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Voorwoord
Voor u liggen de hoofdpunten van 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
meerjarenbeleid. 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. 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 gemeente Helmond
Yvonne van Mierlo
wethouder Economische Zaken, Sociale Zaken
en Financiën

Namens Rabobank Helmond
Antoine Driessen
directievoorzitter
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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 topgebied.
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.
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 de 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 dataanalyse, 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. Een
overzicht van geraadpleegde personen en bronnen is opgenomen in bijlage I.
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Onderzoeksgebied
Waar dat relevant is, worden de uitkomsten van de data-analyse afgezet tegen twee vergelijkingsregio’s; het
gebied van de Samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven (SSGE)1 en dat van het Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven (SRE)2 (figuur xx). 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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Leeswijzer
Het onderzoeksrapport is opgedeeld in vier themahoofdstukken, voorafgegaan door een hoofdstuk met de
belangrijkste conclusies en aanbevelingen. In deze hoofdstukken leest u de uitkomsten van de data-analyses,
de enquête, de literatuurstudie en de workshops. Hoofdstuk 1 gaat in op de economische structuur van
Helmond en de economische prestaties van het Helmondse bedrijfsleven. Hoofdstuk 2 en 3 behandelen
het ondernemingsklimaat en de arbeidsmarkt en in hoofdstuk 4 staat het leefklimaat centraal. Binnen dit
hoofdstuk komen de woonfunctie, de winkelfunctie en de zorgfunctie aan bod. De conclusies van de vier
themahoofdstukken leest u in het hoofdstuk Conclusies en aanbevelingen.

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.
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Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk leest u 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. In de prestatiemonitor (bijlage 2) wordt per aanbeveling een aantal concrete acties en key
performance indicators (KPI’s) geopperd.

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.
Aanbeveling 1: 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 ondernemersenquête 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. 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. Door Helmond simpelweg te laten

3

Rabobank (2004), Helmond op de kaart.
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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 2: 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.

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 de 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 sociaaleconomisch 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 spoorwegovergangen, 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 snelwegverbindingen, 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.
Aanbeveling 3: 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.
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Aanbeveling 4: 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 raden 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.
Aanbeveling 5: 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
bedrijventerreinen 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 aangewezen 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 centrumfunctie 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. 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 Calimero-effect. 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.
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Aanbeveling 6: 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 7: 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.

Arbeidsmarkt
SWOT
Sterkten

Zwakten

Arbeidsmoraal regio
ROC ter AA

Hoge werkloosheid
Gebrek aan hoger opgeleiden
Werkgelegenheidsfunctie

Kansen
High Tech Automotive Campus & Food Technology Park
Brainport
Arbeidspotentieel (voor de zorg)

Bedreigingen

Hoger onderwijs ‘binnenhalen’

Tekort aan technisch personeel

Aansluiting arbeidsmarkt op bedrijfsleven
Vergrijzing

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.
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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 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.
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 stageplekken 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.
Aanbeveling 8: 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
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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.
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 9: 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.

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
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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 ZuidoostBrabant als vestigingsregio. 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 10: 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
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. 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.

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
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Speerpunten
De winkelfunctie
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 11: 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
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 12: 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.
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SWOT - Zorgfunctie
Sterkten
Zorgcentrum van de (sterk vergrijzende) Peelregio
Aanwezigheid en kwaliteitsziekenhuis
Bevolkingsopbouw van gemeente Helmond –
beschikbaarheid arbeidskrachten
Onderlinge verbondenheid met andere sectoren via
inkoop
Kansen
Voorziene groei van de werkgelegenheid
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

Zwakten
Relatief lage aantal ‘lokale’ zorgverleners per 10.000
inwoners

Bedreigingen
Voldoende personele beschikbaarheid
Groot deel ‘onbenut’ arbeidspotentieel is door middel
van hogere arbeidsparticipatie vrouwen al benut
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. 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 13: 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?
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Aanbeveling 14: 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 medewerkertevredenheid ook
terugverdienen.
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1 E conomie: structuur, ontwikkeling en
prestatie
Dit hoofdstuk behandelt de algemene kenmerken van de Helmondse economie: de economische structuur,
de ontwikkeling en de prestaties van het Helmondse bedrijfsleven in 2009 en 2010. Paragraaf 1.1 gaat in
op de economische structuur en ontwikkeling. De rest van dit hoofdstuk richt zich op de bedrijfsprestaties
in 2009 en 2010. In de eerste helft van 2009 liet de economische recessie haar diepste sporen na. Daar
heeft heel Nederland mee te kampen gehad, ook Helmond. 2010 was het jaar waarin het economische
herstel, dat halverwege 2009 begon, doorzette, zij het mondjesmaat. De rapportcijfers die in dit hoofdstuk
over 2009 en 2010 worden getoond, moeten worden gelezen tegen de achtergrond van deze macroeconomische context. Dit is altijd van belang, maar zeker in deze tijden. Daarom schetst paragraaf 1.2 een
beeld van de huidige macro-economische stand van zaken. Paragraaf 1.3 geeft een uitleg van de RegionaalEconomische Thermometer, het model waarmee de economische prestatie wordt gemeten. De daarop
volgende paragrafen gaan in op de economische prestatie van het Helmondse bedrijfsleven.

1.1

Economische structuur en ontwikkeling

Werkgelegenheid
De structuur van de economie verschilt per regio. Zo kennen we in Nederland bijvoorbeeld typische
industrieregio’s, agrarische regio’s en toeristische regio’s. Over het algemeen kenmerken de stedelijke
gemeenten zich door een relatief groot aandeel van diensten. Dat geldt niet voor Helmond. Helmond is een
typische industriestad, zoals is te zien in figuur 1.1. In vergelijking met Nederland is het belang van industrie
in de economie (in termen van werkgelegenheid) veel hoger dan landelijk. Naast de industrie is ook de zorg
oververtegenwoordigd. Dit gaat ten koste van met name de zakelijke dienstverlening.
Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven is de economische structuur anders. Ook in dat gebied is de industrie
oververtegenwoordigd, zij het minder dan in Helmond, maar ook het belang van de zakelijke dienstverlening
is veel groter dan landelijk. De sector is goed voor een kwart van de werkgelegenheid. De sectorstructuur van
Regio Eindhoven laat weer een ander beeld zien. In die regio ligt ook een groot aantal landelijke gemeenten,
wat terug te zien is in het grotere belang van de agrarische sector.
De industrie is dus een grote sector in de regio, met name in Helmond. De sector neemt 22 procent van
de totale werkgelegenheid en maar liefst 31 procent van de totale toegevoegde waarde voor zijn rekening.
Binnen de industrie zijn, in vergelijking met Nederland als geheel, vooral de productie van voedingsmiddelen
en ‘overige goederen’ (inclusief automotive) grote branches (figuur 1.2). De voedingsmiddelenindustrie is
sinds jaar en dag sterk vertegenwoordigd in Helmond, met in het verre verleden de margarinefabrieken
Prinsen en Holland, de Nederlandse Cacaofabriek en EDAH als toonaangevende spelers. Tegenwoordig wordt
de branche vooral gekenmerkt door een groot aantal MKB-bedrijven. Met haar gunstige ligging, tussen
gebieden met hoge bevolkingsconcentraties en midden in een gebied met een zeer hoge kwaliteit, kwantiteit
en variatie aan primaire agrarische productie, heeft Helmond mooie troeven in handen1.

1

Bron: Gemeente Helmond (2006), Zicht op Economische Zaken; Focus op Automotive en Food.
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Figuur 1.1: Sectorstructuur (aandeel banen per sector), 2010
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Bron: LISA, bewerking Rabobank

Figuur 1.2: Branchestructuur industrie (aandeel banen per branche), 2010
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Bron: LISA, bewerking Rabobank

In 2000 telde Helmond ongeveer 37.500 banen. In grofweg het decennium daarna groeide dit aantal tot
bijna 43.000 in 2010, een stijging van 14 procent. In Nederland als geheel groeide het aantal banen in die
periode met 9 procent, van 7,3 naar 8 miljoen. De werkgelegenheidsgroei is echter niet gelijk verdeeld over
de jaren (figuur 1.3). Tussen 2000 en 2010 zijn drie perioden te onderscheiden: stagnatie tussen 2001 en
2005, groei tussen 2005 en 2009 en krimp in 2009 en 2010. In de periode van 2001 tot 2005 stagneerde
de Nederlandse werkgelegenheidsgroei als gevolg van de laagconjunctuur na de internetbubbel. Ook in
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Helmond daalde de werkgelegenheid in die periode (met uitzondering van 2005 door een forse groei van
het aantal banen in de zorg). Tussen 2001 en 2004 was de werkgelegenheidskrimp groter dan landelijk. Het
aantal banen daalde in Helmond met ruim 2 procent. De periode van 2005 tot 2009 was een periode van
hoogconjunctuur, met name 2007 en 2008. In die tijd steeg de landelijke werkgelegenheid met 6,5 procent.
In Helmond groeide het aantal banen met maar liefst 10 procent.
Helmond kende dus een sterkere daling ten tijde van de laagconjunctuur en een sterkere stijging tijdens
de hoogconjunctuur. Dit duidt op een relatief conjunctuurgevoelige economie. De verklaring hiervoor is te
vinden in de sectorstructuur. Sectoren als de industrie, de (internationale) handel en de transportsector zijn
conjunctuurgevoelige sectoren die als eerste worden geraakt door een recessie, maar die ook als eerste
profiteren van een aantrekkende economie. De sterke oververtegenwoordiging van de industrie in Helmond
verklaart dus het enigszins grillige karakter van de werkgelegenheidsontwikkeling. Een daling van de
werkgelegenheid als gevolg van de economische recessie in 2009 is echter (vooralsnog) uitgebleven. Sterker
nog, het aantal banen nam in Helmond zelfs licht toe. Gegeven de sectorstructuur is dat een bijzondere
prestatie.
Figuur 1.3: Werkgelegenheidsontwikkeling (index 2000 = 100)
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De forse banengroei over de hele periode tussen 2000 en 2010 heeft Helmond met name te danken aan de
zorg. Die sector was goed voor 57 procent van de totale banengroei. Ook landelijk was het belang van de zorg
in de totale werkgelegenheidsgroei groot, maar met 50 procent wel beduidend lager dan in Helmond (figuur
1.4). In absolute termen groeide de zorg in Helmond met 3.050 banen, oftewel 65 procent. In Nederland als
geheel steeg het aantal banen in de zorg met 38 procent.
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Figuur 1.4: Aandeel in de groei 2000 - 2010
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De zorg wordt onderverdeeld in gezondheidszorg (zoals ziekenhuizen, huisartsen en tandartsen), verpleging,
verzorging en begeleiding met overnachting (zoals verzorgingstehuizen en gehandicaptenopvang) en
maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting (zoals thuiszorg en kinderopvang). Tussen 2000
en 2010 groeiden de drie categorieën met een vergelijkbaar aantal banen. De relatieve groei was echter
veel groter buiten de gezondheidszorg, doordat het aantal banen daar al veel groter was. Daardoor is de
samenstelling van de zorg in het afgelopen decennium veranderd (figuur 1.5).
Figuur 1.5: Branchestructuur zorg (aandeel banen per branche)
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Bedrijvendynamiek
De dynamiek van het bedrijfsleven geeft een indicatie van het vestigingsklimaat van een regio, maar ook van
het ondernemerschap. Daarbij heeft dynamiek ten onrechte vaak alleen een positieve klank. Dynamiek gaat
immers niet alleen om starters en oprichtingen van nevenvestigingen, maar ook om opheffingen. In Helmond
starten jaarlijks ongeveer 560 ondernemers een bedrijf, wat neerkomt op 10 procent van de populatie.
Landelijk is dat bijna 9 procent. Daar staat echter vaak ook een hoger percentage opheffingen tegenover.
Per jaar worden in Helmond gemiddeld 410 bedrijven opgeheven, ruim 7 procent van de populatie. Landelijk
ligt het percentage opheffingen op 6 procent. Dat is niet verwonderlijk, een hoge bedrijvendynamiek past bij
steden.
In figuur 1.6 is het relatieve aantal starters, oprichtingen en opheffingen weergegeven. Wat direct opvalt,
is dat Helmond niet alleen dynamischer is dan Nederland als geheel, maar ook dan Stedelijk Gebied
Eindhoven. Zelfs voor een stedelijke gemeente heeft Helmond een hoge bedrijvendynamiek en dus ook veel
ondernemerschap in huis.
Figuur 1.6: Bedrijvendynamiek, jaarlijks gemiddelde 2007-2009
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1.2

Wie neemt het stokje over?

Na een aantal jaren van hoge economische groei gooide de kredietcrisis in 2008 roet in het eten. De crisis
mondde uit in een wereldwijde economische recessie waar ook Nederland, met haar open economie, niet
aan ontkwam. 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. In eerste instantie kregen vooral de op export gerichte sectoren als de industrie, de handel en
de logistiek het zwaar te verduren, maar al snel volgden ook de andere sectoren. In een periode van slechts
vijf kwartalen kromp de Nederlandse economie met maar liefst vijf procent.
Sinds halverwege 2009 klimt onze economie langzaam uit het dal en kunnen we spreken van een voorzichtig
herstel. Van een volledig herstel is echter geen sprake. In 2010 groeide onze economie met 1,7 procent,
onder het ‘normale’ groeipad van gemiddeld 2 procent. Bovendien is sinds halverwege 2009 pas ongeveer
de helft van de economische krimp ‘goed gemaakt’. Onze verwachting is dat we niet voor eind 2012 weer op
het niveau van begin 2008 zitten, het hoogtepunt van de Nederlandse economie. We zijn dan vijf jaar verder.
Een voorname factor achter de economische groei van het afgelopen anderhalf jaar was de voorraadopbouw
door bedrijven, in 2010 goed voor meer dan 1 procent van de groei. De voorraden zijn inmiddels echter
opgebouwd, waardoor dit effect wegvalt. De wereldwijde overheidsinvesteringen vormden een tweede
factor van belang. Direct door bestedingen van de Nederlandse overheid. Indirect door bestedingen van
buitenlandse overheden, waarvan de Nederlandse export profiteerde. Veel staatskassen zijn echter
leeg en sommige overheden dreigen zelfs failliet te gaan. Hierdoor zullen naar verwachting ook de
wereldhandelsgroei en de toename van het Nederlandse exportvolume dit en komend jaar afvlakken.

Alle ogen gericht op de consument
Vanwege de afvlakkende wereldhandel kan de economische groei de komende jaren minder leunen
op externe sector en neemt de noodzaak voor een opbloei van de binnenlandse bestedingen toe. Op
de Nederlandse overheid hoeven we wat dat betreft niet te rekenen. Ook de investeringen van het
bedrijfsleven zullen naar verwachting geen uitbundige groei vertonen. De ogen zijn dan ook vooral gericht
op de Nederlandse consument. Maar ook deze laat het waarschijnlijk afweten. Naar verwachting loopt de
inflatie op, waardoor de reële lonen dit jaar nauwelijks toenemen. Daarnaast zorgen de verhoging van de
zorgpremies in 2011 en 2012 en de overheidsbezuinigingen voor een verdere druk op de koopkracht. Tot slot
wakkert de onzekerheid over pensioenen en de woningmarkt de spaardrift aan. En we zijn al een zuinig volk.
Het lijkt er dus op dat niemand het stokje van het buitenland, een belangrijke kracht achter het economisch
herstel tot nu toe, gaat overnemen. Daarom is de internationale handel in 2011 nog steeds de belangrijkste
motor achter de economische groei, zij het in een lagere versnelling. Het gevolg is een gematigde
economische groei, die naar verwachting zowel in 2011 als in 2012 uitkomt op 1,5 procent

.

2

2

Bron: Rabobank: Economisch Kwartaalbericht, maart 2011.
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1.3

Over de Regionaal-Economische Thermometer

De Regionaal-Economische Thermometer (RET) meet de economische prestaties van Nederlandse gemeenten
of regio’s en vergelijkt deze met het gemiddelde. De prestaties worden gemeten aan de hand van acht
variabelen. Deze variabelen zijn ondergebracht bij twee indicatoren: ‘economische groei’ en ‘economische
kracht’. De economische groei bevat variabelen die een indicatie geven van de ontwikkeling en kan worden
beschouwd als een conjunctuurindicator. De variabelen behorende bij economische kracht geven een indruk
van de structuur en de gezondheid van het bedrijfsleven. Economische groei en economische kracht vormen
samen de score voor de ‘economische prestatie’. In de onderstaande figuur wordt de opbouw van het model
weergegeven. In de bijlagen zijn de definities van de acht variabelen opgenomen.
Figuur 1.7: Regionaal-Economische Thermometer
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De economische prestatie van een regio waarderen we met een rapportcijfer. Voor elke variabele zetten we
de gemiddelde waarde in Nederland op een zes. Stel dat de gemiddelde winstgroei in Nederland 5 procent
bedraagt, dan krijgt een regio met een gemiddelde winstgroei van 5 procent een zes als rapportcijfer.
Als de winstgroei boven de zes ligt, is het rapportcijfer hoger dan een zes. Een waardering met een cijfer
onder de zes duidt op een minder dan gemiddelde score en wordt daarom als onvoldoende beoordeeld3.
Het rapportcijfer voor ‘economische groei’ en ‘economische kracht’ is het ongewogen gemiddelde van
de rapportcijfers voor respectievelijk de vier groei- en de vier krachtvariabelen. Het rapportcijfer voor de
economische prestatie is het ongewogen gemiddelde van de cijfers voor groei en kracht.
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 alle Nederlandse regio’s. In elke regio was
in 2009 sprake van economische krimp. In die context moeten termen als ‘een goede prestatie’ worden
gelezen, in vergelijking met Nederland als geheel. Als een gemeente in 2009 een hoger rapportcijfer krijgt
voor winstgroei dan in 2010, wil dat dus niet zeggen dat de winstgroei hoger was in 2009, maar dat de
winstgroei in die gemeente in vergelijking met Nederland in 2009 beter was dan in 2010. De rapportcijfers
zijn dus relatieve cijfers. Aan het einde van dit hoofdstuk is een tabel opgenomen met de absolute cijfers.

3

De rapportcijfers variëren van 3 tot 9. De mate waarin de regionale score afwijkt van het gemiddelde van alle regio’s (de standaarddeviatie) vertaalt
zich in punten die de regio meer of minder krijgt toebedeeld dan dat landelijke gemiddelde: een zes.
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De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende bronnen. Dit zijn onder andere de MKBdatabase 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)4.

