericht op
de ‘groene’ sector. Leerlingen kunnen opleidingen
volgen op het VMBO, MBO en HBO, waardoor ze
gemakkelijker kunnen doorstromen.

‘Focus
op
zorg.’

Voor de hightech industrie kan verder worden gedacht aan een dependance van de TU
Eindhoven. Om de studenten ook werkelijk te
behouden voor het Helmondse bedrijfsleven,
is samenwerking tussen de instellingen en de
ondernemers nodig. Denk daarbij aan stage
plekken en gastsprekers van toonaangevende
bedrijven. Meer in het algemeen kan de gemeente
bijdragen aan de binding en interesse van scholieren. De gemeente heeft de juiste instelling door
in gesprek te gaan met alles en iedereen die een
band heeft met Helmond. Door naar scholieren
te luisteren en hun wensen in beraad te nemen,
kan de gemeente hierin voorzien. Denk daarbij
aan uitbreiding van het culturele aanbod, maar
vooral ook de communicatie rond het bestaande
aanbod.
De hoge werkloosheid in Helmond kan een kans
bieden voor de zorgsector. De zorg is landelijk, maar ook in Helmond, verreweg de sterkst
groeiende sector die bovendien arbeidsintensief
is. Gezien de vergrijzing kan de zorg ook in de
toekomst groei verwachten. De arbeidstekorten
die ontstaan, kunnen worden gevuld met het
onbenutte arbeidspotentieel. Hiervoor is echter
wel omscholing nodig.

20

8

AANBEVELING: ZET IN OP ‘PASSENDE’ OPLEIDINGEN
Op het Food Technology Park Brainport en de High Tech Automotive Campus zijn onderwijsinstellingen
gevestigd die goed aansluiten bij de economie van Helmond. Daarbij zijn twee elementen van belang: curricula die goed aansluiten op het bedrijfsleven en een goede aansluiting van opleidingen van verschillende
niveaus, oftewel de ‘doorlopende leerlijn’. Voor beide zijn goede, deels voltooide, initiatieven ontwikkeld.
Op de High Tech Automotive Campus zijn ROC ter AA (voor MBO opleidingen) en Fontys (voor HBO opleidingen) gevestigd. ROC ter AA speelt een leidende rol in de ontwikkeling van het MBO Centrum (M.A.C.),
waarvoor een businessplan is opgesteld.
Ook Fontys, het toekomstige HBO kenniscentrum Automotive Centre of Expertise (ACE) en een aantal
bedrijven zijn hierbij nauw betrokken. In Helmond wordt daarnaast op Suytkade de komende drie jaar het
Food Technology Park Brainport ontwikkeld. Op hetzelfde terrein is sinds maart 2009 De Groene Campus
gevestigd, een opleidingsplek gericht op de ‘groene’ sector. Leerlingen kunnen opleidingen volgen op het
VMBO, MBO en HBO, waardoor ze gemakkelijker kunnen doorstromen.
Gezien het economisch profiel van Helmond en het toekomstige tekort aan werknemers met een vakopleiding op MBO en HBO niveau zijn de High Tech Automotive Campus en het Food Technology Park Brainport
zeer goede initiatieven. Op Suytkade is het van belang dat De Groene Campus nauwe banden aangaat met
de bedrijven op het nog te ontwikkelen Food Technology Park Brainport. Voor de High Tech Automotive
Campus is het zaak om het M.A.C. en het ACE gestalte te geven.

9

De zorg is een derde sector van belang voor Helmond. ROC ter AA biedt opleidingen voor de zorg aan,
maar de aansluiting daarvan op de sector is niet zo ver ontwikkeld als in de voedsel- en automotive
branche. Gezien de omvang van de zorg, de groei in de afgelopen jaren en de te verwachten groei in
de toekomst verdient een vergelijkbare aanpak aanbeveling, waarbij de focus zou moeten liggen op de
aansluiting van de opleidingen op de sector en de doorlopende leerlijn.
AANBEVELING: ONDERNEMERS, WEES CREATIEF IN UW ZOEKTOCHT NAAR PERSONEEL
Tijdens de workshops bleek dat de ene ondernemer moeilijker aan geschikt personeel komt dan de andere.
Ook bleek dat zij op verschillende manieren zoeken. Door hier op creatieve wijze mee om te gaan, kunnen
de kansen worden vergroot. Bijvoorbeeld door het bedrijf als werkgever te etaleren met een open dag,
door stageplekken aan te bieden of door sociale media (als LinkedIn en Twitter) in te zetten.
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Leefklimaat
SWOT - Woonfunctie
Sterkten
Uitstraling en aantrekkingskracht van Brandevoort en
Dierdonk
Planvoorraad nieuwbouwwoningen

