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Voorwoord
Als betekenisvolle relatie van de Rabobank Roermond-Echt bieden
wij u graag de tweede editie aan van Economisch Profiel Roermond-Echt (2011).
Deze exclusieve uitgave bevat een regionale verdieping
van de Christoffellezing zoals op 14 december uitgesproken door chef-econoom Wim Boonstra van
de Rabobank Groep. Met de Christoffellezing, onze
traditionele eindejaarslezing, willen wij onze zakelijke
relaties een deskundige vooruitblik geven op het jaar
dat komen gaat.
Om de beschreven economische ontwikkelingen ook
in regionaal perspectief te plaatsen, hebben wij naast
lokaal economisch onderzoek ook met een select
aantal betrokkenen interviews gehouden. In deze
persoonlijke gesprekken is voor verschillende sectoren
de balans opgemaakt over 2011 en vooruit geblikt
naar de regionale ontwikkelingen in 2012. Onze dank
gaat uit naar alle geïnterviewden voor hun spontane
medewerking. De onderzoekers van KEO danken wij
voor de samenstelling van deze regionale profielschets.
Namens alle collega’s van de Rabobank RoermondEcht wens ik u fijne feestdagen en een succesvol 2012.

Bart van Iersel
Directeur Rabobank Roermond-Echt
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Inleiding
In deze publicatie staat de economische stand van zaken in het werkgebied van
Rabobank Roermond-Echt centraal.
Deze analyseren we door de volgende vragen te
beantwoorden:
• Wat is de structuur van de economie en hoe
presteerde het bedrijfsleven in het werkgebied
in 2010?
• Wat is de verwachte economische ontwikkeling
op de korte termijn?
• Hoe zien regionaal belanghebbenden de meest
recente economische ontwikkelingen en wat zijn
hun verwachtingen voor 2012?

Het werkgebied van Rabobank Roermond-Echt
bestaat uit vier gemeenten: Echt-Susteren, Maasgouw,
Roerdalen en Roermond. Hoewel het werkgebied van
de bank niet de gehele oppervlakte van de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw beslaat, is er vanuit
praktisch oogpunt voor gekozen om deze gemeenten
in hun geheel in het onderzoek mee te nemen. Waar
relevant vergelijken we de vier gemeenten met de
regio Midden-Limburg en Nederland.

Deze publicatie bestaat uit twee delen. In het eerste
deel gaan we in op de economische structuur, de
bedrijfsprestaties en de economische verwachtingen
op de korte termijn. Dit gebeurt op basis van
cijfermateriaal van de Rabobank, het werkgelegenheidsregister LISA en statistieken van het UWVWerkbedrijf. In het tweede deel blikken we met
regionale ondernemers en beleidsmakers terug op
2011 en kijken we vooruit naar 2012. Hiervoor hebben
negen interviews plaatsgevonden waarvan in deze
brochure de uitwerking is opgenomen.
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De economie van regio Roermond-Echt
Dit hoofdstuk behandelt de economische structuur en economische prestaties van
het bedrijfsleven in de regio Roermond-Echt. De rapportcijfers die daarbij worden
gepresenteerd, zijn relatieve cijfers en moeten worden gelezen tegen de achtergrond van de huidige macro-economische context.
Voordat dit hoofdstuk ingaat op de economische
prestatie van de regio Roermond-Echt, wordt om die
reden een beeld geschetst van de huidige
economische stand van zaken.

1.1 Macro-economische
ontwikkelingen
Sinds halverwege 2009 groeit de Nederlandse
economie weer stapsgewijs. In 2010 leidde dit tot
een economische groei van 1,8 procent. In het
eerste kwartaal van 2011 leek de economie nog
goed te presteren, maar inmiddels lijkt de groei van
de economische activiteit langzaam tot stilstand te
komen. De wereldhandel, en daarmee de Nederlandse
handel, groeit beperkt. Daarnaast vertoont de
industriële productie de laatste maanden een afname
en de vooruitzichten op basis van de beoordeling
van de orderportefeuille zijn niet hoopgevend.
Ook de consumenten kunnen en willen de kar niet
trekken, aangezien het reëel besteedbaar inkomen
van huishoudens afneemt. Dit komt door reële

loondalingen en de bezuinigingen van de overheid.
Het is dus niet verwonderlijk dat het economische
herstel in de loop van 2011 aan kracht heeft ingeboet.
Op de arbeidsmarkt nam het arbeidsaanbod weer
toe, jongeren die tijdens de crisis bleven doorstuderen
zijn inmiddels klaar en stellen zich beschikbaar op de
arbeidsmarkt. Op de woningmarkt was sprake van een
tijdelijke opleving als gevolg van de verlaging van de
overdrachtsbelasting. Deze bood echter geen blijvend
soelaas aangezien zowel de transactieaantallen als de
woningprijzen in 2011 nog onder druk stonden.
Door de voortwoekerende financiële crisis en het
mede daardoor traag verlopende economische herstel
zijn de vooruitzichten voor een open economie als
Nederland in 2012 matig. De onzekerheden zijn groot.
De Europese schuldencrisis heeft de angst voor een
nieuwe recessie aangewakkerd, maar ook de wankele
overheidsfinanciën van de Verenigde Staten zullen
later dit jaar voor nieuwe onrust kunnen zorgen. Naar
verwachting komt de economische groei in ons land
dit jaar uit op 1¾ procent en in 2012 op 1 procent.1
1

Rabobank – Economisch Kwartaalbericht september 2011.
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Figuur 1.1: Sectorstructuur (2010,
percentage banen per sector)

Figuur 1.2 S
 ectorale werkgelegenheidsontwikkeling vier gemeenten (2000-2010)

Figuur 1.1: Sectorstructuur (2010, % banen per sector)

Figuur 1.2 Sectorale werkgelegenheidsontwikkeling
vier gemeenten (2000-2010)
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1.2 De economische structuur van
regio Roermond-Echt
Sectorstructuur
De regio Roermond-Echt heeft een totale bevolking
van 133.000 inwoners, bezit 63.000 banen en 9.800
vestigingen. De vier gemeenten Roermond,
Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren zijn samen
goed voor iets minder dan 60 procent van de totale
bevolking, werkgelegenheid en vestigingen in
Midden-Limburg. De werkgelegenheid in de gehele
regio Midden-Limburg is relatief sterk georiënteerd
op de industrie, detailhandel en zorg. Ten opzichte
van Nederland kent de regionale industrie een veel
sterkere specialisatie op de vervaardiging van metaal,
rubber, kunststof en overige mineralen.
De werkgelegenheid in dienstverlenende sectoren
als informatie & communicatie, financiële instellingen
en zakelijke dienstverlening is relatief beperkt.
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De vier gemeenten in het werkgebied wijken op
hoofdlijnen weinig af van het regionale beeld (figuur
1.1). Per gemeente zijn er wel specialisaties aan te
wijzen. De landbouw is groot in Roerdalen, de
industrie in Roermond (onder andere Rockwool, SIF
en Smurfit Kappa) en Maasgouw (Cehave), vervoer
& opslag (UPS) en horeca in Roerdalen, zorg is in alle
gemeenten behalve Roerdalen oververtegenwoordigd en detailhandel in alle gemeenten behalve
Maasgouw. Roermond vormt het bestuurs- en
onderwijshart van het gebied met een relatief groot
aantal banen bij de overheid.