4

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 2010 presenteren en de cijfers die wij komend jaar over hetzelfde jaar presenteren. Deze verschillen hebben te maken met actualisatie
van het bronmateriaal.
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1.4

Thermometerstand

In de jaarlijkse Regio Top 40 worden de veertig Nederlandse regio’s gerangschikt naar hun economische
prestatie in het afgelopen jaar. De Regio Top 40 in 2009 liet een flink aantal verschuivingen zien ten
opzichte van 2008. Vooral de regio’s met een relatief groot belang van de industrie (Delfzijl en omgeving,
Groot-Rijnmond, Twente, Zuid-Limburg en IJmond) zakten naar de onderste regionen. Dit heeft te maken met
het feit dat de industrie als eerste en als hardste werd geraakt door de recessie. Dat geldt in zekere mate
ook voor Zuidoost-Brabant, wat overeenkomt met Regio Eindhoven en waar Helmond deel van uitmaakt. Die
regio zakte van plaats 13 in 2008 naar plaats 26 in 2009. De nummer 1 van 2009 was Agglomeratie Den
Haag. Ook dat heeft grotendeels met de sectorstructuur van de regio te maken. De overheid werd in 2009
veel minder door de recessie geraakt5.
Het bedrijfsleven in Helmond krijgt met een 5,6 een onvoldoende voor zijn economische prestatie in 2010
(figuur 1.8). De gemeente scoort daarmee bovendien slechter dan Stedelijk Gebied Eindhoven en Regio
Eindhoven. Tot slot is de prestatie van het Helmondse bedrijfsleven ook gedaald ten opzichte van 2009, het
jaar waarin de gemeente gemiddeld presteerde. We benadrukken hier nogmaals dat het in Helmond in 2010
veel beter ging dan in 2009 (zie tabel 1.2 aan het einde van dit hoofdstuk), maar de prestatie ten opzichte
van Nederland is gedaald.
Figuur 1.8: Economisch presteren
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Regio Eindhoven bestaat uit 21 gemeenten. Deze gemeenten zijn in tabel 1.1 gerangschikt naar hun
economische prestatie in 2010. Binnen deze regio zakte Helmond van plaats 8 naar plaat 13 en staat
daarmee net in het ‘rechter rijtje’. De lijst wordt aangevoerd door Eindhoven, gevolgd door Oirschot en
Bladel. Eindhoven en Oirschot weten hun goede positie van 2009 dus te behouden.Voor Bladel is het een
flinke sprong op de ranglijst. Onderaan de lijst vinden we Deune, Bergeijk en Laarbeek, drie gemeenten die
5

Bron: Rabobank: Regio Top 40, juni 2010.
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vorig jaar ook laag op de ranglijst stonden.
Tabel 1.1 Ranglijst economische prestatie
2010

2009

Positie

Score

Positie

Score

Eindhoven

1

6,4

4

6,4

Oirschot

2

6,2

1

7,5

Bladel

3

6,1

17

5,8

Veldhoven

4

6,0

7

6,2

Best

5

6,0

16

5,8

Eersel

6

6,0

3

6,5

Heeze-Leende

7

5,9

5

6,4

Son en Breugel

8

5,8

12

5,9

Waalre

9

5,7

14

5,9

Geldrop-Mierlo

10

5,7

10

6,0

Gemert-Bakel

11

5,6

2

6,7

Someren

12

5,6

11

6,0

Helmond

13

5,6

8

6,0

C ranendonck

14

5,6

20

5,2

Asten

15

5,5

13

5,9

Valkenswaard

16

5,5

15

5,8

Reusel-De Mierden

17

5,4

6

6,2

Nuenen c.a.

18

5,4

9

6,0

Deurne

19

5,4

18

5,7

Bergeijk

20

5,0

21

5,2

Laarbeek

21

4,9

19

5,2

Bron: Rabobank

Zoals figuur 1.7 liet zien, bestaat de economische prestatie uit een rapportcijfer voor economische groei
en een rapportcijfer voor economische kracht. Economische groei is vooral een conjunctuurindicator. De
rapportcijfers hiervoor fluctueren daardoor meer van jaar tot jaar. Dit is zichtbaar in figuur 1.9. Helmond
kreeg in 2009 nog een 5,9 voor economische groei, net een onvoldoende, maar scoorde wel iets beter dan
Stedelijk Gebied Eindhoven en Regio Eindhoven. In 2010 krijgt Helmond echter een 5,2, een flinke daling, en
komt de gemeente onder de score van de omgeving.
De economische kracht van een gebied is structureler van aard. Het geeft een indicatie van de gezondheid
van het bedrijfsleven. Conjuncturele ontwikkelingen hebben echter wel invloed op de krachtcijfers. Zo heeft
een winstdaling bijvoorbeeld negatieve gevolgen voor de winstgevendheid (het rendement op het eigen
vermogen). Hoewel deze relatie tussen de groei- en de krachtindicatoren wel bestaat, is de fluctuatie van
economische kracht minder groot. Zo blijkt ook uit figuur 1.10. Gemeente Helmond krijgt met een 6,0 in 2010
net een voldoende voor economische kracht. Regio Eindhoven krijgt een 6,3, Stedelijk Gebied Eindhoven
een 6,6. De rapportcijfers zijn voor alle drie de gebieden lager dan in 2009, wat duidelijk maakt dat de lagere
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groeicijfers invloed hebben op de krachtcijfers.
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Figuur 1.9: Economische groei
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Figuur 1.10: Economische kracht
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De prestaties van het bedrijfsleven in Regio Eindhoven worden voor een groot deel bepaald door het
bedrijfsleven in Eindhoven zelf, maar ook voor een substantieel deel door Helmond. Dit blijkt uit figuur 1.11,
waarin staat welk aandeel de twee gemeenten hebben in het bedrijfsresultaat, het productievolume (bruto
toegevoegde waarde), de investeringen, het aantal bedrijfsvestigingen en het arbeidsvolume van Regio
Eindhoven. Binnen die regio neemt Stedelijk Gebied Eindhoven 59 procent (vestigingen) tot 74 procent
(investeringen) van de economie voor haar rekening. Eindhoven heeft een belang van tussen de 27 en 45
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procent. Het aandeel van Helmond in Regio Eindhoven bedraagt 9 tot 13 procent. Wat opvalt is dat het
belang van Stedelijk Gebied Eindhoven in Regio Eindhoven voor wat betreft het aantal bedrijfsvestigingen
beduidend lager is dan bij de andere variabelen. Dit duidt op grotere bedrijven in Stedelijk Gebied Eindhoven
dan in de rest van Regio Eindhoven.
Figuur 1.11: Verdeling bedrijfsleven in Regio Eindhoven, 2009

Bedrijfsresultaat

13%

Toegevoegde waarde

12%

39%

9%

45%

Investeringen

Vestigingen

10%

Arbeidsvolume

11%

0%
Helmond

Bron: Rabobank

26%

21%

41%

21%

28%

22%

39%

Eindhoven

27%

22%

27%

20%

27%

27%

34%

40%
Overig SGE

60%

80%

Overig RE

100%

32

1.5

Economische groei

De variabelen behorende bij economische groei zijn de conjunctuurindicatoren. De economische recessie
werd pas in de tweede helft van 2008 goed zichtbaar, en dan met name in het vierde kwartaal. 2008 was
dan ook nog een jaar van economische groei. In 2009 viel de grootste klap. Voor alle vier de groeivariabelen
lieten vrijwel alle gemeenten in 2009 een krimp zien. De winst, de productie, de investeringen en het
arbeidsvolume daalden allemaal. In 2010 herstelde de economie zich deels, waardoor in veel gebieden
weer groei zichtbaar was. Helmond krijgt een 5,6 voor economische groei. Als we echter naar de vier
onderliggende indicatoren kijken, blijken er behoorlijke verschillen te zijn (figuur 1.12). Zie tabel 1.2 aan het
einde van dit hoofdstuk voor een overzicht van de absolute groeicijfers.
Figuur 1.12: Indicatoren economische groei, 2010
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Winst is weer gegroeid, maar veel lager dan landelijk
De winstgroei wordt berekend door het totale bedrijfsresultaat van de bedrijven in de regio af te zetten
tegen het bedrijfsresultaat in het voorgaande jaar. Wat dan blijkt, is dat de winst in Helmond in 2009 met
maar liefst 24 procent is gedaald. Toch kreeg Helmond een voldoende, aangezien de winst landelijk zelfs met
26 procent daalde. In 2010 herstelde de winstgroei zich. Het bedrijfsresultaat groeide vorig jaar met ruim 4
procent, waarmee dus maar een beperkt deel van de winstdaling is goedgemaakt. Landelijk groeide de winst
met 15 procent, waardoor Helmond een ruime onvoldoende krijgt (4,7). Ook in het omliggende gebied was
de winstgroei lager dan landelijk, maar wel hoger dan in Helmond (9 procent). De winstgroei in Helmond
viel vooral tegen in de industrie, wat gezien het grote belang van de sector in de Helmondse economie veel
impact heeft op de totale winstgroei in de gemeente. De logistiek zag de winst het meeste toenemen. De
bouw kende als enige sector een daling van de winst, zowel in Helmond als landelijk.

Ook de productiestijging valt tegen
De productiegroei wordt gemeten door de omvang van de bruto toegevoegde waarde te vergelijken met
deze omvang een jaar eerder. In Helmond daalde de productie in 2009 met 3,3 procent. Gezien de landelijke
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productiedaling van 4 procent viel dat mee. In 2010 groeide de productie weer, maar slechts met 1,3 procent,
terwijl de landelijke groei 3,5 procent groeide. Daarom krijgt Helmond ook voor productiegroei een ruime
onvoldoende (4,5). Zowel in Stedelijk Gebied Eindhoven als in Regio Eindhoven groeide de productie met 2
procent. De tegenvallende productiegroei in Helmond heeft vooral te maken met de industrie. Die sector zag
de productie nauwelijks veranderen. De bouw zag de productie in 2010 met ongeveer 10 procent afnemen.
Wat dat betreft wijkt Helmond net af van Nederland als geheel.

Daling van de bedrijfsinvesteringen
De investeringsgroei wordt berekend door de investeringen in 2010 af te zetten tegen de investeringen in
2009. De bedrijfsinvesteringen in Helmond daalden in 2009 met maar liefst 17 procent. Landelijk daalden
de investeringen met 14 procent, waardoor Helmond voor 2009 een onvoldoende krijgt. Ook Stedelijke
Gebied Eindhoven en Regio Eindhoven krijgen een onvoldoende. De oorzaak hiervan ligt in de sectorstructuur
van Regio Eindhoven, Helmond in het bijzonder. De daling van de investeringen was met 25 procent het
grootst in de industrie. Dat geldt zowel voor Helmond als voor Nederland als geheel. Maar doordat het
belang van de industrie in de totale investeringen in Helmond veel groter is dan landelijk, heeft de daling van
de investeringen in de industrie in Helmond een veel grotere impact. In 2010 daalden de investeringen van
het Helmondse bedrijfsleven ook. Weliswaar met slechts 1 procent, maar gezien de sterke daling in 2009 is
dat toch bijzonder.

Arbeidsvolumedaling valt mee
Het arbeidsvolume is de werkgelegenheid gemeten in arbeidsjaren (fulltime banen). Het aantal banen is dus
altijd groter dan het arbeidsvolume omdat er ook parttime banen zijn. Zowel landelijk als in Helmond is het
arbeidsvolume gedaald in 2009, met respectievelijk 1,6 en 1,5 procent. In 2010 daalde het arbeidsvolume
met 1,2 procent, zowel in Helmond als in Nederland als geheel. Helmond krijgt dus een 6 voor de
arbeidsvolumegroei in 2010. De daling in Helmond met ruim 3 procent het grootst in de bouw en de horeca.
De overheid en het onderwijs lieten samen een kleine groei zien van 0,7 procent. De positieve uitschieter
is echter de zorg. Daar groeide het aantal fulltime banen met 3 procent. Ook landelijk is dat de enige echte
groeisector.
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1.6

Economische kracht

De vier variabelen behorende bij economische kracht geven een indicatie van de gezondheid van het
bedrijfsleven. Deze fluctueren minder door de tijd heen, al hebben de negatieve groeicijfers in 2009 wel
invloed gehad. De groei- en krachtvariabelen zijn immer direct gekoppeld aan elkaar. Zo is bijvoorbeeld het
rendement op eigen vermogen gedaald door de winstdaling.
Figuur 1.13 laat zien dat Helmond op de vier krachtvariabelen wisselend scoort. In positieve zin valt, in
vergelijking met Nederland, vooral het rendement op eigen vermogen op. Dat geldt voor Helmond, maar
ook voor Stedelijk Gebied Eindhoven en Regio Eindhoven als geheel. In negatieve zin zijn de relatief lage
werkgelegenheidsfunctie en de investeringsratio opvallend. Ook hiervoor geldt dat de absolute cijfers zijn
weergegeven in tabel 1.2, aan het einde van dit hoofdstuk.
Figuur 1.13: Indicatoren economische kracht, 2010
7,5
7,6
7,5

Rendement eigen vermogen

5,8

Arbeidsproductiviteit

5,3
5,2
4,8

Investeringsratio

6,5
6,3
5,8

Werkgelegenheidsfunctie

6,4
4,0

5,0
Helmond

6,0
SGE

7,0

7,0

8,0

RE

Bron: Rabobank

Rendement op eigen vermogen fors hoger dan landelijk
Het rendement op het eigen vermogen (REV) geeft de verhouding weer tussen het gerealiseerde
bedrijfsresultaat en het eigen vermogen waarmee dit is verkregen. Helmond krijgt hiervoor een 7,5, wat
gelijk staat aan een REV van 20 procent. De REV ligt daarmee wel ruim boven het landelijke cijfer in 2010 (10
procent). Ook in Stedelijk Gebied Eindhoven en Regio Eindhoven is de REV behoorlijk hoog. De REV was in
Helmond in 2010 in vrijwel alle sectoren hoger dan landelijk, maar vooral de industrie, de handel, de logistiek
en de horeca vallen in positieve zin op.

Arbeidsproductiviteit gemiddeld
Om de arbeidsproductiviteit te meten, is de bruto toegevoegde waarde gedeeld door het totale
arbeidsvolume (fte). Het is dus de gemiddelde toegevoegde waarde van een fulltime medewerker per
jaar. De arbeidsproductiviteit in Nederland lag in 2009 op €85.000, in 2010 op €89.000. In Helmond
was de arbeidsproductiviteit in dezelfde jaren €84.000 respectievelijk €86.000. Opvallend is dat de
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arbeidsproductiviteit in Stedelijk Gebied Eindhoven en Regio Eindhoven in 2010 met respectievelijk €79.000
en €78.000 ruim onder het landelijke niveau liggen.
De arbeidsproductiviteit is bij uitstek een variabele die sterk verschilt per sector. Hoe hoger de
kapitaalintensiteit (en dus hoe lager de arbeidsintensiteit), hoe hoger de arbeidsproductiviteit. Zo heeft
de (kapitaalintensieve) industrie in Nederland een arbeidsproductiviteit van €143.000 en bedraagt de
toegevoegde waarde van een fulltime werknemer in de (arbeidsintensieve) horeca ‘slechts’ €42.000. Het
opvallende is echter dat de industrie juist is oververtegenwoordigd in Regio Eindhoven, waardoor we
een hoge arbeidsproductiviteit zouden verwachten. De meer kleinschalige maakindustrie in de regio is
echter minder kapitaalintensief dan bijvoorbeeld de grootschalige en zeer kapitaalintensieve chemische
industrie elders in het land. Daardoor is de arbeidsproductiviteit in Regio Eindhoven en Helmond lager. De
arbeidsproductiviteit in Helmond is juist relatief hoog in de zakelijke dienstverlening en de handel. In de
horeca en de logistiek is de arbeidsproductiviteit lager dan in Nederland als geheel.

Investeringsratio ruim onder landelijk niveau
De investeringsratio is het deel van de bruto toegevoegde waarde dat wordt geïnvesteerd. Dit kengetal
geeft een indruk van de mate waarin het bedrijfsleven bereid is om te investeren en (in sommige gevallen)
vertrouwen heeft in de toekomst. Met 14 procent behaalde het bedrijfsleven in Helmond in 2010 een
beduidend lagere investeringsratio dan die van Nederland als geheel (18 procent), maar ook een lagere
investeringsratio dan Stedelijk Gebied Eindhoven (20 procent) en Regio Eindhoven (19 procent). De
investeringsratio daalde bovendien ten opzichte van 2009 (15 procent). De verschillen tussen sectoren zijn
echter groot. Vooral in de agrarische sector en de zakelijke dienstverlening was de investeringsratio hoog in
Helmond. De bouw en de handel lieten in 2010 juist een lage investeringsratio zien, zowel in Helmond als
landelijk.

Lage werkgelegenheidsfunctie
De werkgelegenheidsfunctie van een regio geeft de verhouding weer tussen het arbeidsvolume en de
beroepsbevolking (personen in de leeftijd van 15-65 jaar die zich beschikbaar stellen op de arbeidsmarkt)
in een gebied. Dit geeft een indicatie van het belang van de regio als werkverschaffer. Normaliter ligt
deze verhouding hoger naarmate de gemeente meer stedelijk is. De werkgelegenheidsfunctie in Helmond
bedraagt 81, wat betekent dat voor elke 100 leden van de beroepsbevolking 81 fulltime banen (arbeidsjaren)
beschikbaar zijn. In Stedelijk Gebied Eindhoven bedraagt de werkgelegenheidsfunctie 103, vooral veroorzaakt
door Eindhoven (116).
In figuur 1.14 is de werkgelegenheidsfunctie weergegeven. Daarin staat naast het arbeidsvolume het aantal
banen per 100 leden van de beroepsbevolking. Het aantal banen per 100 leden van de beroepsbevolking ligt
in Helmond net boven de 100, iets lager dan het landelijk gemiddelde. Zoals gezegd is het aantal banen altijd
hoger dan het arbeidsvolume. De verhouding tussen beide geeft een indicatie van de mate waarin parttime
banen worden aangeboden. Hoe groter het verschil, hoe meer parttime banen. In Eindhoven bedraagt de
werkgelegenheidsfunctie gemeten in aantal banen maar liefst 138.
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Figuur 1.14: Werkgelegenheidsfunctie, 2010
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Tabel 1.2: Absolute cijfers economisch presteren
Helmond
2009

SGE

2010

2009

RE

2010

2009

Nederland
2010

2009

2010

Economische groei
Winstgroei

-23,7%

4,2%

-23,4%

8,7%

-22,4%

8,8%

-26,4%

-3,3%

1,3%

-3,0%

2,0%

-3,1%

2,0%

-4,0%

3,5%

-16,5%

-1,0%

-15,9%

-0,7%

-15,5%

-0,7%

-14,2%

-0,5%

-1,5%

-1,2%

-2,1%

-1,2%

-2,0%

-1,6%

-1,6%

-1,2%

Productiegroei
Investeringengroei
Arbeidsvolumegroei

15,0%

Economische kracht
Rentabiliteit eigen vermogen
Arbeidsproductiviteit (x 1.000)
Investeringsratio
Werkgelegenheidsfunctie

Bron: Rabobank

22%
€

84

20%
€

86

19%
€

77

20%
€

79

18%
€

75

19%
€

78

8%
€

85

10%
€

89

15%

14%

20%

20%

20%

19%

19%

18%

82

81

105

103

94

92

86

84
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2 Ondernemingsklimaat
Dit hoofdstuk gaat in op het ondernemingsklimaat van Helmond. Hier is veel onderzoek naar gedaan.
Twee grote landelijke onderzoeken zijn de ‘Benchmark Ondernemingsklimaat 2010’ en de studie ‘MKBvriendelijkste gemeente van Nederland 2008’. De uitkomsten van deze studies worden behandeld in
paragraaf 2.1. Paragraaf 2.2 gaat in op de uitkomsten van de ondernemersenquête, waarin ondernemers zijn
gevraagd naar hun mening over onder meer de bereikbaarheid en huisvesting. Ook de uitkomsten van de
workshops zijn hierin verwerkt. In het hoofdstuk Conclusies, aanbevelingen en acties leest u de belangrijkste
conclusies, de speerpunten voor economisch beleid en de concrete aanbevelingen en acties behorende bij
dit hoofdstuk.