Zwakten
Imago bij mensen van buiten Helmond
Culturele en recreatieve functie centrum

Betaalbaarheid woningvoorraad
Variatie in woningvoorraad
Afstemming tussen gemeente en marktpartijen

Kansen

Bedreigingen

Versterken van Helmond als startersstad

Scheefgroei in ontwikkeling vraag en aanbod
Toename van kwaliteitsverschillen binnen
woningvoorraad
Beperkt vestigingsoverschot

Inspelen op verhuisgedrag ouderen
Transformatie Kanaalzone

Speerpunten
De woonfunctie
De succesvolle ontwikkeling van de wijken Brandevoort en Dierdonk vormde in het afgelopen decennium
de grootste aanjager van de Helmondse woonfunctie. Daarnaast versterken projecten als Suytkade en
Weverspoort de binnenstedelijke woonfunctie van de stad. Dit succes zal Helmond tussen nu en 2020
moeten evenaren om haar rol als belangrijkste groeistad van Zuidoost-Brabant waar te maken.
Binnen de gemeentegrenzen is hier ruimte voor maar door de economische crisis lijkt groei minder vanzelfsprekend te zijn dan in het vorige decennium. Landelijk is de woningbouwproductie onder druk komen
te staan en herstel tot het productieniveau van voor de crisis lijkt op korte termijn nog niet in het verschiet te liggen. Voor Helmond zijn deze ontwikkelingen zeer relevant aangezien de stad een omvangrijke
woningbouwopgave kent en daarmee een belangrijke bijdrage dient te leveren aan de aantrekkelijkheid
van Zuidoost-Brabant als vestigingsregio.

10

Een positief vestigingoverschot is voor Helmond van groot belang om de nieuwbouwproductie op peil
te houden. Men dient nieuwe inwoners van buiten de gemeente aan te trekken en een deel van de groep
die nu nog naar elders vertrekt vast te houden. Pas als dat lukt kan Helmond écht invulling geven aan de
ambitie als groeistad van Zuidoost-Brabant.
AANBEVELING: STIMULEER VESTIGERS EN BEHOUD VERHUIZERS
Het grootste deel van de verhuizers van en naar Helmond zijn personen tussen de 25-40 jaar. Positief
is dat vanuit deze groep er meer mensen naar Helmond migreren dan dat er uit Helmond naar elders
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verhuizen. Het algemene beeld van Helmond als
woonstad is positief getuige de reacties in de
enquête en de workshops.
Vooral Brandevoort en Dierdonk werden veelvuldig geroemd. Voor de leeftijdsgroepen 15-25,
40-65 jaar en 65+ is er echter niet of nauwelijks
sprake van een positieve balans tussen vestigers
en verhuizers. Om het totale vestigingssaldo te
verbeteren zal Helmond in deze groepen meer
mensen moeten aantrekken en vasthouden. Een
aantrekkelijk aanbod, de juiste voorzieningen en
de profilering naar buiten kunnen hier een bijdrage aan leveren. Voor het creëren van een passend aanbod is een gedegen inzicht in de wensen
van deze groepen nodig met betrekking tot de
betaalbaarheid en courantheid van woningen en
het gewenste voorzieningenniveau.

‘Het woonklimaat in
Helmond is zeer goed
voor de groep 25-30+.
Het past bij mensen
die het onrustige
stadsleven achter zich
hebben gelaten.’

Zo werd de beschikbaarheid van betaalbare
starterswoningen (koop en huur) in de enquête
nog als zwak punt van Helmond genoemd.
Zeker gezien de strengere regelgeving omtrent
de leenmogelijkheden van huishoudens (en dan
vooral van starters) is het noodzakelijk om hier
in het aanbod rekening mee te houden. Uit de
workshops bleek verder dat er dient te worden
gewerkt aan het voorzieningenniveau, aangezien
er nu nog sprake is van een te groot gat met
Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.
Daarnaast zal het belang van de groep ouderen
als speler op de woningmarkt door de vergrijzing
toenemen. Door middel van aanpassingen in
bestaande woningen of specifieke nieuwbouwwoningen kan Helmond tegemoet komen aan de
wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
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‘Branding van stad
en winkelgebied.’