Figuur 1.3: Verdeling economische
indicatoren

Figuur 1.3: Verdeling economische indicatoren

Figuur 1.4: Ontwikkeling niet-werkende werkzoekenden
(index januari
2007=100)
Figuur 1.4: Ontwikkeling
niet-werkende
werkzoekenden
(index januari 2007 = 100)
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In het afgelopen decennium is het totale
aantal banen in de vier gemeenten met 4.000
toegenomen. Niet alle sectoren hebben daar
in dezelfde mate aan bijgedragen (figuur 1.2).
Zo is de werkgelegenheid in de industrie sterk
gekrompen, maar daar stond een flinke groei van
de detailhandel (onder andere Designer Outlet
Center), zakelijke dienstverlening en zorg
tegenover.
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waarde. Het aantal vestigingen is meer gelijkmatig
over het gebied verdeeld. Hiertoe worden zowel
hoofd- als nevenvestigingen gerekend.
In Roermond zijn er 4.100 vestigingen, in EchtSusteren 2.500, in Maasgouw 1.850 en in Roerdalen
1.350. Bijna de helft van alle vestigingen behoort
tot de groot- en detailhandel, zakelijke dienstverlening of zorg.

Arbeidsmarkt
Verdeling economisch belang
Binnen het werkgebied is Roermond de
economische hoofdplaats (figuur 1.3). Met ruim
36.000 banen heeft de gemeente meer dan de
helft van de totale werkgelegenheid in het gebied.
Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen hadden
begin 2010 respectievelijk 12.000, 9.000 en 5.600
banen. Ook wat betreft bruto toegevoegde waarde
is het Roermondse bedrijfsleven goed voor meer
dan de helft van de totale bruto toegevoegde

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft zich de afgelopen
jaren in internationaal perspectief redelijk staande
gehouden. Daarbij speelt mee dat bedrijven tijdens
de crisis veel personeel in dienst hebben gehouden,
omdat het vanwege de bestaande krapte op de
arbeidsmarkt voorafgaand aan de crisis wel eens
lastig zou kunnen zijn om bij een aantrekkende
economie genoeg nieuwe medewerkers te vinden.
Hierdoor is er in de afgelopen jaren veel reservecapaciteit ontstaan en hiervan wordt eerst gebruik
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1.3 Over de Regionaal-Economische
Thermometer
gemaakt, alvorens nieuw personeel wordt geworven.
Dit laat niet onverlet dat er in 2010 in bepaalde
sectoren (zoals industrie, bouw en vervoer & opslag)
wel degelijk sprake was van een flinke afname van de
werkgelegenheid.
Het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW’ers)
geeft een goede indicatie van het beschikbare
aanbod op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om alle
personen die bij het UWV-Werkbedrijf staan ingeschreven als werkzoekende. Uit figuur 1.4 blijkt dat het
aantal werkzoekenden in de vier gemeenten enorm
is gedaald in de periode van begin 2007 tot medio
2011. In de ‘Regionale arbeidsmarktschets’ van het
UWV wordt aangegeven dat de huidige groep
NWW’ers vooral bestaat uit oudere werkzoekenden
met een laag opleidingsniveau, een groep die
overwegend moeilijk aan het werk komt. Aan de
andere kant was de vraag naar jongere werkzoekenden zodanig dat het aantal werkzoekenden jonger
dan 27 jaar sterk is teruggelopen.2

De Regionaal-Economische Thermometer (RET) meet
de economische prestaties van Nederlandse regio’s
en vergelijkt die met het Nederlandse gemiddelde.
De prestaties worden gemeten aan de hand van
acht deelindicatoren. Deze acht deelindicatoren
zijn ondergebracht bij twee hoofdindicatoren:
‘economische groei’ en ‘economische kracht’.
Samen vormen zij de score voor de ‘economische
prestatie’. Onderstaande figuur geeft de opbouw
van het model weer.
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
10 procent bedraagt, dan scoort een regio met een
gemiddelde winstgroei van 10 procent een waardering van een zes. Ligt het cijfer boven de zes, dan
heeft de regio een hogere winstgroei gekend. Een
waardering met een cijfer onder de zes duidt op een
minder dan gemiddelde score en wordt daarom als

2
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Bron: UWV-Werkbedrijf – Regionale arbeidsmarktschets,
Noord- en Midden-Limburg, juli 2011.

onvoldoende beoordeeld.3 Het rapportcijfer voor
‘economische groei’ en ‘economische kracht’ is het
ongewogen gemiddelde van de rapportcijfers voor
respectievelijk de vier groei- en de vier krachtindicatoren. Het rapportcijfer voor de economische
prestatie is het ongewogen gemiddelde van de
cijfers voor groei en kracht. De rapportcijfers zijn
berekend op basis van verschillende bronnen.
Dit zijn onder andere de MKB-database en de
Monitor Bedrijfsactiviteit van de Rabobank,

de financiële jaarrekeningen van het CBS en de
werkgelegenheidscijfers uit het zogenoemde
LISA-bestand (Landelijk Informatie Systeem
Arbeidsorganisaties). De rapportcijfers worden
ieder jaar opnieuw berekend met de meest actuele
gegevens. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan
tussen de cijfers die wij dit jaar over 2010 presenteren en de cijfers die wij komend jaar over hetzelfde
jaar presenteren. Deze verschillen hebben te maken
met de actualisatie van het bronmateriaal.

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.
Economisch profiel Roermond-Echt | 13

1.4 E
 conomische prestaties
in regio Roermond-Echt
De rode draad in de bedrijfsprestaties in 2010 was het
(gedeeltelijke) herstel van winst en productie. Het
herstel werd grotendeels gedragen door de opleving
van de wereldhandel en regio’s met een groot belang
van exportgeoriënteerde sectoren profiteerden als
eerste hiervan. Dit waren ook de regio’s die als eerste
rake klappen kregen toen de recessie uitbrak.
In onze jaarlijkse ranglijst van het economisch
presteren van de Nederlandse regio’s, de Regio Top 40,
presteerde Midden-Limburg een stuk beter dan in
2009 en steeg van de onderste regionen naar de
10e positie.4 Ook de vier gemeenten Echt-Susteren,
Maasgouw, Roerdalen en Roermond scoorden in
2010 beter dan een jaar eerder (figuur 1.5).
De verbetering van de score kwam op het conto
van de economische groei. Vooral het bedrijfsleven
in Roerdalen en Roermond maakte een flinke sprong
in de score op economische groei.
Op economische kracht, een indicator van de
structuur van het bedrijfsleven, presteerden EchtSusteren, Maasgouw en Roerdalen rond het landelijk
gemiddelde. Roermond is, als centrumstad van de
regio, de meest krachtige gemeente van de vier.