2.1

Waardering ondernemingsklimaat

Helmond heeft een goed ondernemingsklimaat. In de Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010
van het Ministerie van Economische Zaken staat Helmond met een 7,2 als rapportcijfers op de eerste plaats
van de zogenoemde G316, bestaande uit de 4 grote en 27 middelgrote gemeenten7. In de benchmark worden
ondernemers bevraagd over hun mening over fysieke kenmerken van het ondernemingsklimaat, zoals
bereikbaarheid, veiligheid en beschikbare ruimte. Daarnaast wordt gevraagd naar hun waardering voor het
gemeentelijk beleid en de gemeentelijke dienstverlening.
In tabel 2.1 staan de voor ondernemers belangrijkste kenmerken van het ondernemingsklimaat en de
gemiddelde waardering van ondernemers in de G31 en Helmond. Helmond komt voor bijna alle onderwerpen
beter uit de bus dan de gemiddelde G31-gemeente. Alleen de bereikbaarheid per openbaar vervoer wordt
door ondernemers in Helmond minder goed gewaardeerd. Het meest opvallende cijfer is de 7,7 voor
bereikbaarheid over de weg. Over het algemeen noemen ondernemers bereikbaarheid als (één van) de
belangrijkste factor van het ondernemingsklimaat. Bereikbaarheid is dan ook vrijwel overal een essentieel
thema in het economisch beleid van gemeenten.

6

Bron: Ecorys (in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken) (2010), Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010.

7

De G31 bestaat uit de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en de G27 (Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen,
Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle).
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Tabel 2.1 Uitkomsten Benchmark Ondernemingsklimaat 2010
Indicator

Algemeen oordeel ondernemingsklimaat

Oordeel
G31

Oordeel
Helmond

6,8

7,2

6,7
7,3
6,5
7,0
6,8
6,9
6,3

6,9
7,7
6,7
6,2
6,8
7,1
6,5

6,5
6,2
6,5

6,5
6,4
6,6

6,3
6,1
6,0
6,0
6,2

6,9
6,7
6,4
6,9
6,6

Fysieke kenmerken
Beschikbare ruimte
Bereikbaarheid per auto
Parkeermogelijkheden nabij bedrijfspand
Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Veiligheid omgeving bedrijfspand
Staat van de openbare ruimte
Ontwikkeling en herstructurering bedrijfslocaties
Gemeentelijk beleid
Startersbeleid
Promotie- en acquisitiebeleid
Arbeidsmarktbeleid
Gemeentelijke dienstverlening
Kwaliteit gemeentelijke dienstverlening
Duidelijkheid gemeentelijke organisatie
Duidelijkheid gemeentelijk beleid/regelgeving
Mogelijkheden om klachten te uiten
Mate van aandacht voor verbeteren ondernemingsklimaat

Bron: Ecorys, 2010

De in Helmond gevestigde ondernemers waarderen hun ondernemingsklimaat dus goed. De gunstige
waardering voor de gemeentelijke dienstverlening wordt nog eens bevestigd door een onderzoek dat
gemeente Helmond zelf liet uitvoeren in 2007. Daarvoor kreeg de gemeente ongeveer een 7 als algemeen
rapportcijfer8.
In de studie MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 worden alle Nederlandse gemeenten
gerangschikt naar de mening van MKB-ondernemers over het ondernemingsklimaat. Dit gebeurt aan de hand
van algemene tevredenheid, het imago van de gemeente, communicatie en beleid en lasten. In dit onderzoek
worden de resultaten voor Helmond gebaseerd op de waardering van 30 ondernemers. Gezien de populatie,
ongeveer 6.000 MKB-bedrijven, is het zeer de vraag of daar harde conclusies uit kunnen worden getrokken.
Het imago van gemeenten is echter gebaseerd op de mening van ondernemers buiten de gemeente, een
veel grotere groep dus. Uit die meting blijkt dat het ondernemingsklimaat van Helmond een zeer slecht
imago heeft. Van de 443 gemeenten staat Helmond op plaats 407 en binnen Noord-Brabant zelfs op de
laatste plaats. Dit staat in schril contrast met de mening van ondernemers die in Helmond zijn gevestigd en
bevestigt het negatieve imago waar Helmond al jaren mee heeft te kampen.

8

Gemeente Helmond (2009), Economische Thermometer
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2.2

Uitkomsten ondernemersenquête

In de enquête die voor dit onderzoek is uitgevoerd, waar zoals gezegd maar liefst 538 ondernemers aan
deelnamen, zijn de ondernemers ook gevraagd naar hun mening over een aantal kenmerken van het
ondernemingsklimaat en het belang dat zij daaraan hechten. En ook daaruit blijkt dat Helmond goed scoort.
In figuur 2.1 is per kenmerk weergegeven hoe belangrijk ondernemers ze vinden.
Figuur 2.1: Belang van kenmerken ondernemingsklimaat (2010)
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Hoewel ondernemers vaak geneigd zijn om veel kenmerken van het ondernemingsklimaat belangrijk te
achten, zijn duidelijk grote verschillen waarneembaar. Verreweg de belangrijkste factor is bereikbaarheid,
gevolgd door huisvesting. Maar liefst 90 procent vindt bereikbaarheid over de weg belangrijk. Dat geldt voor
ondernemers in het algemeen, en blijkbaar ook voor Helmondse ondernemers. Hoewel een kleiner deel van
de ondernemers de bereikbaarheid per OV van belang acht, is dat nog steeds meer dan de helft.
Idealiter worden de door ondernemers belangrijk geachte factoren hoog gewaardeerd. Wat dat betreft heeft
Helmond het goed voor elkaar. In figuur 2.2 staan de zeven kenmerken weergegeven, waarbij belang en
waardering worden gecombineerd. Eenvoudig gesteld, hoe groter het belang dat ondernemers hechten
aan een kenmerk van het ondernemingsklimaat, hoe belangrijker de waardering. Daarom is in de figuur het
rapportcijfer weergegeven van ondernemers die het kenmerk belangrijk vinden. Voor zowel bereikbaarheid
over de weg als de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van bedrijfsruimte geven de ondernemers mooie
rapportcijfers. De afzetmarkt scoort het beste, maar ook de overige kenmerken krijgen ruime voldoendes.
De bereikbaarheid per OV, de enige factor waarop Helmond in de Benchmark Ondernemingsklimaat 2010
benedengemiddeld scoort, krijgt ook hier het laagste cijfer. Desalniettemin een ruime voldoende.
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Figuur 2.2: Belang en waardering van het ondernemingsklimaat (2010)

Bron: Rabobank

Bereikbaarheid
Zowel uit de Benchmark Ondernemingsklimaat 2010 als uit de ondernemersenquête blijkt een hoge
waardering van Helmondse ondernemers voor de bereikbaarheid over de weg. Zeker voor de mening
over de bereikbaarheid geldt dat de vestigingslocatie een grote rol kan spelen. Over het algemeen zijn
bedrijventerreinen gelegen op goed bereikbare locaties, terwijl stadscentra vaak minder goed bereikbaar
zijn. In figuur 2.3 worden de rapportcijfers voor de zeven kenmerken van het ondernemingsklimaat per
locatie weergegeven. Dan blijkt dat het laagste cijfer voor bereikbaarheid over de weg wordt gegeven door
ondernemers die zijn gevestigd in het centrum of in een winkelgebied. Maar dat laagste cijfer is nog steeds
een 7. Logischerwijs geven ondernemers met een bedrijf aan huis het hoogste cijfer. Zij hoeven immers niet
te reizen naar hun werk.
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Figuur 2.3: Waardering ondernemingsklimaat naar locatietype (2010)
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De grote nadruk op bereikbaarheid over de weg heeft deels te maken met het grote belang dat ondernemers
eraan hechten. Een tweede reden is dat tijdens de drie workshops, eveneens met Helmondse ondernemers,
bleek dat de positieve mening over de bereikbaarheid lang niet door iedereen wordt gedeeld. De uitslag
schiep zelfs enige verbazing. Een opmerking die bijvoorbeeld werd gemaakt is: “Er loopt geen snelweg
naar Helmond”. Dat is een belangrijk, maar ook een bijzonder punt. De meeste steden van vergelijkbare of
grotere omvang zijn verbonden met het rijkswegennet. Verder werd tijdens de workshop gemeld dat de
verkeersveiligheid rondom de bedrijventerreinen te wensen overlaat en de bruggen en spoorwegovergangen
tot knelpunten leiden.
Via de A67 is de verbinding met het oosten en zuidwesten goed, hoewel men ook dan eerst een stuk over
de N612 moet rijden. De verbinding met het noorden, met name Den Bosch, is ronduit slecht, aldus de
ondernemers. Wat dit vooral duidelijk maakt, is dat verschillen tussen ondernemers bestaan. We zien geen
grote verschillen als we kijken naar de vestigingslocatie van bedrijven, de sector waarin zij actief zijn of de
omvang van het bedrijf. Desalniettemin hebben ondernemers blijkbaar een duidelijk verschillende mening
en is het essentieel om niet alleen af te gaan op de kwantitatieve uitkomsten, maar ook de kwalitatieve
uitkomsten van de workshops in ogenschouw te nemen. Zeker gezien het grote belang dat vrijwel alle
ondernemers hechten aan een goede bereikbaarheid over de weg. Een herhaaldelijk genoemd punt tijdens
de workshops is de voltooiing van ‘De Grote Ruit’ rond Eindhoven en Helmond. Dit gebied is met de A2 en de
A67 ten westen en zuiden goed ontsloten, maar de bereikbaarheid ten noorden en oosten wordt als slecht
ervaren. Met het doortrekken van de A58 en de opwaardering van de N279 wordt de ruit voltooid en de
bereikbaarheid sterk verbeterd.
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is voor ruim de helft van de ondervraagde ondernemers van
belang. Het totale rapportcijfer dat deze ondernemers hiervoor geven, is een 6,8. Hierbij zien we echter
een fors verschil tussen ondernemers die zijn gevestigd op een bedrijventerrein en ondernemers die elders
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zijn gevestigd. Ook tijdens de workshops werd aangegeven dat bedrijventerreinen slecht zijn ontsloten per
openbaar vervoer. Vooral de verbindingen tussen de stations en de bedrijventerreinen verdienen verbetering.
Zoals een ondernemer het stelde: “Hoe kan je met vier treinstations toch een slechte bereikbaarheid per
openbaar vervoer hebben?”

Huisvesting
Op 1 januari 2009 telde Helmond 539 hectare netto bedrijventerrein (687 bruto). Daarvan was 37 hectare
uitgeefbaar, waarvan 27 hectare direct uitgeefbaar. Dat is 5 procent van de totale netto oppervlakte, een laag
percentage in vergelijking met de Stadsregio Eindhoven en Nederland als geheel (beide 9 procent). In figuur
2.4 en 2.5 is de ontwikkeling van de totale netto oppervlakte en de oppervlakte uitgeefbaar bedrijventerrein
sinds 2000 weergegeven. Beide laten vanaf 2002 een dalende trend zien en komen in 2009 onder het
niveau van 2000 uit. De beschikbare oppervlakte is zelfs gehalveerd ten opzichte van 2000. Dat terwijl de
omliggende regio en Nederland als geheel sinds 2007 juist een stijgende lijn vertonen.
De oorzaak van de dalende netto oppervlakte is de onttrekking van de voorraad ten behoeve van
woningbouw9. In het licht van de economische recessie heeft dat niet tot problemen geleid, maar in de
nabije toekomst, nu de economie weer aantrekt, kan dit tot tekorten leiden. Gemeente Helmond voorziet
binnen afzienbare tijd dan ook een mogelijk knelpunt als het gaat om vraag en aanbod van bedrijventerrein.
Het is onmogelijk om in te schatten hoe groot de vraag naar bedrijventerrein in Helmond in het komende
decennium zal zijn, maar als de jaarlijkse uitgifte gelijk is aan wat de afgelopen tien jaar gemiddeld is
uitgegeven, dan is de huidige beschikbare ruimte over vier jaar vergeven.
Figuur 2.4: Ontw. netto oppervlakte (index: 2000=100)
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Figuur 2.5: Ontw. uitgeefbaar bedrijventerrein (index, 2000=100)
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Ondanks de beperkte beschikbaarheid van ruimte en een mogelijk toekomstig knelpunt, worden de
beschikbaarheid en de betaalbaarheid van bedrijfsruimte over het algemeen hoog gewaardeerd. In figuur
2.3 is de waardering van de ondernemers uitgesplitst naar type locatie. Daaruit blijkt dat ook ondernemers
op bedrijventerreinen mooie cijfers geven voor de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van bedrijfsruimte.
Dat is van groot belang, aangezien bijna de helft van de Helmondse werkgelegenheid zich bevindt op
bedrijventerreinen. In termen van oppervlakte en aantal banen is Hoogeind het grootst, gevolgd door B.Z.O.B.
en De Weyer10.

10

Gemeente Helmond (2009), Economische Thermometer

44

3 Arbeidsmarkt
In de publicatie ‘Werkloosheid in Helmond 2010’11 wordt de arbeidsmarkt van Helmond uitgebreid
beschreven, onder meer ten behoeve van het arbeidsmarktbeleid van de gemeente. Zeker in deze tijd, waarin
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt elkaar snel opvolgen, is dat van belang. In de publicatie wordt uitvoerig
ingegaan op de aanbodzijde en de vraagzijde van de arbeidsmarkt, respectievelijk de beroepsbevolking en de
vacatures. Daarom verwijzen we voor gedetailleerde gegevens over de arbeidsmarkt naar die publicatie en
behandelen we hier de belangrijkste uitkomsten, de meest recente gegevens over het aantal werklozen en
vacatures (paragraaf 3.1) en de uitkomsten van de ondernemersenquête en de workshops (paragraaf 3.2). In
het hoofdstuk Conclusies, aanbevelingen en acties leest u de belangrijkste conclusies, de speerpunten voor
economisch beleid en de concrete aanbevelingen en acties behorende bij dit hoofdstuk.

3.1

De arbeidsmarkt in cijfers

Opbouw (beroeps)bevolking
In figuur 3.1 is de opbouw van de Helmondse (beroeps)bevolking weergegeven. Op 1 januari 2010 telde
Helmond ruim 88 duizend inwoners. Daarvan behoren 60 duizend personen (67 procent) tot de potentiële
beroepsbevolking. Van die groep kiezen ruim 20 duizend personen (34 procent) ervoor om zich niet
beschikbaar te stellen op de arbeidsmarkt. De overige 66 procent stelt zich wel beschikbaar en behoort
daarmee tot de beroepsbevolking. Die groep wordt verder uitgesplitst in de werkende beroepsbevolking en
de niet-werkende werkzoekenden. Laatstgenoemde groep bedroeg in december 2009 maar liefst 11 procent
van de beroepsbevolking. Daarmee heeft Helmond een hoog werkloosheidspercentage in vergelijking
met Nederland als geheel, maar ook met andere Brabantse steden12. Overigens is dit werkloosheidscijfers
inmiddels gedaald naar 9,6 procent (januari 2011), maar blijft het relatief hoog.13

11

Gemeente Helmond (2010), Werkloosheid in Helmond 2010

12

Gemeente Helmond (2010), Werkloosheid in Helmond 2010

13

Werkloosheid wordt door verschillende instanties op verschillende manieren berekend. Gemeente Helmond kiest ervoor om uit te gaan van de nietwerkende werkzoekenden (NWW) die zijn geregistreerd bij het UWV Werkbedrijf omdat dit een feitelijke registratie betreft. Dit in tegenstelling tot de
cijfers die het CBS publiceert over het aantal werklozen. Deze zijn gebaseerd op een enquête en daarom minder betrouwbaar.
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Figuur 3.1: Opbouw bevolking volgens arbeidsmarkt (december 2009)
Bevolking op 1 januari 2010
88.285
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59.495 (67%)
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20.200 (34%)

Beroepsbevolking
39.300 (66%)

Werklozen (NWW)
4.366 (11%)

Werkenden
34.900

Bron: Gemeente Helmond

In de afgelopen jaren lieten het aantal werklozen en vacatures in Helmond een bijzondere ontwikkeling
zien. Figuur 3.2 toont de ontwikkeling van het aantal niet-werkende werkzoekenden sinds begin 2007.
Tijdens de hoogconjunctuur zakte het aantal werklozen flink, tot eind 2008. Vanaf dat moment steeg de
werkloosheid, zowel landelijk als in Helmond. In Helmond was die stijging echter beduidend lager dan in de
omgeving. Tussen oktober 2008 en februari 2010 groeide het aantal werklozen in Helmond met 34 procent.
Landelijk bedroeg die groei 29 procent. Een relatief sterke stijging dus, wat kan worden verklaard door het
relatief grote belang van de industrie in de economie. De industrie is een zeer conjunctuurgevoelige sector
en reageert daardoor vaak als eerste en sterker dan andere sectoren op conjuncturele schommelingen.
Toch was de groei minder groot dan de 50 procent in de omliggende regio. Hierbij kan het niveau van de
werkloosheid meespelen. Dit was al hoog in Helmond, waardoor een stijging minder hevig optreedt. Tussen
februari 2010 en oktober 2010 daalde het aantal werklozen weer. In Helmond met 14 procent, in de regio
met 10 procent.
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Figuur 3.2: O
 ntwikkeling aantal niet-werkende werkzoekenden
(index, jan-’07=100)
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Figuur 3.3: Ontwikkeling aantal openstaande vacatures (index, jan-’09=100)
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Ook wat betreft de ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures komt Helmond goed uit de bus.
Figuur 3.3 toont deze ontwikkeling vanaf begin 2009. Sinds augustus 2009 laat Helmond een stijgende lijn
zien, terwijl die groei landelijk pas in 2010 begint. In de omliggende regio nog later. Opvallend is overigens
dat het aantal vacatures in Nederland in 2009 vrij constant is gebleven. In Helmond en haar omgeving zakte
het aantal vacatures in slechts drie maanden met ongeveer 25 procent.
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Opleidingsniveau
In 2010 telde de Helmondse beroepsbevolking ongeveer 40 duizend personen. Ten opzichte van 2000 is
dat aantal met 17 procent gegroeid, meer dan in Eindhoven (12 procent), Regio Eindhoven (10 procent) en
Nederland als geheel (8 procent). Van die 40 duizend is een relatief groot deel (29 procent) laag opgeleid. In
Eindhoven ligt dat percentage op 18 procent, in Nederland op 23 procent. Bovendien daalde het aandeel laag
opgeleiden in Nederland van 28 naar 23 procent, wat ten goede kwam van het aandeel hoog opgeleiden. Kort
gezegd is de Nederlandse beroepsbevolking gemiddeld gezien een stuk hoger opgeleid dan een decennium
geleden. Dat geldt ook voor Eindhoven en Regio Eindhoven. Het tegenovergestelde geldt voor Helmond, waar
het belang van laag opgeleiden juist toenam, ten koste van het aandeel middelbaar opgeleiden.
Figuur 3.4: Opleidingsniveau beroepsbevolking (2010)
100%
80%

27%

26%
46%

34%

27%

35%

34%

27%

60%
44%

49%

40%
20%

38%

44%
43%

43%

44%

36%

29%

26%

2010

2000

18%

28%

29%

22%

23%

28%

0%

Helmond

2010

2000

2010

Eindhoven
Laag

Middelbaar

2000
RE

2010

2000

Nederland

Hoog

Bron: CWI, bewerking Rabobank

Een laag opgeleide beroepsbevolking hoeft zeker geen probleem te zijn. In het geval van Helmond geven
ondernemers juist aan vooral behoefte te hebben aan lager opgeleid personeel. Veel belangrijker is het dat
het aanbod op de arbeidsmarkt aansluit op de vraag van ondernemers. Zo bekeken is het dus wel essentieel
dat de beschikbare opleidingen, in Helmond zelf of in de nabije omgeving, aansluiten op de Helmondse
economie: met name veel industrie en zorg.