24

SWOT - Winkelfunctie
Sterkten

Zwakten

Detailhandelsbinding eigen inwoners

Lage toevloeiing in branches mode en vrije tijd

Relatief hoge toevloeiing branche in/om huis

Parkeermogelijkheden en tarieven
Voorzieningenniveau Stiphout (centrumontwikkeling
wordt opgepakt)
Geringe recreatieve functie van binnenstad Helmond

Kwaliteit van de weekmarkt
Uitgebreide wijkwinkelcentra
Hoeveelheid en diversiteit evenementen

Kansen
Branding stad en winkelgebied
Gebruik van mobiele toepassingen (betalen, social
media)

Bedreigingen
Huidige leegstand in combinatie met verdere uitbreiding
winkelaanbod
Vermindering draagvlak voor winkels door verandering
koopgedrag

Speerpunten
De winkelfunctie

11

Gemeente Helmond, Centrummanagement Helmond en ondernemers werken samen aan de kwaliteit van
het Helmondse centrum. Het op peil houden van de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte en
gebouwen in het centrum is van belang aangezien de winkelfunctie van steden onder druk staat. De aanwezigheid van internet en daarop gebaseerde toepassingen biedt consumenten een platform om informatie in te winnen en aankopen te doen. Daarnaast nam de ontwikkeling van nieuw winkeloppervlakte de
afgelopen jaren veel sterker toe dan de ontwikkeling van de koopkracht. De verwachting is dat stadscentra
die naast de winkelfunctie geen sterke toeristisch-recreatieve functie bezitten te maken krijgen met teruglopende bezoekersaantallen als gevolg van de concurrentie. De winkelfunctie van Helmond dient in de
eerste plaats de eigen inwoners en de inwoners van de omliggende Peelgemeenten. In Helmond biedt de
bevolkingsgroei aan (met name) de westkant van de stad potentie, maar juist voor die consumenten is
ook Eindhoven een aantrekkelijk alternatief. De Helmondse winkeliers en de Helmondse binnenstad als
geheel staan de komende jaren voor de uitdaging om de aantrekkingskracht van het centrum te vergroten.
Gebeurt dit niet dan bestaat het risico dat bezoekersaantallen teruglopen, zal leegstand een probleem
blijven en is de kans klein dat door consumenten gewenste trekkers als een V&D of speciaalzaken naar
Helmond komen. De overheid en de ondernemers dienen dan ook een gezamenlijke inspanning te leveren
om het centrum meer smoel te geven, de toeristisch-recreatieve functie structureel te vergroten en de
leegstand terug te dringen.
AANBEVELING: CREËER EEN EIGEN IDENTITEIT VOOR HET CENTRUM
Om de aantrekkelijkheid van Helmond als winkelstad uit te bouwen en het imago te versterken is een
overkoepelend thema nodig dat past bij het karakter van de stad. Tijdens de workshops werd een aanzet
gegeven, ondernemers gaven aan dat het industriële karakter van Helmond in verleden en heden en de
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‘...
Nu nog zien
dat Helmond
de waardering en
bekendheid krijgt die
daarbij past.’

12

robuustheid en romantiek die hier mee samenhangt kansen biedt. Levendigheid en beleving creëer je
ook door een inspirerende (groene) omgeving met ontmoetingsplaatsen te bieden, zowel in de openbare
ruimte als in semi-openbare gelegenheden (bijvoorbeeld winkels en expositieruimten). Daarnaast zullen
ondernemers om mensen te trekken de voordelen van een fysieke winkellocatie (onder andere klantgerichtheid, sfeer en de combinatie met andere vrijetijdsbesteding) ten volste moeten benutten.
AANBEVELING: BESTRIJD DE LEEGSTAND
De leegstand van winkels wordt door deelnemers aan de enquête als een van de voornaamste zwakke
punten van de Helmondse winkelfunctie gezien. Helmond is zeker niet de enige stad in Nederland die in de
afgelopen jaren met een toename van de winkelleegstand te maken heeft gehad. In Helmond is de leegstand echter wel hoger dan in andere steden van vergelijkbare omvang. Bij de verdere ontwikkeling van
het centrum dient men in de gaten te houden dat het toevoegen van nieuwe meters winkeloppervlakte op
aantrekkelijke locaties niet leidt tot een verhoogde leegstand op de minder aantrekkelijke locaties. Voor
minder aantrekkelijke locaties dient men de afweging te maken in welke mate deze levensvatbaar zijn als
winkellocatie. Mocht dat niet het geval zijn kijk dan wat er gedaan moet worden om het pand geschikt te
maken voor een andere functie.