Figuur 1.5: Economische prestatie

Figuur 1.5: Economische prestatie
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Zie ook: Rabobank Regio Top 40 – Economisch presteren
van het bedrijfsleven in 2010.

op economische kracht verschillen weinig van de
score in 2009. Alle gemeenten en de regio MiddenLimburg scoren op of boven het Nederlandse
gemiddelde wat betreft de economische kracht
(figuur 1.7). Over het algemeen verschillen de scores
op economische kracht voor een regio door de jaren
heen weinig, doordat de indicatoren behorende bij
economische kracht meer structureel van aard zijn.

1.5 Economische groei
Het rapportcijfer voor de economische groei in de
vier gemeenten steeg flink in 2010. Hieronder gaan
we in op de vier onderliggende indicatoren die de
economische groei bepalen. Dit zijn de winstgroei,
de productiegroei, de investeringsgroei en de
arbeidsvolumegroei. In figuur 1.8 zijn deze indicatoren
voor de vier gemeenten en de regio MiddenLimburg weergegeven.

Figuur 1.8: Indicatoren economische groei
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Herstel van de winstgroei, behalve in
de bouw
De winstgroei wordt berekend door het totale bedrijfsresultaat van de bedrijven in de regio af te zetten
tegen het bedrijfsresultaat in het voorgaande jaar. In
Nederland en Midden-Limburg steeg de winst in 2010
met 14,5 procent. De prestaties van het bedrijfsleven
in de vier gemeenten week hier niet veel van af. Het
bedrijfsleven in de industrie en de handel deed het in
de vier gemeenten beter dan landelijk. De landbouw,
bouw, financiële en zakelijke dienstverleners zagen
hun winst echter minder toenemen dan soortgelijke
bedrijven in Nederland. Als gevolg van de vraaguitval
bij bouwbedrijven had de bouwsector te maken met
een daling van de winst. In de vier gemeenten als
geheel daalde de winst met 43 procent terwijl dit
landelijk 32 procent was.

Overwegend hogere productiegroei in de
regio dan in Nederland
De productiegroei wordt gemeten door de omvang
van de bruto toegevoegde waarde te vergelijken met
deze omvang een jaar eerder. In Nederland steeg de
productie in 2010 met 3,5 procent. De productie van het
bedrijfsleven in Midden-Limburg steeg met 3,6 procent.
De vier gemeenten deden het overwegend iets beter
dan het landelijke en regionale gemiddelde, van grote
uitschieters was echter geen sprake. Wel herstelde het
productieniveau sterker dan we vorig jaar hadden
verwacht. De drie sectoren die de productie het meest
zagen stijgen waren de landbouw, industrie en
financiële instellingen. In deze drie sectoren steeg
de productie in de vier gemeenten harder dan landelijk
het geval was. De productie van de bouw daalde in de
vier gemeenten en landelijk met 10 procent.
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Investeringen voor tweede jaar op rij
in de min, behalve in Roerdalen

1.6 Economische kracht

Na een sterke daling van de investeringen in 2009
daalde het niveau in 2010 nog iets verder. Landelijk
vond er een daling van 0,2 procent plaats, in MiddenLimburg was dit 0,3 procent. Alleen het bedrijfsleven in
Roerdalen investeerde iets meer dan in 2009, er was
sprake van een bescheiden groei van 0,3 procent. Vorig
jaar gingen we ervan uit dat het investeringsniveau in
de industrie als een van de eersten ook weer zou stijgen.
In 2010 was dit echter nog niet het geval, net als in de
bouw, handel, horeca en zakelijke dienstverlening was
er nog sprake van een afname van de investeringen.
Bedrijven en instellingen in de landbouw, vervoer &
opslag en gezondheidszorg zagen de toekomst
rooskleuriger in en realiseerden wel meer investeringen.

De regio Midden-Limburg krijgt een 6,4 voor
economische kracht, een lichte verbetering van
de score ten opzichte van 2009. De economische
krachtindicatoren bieden inzicht in de structuur en
de gezondheid van het bedrijfsleven. De economische kracht bestaat ook uit vier indicatoren. Dat
zijn het rendement op het eigen vermogen (REV),
de arbeidsproductiviteit, de investeringsratio en de
werkgelegenheidsfunctie. Figuur 1.9 toont de scores
voor de vier gemeenten en Midden-Limburg.

Arbeidsvolume reageert met vertraging
op conjunctuur en daalt ook in 2010
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. Doorgaans geldt dat de ontwikkeling van het aantal banen met enige vertraging
op de conjunctuur reageert.
Hoewel de economie al weer licht groeide, nam
bij veel bedrijven in 2010 het personeelsbestand af.
Landelijk resulteerde dit in een krimp van 0,9 procent.
In Midden-Limburg en de drie kleinere gemeenten
was deze krimp nog wat sterker. Weliswaar daalde
het arbeidsvolume ook in de gemeente Roermond
maar de afname was met 0,6 procent minder groot
dan elders. Hoewel het tempo verschilde, vond er in
bijna alle sectoren een daling van het arbeidsvolume
plaats. Alleen bij de overheid en in de gezondheidszorg was sprake van groei. Voor de overheid geldt
echter dat de grootste klap wat betreft werkgelegenheid de komende jaren zal worden gevoeld.

Figuur1.9:
1.9:Indicatoren
Indicatoren
economische
kracht
Figuur
economische
kracht
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Rendement op eigen vermogen is
de onderscheidende factor
Als er een indicator is waar de bedrijven in de
vier gemeenten in 2010 hun kracht betonen is
dat het rendement op het eigen vermogen (REV).
Deze indicator geeft de verhouding weer tussen
de gerealiseerde winst (het bedrijfsresultaat) en
het eigen vermogen waarmee dit is verkregen.
Het Nederlandse bedrijfsleven behaalde een
rendement van 10,6 procent. In de regio RoermondEcht werd een hoger rendement op eigen vermogen
behaald dan landelijk. Dit geldt met name voor
Economisch profiel Roermond-Echt | 17

Maasgouw en Roerdalen. De afgelopen drie jaar is bij
het bedrijfsleven in deze twee gemeenten het bedrijfsresultaat toegenomen, terwijl het eigen vermogen
juist is afgenomen. Dit kan verschillende oorzaken
hebben, bijvoorbeeld dividenduitkeringen of een
verschuiving op de balans van eigen vermogen naar
vreemd vermogen.