Pendel
In figuur 1.15 in hoofdstuk 1 werd de werkgelegenheidsfunctie (de verhouding tussen het aantal banen en
de beroepsbevolking) van Helmond, Eindhoven en het omliggende gebied weergegeven. Daaruit bleek dat
Helmond een werkgelegenheidsfunctie heeft die vergelijkbaar is met die van Nederland als geheel: voor
elk lid van de beroepsbevolking is ongeveer 1 baan beschikbaar. In Eindhoven zijn maar liefst 1,43 banen
beschikbaar voor elk lid van de beroepsbevolking. Dit uit zich in het pendelpatroon van beide gemeenten,
weergegeven in figuur 3.5, waarin de twee gemeenten worden vergeleken.
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Figuur 3.5: Pendel (2005)1
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De figuur geeft weer waar de beroepsbevolking van Helmond en Eindhoven werkt (de bovenste twee balken)
en waar de werknemers in de twee gemeenten wonen (de onderste twee balken). Iets meer dan de helft
van de Helmondse en twee derde van de Eindhovense beroepsbevolking werkt in de eigen gemeente. De
gemiddelde ‘binding’ van de beroepsbevolking voor alle Nederlandse gemeenten ligt op 43. Steden hebben
doorgaans een grotere werkfunctie, wat de grotere binding in Helmond en vooral Eindhoven verklaart.
Voor de Helmondse beroepsbevolking is Eindhoven een belangrijke werkverschaffer. Bijna een vijfde van de
beroepsbevolking werkt in de stad.
Kijkend naar de herkomst van werknemers in Helmond en Eindhoven zien we ook duidelijke verschillen. Van
alle werknemers in Helmond komt 55 procent uit de gemeente zelf, in Eindhoven is dat slechts 43 procent.
Gemiddeld in Nederlandse gemeenten bedraagt dit percentage 53 procent. Helmond zit daar dus boven,
zeker voor een stad is 55 procent hoog. Verder valt op dat Helmond een belangrijke werkfunctie heeft voor
Regio Eindhoven. Van alle banen in de gemeente wordt 23 procent vervuld door werknemers uit de regio. De
geografische spreiding van de herkomst van werknemers in Eindhoven is ruimer. Van alle werknemers in de
gemeente komt 22 procent van buiten Regio Eindhoven, waarvan 12 procent uit overig Noord-Brabant en 6
procent uit Limburg.
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3.2

Uitkomsten ondernemersenquête

In de ondernemersenquête zijn de ondernemers gevraagd naar het belang van en hun waardering over de
beschikbaarheid van personeel met een bepaald opleidingsniveau, nu en in de nabije toekomst. Figuur 2.11
geeft de uitkomsten hiervan weer. Wat betreft het belang zien we geen grote verschillen. Wat enigszins
opvalt is dat het belang van beschikbaarheid van MBO personeel het meest wordt onderschreven. De
weergegeven rapportcijfers zijn de gemiddelde cijfers die door ondernemers zijn gegeven die het kenmerk
(zeer) belangrijk achten. De waardering van ondernemers die geen waarde hechten aan de beschikbaarheid
is buiten beschouwing gelaten.
Figuur 3.6: Belang en waardering van het arbeidsmarkt (2010)

Bron: CWI, bewerking Rabobank

Wat betreft de waardering valt op dat ondernemers een hoger rapportcijfer geven voor de beschikbaarheid
van personeel in de toekomst, ongeacht het opleidingsniveau, dan in het heden. Dat is opvallend, aangezien
landelijk, maar ook in Helmond, toekomstige krapte op de arbeidsmarkt de voorspelling is. Die krapte heeft
voor een groot deel te maken met de vergrijzing, die overal in Nederland plaats gaat vinden. Figuur 2.11 toont
de bevolkingsopbouw anno 2010 en over 20 jaar volgens de meest recente prognoses.
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Figuur 3.7: Bevolkingsopbouw
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Uit de figuur blijkt dat het belang van 65-plussers in Helmond zal toenemen van 14 naar 23 procent. Het
aantal 65-plussers groeit met ruim 10 duizend personen (85 procent). Landelijk bedraagt die groei 62
procent. Dat gaat vooral ten koste van de groep in de leeftijd van 30 tot 45 jaar, die krimpt met ongeveer
3.300 personen (16%). Landelijk krimpt die groep met ‘slechts’ 7 procent. Het algemene beeld voor Helmond
is dat de vergrijzing harder toeslaat dan landelijk en dat de beroepsbevolking weliswaar gelijk blijft, maar wel
veel ouder wordt. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de beroepsbevolking van onderaf in veel mindere
mate wordt aangevuld dan landelijk.
Ondanks bovenstaande prognose zijn ondernemers over het algemeen niet bang voor de beperkte
beschikbaarheid van personeel in de toekomst, blijkens de enquête-uitslagen. Tijdens de workshops is veel
gesproken over arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat het beeld zeer gedifferentieerd is. Een deel van de deelnemers
herkent zich niet in de positieve uitkomsten en voorziet wel degelijk knelpunten in de toekomst. Sommige
ondernemers geven juist aan dat zij gemakkelijk aan personeel komen. Op de vraag hoe ze dat voor elkaar
krijgen, werd geantwoord dat creativiteit belangrijk is. Zo worden sociale media ingezet om personeel te
werven, met succes.
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4 Leefklimaat
Het leefklimaat vormt een belangrijke randvoorwaarde voor het economisch succes van Helmond. In dit
hoofdstuk besteden we daarom aandacht aan drie functies die aan het leefklimaat zijn gerelateerd: de
woonfunctie, de winkelfunctie en de zorgfunctie. Per functie brengen we de vraag en het aanbod in beeld
en geven we aan welke mogelijkheden er zijn om de functie, en daarmee de aantrekkingskracht van de stad,
verder te versterken.

4.1

De woonfunctie

De woonfunctie van Helmond heeft door de oplevering van de VINEX-wijken Brandevoort en Dierdonk een
positieve impuls gekregen. Deze wijken hebben er mede voor gezorgd dat Helmond flink is gegroeid en
zich tegelijkertijd als aantrekkelijke woonstad op de kaart heeft gezet. In deze paragraaf gaan we in op de
woonfunctie van Helmond. Dit doen we door een overzicht te geven van de belangrijkste indicatoren op de
woningmarkt, we tonen de interactie op basis van verhuizingen en bespreken de belangrijkste trends op
de woningmarkt. Door de paragraaf heen worden de uitkomsten van de enquête en de workshops gebruikt
om aan te geven hoe ondernemers over de Helmondse woonfunctie denken. Op die manier verdiepen we
het cijfermateriaal en brengen we waar nodig nuance aan in de uitkomsten. In het hoofdstuk Conclusies,
aanbevelingen en acties leest u de belangrijkste conclusies, de speerpunten voor economisch beleid en de
concrete aanbevelingen en acties behorende bij de woonfunctie.

Woonfunctie in cijfers
Om de woonfunctie van Helmond te verduidelijken beschrijven we de stand en ontwikkeling van vraag en
aanbod en analyseren we het functioneren van woningmarkt. We vergelijken Helmond, het SGE14, de RE15 en
Nederland. Het uitgangspunt bij de analyses is grotendeels de gemeente Helmond in zijn totaliteit. Voor een
uitgebreid gegevensoverzicht van vraag en aanbod op de woningmarkt op wijkniveau verwijzen we graag
naar het Statistisch Jaarboek 2010 van de Gemeente Helmond.

Vraag op de woningmarkt
De behoefte aan woningen van de bewoners van een regio en van hen die in die regio zouden willen gaan
wonen, vormt de vraag op de regionale woningmarkt. De bevolkingsontwikkeling en –samenstelling zijn
daarom belangrijke factoren achter de vraag naar woningen. De bevolkingsontwikkeling is het resultaat
van twee factoren: enerzijds het migratiesaldo en anderzijds de natuurlijke aanwas. Het binnenlands
migratiesaldo is het verschil tussen vestigers en vertrekkers en geeft aan of een regio bij Nederlanders in
trek is als vestigingsregio. De natuurlijke aanwas is het verschil tussen geboorten en sterften. In Helmond
was dit over het afgelopen decennium redelijk constant met een geboorte-overschot van ongeveer 500
personen. In paragraaf 4.2 gaan we uitgebreider in op het migratiesaldo.
De aanwijzing van Helmond tot groeistad in 1976 is de afgelopen decennia sterk bepalend geweest voor de
ontwikkeling van de stad. Vanaf begin jaren tachtig heeft er een duidelijke bevolkingsgroei plaatsgevonden,
de bevolking nam met bijna 50 procent toe tot iets meer dan 88.000 inwoners in 2010. Daarmee behoorde
Helmond, samen met ondermeer Best en Veldhoven, binnen het SGE tot de sterkst groeiende gemeenten.
14

Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen c.a., Son en Breugel, Veldhoven, Waalre.

15

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, Waalre
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Om inzicht te krijgen in de vraag naar woningen is het daarnaast relevant om naar het aantal huishoudens
en de samenstelling van die huishoudens te kijken. In 2010 waren er in Helmond 38.207 huishoudens
en de verwachting is dat dit aantal in het komende decennium naar 40.000 stijgt. Deze groei is aan
de ene kant het gevolg van de verwachte bevolkingsgroei maar aan de andere kant ook een effect van
huishoudensverdunning. Die huishoudensverdunning deed zich de afgelopen 10 jaar ook al voor in Helmond
waardoor het aandeel van alleenstaande huishoudens en eenoudergezinnen toenam ten koste van het
aandeel van stellen met en zonder kinderen. De samenstelling van de huishoudens in 2010 is weergegeven
in figuur 4.1. Ondanks de huishoudensverdunning onderscheidt Helmond zich van de SGE en Nederland
doordat Helmond een groot aandeel stellen en gezinnen kent.
Figuur 4.1: Huishoudensamenstelling 2010
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Aanbod van woningen
Kwantiteit woningvoorraad
Om aan de toenemende vraag naar woningen te voldoen, is het woningaanbod in Helmond de afgelopen 10
jaar sterk gegroeid. Tussen 2000 en 2010 nam de totale voorraad met 12 procent toe. In de Regio Eindhoven
en Nederland was dit 9 procent16. In absolute aantallen vond er een groei van zo’n 4.000 woningen plaats
waardoor de totale voorraad rond de 38.000 woningen uitkwam. Het voornaamste deel van die groei werd
gerealiseerd in de wijk Brandevoort.

16

Ten behoeve van onderlinge vergelijkbaarheid gebruiken we hier gegevens van ABF, deze wijken enigszins af van de cijfers die de gemeente publiceert
in het Statistisch Jaarboek 2010.
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Kwaliteit woningvoorraad
Op basis van de aanwezigheid van gewenste woningtypen kan een indicatie worden gegeven van
de aantrekkelijkheid van de woningvoorraad. Aspecten als eigendomsvorm, woningtype17, grootte en
bouwjaar spelen daarbij een rol. Over het algemeen waarderen huishoudens koop-, grondgebonden, grote,
vooroorlogse woningen en woningen van na 1990 meer dan hun tegenhangers. Gezien de sterke groei
in de afgelogen jaren scoort de Helmondse woningvoorraad vooral goed op het aantal woningen van na
1990 (figuur 4.2). Ten opzichte van de vergelijkingsgebieden zijn er in Helmond vooral veel grote, koop en
eengezinswoningen aan de woningvoorraad toegevoegd (figuur 4.3).
Figuur 4.2: % gewenste woningen in totale voorraad
100%
80%
60%
40%
20%
0%
groot
Helmond

koop
SGE

Bron: ABF, bewerking Rabobank

17

Grondgebonden of gestapeld

eengezins

vooroorlogs

Zuidoost-Noord-Brabant

na 1990
Nederland

54

Figuur 4.3: Ontwikkeling woningtypen 2000-2010
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Uit zowel de enquêteresultaten als de workshops blijkt dat ondernemers de ontwikkelingen van de
laatste jaren zeer waarderen. Men vindt dat Helmond ‘goed aan de weg timmert’ en zich met ‘Dierdonk en
Brandevoort duidelijk op de kaart heeft gezet’. Dat inwoners trots zijn op deze wijken werd in de workshop
onderstreept, een van de ondernemers gaf aan dat veel inwoners van Brandevoort eerder zullen zeggen
dat ze in Brandevoort wonen dan in Helmond. In de enquête is daarnaast aan ondernemers gevraagd om
een rapportcijfer te geven aan vier kenmerken van het woonmilieu: de betaalbaarheid van woningen, de
beschikbaarheid woningen, de variatie in woningtypen en de aanwezigheid van groen & ruimte. Alle vier
de aspecten krijgen een cijfer boven de 7. De variatie in woningtypen wordt in de enquête zelfs met een 7,5
gewaardeerd door degene die dit aspect belangrijk vinden. De ondernemers die buiten Helmond wonen
hebben een minder hoge pet op van de woonfunctie dan ondernemers die zelf in Helmond wonen; op alle
vier de kenmerken van het woonmilieu geven ze een lager cijfer.
De mogelijkheden van huishoudens op de woningmarkt zijn sterk afhankelijk van het prijsniveau van
woningen en hun inkomen. In Helmond heeft, net als in de andere regio’s, tot in 2008 een toename van de
prijzen plaatsgevonden. Door de recessie vond er een duidelijke daling van de woningprijzen plaats, inmiddels
zijn de prijzen al enige tijd redelijk stabiel. De mediane woningprijzen18 liggen qua niveau lager dan in de
regio’s Eindhoven en Zuidoost-Brabant (figuur 4.4). In vergelijk met Helmond bestaat de woningvoorraad
in deze regio’s voor een groter deel uit grote en koopwoningen wat een stuwend effect op de mediane
huizenprijzen heeft.

18

De middelste woningprijs van de verkochte woningen.
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Figuur 4.4: M
 ediane NVM-woningprijsontwikkeling 1e kwartaal 2003 – 1e kwartaal 2011
€ 350.000
€ 300.000
€ 250.000
€ 200.000
€ 150.000
€ 100.000
€ 50.000
€0
03-1
Helmond

04-1

05-1

06-1

NVM Eindhoven

07-1

08-1

09-1

NVM Zuidoost-Brabant

10-1

11-1

Nederland

Bron: NVM, bewerking Rabobank

Als gevolg van de economische onzekerheid is het aantal te koop staande woningen vanaf 2008 sterk
toegenomen. Figuur 4.5 laat zien dat het aantal woningen dat te koop staat in Helmond met 50 procent is
toegenomen, dit is echter minder dan in de regio als geheel.
Figuur 4.5: O
 ntwikkeling te koop staande woningen (index september 2008 = 100)
200