SWOT - Zorgfunctie
Sterkten

Zwakten

Zorgcentrum van de (sterk vergrijzende) Peelregio

Relatief lage aantal ‘lokale’ zorgverleners per 10.000
inwoners

Aanwezigheid en kwaliteitsziekenhuis
Bevolkingsopbouw van gemeente Helmond –
beschikbaarheid arbeidskrachten
Onderlinge verbondenheid met andere sectoren via
inkoop

Kansen

Bedreigingen

Voorziene groei van de werkgelegenheid

Voldoende personele beschikbaarheid
Groot deel ‘onbenut’ arbeidspotentieel is door middel
van hogere arbeidsparticipatie vrouwen al benut

Uitbreiding woon- en leefconcepten voor ouderen
Bevorderen van een gezonde levensstijl onder
bevolking/werknemers
Technologische kennis binnen Brainport op gebied van
innovatieve toepassingen voor zorg/health
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Bezuinigingsmaatregelen van centrale overheid
Toenemende concurrentie tussen zorgregio’s

Speerpunten
De zorgfunctie
De zorgsector leverde als een van de weinige
sectoren tijdens de economisch mindere jaren
2009 en 2010 een positieve bijdrage aan de
Nederlandse economie. Er vond een sterke groei
van de werkgelegenheid plaats en deze nieuwe
banen werden vooral ingevuld door vrouwen. Ook
in de komende jaren zal de zorgvraag toenemen
doordat de bevolking groeit en er tegelijkertijd
vergrijzing optreedt. Helmond zal hier als centrale
stad met een sterke zorgfunctie voor de Peel en
een breed spectrum aan zorginstellingen zeker
mee te maken krijgen.

13
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De zorg heeft in Helmond in de afgelopen jaren
sterk aan belang gewonnen en de toekomstige
ontwikkelingen bieden een duidelijke kans om de
zorgfunctie en de aantrekkelijkheid van Helmond
als zorgstad verder uit te bouwen. Voorwaarde
is wel dat hiervoor voldoende capaciteit

beschikbaar is. Verder dient er ook rekening mee
te worden gehouden dat de zorg door meer
regio’s als speerpunt wordt bestempeld en dat
de toename van de marktwerking in de zorg zal
leiden tot een sterkere concurrentie tussen zorginstellingen. In tijden waarin overheden en consumenten hun uitgaven tegen het licht houden,
wordt er ook kritischer gekeken naar de kosten
van de zorg.
Dit maakt dat er een duidelijke roep is om meer
efficiëntie aan de aanbodkant. Aan de vraagkant
wordt er steeds meer op gewezen dat ongezonde
leefgewoonten of -omstandigheden de basis vormen voor een deel van de toekomstige zorgvraag
en de daarmee gepaard gaande kosten voor
individuele personen en de maatschappij. Hier
valt nog veel te winnen, ook in een zorgstad als
Helmond die in dat opzicht een belangrijke voorbeeldfunctie heeft voor de rest van de regio.

AANBEVELING: CREËER DE RANDVOORWAARDEN VOOR EEN BLOEIENDE ZORG
Om de toenemende zorgvraag te vervullen en de concurrentie aan te gaan is het belangrijk dat men, daar
waar nodig, de zorgfunctie versterkt en faciliteert; qua fysieke bedrijfsruimte, qua kleinschalige woon-/
zorgmogelijkheden, qua arbeidsaanbod en qua inzetbaarheid van het arbeidsaanbod. In dat kader is het
ook van belang om te weten wat de onderscheidende kenmerken zijn van de zorg in Helmond; waar is
men goed in en wat is nodig om dit verder uit te bouwen?
AANBEVELING: BEVORDER GEZONDE LEEFGEWOONTEN ONDER INWONERS EN PERSONEEL
Door als gemeente inwoners te stimuleren gezonde keuzes te maken en tegelijkertijd te zorgen voor
een schone en veilige leefomgeving kunnen de toekomstige (maatschappelijke) kosten van de zorg nu
al worden aangepakt. Daarnaast kunnen werkgevers door te sturen op duurzame inzetbaarheid van hun
personeel nu en in de toekomst ook eventuele schaarste aan personeel tegengaan. Zeker voor werkgevers
voor wie dit nu al een punt van zorg is, is het de moeite waard om te onderzoeken of dit als tijdelijke of
structurele maatregel kan worden ingezet. Te denken valt aan acties die het ziekteverzuim terugdringen,
de werkplek veiliger en minder ongezond maken en die zich via een hogere arbeidsproductiviteit en mede
werkertevredenheid ook terugverdienen.
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