Regionaal forse stijging van
arbeidsproductiviteit
De indicator arbeidsproductiviteit geeft de gemiddelde
productie per fulltime werknemer weer. Hiervoor
wordt de bruto toegevoegde waarde gedeeld door
het arbeidsvolume. Het geeft dus aan hoeveel waarde
een fulltime medewerker in een jaar toevoegt.
Gemiddeld ligt de arbeidsproductiviteit in Nederland
op zo’n € 89.000. In 2009 lag de arbeidsproductiviteit
in met name Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen
een stuk onder het landelijk gemiddelde. In 2010 is dit
voor een groot deel goedgemaakt. De arbeidsproductiviteit
is bij uitstek een variabele die sterk verschilt per sector.
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Regio
Echt-Susteren
Maasgouw
Roerdalen
Roermond

Arbeidsproductiviteit
€ 87.000
€ 94.000
€ 74.000
€ 97.000

Hoe hoger de kapitaalintensiteit (en dus hoe lager de
arbeidsintensiteit), hoe hoger de arbeidsproductiviteit.
In 2010 was er sprake van enerzijds een productiegroei
maar anderzijds een daling van het arbeidsvolume.
Ondernemers zijn er daarbij in geslaagd om met een
lagere inzet van personeel een hogere productie
(en arbeidsproductiviteit) te realiseren. Zeker in de
industrie hebben ondernemers in de vier gemeenten
een efficiency slag weten te maken en hun arbeidsproductiviteit opgevoerd. Verder hebben bouwbedrijven
en zakelijke dienstverleners ten opzichte van Nederland
een hogere arbeidsproductiviteit, in de logistiek en
bij financiële instellingen is deze echter wat lager.

Investeringsratio blijft op peil
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. De regionale en landelijke investeringsratio is nagenoeg gelijk en ligt op 18 procent.
Net als vorig jaar is de investeringsratio in Roerdalen
het hoogst. In de vier gemeenten is de investeringsratio vooral hoger bij de financiële instellingen en de
gezondheidszorg, terwijl bedrijven in de bouw een
lagere investeringsratio hebben dan landelijk.

Roermond heeft een hoge
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 van
Nederland als geheel ligt op 85 fulltime banen
per 100 leden van de beroepsbevolking. Let op, dit
betekent niet dat de rest werkloos is, aangezien het
om fulltime banen gaat en een deel van de beroepsbevolking parttime werkt. Roermond heeft als meest
stedelijke gemeente ook de hoogste werkgelegenheidsfunctie, per 100 leden van de beroepsbevolking
zijn er 114 banen. Daarmee biedt de gemeente
tegenwicht aan de andere drie gemeenten waar er
stuk voor stuk minder banen zijn dan personen in de
beroepsbevolking.
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Regionaal-economische vooruitzichten
De economische ontwikkeling in de komende jaren verschilt sterk per regio.
Met behulp van gegevens van de Rabobank en het EIM vertalen we de macroeconomische ontwikkelingen door naar het niveau van regio’s en gemeenten.
Dit doen we voor de werkgelegenheid, de werkloosheid en het productievolume.
2.1 Werkgelegenheid in regio
Roermond-Echt stabiliseert
In figuur 2.1 is duidelijk te zien dat er in 2010 sprake
was van krimp- en groeisectoren. In de bouw, de
industrie en bij financiële instellingen daalde de
werkgelegenheid met meer dan 3 procent. Aan de

andere kant nam de werkgelegenheid in de zorg
verder toe en vertoonde ook de vrije-tijdssector
nog een lichte groei. Voor de landbouw, industrie
en financiële instellingen wordt ook in 2011 en 2012
een daling van het aantal banen verwacht. In de
landbouw en industrie staat die krimp voor een deel
los van de conjuncturele ontwikkelingen en ligt de
oorzaak in schaalvergroting en verplaatsing van
productieactiviteiten.

Figuur 2.1: L andelijke
werkgelegenheidsontwikkeling
Figuur 2.1: Landelijke werkgelegenheidsontwikkeling

Landbouw
Industrie
Bouw
Groothandel
Detailhandel
Horeca
Logistiek en telecom
Financiële instellingen
Zakelijke diensten
Overheid
Zorg
Vrije tijd en ov. Diensten
Totaal
-6%

2010
Bron: Rabobank/EIM

Bron: Rabobank/EIM

-4%

-2%

2011 (prognose)

0%

2%

4%

2012 (prognose)

6%

De sectorverdeling in Roermond-Echt heeft naar
verwachting zowel positieve als negatieve effecten
op de werkgelegenheid. Het grote belang van de
zorg en de vergrijzende bevolking zorgen voor een
sterkere groei van de werkgelegenheid dan landelijk.
Aan de andere kant is het belang van de industrie
een factor die eerder negatief dan positief bijdraagt.
Desondanks zijn er ook regionaal individuele
industriële bedrijven die tegen de stroom in groeien.
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Figuur 2.2: P
 rognose
Figuur 2.2: Prognose
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Figuur 2.3: Ontwikkeling werkgelegenheid
Figuur 2.3: Ontwikkeling
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Al met al is de ontwikkeling van de werkgelegenheid
in de vier gemeenten naar verwachting stabiel tot
licht positief (figuur 2.2). Het aantal banen in
Nederland krimpt in 2011 naar verwachting met
0,1 procent. In Maasgouw wordt een lichte groei van
0,4 procent verwacht, terwijl er in de gemeenten
Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond nauwelijks
groei is. Voor 2012 gaan we zowel voor Nederland als
de vier gemeenten uit van een bescheiden plusje van
de werkgelegenheid. Daarbij moet worden
aangetekend dat onze verwachtingen voor 2012
door de (inter)nationale onzekerheden minder
positief zijn gestemd dan vorig jaar het geval was.
Werkloosheid is het resultaat van twee factoren,
de vraag naar en het aanbod van arbeid (de werkgelegenheid en de beroepsbevolking5). Figuur 2.3
toont de ontwikkeling van deze twee factoren tussen
2011 en 2012. In het merendeel van de Nederlandse
gemeenten (elke bol is een gemeente) neemt de
werkgelegenheid en de beroepsbevolking naar
verwachting nog toe. In de vier gemeenten in de

-1,0%

-0,5%
0,0%
0,5%
Groei werkgelegenheid

Echt-Susteren,
Maasgouw &
Roerdalen
1,0%
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BrBron:
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regio Roermond-Echt is er nauwelijks sprake van een
toename van het arbeidsaanbod, de werkgelegenheid neemt in 2012 naar verwachting wel licht toe.
Op de langere termijn kan er regionaal krapte op
de arbeidsmarkt ontstaan omdat de bevolking
van Midden-Limburg de komende tien jaar naar
verwachting krimpt. Overigens groeit het aantal
inwoners van de stad Roermond nog wel.6
Op dit moment spelen twee belangrijke
ontwikkelingen bij het arbeidsaanbod. Enerzijds
neemt het aanbod de komende jaren structureel
af vanwege de vergrijzing. Anderzijds zien we dat
de groep mensen die zich beschikbaar stelt op de
arbeidsmarkt groeit als het economisch goed gaat
en krimpt als het minder gaat (het zogenaamde
‘encouraged/ discouraged worker effect’). In het
afgelopen jaar was er sprake van een discouraged
worker effect en stelden mensen het moment dat
ze zich op de arbeidsmarkt aanboden nog uit.
De verwachting is dat dit in 2012 niet het geval is,
maar de positieve marge op de ontwikkeling van
5

Het aantal mensen dat zich beschikbaar stelt op de arbeidsmarkt.
6

Zie ook: CBS & PBL – Regionale bevolkings- en
huishoudensprognose 2011-2040.

22 |

de beroepsbevolking is zodanig klein dat, indien de
economische groei in 2012 tegenvalt, de beroepsbevolking vanwege het discouraged worker effect
mogelijk toch een lichte krimp vertoont in plaats
van een kleine groei.