175

150

125

100

75
Jan 2009

Jul 2009

Helmond

Bron: Huizenzoeker.nl

Jan 2010
RE

Jul 2010
Nederland

Jan 2011

56

Functioneren van de woningmarkt
Het functioneren van de woningmarkt rust op drie pijlers: beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Het
functioneren van de woningmarkt kan dan ook aan de hand van deze drie pijlers worden beoordeeld. Bij de
beschikbaarheid gaat het onder meer om de verhouding tussen het aantal woningen per huishouden. Bij de
kwaliteit gaat het om de factoren die van invloed zijn op de (gevoelsmatige en financiële) waardering van de
woning en woonomgeving. Bij de betaalbaarheid draait het om de verhouding tussen koopkracht en prijzen.
Beschikbaarheid
De verhouding tussen de woningvoorraad en het aantal huishoudens biedt inzicht in de mate waarin er
een (mis-)match bestaat op basis van beschikbaarheid. Het algemene beeld voor Nederland is dat de
woningvoorraad niet groot genoeg is om aan de vraag te voldoen. In 2010 is er in Nederland sprake van een
woningtekort van 1,7 procent. Regionaal zijn er echter sterke verschillen. In aantrekkelijke (centrale) regio’s
met een sterke bevolkingsgroei ligt het tekort doorgaans hoger dan landelijk, terwijl in de Nederlandse
krimpregio’s juist sprake is van een woningoverschot. De Primos-prognose 2009 kwam uit op een
woningtekort van 1,7 procent in Helmond in 2008, gezien de sterkere groei van het aantal woningen ten
opzichte van het aantal huishoudens (figuur 4.6) zal dit tekort in 2020 omslaan naar een licht overschot.
Voor de regio Zuidoost-Brabant als geheel geldt dat er in 2008 sprake was van een tekort van 2,2 procent.
Als de geplande woningbouw gerealiseerd wordt dan loopt dit terug naar 1,5 procent in 2020. In relatieve
zin is het tekort dan het grootst in Deurne en Waalre, absoluut gezien doet het tekort zich vooral voor in
Eindhoven.
Figuur 4.6: Ontwikkeling huishoudens en woningen 2010-2020
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Kwaliteit
Kwalitatieve mismatch kan optreden wanneer de beschikbare woningen, wijken en leefomgeving in
kwalitatieve zin niet aan de behoeften van woningzoekenden voldoen. De woningvoorraad in Helmond
bestaat voor een relatief groot deel uit woningen die tussen 1970-1990 en na 1990 zijn gebouwd. In
2008 stamde 39 procent uit de periode 1970-1990 en 28 procent was van na 1990. In Zuidoost-Brabant
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was dit respectievelijk 38 en 20 procent. Dat deel van de woningmarkt bezorgt Helmond een gunstige
uitgangspositie ten opzichte van de regio en de meeste wijken van Helmond scoren dan ook positief tot
zeer positief in de Leefbaarometer van VROM. Aandacht dient echter ook uit te gaan naar het op peil houden
van de kwaliteit van de oudere wijken en delen van de woningvoorraad. De Leefbaarometer laat zien dat
de kwaliteit van de leefomgeving het meest te wensen over laat in de wijken Centrum en Helmond-West.
Beide wijken scoorden matig positief op dit aspect. De lagere leefbaarheidsscore in deze wijken werd
mede veroorzaakt door een ongunstige bevolkingsamenstelling en een relatief lagere kwaliteit van de
woningvoorraad19. Volgens de Woonvisie 2007-2015 van de gemeente Helmond wordt dan ook met name in
de Binnenstad en Helmond-West gewerkt aan de vervanging van de bestaande woningvoorraad. De kwaliteit
van woningen en de leefomgeving vindt zijn financiële afspiegeling in de WOZ-waarde van een woning. De
wijk Dierdonk behoort samen met Warande en de kern Stiphout dan ook tot de wijken met de hoogste WOZwaarde (€ 382.000-409.000). De wijken Rijpelberg, Binnenstad, Helmond-oost, -west en –noord hebben
naar verhouding een lage WOZ-waarde (€ 176.000-189.000)20.
Betaalbaarheid
De betaalbaarheid van koopwoningen is afhankelijk van de huizenprijzen, het besteedbaar inkomen
van huishoudens en de hoogte van de hypotheekrente. Om de betaalbaarheid te meten is de Rabobankbetaalbaarheidsindex ontwikkeld. Deze meet de betaalbaarheid van een gemiddelde koopwoning voor
een gezin met een gemiddeld huishoudinkomen in Nederland. Het is een momentopname, wat inhoudt
dat er geen rekening wordt gehouden met incidentele veranderingen in bijvoorbeeld de inkomenssituatie
als gevolg van werkloosheid. Deze index maakt onderscheid tussen de betaalbaarheid voor starters (110
procent financiering) en doorstromers (70 procent financiering) bij de aanschaf van een nieuwe woning.
Heeft de index een waarde van 100, dan bedragen de bruto maandlasten 30 procent van het bruto inkomen,
waarbij wordt uitgegaan van de aanschaf van een gemiddeld geprijsde woning en een huishouden met
een gemiddeld gezinsinkomen. Is de indexwaarde hoger dan 100, dan bedragen de bruto maandlasten
minder dan 30 procent van het bruto inkomen en vice versa. Een hogere index betekent dus een betere
betaalbaarheid.
De combinatie van dalende huizenprijzen in 2009 en 2010, een lichte afname van hypotheekrente en
de stijging van de inkomens in 2009 zorgde voor een duidelijke verbetering van de betaalbaarheid. Deze
tijdelijke opleving bood nieuwe perspectieven voor starters op de woningmarkt en doorstromers die hun
woning al verkocht hadden. Twee ontwikkelingen staven de verwachting dat de betaalbaarheid op termijn
weer zal dalen. Enerzijds zal de leencapaciteit van huishoudens door verschillende maatregelen afnemen en
anderzijds zullen huishoudens er gezien de huidige kabinetsplannen in koopkracht de komende jaren licht
op achteruit gaan21.
Mede door de samenstelling van de woningvoorraad lag de betaalbaarheid in Helmond op een hoger
niveau dan in de rest van de regio (figuur 4.7). De betaalbaarheid in Helmond is echter ook sterker verbeterd
dan in de vergelijkingsgebieden. In de ondernemersenquête gaf 91 procent van de respondenten aan de
betaalbaarheid van woningen belangrijk te vinden. Daarmee was het na groen en ruimte de belangrijkste
pijler voor de woonfunctie. De betaalbaarheid wordt door een deel van de ondernemers als sterk punt
19

Score voor woningvoorraad is gebaseerd op indicatoren als woningdichtheid, aanwezigheid ‘gewenste’ woningen (vrijstaand, 2-onder-1-kap)
en afwezigheid ‘ongewenste’ woningen (etage, sociale huur). Score op bevolkingssamenstelling is gebaseerd op werkloosheid, inkomensniveau,
opleidingsniveau en afkomst.
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Gemeente Helmond – Statistisch Jaarboek 2010.
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CPB – Macro Economische Verkenning 2011
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wordt beschouwd, niet iedereen is het hier echter mee eens. Het type woningen waarvan ondernemers de
betaalbaarheid als een zwak punt aanmerken zijn vooral starters- en huurwoningen.
Figuur 4.7: Betaalbaarheidsindex woningen 1e kwartaal 2010 – 1e kwartaal 2011
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
03-1

04-1

Helmond

Bron: Rabobank

05-1

06-1

NVM Eindhoven

07-1

08-1

09-1

NVM Zuidoost-Brabant

10-1

11-1

Nederland

59

Interactie
In de periode 2005-2009 verhuisden er per jaar gemiddeld 9.040 mensen binnen en naar Helmond.
Van hen zijn er zo’n 6.250 afkomstig uit Helmond, de overige 2.790 komen van buiten de gemeente naar
Helmond toe (figuur 4.8).
Figuur 4.8: Verhuizingen naar Helmond (gemiddelde 2005-2009)
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Voor een belangrijk deel zijn dit mensen uit Zuidoost-Brabant en dan met name uit Eindhoven, GeldropMierlo, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel. Verder heeft Helmond aantrekkingskracht op mensen uit
Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. De meeste verhuizingen vinden dus over relatief korte afstand plaats,
uit de cijfers blijkt dat ongeveer 1 op de 20 verhuizers van ‘boven de rivieren’ komt. In een van de workshops
kwam dit onderwerp aan bod. De ondernemers in die workshop gaven aan dat het voor mensen die in de
Randstad wonen en in Helmond (komen) werken vaak gebruikelijker is om niet te verhuizen en te pendelen of
wel te verhuizen maar dan halverwege te gaan wonen (bijvoorbeeld in of rondom ’s-Hertogenbosch).
Ieder jaar vertrekken er ongeveer 2.770 mensen uit Helmond, de stad kent daardoor nog wel een licht
vestigingsoverschot. Wat betreft aantallen verhuizingen speelt de groep 25-40 jarigen de grootste rol.
Vrijwel het gehele vestigingsoverschot van Helmond is te herleiden op deze groep. (figuur 4.9).
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Figuur 4.9: Migratie naar leeftijd (gemiddelde 2005-2009)
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Op basis van de bovenstaande cijfers onderschrijven we de conclusie uit de publicatie ‘Hoe staat Helmond
er anno 2010 voor’; wil Helmond haar groeiambitie en de daaraan gekoppelde groei van de woningvoorraad
waarmaken dan dient men het vestigingsoverschot te vergroten. Het bieden van een aantrekkelijke
woningvoorraad levert hier een bijdrage aan maar dit is zeker niet de enige factor waar rekening mee
gehouden dient te worden. Onder andere het aanbod van banen, het voorzieningenaanbod en de uitstraling
van de stad kunnen de aantrekkingskracht van de stad versterken. In dat opzicht was een voornaam
aandachtspunt van deelnemers aan de workshops dat Helmond in ‘sociaal cultureel oogpunt drie keer
niks is’. Volgens hen ontbreekt het aan stedelijke allure en bijpassende voorzieningen (onder andere hoger
segment horeca en winkels). Ten behoeve van de verbetering van het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen
schetst de gemeente Helmond in de ‘Nota vrijetijdsvoorzieningen Helmond 2010-2015’22 dan ook per gebied
een ontwikkelingsrichting. Het is daarbij echter aan marktpartijen om dit naar concrete en haalbare plannen
te vertalen.

Trends en ontwikkelingen
Het eind van het VINEX tijdperk nadert
In de afgelopen decennia is een groot deel van de groei van de Nederlandse woningvoorraad gerealiseerd
op de VINEX23-locaties. Veel van deze locaties zijn inmiddels afgerond of in een vergevorderd stadium. Voor
Helmond geldt dat in Brandevoort nog ongeveer 2.000 woningen worden ontwikkeld tussen nu en 2017 dus
in dat opzicht kan men nog even vooruit. De verwachting is dat in de toekomst de condities voor dergelijke
grootschalige locaties, zeker buiten de Randstad, in veel mindere mate aanwezig zullen zijn24. Dit komt
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Gemeente Helmond – de klok op leisure….tijd voor vrijetijd: Nota vrijetijdsvoorzieningen Helmond 2010-2015, februari 2010

23

De afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

24

Rabobank – Kwartaalbericht woningmarkt, februari 2011
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zowel door factoren aan de vraagkant (bijvoorbeeld afvlakkende bevolkingsontwikkeling) als factoren aan
de aanbodkant (geringere beschikbaarheid van grootschalige ontwikkellocaties). Verschillende partijen uit
de bouwwereld geven aan dat hierdoor het binnenstedelijk bouwen het komende decennium aan belang zal
(moeten) winnen. Dit wordt ook mede ingegeven door de roep om in het dichtbevolkte Nederland efficiënt
met schaarse ruimte om te gaan25.

Conjuncturele ontwikkelingen
In 2010 was er nog geen sprake van een duidelijk herstel op de woningmarkt. Over het gehele jaar was er
een daling van de huizenprijzen met 2 procent. De transactieaantallen op de koopwoningmarkt waren laag
ten opzichte van de jaren voor de crisis en het totale aanbod aan koopwoningen nam over het gehele jaar
gezien verder toe. Naar verwachting zal in 2011 sprake zijn van een verdere daling van de huizenprijzen. Dit
is mede het gevolg van nieuwe financieringslastpercentages, aanscherping van aflossingsvoorwaarden en
een verwachte stijging van de hypotheekrente. Deze landelijke ontwikkelingen zullen ook hun effect hebben
op de Helmondse woningmarkt en de actoren die hierop actief zijn. Praktisch betekent de aanscherping
van voorwaarden en het maximale leenbedrag dat met name de leencapaciteit van huishoudens met een
inkomen onder de 24.000 euro en huishoudens met een inkomen tussen 24.000 en 40.000 afneemt.
Vooral starters zullen het daardoor moeilijker krijgen om tot de woningmarkt toe te treden26.
In Helmond beseft men dat de economische ontwikkelingen uit 2009 en 2010 hun wissel trekken op
de woningmarkt. In onderling overleg zijn de marktpartijen, woningcorporaties, projectontwikkelaars/
aannemers, makelaars en de gemeente Helmond tot het besluit gekomen om tot een prioritering van het
aantal op te leveren nieuwbouwwoningen te komen27. Op die manier probeert men ervoor te zorgen dat
essentiële projecten niet stil komen te vallen en dat er nog wel doorstroom plaatsvindt op de woningmarkt.
Gezien de relatief kleinere toename van het aantal te koop staande woningen (figuur 4.5) lijkt de Helmondse
woningmarkt in dat opzicht relatief goed te functioneren. Maar met het oog op de verwachte vermindering
van de leencapaciteit van huishoudens en de focus op het bouwen van koopwoningen in de afgelopen jaren
blijft het een voornaam aandachtspunt om vraaggericht te bouwen. Waar nodig zal men plannen moeten
herzien om een juiste mix tussen koop, particuliere en sociale huur te realiseren.

Demografische ontwikkelingen en verhuisgedrag
De bevolkingsopbouw van Nederland, Zuidoost-Brabant en Helmond is flink aan het veranderen. In de
afgelopen 30 jaar schommelde het absolute aantal 15-24 en 25-34 jarigen in Helmond sterk (zie tabel 4.1).
Aan de andere kant laten alle leeftijdsgroepen ouder dan 35 jaar ieder decennium een groei zien en is de
groep ouder dan 65 naar verhouding het sterkst toegenomen. Een zelfde patroon geldt ook voor Nederland.
Natuurlijk is het als stad aantrekkelijk om je te richten op jongeren omdat ze voor nieuwe impulsen zorgen
en een belangrijk deel van het arbeidspotentieel vertegenwoordigen. Demografische ontwikkelingen laten
echter zien dat de ‘vijver’ van jongeren waar (met name) steden in vissen de afgelopen decennia niet groter is
geworden. Op regionale schaal concurreert Helmond bijvoorbeeld met Eindhoven en Den Bosch. Daarbij geldt
ook dat deze groep relatief een relatief grote verhuisgeneigdheid heeft (zie ook figuur 4.9). Het is in dat opzicht
dan ook van belang dat men de mensen uit deze groep die naar de stad komen ook aan zich weet te binden.
De deelnemers aan de workshop spraken de verwachting uit dat een verdere ontwikkeling van het hoger
onderwijs daar zeker een bijdrage aan kan leveren maar dat hier geen wonderen van verwacht moeten worden.
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Het eind van een vijftigjarig feestje’ (column NVM-site) , EIB - Succesvol binnenstedelijk bouwen, 2010
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Rabobank - Kwartaalbericht woningmarkt, februari 2011.
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Gemeente Helmond - Convenant prioritering/fasering woningbouw 2010 tm 2012, april 2010.
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Aan de andere kant zal door de toename van het aantal personen van middelbare leeftijd en ouderen het
belang van deze groep in het aantal verhuizingen groeien. Voor ouderen (65+) geldt dat met aanpassingen
aan hun huidige woning tegemoet wordt gekomen aan de behoefte om zo lang mogelijk in de huidige
woning en omgeving te blijven. Helmond heeft in dit kader een duidelijke ambitie voor het aantal woningen
dat dient te worden ‘opgeplust’28. Anderzijds kan de realisatie van geschikte nieuwbouwwoningen potentiële
verhuizers van elders naar de stad toe trekken.
Tabel 4.1: Ontwikkeling leeftijdsgroepen in Helmond 1980-2010
Leeftijdklasse
Jaar

<15 jaar

15-24 jaar 25-34 jaar

1980

14.135

10.384

9.535

35-44 jaar
7.577

45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar
6.622

5.514

3.638

1.337

85+
224

1990

12.817

11.558

12.244

10.427

7.814

6.495

4.710

2.221

390

2000

15.283

9.152

14.500

12.986

11.063

7.782

5.673

3.014

645

2010

17.037

9.742

11.124

15.031

12.924

10.667

6.858

3.811

1.097

Bron: Rabobank, 2010

Woningbouwprogramma en transformatie
Ook in het komende decennium zet de groei van Helmond door. In het Regionaal woningbouwprogramma
2010-202029 is becijferd dat de Helmondse woningvoorraad tussen 2010-2015 groeit met 2.320 woningen.
Tussen 2015 en 2020 komen daar nog eens 2.170 woningen bij. Met die groei van bijna 4.500 woningen is
Helmond verantwoordelijk voor iets minder dan een kwart van de totale woningbouwplannen in het SGE en
voert men de lijst van gemeenten aan qua absolute aantallen te bouwen woningen. Van de nieuwe woningen
zal naar verwachting 16 procent sociale huur zijn, de overige 84 procent wordt gerealiseerd in de vrije sector.
Tot de woningbouwplannen die momenteel of in de nabije toekomst ontwikkeld worden behoren:
•
•
•
•
•
•

Hazenwinkel (300 woningen)
De Marke (1.100 woningen)
Liverdonk (200 woningen)
Kranenbroek (650 woningen)30
Diverse herstructureringsprojecten in de binnenstad: zoals Weverspoort (403 woningen)
Houtse Akker (22 woningen Mierlo-Hout)

Naast deze plannen zet de gemeente Helmond tot 2030 volop in op de transformatie van de Kanaalzone
(zie bijlage IV voor een overzichtskaart). Mede door de verplaatsing en herstructurering van bestaande
bedrijfslocaties doen zich volop mogelijkheden voor om centraal in de stad ‘nieuw’ stedelijk gebied te
creëren. De ontwikkeling van woningen op de Groene Loper en de ontwikkeling van woningen, kantoren,
leisure, onderwijs en zorg aan de Suytkade zijn onderdeel van deze grootschalige plannen. De woningbouw
die plaatsvindt als gevolg van de transformatie van de Kanaalzone is grotendeels gericht op het aanbieden
van nieuwe woonconcepten en onderscheidende woonmilieus voor de doelgroepen jongeren, kenniswerkers
en ouderen31. De transformatie van het gebied biedt daarnaast een uitgelezen kans om het industriële
verleden en erfgoed van Helmond een nieuwe betekenis te geven.

28

Zie ook: Gemeente Helmond - Helmond bouwt de toekomst: goed wonen dus! Woonvisie 2007-2015.

29

SRE – Regionaal woningbouwprogramma 2010-2020

30

Zie ook www.helmondbrandevoort.nl/

31

Gemeente Helmond – Strategische visie ontwikkelperspectief Kanaalzone Helmond, 2009
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4.2

Winkelfunctie

De in Helmond aanwezige winkels bieden eigen inwoners en de mensen uit de regio een ruim aanbod
aan dagelijkse en niet-dagelijkse goederen en diensten. Daarnaast leveren met name de in de binnenstad
gevestigde winkels een belangrijke bijdrage aan het beeld dat inwoners en bezoekers bij de stad hebben.
Mede vanwege de groei van Helmond spannen gemeente en marktpartijen zich dan ook in om de binnenstad
een duidelijke impuls te geven. In deze paragraaf bieden we inzicht in de huidige winkelfunctie van Helmond
en het oordeel van ondernemers omtrent de winkelfunctie. Dit doen we door een overzicht te geven van
de belangrijkste indicatoren voor de stand van de winkelvoorzieningen ,we tonen de interactie op basis
van gegevens over koopstromen en geven aan wat de belangrijkste trends op winkelgebied zijn. Net als in
de voorgaande paragraaf gebruiken we de uitkomsten van de enquête en de workshops om de resultaten
van het kwantitatieve onderzoek te onderbouwen en nuanceren. In het hoofdstuk Conclusies, aanbevelingen
en acties leest u de belangrijkste conclusies, de speerpunten voor economisch beleid en de concrete
aanbevelingen en acties behorende bij de winkelfunctie.

De winkelfunctie in cijfers
Binnen het winkelaanbod wordt er doorgaans een onderscheid gemaakt tussen twee typen: winkels voor
dagelijkse en winkels voor niet-dagelijks goederen. Het verzorgingsgebied van winkels voor dagelijkse
goederen is doorgaans een wijk of buurt terwijl het verzorgingsgebied van winkels voor niet-dagelijkse
goederen doorgaans de gehele gemeente of regio is. Tot de winkels in niet-dagelijkse goederen behoren de
branches mode & luxe, vrije tijd, in/om huis en overig.
Door hun primaire verzorgende functie op wijkniveau bestaat het winkelaanbod in de woonwijken Noord,
Oost/Dierdonk en Brouwhuis voor een relatief groot deel uit winkels in dagelijkse goederen. De binnenstad
van Helmond kent een duidelijke concentratie van winkels voor niet-dagelijkse goederen waaronder veel
winkels in de categorie mode & luxe. In het Stationsgebied en op de woonboulevard wordt het winkelaanbod
gedomineerd door vloeroppervlak in de categorie in/om huis. Ook in de kernen Mierlo-Hout, Stiphout en in
West/Noordwest is dit qua oppervlakte de grootste branche (figuur 5.1). Daarbij speelt mee dat deze branche
gemiddeld de grootste vestigingen kent32. De binnenstad van Helmond heeft de helft van het totale aantal
verkooppunten van de detailhandel en is daarmee het belangrijkste winkelgebied (figuur 5.2).