2.2 Werkloosheid blijft op hetzelfde
niveau
Het effect van de werkgelegenheidsontwikkeling op
de te verwachten werkloosheid in de vier gemeenten
is afhankelijk van de ontwikkeling van de beroepsbevolking en het aanwezige woon-werkverkeer.
De beroepsbevolking is hierboven besproken, het
woon-werkverkeer (de pendel) kan er daarnaast voor
zorgen dat als in de ene gemeente de werkgelegenheid groeit of krimpt dit ook in andere gemeenten
tot een lagere dan wel hogere werkloosheid leidt.
De piek van de werkloosheid lag voorlopig aan het
begin van 2010. In de loop van 2010 vond er echter
een duidelijke afname van het aantal werklozen
plaats, uiteindelijk kwam de landelijke werkloosheid

uit op 5,4 procent. Mede door de in 2010 ingezette
daling ligt de verwachte werkloosheid voor 2011
(5 procent) iets onder het niveau van vorig jaar. Sinds
de zomer is het aantal werklozen echter wel een aantal
maanden op rij gestegen. Naar verwachting komt de
werkloosheid in 2012 ook rond de 5 procent uit.7
In de regio Roermond-Echt is het patroon waarmee
de werkloosheid zich ontwikkelt vergelijkbaar,
alleen het niveau van de werkloosheid verschilt.
In Roermond bedraagt de werkloosheid over
het jaar 2011 en 2012 iets minder dan 6 procent,
in Echt-Susteren is dit iets minder dan 5 procent
en in Maasgouw en Roerdalen ligt de werkloosheid
naar verwachting net boven de 4 procent.

7

Rabobank – Economisch Kwartaalbericht september 2011.
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2.3 Verder herstel van het
productievolume
Het herstel van het productievolume in 2010 was
deels toe te schrijven aan bedrijven die hun voorraden aanvulden. Dit speelt in 2011 en 2012 minder,
maar door het verdere herstel van de Nederlandse
economie blijft er nog wel lichte groei optreden
(figuur 2.4). In 2011 en 2012 groeit het landelijke
productievolume met respectievelijk 2,0 en
1,2 procent. De vier gemeenten vertonen een redelijk
vergelijkbaar beeld. In 2011 is het vooral de industrie
die een belangrijke aanjager is van de ontwikkeling
van het productievolume. Parallel aan de vertraging
van de economische groei in 2012 is ook de groei van
het productievolume in de industrie volgend jaar wat
minder. De financiële en zakelijke dienstverlening, de
groothandel en de logistiek noteren in beide jaren
een bovengemiddelde stijging van het productievolume. Begin 2011 waren de vooruitzichten voor
het productievolume in de bouw nog licht negatief.
Deze zijn inmiddels bijgesteld8 waardoor ook het
productievolume van de bouw zich in 2011 en 2012
naar alle waarschijnlijkheid weer positief ontwikkeld.

Figuur 2.4:
 rognose
productievolume
Figuur
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Bron: Rabobank/EIM
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8

Zie ook: Cobouw, herstel bouw komt langzaam op gang, 18-07-2011.
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Aandachtspunt voor de regio Roermond-Echt
		Roermond heeft zich geprofileerd als detailhandelsstad. Ondanks dit succes blijven ondernemers afhankelijk
van de consument en die houden vooralsnog de hand op de knip. Om de komende jaren te overleven,
moet de ondernemer zich weten te onderscheiden, bijvoorbeeld door een duidelijke doelgroepkeuze,
uniek assortiment, gemak, service, beleving en kwaliteit of door aan te sluiten bij een samenwerkingsverband. Wie geen keuzes maakt en geen duidelijke visie heeft voor zijn onderneming, krijgt het de komende
jaren zwaar. De strategische ligging van de stad ten opzichte van de consumentenmarkt in België en
Duitsland, de koopzondagen en de behoefte van de consument aan gemak, snelheid, genieten en beleven,
kan de ondernemer in zijn marketing benadrukken om de consument naar Roermond te verleiden.

2.4 Sectorprognoses
Macro-economische ontwikkelingen oefenen invloed
uit op de verschillende sectoren in Nederland. In de
regio Roermond-Echt zijn met name de detailhandel,
de industrie en de zorg de leidende sectoren.
Vanwege het grote economische belang van deze
sectoren voor de regio is het belangrijk om de
sectorale ontwikkelingen in kaart te brengen.

Detailhandel:
verkoopkanalen versterken elkaar
Consumenten zijn sinds het uitbreken van de economische crisis pessimistisch gestemd. De consument
wordt geconfronteerd met een dalende koopkracht
(inflatie hoger dan cao-lonen, hogere lasten), ziet nog
geen oplossing voor de monetaire crisis (schuldenprobleem) en is onzeker over zijn toekomstige
inkomen (toekomstige werkgelegenheid, eigen
bijdrage sociaal vangnet). Hij of zij blijft daarom nog
terughoudend, spaart en is voorlopig voorzichtig
met (grote) uitgaven. Ondanks een lichte groei van
de private consumptie (goederen en diensten) zal
de omzet van de non-food-detailhandel niet groeien.
We verwachten nog een lichte volumedaling die,

gecombineerd met een beperkte prijsstijging,
een pas op de plaats betekent voor de omzet.
Naar verwachting zal de omzet in 2011 uitkomen
op -0,4 procent. Na de sterke omzetdalingen van de
afgelopen jaren blijft herstel dus nog uit. De sector
non-food is echter heterogeen: binnen de sector
zullen er behoorlijke afwijkingen rond deze nulgroei
zijn. Ook komen er binnen deze sector aanzienlijke
verschillen voor in conjunctuurgevoeligheid.
De ene subsector wordt daardoor harder geraakt
door de huidige economische situatie dan de andere.
Daarnaast heeft de sector overall te maken met
structurele ontwikkelingen die een sterk ondernemerschap vergen om te overleven. Ontwikkelingen in de
detailhandel non-food volgen elkaar in hoog tempo
op. Het gaat om ontwikkelingen aan de vraagkant
(consument), aan de aanbod kant (concurrentie en
substituten) en om ontwikkelingen in de externe
omgeving (ICT, Ruimtelijke Ordening, wet en regelgeving en de factor arbeid). Daarbij krijgt de
consument steeds meer invloed. Producten worden
steeds meer online verkocht en het aanbod van
webwinkels neemt ook snel toe. Dit gaat vaak ten
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Aandachtspunten voor de regio Roermond-Echt
• M
 eer dan ooit moeten bedrijven in de industrie concurreren op alle niveaus. Daartoe moeten bedrijven
voortdurend en steeds sneller technologische vernieuwingen realiseren en op de markt brengen. Bouw dus
aan een innovatief netwerk. Maak de develop or buy beslissing: beslis welke delen men zelf ontwikkelt en
welke delen men door externe partijen laat ontwikkelen. Zoek en selecteer de juiste toeleverancier op zijn
competenties, niet alleen als producent maar ook als ontwerper. Organiseer de samenwerking volgens een
strakke taakverdeling in overeenstemming met ieders expertise.
• Gekwalificeerd personeel wordt steeds schaarser. Door de vergrijzing treden de komende jaren veel ervaren
krachten uit, terwijl voldoende nieuw aanbod geen vanzelfsprekendheid is. Zeker nu de ontwikkelingen in
de techniek elkaar snel opvolgen en er een sterk beroep wordt gedaan op het innoverend vermogen van
bedrijven is een goed personeelsbeleid essentieel om ambities te kunnen waarmaken. Investeer in de
ontwikkeling van competenties op de gebieden marketing, techniek en projectmanagement.