32

Dagelijks aanbod gemiddeld 213 m2, mode & luxe 154 m2, vrije tijd 261 m2, in/om huis 509 m2 en overig 130 m2.
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Figuur 5.1: Verkoopvloeroppervlak per branche en postcodegebied (2010)
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Figuur 5.2: Verkooppunten per postcode gebied 2010
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In de enquête is aan ondernemers gevraagd hoe men tegen zowel het aanbod als de aantrekkelijkheid
van het winkelaanbod aankijkt. De onderstaande tabel geeft weer welk percentage van de ondernemers
het kenmerk (zeer) belangrijk vindt en welk rapportcijfer de ondernemers geven. Beide kenmerken van
de winkelvoorzieningen worden door een groot deel van de ondernemers belangrijk gevonden en goed
gewaardeerd (tabel 5.1).
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Tabel 5.1: Ondernemersoordeel per kenmerk
Kenmerk
Aanbod winkels
Aantrekkelijkheid winkellocaties

Belangrijk
87%
84%

Rapportcijfer Rapportcijfer
totaal
belangrijk
7,2
7,3
7,0
7,1

Bron: Rabobank, 2010

Sterke punten die ondernemers noemen zijn onder andere de eigen wijkwinkelcentra en het aanvullende
aanbod en de diversiteit in het centrum. Dat laatste is opvallend aangezien er aan de andere kant een
grote groep ondernemers is die vindt dat een warenhuis met node gemist wordt en dat de diversiteit en
specialisatie van winkels in de binnenstad te wensen overlaat. Het gemis aan bepaalde winkels doet zich bij
de ene groep ondernemers dus sterker gelden dan bij de andere, wat mogelijk mede wordt veroorzaakt door
het verwachtingspatroon dat mensen bij de Helmondse binnenstad hebben. Eindhoven wordt regelmatig
genoemd als concurrerend centrum waarbij wordt gesteld dat: ‘de mensen uit de westkant van Helmond
toch ook zo in Eindhoven zijn’.
Uit de enquête blijkt dat ondernemers kritisch zijn over de functie van Helmond als winkelstad. Zij achten de
gemeente verantwoordelijk voor verbetering van de zwakke punten maar geven daarnaast aan dat hier ook
een duidelijke verantwoordelijkheid voor de ondernemers en hun ondernemersverenigingen ligt. Volgens de
respondenten ligt de verantwoordelijkheid en de uitdaging voor ondernemers zelf in het creëren van meer
diversiteit en een aantrekkelijker winkelaanbod (om op die manier de concurrentie met Eindhoven aan te
kunnen) en in het verbeteren van de winkelvoorziening in de kern Stiphout. Dit laatste lijkt momenteel een
positieve impuls te krijgen, mede door de verhuizing van De Greef Textiel BV.

Interactie
De aantrekkingskracht van het winkelaanbod in Helmond kan worden bepaald aan de hand van zogenaamde
‘koopstromen’. Hiermee worden alle consumentenbestedingen bij winkels bedoeld. Rabobank Nederland
beschikt over een bestand waarmee deze stromen in beeld worden gebracht. Het is daarbij mogelijk om
zowel een regionaal onderscheid in de koopstroom te maken (herkomst- en bestemmingsgemeente) als een
sectoraal onderscheid (branche waar de besteding wordt gedaan)33.

Binding en toevloeiing
Uit eerder onderzoek blijkt dat consumenten voor de aankoop van dagelijkse goederen vooral georiënteerd
zijn op het lokale aanbod terwijl men voor niet-dagelijkse goederen meer gebruik maakt van winkels in
grotere steden en/of naburige gemeenten in de omgeving34. Begrippen die daarbij een centrale rol spelen
zijn (koopkracht)binding en toevloeiing. Met behulp van de binding is te bepalen in welke mate inwoners
van Helmond hun bestedingen doen bij de Helmondse detailhandel. De toevloeiing geeft weer in welke
mate de Helmondse detailhandel bestedingen van consumenten van buiten de eigen gemeente weet aan te
trekken. Om de uitkomsten in perspectief te plaatsen is er voor gekozen om Helmond te vergelijken met een
benchmark van steden met 50.000 tot 100.000 inwoners (figuur 5.3 en 5.4).

33

Daarbij maken we onderscheid tussen de branches dagelijkse goederen, in/om huis, mode en vrije tijd.

34

Goudappel Coffeng - Euregionaal Koopstromenonderzoek Stadsregio Arnhem Nijmegen 2009.

66

Figuur 5.3: Binding2 bestedingen per branche en detailhandel totaal (2008)
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Bron: Rabobank

Figuur 5.4: Toevloeiing3 bestedingen per branche en detailhandel totaal (2008)
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Wat blijkt is dat inwoners van Helmond ten opzichte van vergelijkbare steden een hogere binding hebben.
Dit geldt voor de gehele detailhandel maar ook voor ieder van de vier afzonderlijke branches. Van de totale
bestedingen in Helmond is echter een kleiner deel afkomstig van consumenten uit andere gemeenten
dan in andere steden van een vergelijkbare grootte. Met name in de mode en vrije tijd blijkt Helmond een
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benedengemiddelde aantrekkingskracht te hebben. De aanwezigheid van de woonboulevard zorgt er voor
dat de toevloeiing wat betreft goederen in/om huis wel hoger ligt dan in vergelijkbare steden.

Afstand
Met behulp van gegevens over de herkomstgemeente van de bestedingen is het mogelijk om het
verzorgingsgebied van Helmond verder in kaart te brengen (figuur 5.5). In figuur 5.4 was te zien dat van de
totale bestedingen in de Helmondse detailhandel 29 procent toevloeit vanuit andere gemeenten. Als we dit
opsplitsten in een aantal afstandsklassen blijkt dat 9 procent van de bestedingen in Helmond gedaan wordt
door consumenten uit de vier gemeenten die binnen een straal van 10 kilometer liggen. Nog eens 11 procent
komt uit een ring van 11-25 kilometer, 5 procent uit 26-50 kilometer, 2 procent van 50-100 kilometer en 1
procent van verder dan 100 kilometer.
Afstand (in klassen) [cijfer] 2009

Figuur 5.5: Verzorgingsgebied
winkelfunctie
van Gemeenten
2008 naarHelmond
Gemeente 2008: Helmond
Eigen gemeente
tot en met 10 km
11-25 km
26-50 km
50-100 km
100+ km
NVT

25 km

Bron: Rabobank - Koopstromenonderzoek

Bron: Rabobank, 2011

Trends en ontwikkelingen
De Nederlandse detailhandel heeft te maken met een aantal ingrijpende veranderingen die het
winkellandschap ook de komende jaren danig zullen veranderen. Kort samengevat is dit de consensus onder
verschillende experts (CBS Mitex, Locatus, JLL, HBD, Rabobank C&T) op het gebied van de detailhandel. In
deze paragraaf geven we op basis van de literatuurstudie een overzicht van de trends en ontwikkelingen en
de effecten op Helmond en haar functie als winkelstad.

Toenemende concurrentie om consumentenbestedingen
In de detailhandel is er sprake van een toenemend aantal vierkante meters aan winkelruimte. De groei van
winkelruimte is veel groter dan de groei van de bevolking en de bestedingen. Tegelijkertijd maken de online
bestedingen van consumenten de afgelopen jaren een enorme groei door (tabel 5.2). Deze ontwikkelingen
leggen in tijden van stagnerende bestedingen een grote druk op de vloerproductiviteit2. Jones Lang Lasalle
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spreekt als gevolg van deze ontwikkelingen de verwachting uit dat winkelsteden met veel recreatieve
bezoekers een concurrentievoordeel hebben en hun aanbod zullen behouden. Steden met een minder
belangrijke recreatieve functie zullen echter winkels verliezen waardoor de recreatieve functie ook weer
verder zal afnemen35.

Tabel 5.2: Ontwikkeling online bestedingen (in miljoenen euro’s)
Bestedingen

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Consumentenelektronica

€ 88

€ 122

€ 164

€ 231

€ 408

€ 434

Telecom (hardware)

€ 45

€ 66

€ 88

€ 124

€ 157

€ 166

Telecom (abonnementen)

€ 163

€ 214

€ 273

€ 370

€ 597

€ 600

Kleding en schoenen

€ 140

€ 182

€ 209

€ 285

€ 353

€ 465

Hardware

€ 124

€ 138

€ 163

€ 250

€ 354

€ 446

Boeken, kranten en tijdschriften

€ 66

€ 84

€ 110

€ 147

€ 182

€ 217

Witgoed/huishoudelijke apparatuur

€ 38

€ 54

€ 77

€ 98

€ 146

€ 200

Levensmiddelen en persoonlijke verzorging

€ 55

€ 62

€ 74

€ 117

€ 161

€ 187

Muziek en dvd/film

€ 58

€ 69

€ 100

€ 129

€ 150

€ 176

Computer- en home- entertainment

€ 60

€ 67

€ 81

€ 112

€ 145

€ 147

Huis- en tuinartikelen

€ 44

€ 55

€ 73

€ 99

€ 108

€ 130

Sportartikelen

€ 17

€ 20

€ 28

€ 37

€ 44

€ 46

€3

€4

€ 13

€ 24

€ 30

€ 41

Speelgoed

Bron: HBD, Blauw Research, Thuiswinkel.org

Net als vergelijkbare steden kampt Helmond met een toegenomen leegstand van winkelruimte (tabel 5.3). De
cijfers laten zien dat de leegstand in Helmond ook hoger is dan in de vergelijkbare steden. De ondernemers
die aan de enquête hebben meegedaan noemen de leegstand een duidelijk zwak punt van Helmond. Het is
dan ook noodzakelijk dat hier door betrokken partijen wat aan gedaan wordt. De praktijk leert dat gemeenten
(structurele) winkelleegstand niet kunnen voorkomen. Wanneer deze zich voordoet dient men echter niet
terughoudend te zijn en zal men zich actief moeten bemoeien met het herbestemmen van leegstaande
panden of het hanteren van restrictief beleid voor nieuwe vierkante meters winkelruimte36. Ten behoeve van
het behoud van de aantrekkelijkheid van een winkelstraat of locatie dient men ook te zoeken naar creatieve
oplossingen voor leegstaande winkels (bijv. pop up shops).
Tabel 5.3: Leegstaande verkooppunten

Jaar

Helmond

Steden 50.000-100.000 inwoners

2006

5,9%

5,4%

2007

7,7%

5,5%

2008

7,4%

5,7%

2009

6,9%

5,7%

2010

7,9%

6,4%

Bron: Locatus
35

Jones Lang LaSalle – Retailmarktspecial 2010

36

Nicis institute – “De gemeenten zijn niet de oorzaak van winkelleegstand, maar ze moeten wel de ‘rommel’ opruimen.” – interview met Gerard
Zandbergen (Locatus).
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Centrumontwikkeling en branding
Een veelgehoorde opmerking over Nederlandse binnensteden is dat het winkelaanbod door het oprukken
van filialen van grote ketens weinig differentiatie vertoont. Deze ketens bieden de consument houvast,
men weet wat ze er kunnen verwachten, en ketens als H&M en Zara fungeren doorgaans als trekkers in
een winkelgebied. Dit maakt dat onderscheid gezocht moet worden in het aanbod van aanvullende
specialistische winkels en/of de uitstraling van een gebied. Met behulp van ‘branding’ valt er volgens JLL
nog een hoop te winnen in Nederlandse winkelgebieden. Door het creëren van sfeer en gezelligheid en
de toevoeging van attracties en elementen die passen bij het imago en de uitstraling van de stad wordt
bij het winkelend publiek ook tegemoet gekomen aan het belevingsaspect. In de workshops is gesproken
over de onderscheidende kenmerken van het karakter van Helmond. Daaruit kwamen onder andere het
industriële karakter (traditioneel en high-tech), de gezelligheid en gemoedelijkheid en de aanwezigheid van
food en automotive naar voren. Het is zaak om hier bij de ontwikkeling van het centrum (en de daarmee
gepaard gaande Kwaliteitsimpuls Centrum) maar ook bij de ontwikkeling van de aangrenzende Kanaalzone
rekening mee te houden. Het feit dat Helmondse ondernemers zeer te spreken zijn over het Helmondse
ondernemingsklimaat en de rol van de gemeente daarin zou echter moeten bijdragen aan het tot stand
komen van een gezamenlijke brandingstrategie.

De klant centraal
Meer dan ooit staat de klant centraal. Hij is mondiger, machtiger en veranderlijker vanwege de enorme
hoeveelheid informatie die hij tot zijn beschikking heeft en in zijn keuze kan laten meewegen. Om zich
te kunnen onderscheiden van het kopen via internet zullen winkels zich verder moeten specialiseren op
de persoonlijke benadering van klanten. De detailhandel zal daarom ook duidelijk moeten inspelen op
de klantbehoeften zoals service, advies en beleving. Tevens moeten winkels snel en gemakkelijk kunnen
inspelen op de wisselende consumentenvragen zoals trends uit design, mode, lifestyle en entertainment.
De detailhandel moet dan ook verder dan winkelconcepten denken en de juiste kanalenmix (media- en
aankoopkanalen) kiezen waarbij men niet om internet en mobiele toepassingen heen kan. Daarnaast is
een trend dat winkels steeds meer culturele en sociale ontmoetingsplaatsen worden waar klanten zich
amuseren37. Mede door het bieden van mogelijkheden voor interactie kunnen winkels wat extra’s brengen ten
opzichte van andere verkoopkanalen.

Technologische ontwikkeling en digitalisering
De raakvlakken van nieuwe technologische toepassingen met de detailhandel (ook wel Cross Channel
Commerce) zijn legio, twee concrete en praktische voorbeelden zijn de volgende:
1. Meer mobiele e-commerce
Het gebruik van mobiel internet stijgt explosief en consumenten krijgen meer behoefte aan e-commerce
via hun mobiele telefoon. Het moet mogelijk zijn om vanaf het mobiele toestel aankopen te doen, op
internet informatie te zoeken over concurrerend aanbod en mobiel coupons te verzilveren.
2. Afnemende invloed van traditionele vormen van reclame
Consumenten beslissen voornamelijk zelf en in overleg met mede consumenten (via discussiefora,
recensies en social media) en laten zich minder leiden door advertenties, winkelreclame en adviezen van
winkelpersoneel. Klanten hebben daardoor een duidelijk beeld van prijzen van producten en verwachten
dat retailers concessies doen aan hun prijs wanneer deze hoger is dan elders of iets extra’s bieden38.
37

Rabobank – Cijfers en Trends oktober 2010

38

CBW MITEX - Re’structure 2020, 2010 en www.klantinteractiekenniscentrum.nl
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4.3

Zorgfunctie

Door de groei en vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal de behoefte aan zorg in de komende 10
jaar verder toenemen. In dat kader is een relevante vraag in welke mate de zorgsector en de zorgfunctie
van Helmond daar klaar voor zijn. Want hoewel Helmond als (groei)gemeente een relatief jonge bevolking
heeft, zal de stad – maar zeker ook het omliggende gebied - de komende decennia met een verdergaande
vergrijzing te maken krijgen. Dit heeft directe gevolgen voor Helmond als zorgstad: als centrale plaats in
de Peel heeft Helmond niet alleen een zorgfunctie voor haar eigen inwoners maar ook voor die van haar
buurgemeenten. In deze paragraaf staat die zorgfunctie centraal. We geven een overzicht van de zorgvraag
en het zorgaanbod en zetten deze tegen elkaar af. Verder bespreken we de belangrijkste trends en
ontwikkelingen die gaande zijn in de zorg. Waar relevant betrekken we hierbij de mening van ondernemers
over Helmond als zorgstad. In het hoofdstuk Conclusies, aanbevelingen en acties leest u de belangrijkste
conclusies, de speerpunten voor economisch beleid en de concrete aanbevelingen en acties behorende bij
de zorgfunctie.

De zorgfunctie in cijfers
Helmond vervult een belangrijke zorgfunctie voor de regio Zuidoost-Brabant. Qua vestigingen en banen is
Helmond, na Eindhoven, de tweede zorgstad van de regio. Het werkgebied van de regionale instellingen die
in Helmond een hoofdvestiging hebben (zie bijlage 3), bestaat naast Helmond grofweg uit de (Brabantse)
Peelgemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren3940. In het vervolg van
dit hoofdstuk refereren we hieraan als het ‘verzorgingsgebied’. Om de zorgfunctie van Helmond in kaart te
brengen beschrijven we hieronder achtereenvolgens de vraag naar zorg, het aanbod van zorg en gebruiken
we een aantal indicatoren die de verhouding tussen vraag en aanbod weergeven.

Zorgvraag
Helmond had begin 2010 ruim 88.000 inwoners en het totale verzorgingsgebied had bijna 243.000
inwoners. De zorgvraag van de bevolking in Helmond en het verzorgingsgebied hangt in sterke mate af
van hun gezondheidstoestand. De gezondheidstoestand kan worden afgeleid van een aantal kenmerken van
de bevolking en de leefomgeving. In de Zorgatlas van het RIVM zijn deze kenmerken onderverdeeld in vier
categorieën; 1) Demografie, 2) Leefstijl, 3) Fysieke en sociale omgeving en 4) Lichamelijke eigenschappen
Per kenmerk volgt hieronder een korte vergelijking van Helmond met de regio of van de regio met het
landelijk gemiddelde (afhankelijk van beschikbaarheid data).
Demografie
Helmond kent in 2010 een beduidend jongere bevolking dan de meer landelijke gemeenten in de rest van
het verzorgingsgebied (figuur 6.1). De gemiddelde leeftijd ligt in Helmond (38,7) dan ook een stuk lager dan
in het verzorgingsgebied (40,8).