koste van de omzet in de fysieke detailhandel.
De consument oriënteert zich vooral via internet,
maar hij heeft ook de behoefte om producten te
zien, te voelen, te ruiken of te beleven. Daarvoor
kan hij terecht in de fysieke winkel. De verschillende
verkoopkanalen versterken elkaar en ondernemers
die hier gebruik van weten te maken, verbeteren
hun marktpositie.
Ook in de fooddetailhandel blijft de consument op
zoek naar goedkopere producten en aanbieders.
Door onderlinge concurrentie kunnen (grondstof-)
prijsstijgingen niet geheel worden doorberekend.
De supermarkten doen het ook in 2012 beter dan
speciaalzaken, die laatsten blijven marktaandeel en
omzet verliezen. Voor 2011 verwachten we in de
detailhandel food een prijs- en omzetstijging van 1,9
procent. In 2012 bedraagt deze stijging 1,7 procent.9

Industrie:
extra vraag genereren door innovatie
De industrie is van groot belang voor Nederland.
Met ruim 15 procent heeft zij een groot aandeel in
de totale toegevoegde waarde van het Nederlandse
bedrijfsleven. De industrie neemt 55 procent van de

totale Nederlandse export voor haar rekening en
is hierin veruit de grootste sector. Ook heeft de
industrie een grote uitstraling naar het overige
bedrijfsleven. Eén baan in de industrie levert
één tot anderhalve baan op in andere sectoren,
bijvoorbeeld in de dienstverlening of de transport.
De Nederlandse industrie heeft als een van de eerste
sectoren de economische crisis mogen ervaren, maar
krabbelt weer overeind en heeft in het eerste halfjaar
van 2011 goed gepresteerd. In het tweede kwartaal
begon de motor achter het herstel, de groei van de
wereldhandel, echter te haperen. Naar verwachting
neemt de omzet in 2011 met 5,8 procent toe. Voor
2012 wordt nog wel een groei van het wereldhandelsvolume voorzien, maar de toename zal aanmerkelijk
minder sterk zijn dan in de afgelopen twee jaar.
Ook de binnenlandse vraag blijft vooralsnog beperkt.
In 2012 verwachten we daarom een omzetgroei van
3,5 procent.10
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo.
De Nederlandse industrie moet zich continu blijven
ontwikkelen om het hoofd te bieden aan groeiende
buitenlandse concurrentie en nieuwe uitdagingen.
9, 10

Bron: Rabobank Cijfers en Trends, 36e jaargang, oktober 2011.
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Zorg: maken zorgverzekeraars en
zorgaanbieders hun plannen waar?
Voorbeelden hiervan zijn grondstoffenschaarste,
de ontwikkeling van het aantal koopkrachtige
consumenten in Azië, Oost-Europa en LatijnsAmerika en het vinden van gekwalificeerd personeel.
Cruciaal is daarom dat bedrijven hun innovatieinspanningen op peil houden. Met nieuwe
producten of productgeneraties kunnen zij extra
vraag genereren én hun marktpositie versterken. Eén
van de belangrijkste gebieden waar de focus van
innovatie de komende tijd op moet komen te liggen
is duurzaamheid.
De maakindustrie vervult een scharnierfunctie in
de keten tussen grond- en hulpstoffen enerzijds
en halffabricaten of eindproducten anderzijds.
Daarmee heeft de industrie veel invloed op hoe er
omgegaan wordt met hetgeen onze planeet ons te
bieden heeft.11

De gezondheidszorg is met een bijdrage van 13 procent
van het Bruto Nationaal Product een belangrijke
motor van de Nederlandse economie. Tot deze sector
behoren de verpleging en verzorging, thuiszorg en
gehandicaptenzorg (care) en ziekenhuizen, (para)
medische vrije beroepen en geestelijke gezondheidszorg (cure).
De afgelopen jaren heeft de zorg een stabiele groei
doorgemaakt en ook voor de komende jaren zijn de
groeiverwachtingen uitermate positief. 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.
Ook worden nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkeld
om de sterk groeiende zorgvraag in te kunnen vullen.
Bijvoorbeeld taakdelegatie bij huisartsen, meerstoelenconcepten bij tandartsen en de werkwijze
van zelfstandige behandelcentra geven meer
mogelijkheden voor het behandelen van patiënten.

11
Bron: Rabobank – Cijfers en trends – Beter en sneller innoveren
in de maakindustrie: Strategische visie industrie, september 2011.
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Nederland staat voor de uitdaging de zorgkosten
van ruim 75 miljard euro te beheersen. Maatregelen
zijn noodzakelijk, anders dreigen de zorgpremies
onbetaalbaar te worden. De overheid tracht de stijging
van de zorgkosten te beheersen door meer zorgactiviteiten uit de basisverzekering te halen en door
het vergroten van het aantal verzekerde onderhandelbare behandelingen. Dit biedt kansen voor (commerciële)
partijen in de gezondheidszorg. De toetredingsdrempel voor nieuwe zorgondernemers wordt lager
en de concurrentie tussen zorginstellingen neemt toe.
Inmiddels hebben zorgaanbieders, overheid en
zorgverzekeraars in de ‘curesector’ afspraken gemaakt.
Zij willen de groei van de zorgkosten beperken door
een sterkere inkooprol van de zorgverzekeraars en
een ander bekostigingssysteem voor ziekenhuizen en
zelfstandige behandelcentra. De zorgverzekeraar krijgt

een belangrijke inkooprol in de gezondheidszorg.
De zorgverzekeraars nemen meer dan voorheen
kwaliteit van de dienstverlening van de zorgaanbieders mee in het aangaan van hun overeenkomsten. Dit vraagt meer inzicht in de behandelingen
en resultaten van zorgaanbieders. Een belangrijke
besparing in de kosten in de zorg ligt in het verbeteren van de distributiestructuur. Bij de tweede lijn
wordt een begin gemaakt met spreiding en concentratie van medische specialismen. In de eerste lijn
worden steeds vaker taken van de tweede lijn
overgenomen, zoals de zorg voor de chronisch zieken
en voor- en nazorg bij operaties. Met name in de
care groeit de vraag naar zorg de komende jaren.
Het aantal chronisch zieken neemt toe. Verder is een
verschuiving zichtbaar van verzorging naar verpleging
en thuiszorg.12

Aandachtspunten voor de regio Roermond-Echt
• In de regio Roermond-Echt is het aandeel 65-plussers hoger dan het landelijk gemiddelde.
Naar verwachting zal de contacttijd tussen patiënt en de huisarts tot 2015 met 4 procent toenemen.
• Naar verwachting ligt het totale aantal contactminuten per fulltime huisarts in de regio Roermond-Echt tot
2015 hoger dan landelijk (met uitzondering van Roerdalen). Dit kan duiden op een tekort aan huisartsen in
de regio.13

12

Bron: Rabobank Cijfers en Trends, 36e jaargang, oktober 2011.
13

Bron: Nivel.
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Conclusies
De ontwikkeling van de werkgelegenheid is een
belangrijke indicator voor de stand van de economie
in een regio. In 2010 is de werkgelegenheid afgenomen en ook voor 2011 verwachten we een lichte
krimp van het aantal banen. Naar verwachting zal
de werkgelegenheid in de regio zich in 2012 stabiel
tot licht positief ontwikkelen. Van alle sectoren zijn
de zakelijke diensten en zorg de enige echte groeisectoren. Laatstgenoemde sector is goed vertegenwoordigd in de regio en wij verwachten dan ook dat
dit een positieve bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van de regionale economie.
Het bedrijfsleven in de regio Roermond-Echt heeft in
2010 op hetzelfde niveau gepresteerd als het overige
Nederlandse bedrijfsleven. Roermond is het economisch zwaartepunt binnen de regio, de stad bezit
meer dan de helft van de totale werkgelegenheid in
het gebied. Het bedrijfsleven in Roermond presteerde
bovengemiddeld in 2010 en laat zowel op economische groei als op economische kracht goede cijfers
zien. Waar de groeicijfers nogal conjunctuurgevoelig
zijn, geven de krachtcijfers ons een beeld van de
structuur en gezondheid van het bedrijfsleven.
Het rendement op eigen vermogen is in de hele
regio hoog en het bedrijfsleven heeft het afgelopen
jaar ook de arbeidsproductiviteit weten te verhogen.
Verhoging van de productiviteit is van belang, omdat

de potentiële beroepsbevolking op termijn kleiner
zal worden, wat in de komende decennia een rem op
de potentiële economische groei zal zetten. Doordat
het arbeidsaanbod in de nabije toekomst veel minder
gemakkelijk uit te breiden zal zijn dan voorheen,
neemt het belang van productiviteitsgroei als bron
van economische groei toe. Gegeven de bestaande
economische structuur zal een hogere arbeidsproductiviteit vooral verkregen moeten worden door te
investeren in producten met een hogere toegevoegde
waarde en efficiëntere productiemethoden. Innovatie
is hiervoor een belangrijke sleutelwaarde en levert een
belangrijke bijdrage aan de groei van de productiviteit,
maar ook aan het verduurzamen van de economische
groei. Ook het investeren in vakbekwaam personeel
zal zich uiteindelijk lonen in de toekomst.

Economisch profiel Roermond-Echt | 31

32 |

Interviews
Om de beschreven economische ontwikkelingen en verwachtingen in regionaal
perspectief te plaatsen, zijn met een select aantal regionale ondernemers en
beleidsmakers interviews gehouden. In het interview is de balans opgemaakt
over 2011 en vooruit geblikt naar de ontwikkelingen in 2012 die op de regionale
economie af komen. Om een zo breed mogelijk beeld te schetsen is gekozen
voor vertegenwoordigers uit verschillende sectoren.
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Jos Hessels (r) weet als
waarnemend burgemeester
van Echt-Susteren, voormalig
kamerlid en gedeputeerde als
geen ander hoe er van
binnenuit en van buitenaf
tegen Midden-Limburg wordt
aangekeken. Jac Dijcks maakte
na 32 jaar in het bedrijfsleven
de overstap naar de overheid
en is inmiddels ruim twee jaar
wethouder Economische Zaken.
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Gemeente Echt-Susteren - Jos Hessels en Jac Dijcks

“Echt-Susteren is toekomstbestendig,
wat er ook komen gaat.”
Terugblik op 2011
Dijcks: “Ik ben net na de kredietcrisis gestart als
wethouder en het is duidelijk dat we uit een hele
moeilijke periode komen. Desondanks zie ik dat er bij
bedrijven in Echt-Susteren animo is om uit te breiden.
Hoewel we afgelopen jaar op bedrijventerrein de
Berk nog 1,3 hectare hebben kunnen verkopen, komt
een groot deel van die voornemens nog niet van de
grond omdat het stuk loopt op de financiering.
Verder krijg ik, als ik met ondernemers spreek,
regelmatig op het hart gedrukt dat de tijdsduur van
vooral planologische procedures voor problemen
zorgt. Ik kan dit begrijpen, aangezien ik zelf sinds ik
bij de gemeente zit ook heb moeten wennen aan
het tempo waarmee procedures lopen. Om hieraan
tegemoet te komen, hebben we een bedrijfscontactfunctionaris die bij alle vragen van ondernemers het
aanspreekpunt is en die zorgt dat we snel met alle
benodigde disciplines aan tafel zitten om meters
te maken als er vanuit ondernemers vragen zijn.”
Hessels: “Twintig jaar geleden was ik secretaris van
ondernemersvereniging de Berk in Echt, dus toen
maakte ik het van de andere kant mee. Wat me nu
opvalt is dat de regio Midden-Limburg echt ‘booming’ is. We hebben te lang met onze rug naar het
economische centrum gestaan, we keken naar de
Randstad, maar als je naar het Ruhrgebied kijkt, dan
zie je twee keer zoveel mensen, met een bestedingspatroon dat hier past. In Echt-Susteren is voor het
bedrijfsleven dan ook heel veel mogelijk. Wij zullen
dat als gemeente faciliteren en zoeken naar ‘ja’ in

plaats van naar ‘nee’. Er zal dan ook nooit een ondernemer vergeefs aankloppen, omdat we voor elke
ondernemer op elk tijdstip een oplossing hebben
of zoeken. In dat opzicht is het een geruststellende
gedachte dat we als gemeentelijke organisatie onze
zaken op orde hebben. We hebben als college de
opgave gehad om meer dan 4,5 miljoen euro te
bezuinigen, maar inmiddels kunnen we een sluitende
begroting overleggen en zijn we toekomstbestendig,
wat er ook komen gaat.”