39

Waarbij in de praktijk Geldrop meer op Eindhoven is georiënteerd en Mierlo meer op Helmond

40

Het werkgebied van het Elkerliek ziekenhuis beslaat daarnaast ook de Limburgse Peelgemeenten Helden en Meijel
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Figuur 6.1: Bevolkingsopbouw 2010
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Bron: CBS, bewerking Rabobank

Net als in het gehele verzorgingsgebied zal het percentage 65 plussers de komende 20 jaar flink toenemen.
Doordat de groep 45-54 en 55-64 jarigen in Helmond naar verhouding kleiner is dan in het verzorgingsgebied
ligt het tempo waarin Helmond vergrijsd lager dan in de omliggende gemeenten (figuur 6.2).
Figuur 6.2: Ontwikkeling aandeel 65 plussers
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Bron: Primos, bewerking Rabobank

Daarnaast is de stijging in Helmond minder sterk omdat er in Helmond relatief meer kinderen geboren
worden en men op basis van het bestaande migratiepatroon verwacht dat Helmond ook in de toekomst
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jongeren zal weten aan te trekken. Over de mate waarin de vergrijzing zal optreden verschillen de prognoses,
zo is de verwachting van het PEARL model van CBS/PBL dat het aandeel ouderen in Helmond toeneemt
van 13,5 procent in 2010 naar 18,1 procent in 2020 en 23 procent in 2030, een stuk hoger dan in de
Primos prognose uit figuur 6.2. Volgens de Primos prognose groeit het aandeel van 65 plussers in de totale
bevolking van Helmond van 13,5 procent in 2010 naar 19 procent in 2030 en in de overige gemeenten in het
verzorgingsgebied van iets meer dan 15 naar bijna 30 procent.
Fysieke en sociale omgeving
Meerdere aspecten uit de fysieke en sociale omgeving blijken van invloed te zijn op de gezondheidstoestand
en zorgvraag van de bevolking. De bevolking in grotere steden heeft doorgaans een hogere zorgvraag dan
die in landelijke gemeenten. Onder andere de hoeveelheid verkeer en de grotere onveiligheid zijn hiervoor
verantwoordelijk.
Factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld:
• Verkeersongevallen met slachtoffers – in Brabant Zuidoost lag dit op 1,53 per 1000 inwoners, in
Nederland is dit 1,71 per 1000 inwoners in 2008.
• In Helmond ervoer in 2006 8,3 procent van de inwoners geluidsoverlast (wijkt niet af van landelijk
gemiddelde), 3,6 procent ervoer stankoverlast (lager dan landelijk gemiddelde) en 9,8 procent ervoer
verkeersoverlast (wijkt niet af van landelijk gemiddelde).
• De score van Helmond op aspect geweldincidenten in de veiligheidsindex over 2007 is echter slechter
dan in gemeenten van vergelijkbare grootte41. Ook uit de AD misdaadmeter blijkt dat Helmond gemiddeld
meer misdrijven per 10.000 inwoners kent dan andere steden met 50.000 tot 100.000 inwoners. Dit
komt vooral doordat er in Helmond naar verhouding meer straatmisdrijven, geweldmisdrijven en overige
misdrijven worden gepleegd.
Leefstijl
Ongezonde leefgewoonten kunnen de kans op een aantal aandoeningen vergroten en zijn daarmee een
determinant voor ontwikkelingen in de zorgvraag. Binnen Nederland zijn er regionale verschillen tussen de
leefgewoonten van personen waardoor het ene gebied qua leefstijl een gezondere bevolking kent dan het
andere. De regio Zuidoost-Brabant scoort op dit vlak grotendeels rond het landelijk gemiddelde. Over de
periode 2005-2008 voldoet 54 procent van de bevolking aan de norm voor gezond bewegen42, de regio
wijkt daarmee niet af van het landelijke gemiddelde. In negatieve zin onderscheidt men zich doordat er meer
bovenmatige en zware drinkers zijn dan het landelijk gemiddelde (20,2 procent tegenover 17,7 procent). De
regio kent in 2005-2008 27,9 procent rokers en 6,4 procent zware rokers maar wijkt daarmee niet af van
het landelijk gemiddelde.
Lichamelijk eigenschappen
Overgewicht, ondergewicht en hoge bloeddruk zijn lichamelijke eigenschappen die de zorgvraag vergroten.
Uit de Zorgatlas blijkt dat inwoners van Zuidoost-Brabant op dit vlak niet-significant afwijken van het
landelijk gemiddelde. Van de bevolking kampt 46,5 procent met overgewicht, 10,6 procent met ernstig
overgewicht en 1,8 procent met ondergewicht. Verder lijdt 10,3 procent aan een te hoge bloeddruk.

41

Politie & wetenschap, 2007 – gemeentelijke veiligheidsindex.nl

42

De norm verschilt per leeftijdsgroep: jongeren (tot 18 jaar) moeten dagelijks minimaal één uur matig intensieve activiteit verrichten; voor volwassenen
(18-55 jaar) en 55-plussers geldt een half uur gedurende tenminste vijf dagen, bij voorkeur alle dagen van de week
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Zorgaanbod
Helmond had in 2009 364 vestigingen in de zorgsector. In tabel 6.1 staat de verdeling tussen de
vestigingen in de gezondheidszorg (onder andere ziekenhuizen en praktijken van artsen en therapeuten),
verpleging/verzorging met overnachting (ondermeer verpleeg- en verzorgingshuizen) en maatschappelijke
dienstverlening zonder overnachting (thuiszorg, maatschappelijk werk). Zoals in hoofdstuk 1 al werd getoond
is de zorgsector verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale werkgelegenheidsgroei in het
afgelopen decennium in Helmond. Tijdens de workshop gaven de vertegenwoordigers van de zorgsector
aan dat deze groei te maken had met de toegenomen zorgvraag en een inhaalslag in het kader van het
wegwerken van bestaande wachtlijsten.
Tabel 6.1: Vestigingen en banen in de gezondheidszorg
Branche

Vestigingen

Banen

Gezondheidszorg

265 (73%)

3.862 (50%)

Verpleging/verzorging

21 (6%)
Maatschappelijk dienstverlening 78 (21%)
Zorgsector totaal
364

1.602 (21%)
2.325 (30%)
7.789

Bron: ABF, 2010

Een deel van de vestigingen behoort toe aan zorginstellingen die een regionale functie vervullen. Tabel 6.2
geeft hiervan een overzicht en laat zien dat de meeste aspecten van zorg in Helmond aanwezig zijn.
Tabel 6.2: Regionale zorgaanbieders met vestiging in Helmond
Regionale zorgverleners

Aantal instellingen Helmond

Algemene Ziekenhuizen

1

Categorale instellingen

0

Verzorgingshuizen/verpleeghuizen

7

GGD

1

GGZ

1

Maatschappelijke ondersteuning

1

Gehandicaptenzorg

1

Aanbieders van thuiszorg

6

Jeugdzorg

1

Bron: Zorgatlas.nl, ABF/Dendrite (verzorgingshuizen/verpleeghuizen)

Verhouding tussen vraag en aanbod
Er zijn meerdere manieren om inzicht te krijgen in de verhouding tussen het aanbod van zorg en de vraag
naar zorg. Om te beginnen kunnen we kijken naar de verhouding tussen het aantal banen in de zorgsector
en de totale bevolking. Deze verhouding is gelijk aan het gemiddelde voor sterk stedelijke gemeenten. Het
aantal lokale zorgverleners per 10.000 inwoners ligt in Helmond echter lager dan in andere sterk stedelijke
gemeenten (tabel 6.3).
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Tabel 6.3: Aanbod lokale zorgverleners (2010)
Aantal
Helmond

Helmond per
10.000 inwoners

Sterk stedelijke gemeenten
per 10.000 inwoners

Huisartsen

47

5,3

6,8

Tandartsen

27

3,1

4,9

Fysiotherapeuten

44

5

6,7

Stadsapotheken

11

1,2

1,2

Verloskundigen

10

1,1

1,7

Wijkverpleegkundigen

14

1,6

2,4

Bron: ABF/Dendrite

Ondanks het lagere aantal zorgverleners per 10.000 inwoners zijn Helmondse ondernemers zeker niet
ontevreden over de zorg en de zorginstellingen. Zowel het aantal zorgvoorzieningen als de kwaliteit van de
zorgvoorzieningen wordt goed gewaardeerd (tabel 6.4). Dit oordeel wordt mede gestaafd door de uitkomsten
van de jaarlijkse ziekenhuis Top-100 van het AD. In het meest recente jaar (2010) eindigde het Elkerliek op
een 14e plaats. Over de afgelopen 5 jaar is het gemiddelde een 48e plaats in de lijst43.
Tabel 6.4: Ondernemersoordeel zorg
Kenmerk
Aantal zorgvoorzieningen
Kwaliteit zorgvoorzieningen

Belangrijk
90%
93%

Rapportcijfer Rapportcijfer
totaal
belangrijk
7,3
7,4
7,4
7,5

Bron: Rabobank, 2010

De sterke punten van de zorg in Helmond zijn volgens de deelnemers aan de enquête het feit dat
Helmond een eigen ziekenhuis heeft en daarnaast worden de ligging, spreiding en bereikbaarheid van
zorgvoorzieningen ook goed gewaardeerd. Een zwak punt van Helmond is volgens de respondenten dat
de woon- en verzorgingsmogelijkheden voor ouderen in aanmerking komen voor een kwantitatieve en
kwalitatieve verbetering.
Een ander duidelijk teken voor een mismatch tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg zijn
wachtlijsten. Deze zijn echter maar in beperkte mate openbaar beschikbaar, deels verouderd en sterk
gefragmenteerd naar type zorg en behandeling. Wat betreft ziekenhuiszorg is er in de digitale zorgatlas
van het RIVM een uitgebreid en up-to-date overzicht te vinden per polikliniek en behandeling. Op basis
van wachtlijstgegevens van december 2010 komt het Elkerliek Ziekenhuis daar relatief goed uit. Ook over
Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg zijn wachtlijstgegevens te vinden, deze stammen respectievelijk uit 2009
en 2005 en zijn daarmee naar alle waarschijnlijkheid niet representatief voor de huidige situatie. Voor
andere type zorgaanbieders zoals de GGZ zijn wachtlijstgegevens echter niet centraal beschikbaar.

43

Deze score is gebaseerd op 31 kwaliteitscriteria welke zijn terug te vinden op de site van het AD
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Trends en ontwikkelingen
Toename zorgvraag en economische effecten van de groei
 e vergrijzingsgolf zal rond 2040 een hoogtepunt bereiken, tevens heeft ook de toename van het aantal
D
mensen met chronische aandoeningen impact op de vraag naar zorg. De aard van de zorgvraag zal daardoor
in het komende decennium verder veranderen, in de publicatie Diagnose 2025 stelt men dan ook dat ‘het
ziektebeeld van de komende jaren wordt bepaald door de grote groep van vooral oudere mensen met een of
meer chronische aandoeningen’44. De uitdaging voor het aanbod van zorg is om hier in mee te gaan.
Voor de zorg in Helmond komt uit de prognoses van het NIVEL, in de vraag aanbod monitor (VAAM), naar
voren dat de behoefte aan eerstelijnszorg in de periode 2009-2014 sterk zal groeien. Men hanteert daarvoor
de volgende berekening: Totale zorgvraag toekomst = huidige zorgvraag x zorgvraag als gevolg van toename
bevolking x zorgvraag als gevolg van vergrijzing. Op de onderstaande aspecten voorziet men voor Helmond
een sterkere groei van de zorgvraag dan landelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Huisartsbezoek voor chronische aandoeningen als Diabetes, COPD en Cardiovasculair risico management
Aantal voorschriften voor alle in de VAAM onderscheiden typen geneesmiddelen
Aantal contacten met de fysiotherapeut
Aantal contacten met oefentherapeut
Aantal inwoners met psychosociale problemen
Contacten met diëtisten
Aantal geboorten en bevallingen

Een bijkomend effect van de toenemende zorgvraag is dat de zorgsector daardoor economisch gezien aan
belang wint. De zorgsector lijkt tot op heden relatief ongevoelig voor de directe effecten van de ontwikkeling
van de conjunctuur. In termen van werkgelegenheid, omzet en inkoop vertoont de zorgsector al een aantal
jaren op rij een duidelijke groei. Deze sector staat natuurlijk niet op zichzelf, bijvoorbeeld via de inkoop van
goederen en diensten draagt de sector bij aan de bredere economische ontwikkeling van een gemeente
of regio. In dat opzicht is het interessant om te weten welke sectoren mee weten te profiteren van een
groeiende zorgsector – met andere woorden wat de economische spin-off van de zorg is. Uit een landelijke
analyse van de bestedingen van zorginstellingen bij bedrijven blijkt dat er binnen de verschillende onderdelen
van de zorg45 veel bij elkaar wordt ingekocht. Daarnaast doen zorginstellingen een belangrijk deel van hun
uitgaven bij de groothandel, bouw & projectontwikkeling, rechtskundige diensten, facility management &
reiniging, levensbeschouwelijke organisaties, detailhandel, ICT en arbeidsbemiddeling. Wanneer het goed
gaat met de zorg staan bedrijven binnen deze branches vooraan in de rij om hierin mee te delen.

Schaars arbeidsaanbod
Arbeid wordt steeds schaarser doordat de verhouding tussen het aantal mensen in de potentiële
beroepsbevolking en het aantal ouderen verandert. Vanwege het arbeidsintensieve karakter van de sector
heeft deze verschuiving zeker zijn effect op de zorg. De participatiegraad46 van vrouwen en het aantal
vrouwen dat fulltime werkt is een belangrijke indicator voor het nog beschikbare arbeidspotentieel in
de zorg. In de periode 2000-2009 werd de groei van de werkgelegenheid in de zorg in Helmond (+66
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Rabobank & Be Bright - Diagnose 2025: over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg, 2010

45

Gezondheidszorg, verpleging/verzorging/begeleiding met overnachting en maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting.

46

Het aantal personen dat werkt als percentage van de potentiële beroepsbevolking
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procent) en in de regio (+45 procent) voor het overgrote deel opgevangen door een sterke toename van
het aantal vrouwen dat fulltime werkt. Inmiddels ligt de netto participatiegraad van Helmondse vrouwen
op 59,8 procent, iets boven het regionale en het landelijke gemiddelde. Dit komt vooral door de hogere
participatiegraad onder vrouwen tussen de 15 en 25.
Gezien de toenemende zorgvraag blijft een van de belangrijkste aandachtspunten voor de zorg het behoud
van voldoende personeel. In het simulatiemodel RegioMarge van Primant is het verwachte regionale tekort
aan zorgpersoneel berekend. Hier kwam uit dat de regio Zuidoost Brabant bij een laag scenario op een tekort
van 3,6 procent en bij een hoog scenario op een tekort van 5,3 procent uitkomt. Binnen Nederland zijn het
vooral de Randstedelijke gebieden waar de grootste tekorten worden voorzien. Onderzoeksbureau Prismant
concludeert dat er in de Brabantse regio’s verhoudingsgewijs een geringe belangstelling is voor MBOberoepsopleidingen in de zorg. Deze gebieden zouden de instroom van schoolverlaters in deze sectoren
kunnen stimuleren en er naar moeten streven om werklozen en werknemers uit andere bedrijfstakken voor
de sector te interesseren47.
Om de schaarste in het arbeidsaanbod te verminderen staan in het landelijke beleid een aantal maatregelen
centraal. Daarbij gaat het om het bevorderen van taakherschikking in de zorg zodat mensen gemotiveerder
zijn en blijven om in de sector te werken. Een tweede manier om capaciteitsproblemen tegen te gaan is
door de numerus fixus af te schaffen en het aantal opleidingsplekken te vergroten. De mogelijkheden om
dit te realiseren worden verder bestudeerd.48 Tijdens de workshops gaven de vertegenwoordigers van de
zorginstellingen aan dat het personele aspect voor hen een belangrijk aandachtspunt is. Tot op heden zijn
zij er echter altijd in geslaagd om de gewenste groei van het personeelsbestand te realiseren. Naast het
aantrekken van nieuwe werknemers ligt de focus ook op het behouden en gezond houden van hun huidige
personeel (duurzame inzetbaarheid)49.

Conjunctuur, budgettering en vergroten marktwerking
De invloed van de economische ontwikkelingen werkt door in de financiering van de zorg. De vraag naar
zorg neemt toe en ook de kosten blijven stijgen. Tegelijkertijd noopt het op orde krijgen van de begroting
de overheid tot het heroverwegen van haar bestedingen wat resulteert in een beperkte ruimte voor groei
van de zorgbudgetten. De marktwerking in de zorgsector dient dit voor een deel op te lossen en zal de
komende jaren doorzetten. Als gevolg daarvan wordt gaandeweg in meer zorgsectoren prestatiebekostiging
doorgevoerd en werken zorginstellingen steeds vraaggerichter en efficiënter. In het beleid van het huidige
kabinet is een van de centrale thema’s ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’. Het streven is om minder
complexe zorg waar mogelijk dichter bij huis aan te bieden50. Verder zijn fusies toegestaan maar alleen als
deze bedoeld zijn om draagvlak voor complexe zorg te behouden. De focus op kleinschaligheid en nabijheid
is ook voor Helmondse zorginstellingen van belang, zo stelt de Zorgboog in haar huisvestingsplan dat
men grootschalige locaties wil afbouwen en verspreid door de regio het aantal kleinschalige woon-zorg
voorzieningen wil uitbreiden51.
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Prismant - Arbeid in Zorg en Welzijn 2009

48

Ministerie van VWS – Zorg die werkt: de beleidsdoelstellingen van de minister van VWS

49

Zie in dat kader ook pagina 132-137 uit Diagnose 2025.
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Ministerie van VWS - Zorg die werkt: de beleidsdoelstellingen van de minister van VWS, januari 2011
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Zorgboog (2011), Huisvestingsplan
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Grotere aandacht voor levensstijl
In lijn met de trend om te streven naar een efficiëntere zorg komt er ook meer aandacht voor levensstijl.
De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt in haar advies ‘Perspectief op gezondheid’ dat er een
grote potentie schuilt in het verleggen van het accent van zorg voor ziekte naar gedrag en gezondheid52.
Dit wordt ook onderschreven in andere studies53. Burgers hebben eigen verantwoordelijkheid voor hun
gezondheid, in dit kader spreekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het stimuleren van
een positief leefstijlbeleid. De wetgeving omtrent een rookvrije horeca is een voorbeeld van het beperken van
de schadelijke omgevingseffecten van ongezonde keuzes van individuen. Hoewel de bevolking zelf de keuze
maakt voor een bepaalde levensstijl kunnen overheid en bedrijfsleven de mogelijkheden om ‘gezonde’ keuzes
te maken wel stimuleren. Natuurlijk hebben ze daar zelf ook belang bij aangezien ze in de dagelijkse praktijk
geconfronteerd worden met de kosten die ongezond gedrag met zich meebrengt (onder andere doordat
meer verzuim tot een lagere arbeidsproductiviteit leidt en de kosten van de zorg deels door bedrijfsleven en
overheid worden betaald).

Technologische ontwikkeling
De ontwikkeling van technologie in de zorg zet door en is hard nodig om de productiviteit te verhogen.
Naast betere plannings- en beheersprocessen, verbetert ook de technologie op het gebied van domotica,
radiologie en zelftesten voor preventie en screening. Dit levert ook nieuwe bedrijvigheid op in de sector. In
de workshop werd aangegeven dat er qua technologie ook nu al ontzettend veel mogelijk is. Het is dan ook
de vraag of de beschikbaarheid van technologie de belangrijkste bottleneck voor een efficiëntere zorgsector
is. Wat meespeelt is dat de stimulans voor instellingen om gebruik te maken van nieuwe technologische
mogelijkheden deels ontbreekt door bestaande (financierings)constructies en regelgeving. De bundeling van
(inkoop)capaciteit van instellingen op gemeentelijke of regionale schaal zou hier voor een deel uitkomst
kunnen bieden.

52

RVZ - perspectief op gezondheid 2020, 2010.

53

Rabobank & Be Bright - Diagnose 2025: over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg, 2010 en RIVM – Van gezond naar beter: kernrapport
van de volksgezondheid toekomstverkenning, 2010.

Winkelen
-- CBW MITEX (2011), Re’structure 2020
-- Goudappel Coffeng (2009), Euregionaal Koopstromenonderzoek Stadsregio Arnhem Nijmegen
-- HBD, Blauw Research, Thuiswinkel.org (2010), Ontwikkeling online bestedingen 2004-2009
-- Jones Lang LaSalle (2010), Retailmarktspecial 2010
-- Klantinteractiekenniscentrum (2010), www.klantinteractiekenniscentrum.nl
-- Nicis institute (2010), “De gemeenten zijn niet de oorzaak van winkelleegstand, maar ze moeten wel de
‘rommel’ opruimen.” – interview met Gerard Zandbergen (Locatus).
-- Rabobank (2011), Koopstromenmonitor 2009
-- Rabobank (2010), Cijfers en Trends oktober 2010

Laat een wielerwedstrijd of een ander sportevenement finishen op de Traverse.

Werkbezoeken van ondernemers van buitenaf aan Helmond.

Actie 1: Creëer, in overleg met andere gemeenten, een maandelijks werkbezoek voor ondernemers.

Aanbeveling 7: Leer elkaar kennen door middel van maandelijkse werkbezoeken

Actie 1: Zet een database op met gegevens over de stand en ontwikkeling van de 'Brains' van Helmond

Aanbeveling 6: Kwantificeer (de ontwikkeling van) de bijdrage van Helmond binnen Brainport

Actie 2: Onderzoek de mogelijkheden voor revitalisering en ruimtewinst op bestaande bedrijventerreinen.

Actie 1: Blijf aansturen op de uitbreiding van de beschikbare ruimte op bedrijventerreinen.

Aanbeveling 5: Breid de ruimte op bedrijventerreinen uit en revitaliseer bestaande terreinen

Actie 2: Bepaal of, hoe en door wie de de doorstroom op knelpunten kan worden verbeterd
Actie 3: Veraangenaam het wachten op de plaatsen waar mensen vaak moeten wachten
(spoorwegovergangen en bruggen). Plaats op die plekken een bord met headlines uit het
nieuws/beurskoersen/gemeentelijke mededelingen, deel koffie uit, plaats een bord met wachttijd afteller,
promoot de evenementen die in Helmond plaatsvinden, et cetera.

Actie 1: Inventariseer de knelpunten, al dan niet met input van ondernemers en bewoners.

Literatuur

Aantal deelnemende ondernemers.

Aantal werkbezoeken per jaar.

Aantal patentaanvragen.

Beschikbaar arbeidspotentieel met een technische opleiding.

Aantal afstudeerders op Food Technology Park Brainport en High Tech Automotive Campus.

Aantal studenten op Food Technology Park Brainport en High Tech Automotive Campus.

Aantal banen in hightech industrie, food en automotive.

Aantal bedrijven in hightech industrie, food en automotive.

Aantal hectare uitgeefbaar bedrijventerreinen.

Doorstroom op verkeersknelpunten.

Aantal werknemers dat gebruikmaakt van de verbindingen tussen de treinstations en de werklocaties.

Aantal verbindingen tussen de treinstations en de werklocaties.

Artikelen of items waarin Helmond positief in het nieuws komt.

Aantal ondernemers per werkbezoek.

Aantal werkbezoeken van ondernemers van buitenaf.

Aantal ondernemers als ambassadeur van Helmond.

Bronnen

Aanbeveling 4: Pak de specifieke knelpunten aan

Actie 1: Plan een gesprek tussen de gemeente en ondernemers op bedrijventerreinen om na te gaan waar
concreet behoefte aan is.

Aanbeveling 3: Verbeter de verbinding tussen de stations en de werklocaties

Actie 2: Imago-onderzoek 2012. Bijvoorbeeld met de Lokale Imago Monitor, gebruikt in het imago-onderzoek in 2004.

-

Ondernemers als ambassadeur van de stad.

Actie 1: Neem in het stadsmarketingplan de volgende elementen op

Aanbeveling 2: Draag het goede ondernemersklimaat uit

-

Ondernemingsklimaat en arbeidsmarkt
-- Ecorys (in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken) (2010), Benchmark Ondernemingsklimaat
2010.
-- Gemeente Helmond (2006), Zicht op Economische Zaken; Focus op Automotive en Food.
-- Gemeente Helmond (2009), Economische Thermometer
-- Gemeente Helmond (2010), Werkloosheid in Helmond 2010
-- Rabobank (2004), Helmond op de kaart
-- Rabobank (juni 2010), Regio Top 40 2009
-- Rabobank (juni 2009), Regio Top 40
-- Rabobank (2010), Economisch Kwartaalbericht Maart 2010
-- Rabobank (2010), Economisch Kwartaalbericht Juni 2010
Fysieke beeldmerken op de toegangswegen van Helmond.

I

Maak gebruik van de ´geuzennaam´ sportiefste stad van Nederland en/of Helmond industriestad.
Plaats ‘iconen/landmarks’ van Brainport, Food en Automotive of Helmondse uitvindingen
(Helmondse Parels) op zichtlocaties en plekken waar mensen de stad binnenkomen.

Actie 1: Neem in het stadsmarketingplan de volgende elementen op

KPI's

Wonen
-- Conceptplanning Brandevoort (2011), beschikbaar op www.helmondbrandevoort.nl
-- CPB (2010), Macro Economische Verkenning 2011
-- EIB (2010), Succesvol binnenstedelijk bouwen
-- Gemeente Helmond (2007), Helmond bouwt de toekomst: goed wonen dus! Woonvisie 2007-2015
-- Gemeente Helmond (2010), Hoe staat Helmond er anno 2010 voor?
-- Gemeente Helmond (2009), Strategische visie ontwikkelperspectief Kanaalzone Helmond
-- Gemeente Helmond (2010), Convenant prioritering/fasering woningbouw 2010 tm 2012
-- Gemeente Helmond (2010), De klok op leisure….tijd voor vrijetijd: Nota vrijetijdsvoorzieningen Helmond
2010-2015
-- NVM (2010), Het eind van een vijftigjarig feestje’ (column Rudy Stroink)
-- Rabobank (2011), Kwartaalbericht woningmarkt februari 2011
-- SRE (2009), Regionaal Woningbouwprogramma 2010-2020
-- SRE (2010), Het geniale wonen,  inspiratiedocument woonvisie 2010-2020

Aanbeveling 1: Onderneem gerichte acties ter bevordering van het imago van Helmond

Aanbevelingen	
  en	
  acties
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Bijlagen

Aanbeveling 8: Zet in op ‘passende’ opleidingen

Aanbevelingen	
  en	
  acties

De heer J. Driessen, Driessen HRM - Payroll
De heer J. Akkers, Adriaans Bouwgroep
De heer N. van Eijk, Seiber Groep
De heer P. Dankers, E-quest
De heer P. Raaijmakers jr, Raaijmakers B.V.
Mevrouw E. de Kimpe, Ariza
Mevrouw F. de Kimpe, Ariza
Mevrouw A. Kuijpers, Kuijpers Installaties
De heer H. Hertogs, Huijbregts Groep
De heer R. Hannes, Alterra
Mevrouw T. van de Westerlo, Prinssen Hair Design
De heer J. op den Berg, GBO Design - Engineering
De heer A. Heijligers, Hoffman Groep

De heer J.R. Swinkels, Bavaria
De heer F. Lipman, Benteler Engineering Services
De heer C.A. Wolse, Elkerliek Ziekenhuis
De heer F. Mulders, Fokker Landing Gear

Ac tie 1: Organiseer een kijkje in de keuken bij bedrijven die vooroplopen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
Ac tie 2: Stimuleer het fietsgebruik in de stad door snelle verbindingen te c reëren en maak de wegen op
(bijvoorbeeld) de bedrijfsterreinen veiliger.

Aanbeveling 14: Bevorder gezonde leefgewoonten onder inwoners en personeel

Ac tie 1: Ga in gesprek met zorginstellingen en inventariseer hun knelpunten.

Aanbeveling 13: Creëer de randvoorwaarden voor een bloeiende zorg

Ac tie 1: Maak een lijst van leegstaande panden, zoek naar tijdelijke oplossingen of zorg dat ze een andere
bestemming kunnen krijgen.

Aanbeveling 12: Bestrijd de leegstand

Zorg
-- AD (2010), Ziekenhuis top 100
-- Elkerliek ziekenhuis (mei 2010), Jaardocument 2009
-- Ministerie van VWS (2011), Zorg die werkt: de beleidsdoelstellingen van de minister van VWS
-- Prismant (2009), Arbeid in Zorg en Welzijn
-- Politie & wetenschap (2007), Gemeentelijke veiligheidsindex.nl
-- Rabobank & Be Bright (2010), Diagnose 2025: over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg
-- RIVM (2010), Van gezond naar beter: kernrapport van de volksgezondheid toekomstverkenning
-- RVZ (2010), Perspectief op gezondheid 2020
-- Zorgboog (2011), Huisvestingsplan
Aantal verkeersongevallen en verkeerstelling op kruispunten

In- en uitstroom zorgopleidingen Helmond en omgeving.

Banen en vac atures in de zorg.

Bevolkingsontwikkeling (in Helmond en verzorgingsgebied).

Bestaande nieuwbouw- en uitbreidingsplannen voor zorgc entra.

Aantal nieuwe vestigingen van zorgverleners en –instellingen.

Aantal m2 winkelruimte in planfase of ontwikkeling.

Aantal leegstaande panden en m2 winkeloppervlak.

Overzic ht van winkels die er mee ophouden (per branc he).

Verblijfstijd in de binnenstad.

Besteding per bezoeker.

Overzic ht van nieuwe winkels (per branc he).

Passantentelling winkelgebied.

Investeringen in kwaliteitsverbetering binnenstad door ondernemers en gemeente.

Bezoekersaantallen van de belangrijkste trekkers.

Aantal ‘opgepluste’ woningen in woningvoorraad

Aantal opgeleverde starterswoningen

Kwantiteit en kwaliteit horec avoorzieningen

Ontwikkeling van de betaalbaarheid

Ontwikkeling van de woningprijzen

Aantal te koop staande woningen

Verhuizingen binnen Helmond per leeftijdsgroep

Verhuizingen vanuit Helmond per leeftijdsgroep

Verhuizingen naar Helmond per leeftijdsgroep

Aantal geworven studenten door het bedrijfsleven.

Deelnemers workshops

Ac tie 3: Van gas naar gras - c reëer verblijfsplaatsen (groen en terrassen).

Ac tie 1: Identific eer de belangrijkste trekkers en stel een gezamenlijk plan op om ze verder in de markt te zetten.
Ac tie 2: Benut de uitbreiding van het winkelaanbod om gebieden met elkaar te verbinden en geef een
gezamenlijke kwaliteitsimpuls aan het bestaande winkelgebied.

Aanbeveling 11: Creëer een eigen identiteit voor het centrum

Ac tie 6: Organiseer een jaarlijks evenement voor nieuwe bewoners (bijvoorbeeld in het c entrum en het kasteel).

Ac tie 3: Verbeter de toegang tot de woningmarkt en fac iliteer financ iering.
Ac tie 4: Leg c ontac t met hogesc holen en universiteiten en biedt inhoudelijke exc ursiemogelijkheden voor
groepen studenten waarbij ze Suytkade en andere voorbeeldprojec ten in Helmond aandoen.
Ac tie 5: Stimuleer partic uliere huiseigenaren en woningc orporaties om woningen aantrekkelijk te maken of
te houden voor ouderen (‘opplussen’).

Ac tie 2: Initieer een onderzoek naar de woonwensen van Helmondse jongeren en studenten.

Ac tie 1: Monitor de ontwikkelingen op de woningmarkt

Aanbeveling 10: Stimuleer vestigers en behoud verhuizers

Ac tie 2: Zet een werkgeversloket voor de arbeidsmarkt bij de gemeente.

Ac tie 1: Vind en win studenten voor het bedrijfsleven.

Aanbeveling 9: Ondernemers, wees creatief in uw zoektocht naar personeel

Ac tie 2: Leg c ontac t tussen de onderwijsinstellingen en bedrijven voor passende c urric ula, stages en gastsprekers.
Gastsprekers van Helmondse bedrijven.

De heer W. Giesbers, Adriaans Groep
De heer L. Reijnen, Duvedec
De heer W. van Zantvoort, JH de Wit en Zn. / Don Quichotte
De heer M. Heerkens, Lavans B.V.
De heer W. van den Berg, Prinsen Food Group
De heer. G. van der Linden, SBK Advies en Training
De heer F. Rutten, Stichting Bedrijventerreinen Helmond
De heer A. Cooijmans, Van Dorp Installaties
De heer R. van Gemert, Van Gemert Meubelen
De heer R. Claessen, Ramaer B.V.
De heer Razenberg, RSW Accountants
Mevrouw M. van der Meer, Machinefabriek van de Weert
De heer M. van Kempen, Fitland
De heer E. de Munck, Vahlkamp
Mevrouw A. Knoet, ROC ter AA

Ac tie 1: Onderzoek de mogelijkheden voor extra opleidingen voor de industrie, eventueel als dependanc e van TU Eindhoven.
Stageplekken bij Helmondse bedrijven.

KPI's
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De heer T. Jansen, Jansen Recycling
De heer L. Kusters, TNO Automotive
De heer Ph. van Esch, Vescom/VICH
De heer H. Ouwendijk, Vlisco
De heer A. Costermans, Xycarb
De heer H. Plagge, Zorgboog
De heer Th. van Kroonenburg, Atlant Groep
De heer D. Van der Star, De Groene Campus
De heer A. Driessen, Rabobank Helmond
De Heer V. Veldhof, Rabobank Helmond
De heer B. van der Heiden, Rabobank Helmond
Mevrouw Y. van Mierlo, Gemeente Helmond
De heer M. Jacobs, Gemeente Helmond
De heer S. Kern, Gemeente Helmond
De heer R. Aalders, Rabobank Nederland
De heer T. Geijer, Rabobank Nederland
Mevrouw S. van Trier (discussieleider), Simone van Trier. Dat spreekt
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II

Prestatiemonitor

82

83

III

Definities economische thermometer

Algemeen
-- Arbeidsvolume: arbeidsvolume werknemers en zelfstandigen in arbeidsjaren
-- Bruto toegevoegde waarde: loonkosten + afschrijvingen + financiële lasten + bedrijfsresultaat

Variabelen economisch groei
-----

Winstgroei: bedrijfsresultaat 2009 t.o.v. bedrijfsresultaat 2008
Productiegroei: bruto toegevoegde waarde 2009 t.o.v. bruto toegevoegde waarde 2008
Investeringsgroei: investeringen 2009 t.o.v. investeringen 2008
Arbeidsvolumegroei: arbeidsvolume 2009 t.o.v. arbeidsvolume 2008

Variabelen economisch kracht
-----

Arbeidsproductiviteit: bruto toegevoegde waarde / arbeidsvolume
Rentabiliteit op eigen vermogen (REV): bedrijfsresultaat als % van het eigen vermogen
Investeringsratio: investeringen als % van de bruto toegevoegde waarde
Werkgelegenheidsfunctie: arbeidsvolume als % van de beroepsbevolking
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IV

Regionale zorgaanbieders

Alle drie de branches kennen een aantal (grotere) instellingen die een regionale functie vervullen. Het
onderstaande overzicht geeft een indruk van het werkgebied en de capaciteit van de verschillende
instellingen. Dit overzicht is gebaseerd op de informatie op de sites van deze organisaties.

Elkerliek ziekenhuis
Vestigingen
Werkgebied (gemeenten)
Werkgebied (omvang)
Cliënten/Patiënten
Capaciteit

Helmond en Deurne, poliklinische zorg ook in Gemert
Primair: Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek
Buitengebied: Asten, Boekel, Helden, Meijel, Mierlo en Someren
250.000 inwoners
In 2008 adherentie54 van 140.876 personen wat betreft kliniek en dagverpleging, polikliniek 157.417
494 bedden, 17.851 opnamen excl. overnamen en dagverpleging, eerste polikliniekbezoeken 109.909, overige polikliniekbezoeken 177.547, verpleegdagen
15.623, klinische verpleegdagen 101.579.

GGD Brabant-Zuidoost
Vestigingen
Werkgebied (gemeenten)

Werkgebied (omvang)
Cliënten/Patiënten
Capaciteit

Helmond en Eindhoven
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, GeldropMierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot,
Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven,
Waalre
735.164 inwoners
nb
nb

Novadic-Kentron
Vestigingen

Werkgebied (gemeenten)
Werkgebied (omvang)
Cliënten/Patiënten
Capaciteit

Bergen op Zoom, Boxtel, Breda, Cuijk, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Oss,
Roosendaal, Tilburg, Uden plus samenwerking met Novafarm zorgboerderijen
in buitengebied.
Locatie Helmond bestrijkt Helmond, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en
Someren
204.725
+13.000
260 opnameplaatsen

GGZ Oost-Brabant
Vestigingen
Werkgebied (gemeenten)
Werkgebied (omvang)

54

4 locaties (Boxmeer, Helmond, Oss, Veghel) + 2 landgoederen (Rosmalen en
Boekel)
Sterk in Oost-Brabant en Noord-Limburg maar open voor iedereen
Het betreft een gebied met ruim 600.000 inwoners.

De adherentie van een ziekenhuis wordt berekend door het marktaandeel van een ziekenhuis in een gemeente te vermenigvuldigen met het aantal
inwoners in de betreffende gemeente. Het marktaandeel wordt berekend door het aantal opnamen van ziekenhuis X in  gemeente Y te delen door het
totaal opnamen in gemeente Y.
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Vitalis
Werkgebied
Clienten/patiënten

Vitalis Zorg Groep is werkzaam in de Zorgkantoorregio Zuidoost-Brabant en
Zuid Limburg.
1.544 intramuraal, 515 extramuraal en 350 voor dagactiviteiten

SMO Helmond
Werkgebied

Cliënten/patiënten

In recente jaren heeft SMO ook de regio rondom Helmond (de Peelregio)
actief benaderd om voorzieningen te creëren, om hiermee de druk op de
stad Helmond te verminderen. Dit heeft geresulteerd in woonbegeleiding in
Deurne, Asten, Gemert - Bakel, Laarbeek en Someren.
2.000 per jaar

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
Vestigingen
Werkgebied

Onder andere Helmond
Regio Helmond

Stichting St. Annaklooster
Werkgebied

Regio Eindhoven en Helmond

Savant
Vestigingen
Werkgebied
Cliënten/patiënten

Helmond, Asten, Deurne, Someren en Geldrop-Mierlo
Regio Helmond
4.500 thuiszorgklanten en 420 klanten in woon-/zorgcentra en steunpunten

Zorgboog
Vestigingen
Werkgebied
Cliënten/patiënten

Helmond, Asten, Deurne, Laarbeek, Someren en Mierlo
Regio Helmond
nb

Stichting ORO
Vestigingen
Werkgebied
Cliënten/patiënten

Helmond (hoofdvestiging), wooneenheden in Helmond, Asten, Deurne,
Someren, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo
Regio Helmond
1.550 personen
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V Visiekaart Helmond
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