Toekomstige economische ontwikkelingen
Dijcks: “We hebben als gemeente vestigingsmogelijkheden te over. In totaal hebben we nu nog vijf hectare
te vergeven op de Berk waarvan een gedeelte in een
kleinere verkaveling voor starters. Daarnaast zet het
bovenregionale bedrijventerrein, dat de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) namens de vijf
gemeenten ontwikkelt, deze regio nog eens extra op
de kaart als vestigingsregio. We verwachten zeker dat
zich daar bedrijven van buitenaf gaan vestigen. In onze
gesprekken met de provincie over het bovenregionale
bedrijventerrein benadrukken we dat de uiteindelijke
branchering ook de ruimte biedt aan een diversiteit
van bedrijven en activiteiten. Daarnaast spreken we
met de provincie over herstructurering. Zo werken
we voor het terrein de Wolfskoul een traject uit in
samenwerking met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) en OML.”
Dijcks: “Wat betreft het MKB is de gemeente bezig met
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een retailvisie. De plaats Echt is in trek bij de detailhandel en het winkelend publiek. Natuurlijk is er gezien de
economische ontwikkelingen nog wel leegstand, maar
in vergelijking met andere gemeenten springen we er
goed uit.” Hessels: “Echt heeft zeker een centrumfunctie
in het gebied ten zuiden van Roermond, waarbij we
zien dat mensen er voor kiezen om naar Roermond
te gaan voor het winkelen en voor Echt kiezen om
dagelijkse inkopen te doen. Het voordeel van Echt
is dat het compacter en rustiger is, dat je beter kunt
parkeren en dat de bereikbaarheid goed is. Dit moet
dus ook goed blijven.” Dijcks: “Voor Susteren is er de
Gebiedsvisie die ingaat op het centrum van Susteren,
maar ook op een nieuwe school en sporthal en de
kernen, zoals Dieteren en Nieuwstadt.”
Hessels: “We hebben in de gemeente 24 kernen die
nagenoeg allemaal een eigen identiteit hebben. Ons
beleid is er op gericht dat elke kern de mogelijkheid
heeft om zichzelf te zijn, dus dan moet je ook in de
kleinere kernen zorgen dat daar het verenigingsleven
kan blijven bestaan.”
Hessels: “Waar we verder in kunnen groeien, is in onze
externe communicatie. Bedrijven komen niet vanzelf
deze kant op, want er zijn heel veel locaties en regio’s
die aan ze trekken en wij zullen ons in binnen- en
buitenland moeten promoten. Ik denk dat onze
propositie heel aantrekkelijk is. We zijn het buitengebied van Brainport, de slimste regio van de wereld,
en het buitengebied van het Ruhrgebied, de meest
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productieve regio van de wereld. Daar moeten
we ons mee op de kaart zetten. Qua gemeentelijke
samenwerking zijn de zaken goed geregeld, maar
in onze acquisitie moet nog een stap worden gezet.”
Dijcks: “Dat het hier goed gaat met bedrijven van
buitenaf zie je bijvoorbeeld bij een bedrijf als Viro
Engineering dat op de Berk een zichtlocatie heeft
en zich nu gaat verdubbelen.” Hessels: “Dat is ook het
eerste voorbeeld dat in mij opkomt. Een aansprekend
bedrijf uit een hele andere hoek is Anytime Fitness in
Susteren; de eerste vestiging van deze ‘24/7’ fitnessketen op het vasteland van Europa.”

Wat zijn de verwachtingen voor de
woningmarkt?
Dijcks: “We zien dat de projecten op de woningmarkt
naar achter zijn geschoven, maar we krijgen vanuit de
bouw en vastgoedontwikkeling de bevestiging dat
de plannen wel doorgaan. In 2012 hopen we dan
ook met onze partner de plannen voor Bocage in
uitvoering te gaan brengen”. Hessels: “De verschillende
woningbouwplannen zijn heroverwogen, maar die
heroverweging heeft er juist toe geleid dat we onze
plannen onverkort handhaven. Al met al kunnen we
dan ook concluderen dat de hier aanwezige mogelijkheden nu worden benut. Hier is goed geïnvesteerd
om te blijven groeien en dat resulteert er in dat we in
2012 en de periode daarna toplocaties beschikbaar
hebben voor woningzoekenden en bedrijven”.
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Henk Sonnemans is
directeur van stichting
Menswel, zijn organisatie
verzorgt in Echt-Susteren,
Roerdalen en Maasgouw een
historisch gegroeid pakket van
diensten op het gebied van
welzijn, kinderopvang en sport.
Sociaalmaatschappelijke trends
bepalen het speelveld van de
stichting, meer nog dan de
economie. Vanwege dat intrinsieke verschil volgen we in dit
interview een andere lijn dan
in de andere gesprekken.
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Stichting Menswel - Henk Sonnemans

“Groter is niet altijd beter en efficiënter.”
Over Stichting Menswel
“Volgens de geldende definities zijn wij een bedrijf, in
termen van personeel zijn we zelfs een van de grotere
bedrijven in dit gebied. Maar nog veel meer zijn wij een
sociaal-economische factor doordat ons ’product’
bestaat uit het beïnvloeden van mensen om een
gedragsverandering te bewerkstelligen. Dit geldt vooral
voor ons welzijnswerk (voorzieningen en zorg voor
ouderen, jeugd-, jongeren- en vluchtelingenwerk,
sociale activering, buurt- en wijkprojecten en sportstimulering) want in de kinderopvang en bij het beheer
van de sportaccommodaties zijn de activiteiten meer
afgebakend. Voor ons, andere non-profit instellingen en
de omgeving waarin we opereren zijn de sociaal-maatschappelijke trends en politieke ontwikkelingen
relevanter dan alleen de economische ontwikkeling.”

Ontwikkeling van het dienstenpakket
“De drie gemeenten financieren veel van onze
werkzaamheden. Omdat onze resultaten lastig te
meten en vergelijken zijn, moeten zij het vertrouwen
hebben dat wat wij doen naar vermogen en met
succes wordt gedaan. Dat hun vertrouwen in onze
aanpak tot goede dingen kan leiden, zie je bijvoorbeeld terug in ons preventieve jeugd- en jongerenwerk. Vanuit ons werkveld worden we geconfronteerd
met individuele of groepen problematische jongeren
die via de reguliere wegen bijna niet bereikbaar zijn.
Door onze flexibele organisatiecultuur, de drive van
jongerenwerkers en de ruimte van onze subsidiënt

ontstaat de mogelijkheid om ons eerder en intensiever
met deze jongeren te gaan bemoeien. Dit heeft zich
de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer succesvolle
interventie, waarbij jongerenwerkers zich intensief met
het leven van deze jongeren bemoeien en ook altijd
voor hen bereikbaar zijn. Landelijk is gebleken dat een
maatwerk aanpak als deze de enige methodiek is die
enig hout snijdt. De flexibiliteit van onze sector om in
te spelen op dergelijke lokale omstandigheden wordt
echter bedreigd door de overregulering en bureaucratisering vanuit de overheid. Op ieder incident volgt
een reflex om allerlei draconische maatregelen en
procedures op te tuigen zodat ‘zoiets in de toekomst
nooit meer kan gebeuren’. Dat is goed als is bewezen
dat het om een systeemfout gaat. Als het echter een
op zichzelf staand incident is, werkt nog meer
regelgeving juist verlammend. Moeten er in peuterspeelzalen ten allen tijde twee leidsters zijn die elkaar
moeten kunnen zien en moet er dan ook nog
cameratoezicht komen? Door dat soort regels zijn
zeker de kleinschalige voorzieningen in de kernen
extreem duur geworden. Daarnaast wordt van de
non-profit sector verlangd dat verschillende partijen
meer gaan samenwerken in het belang van de klant.
Tegelijkertijd zeggen ze: ‘jullie zijn ondernemer dus je
moet concurreren voor klanten’. Ik kan je vertellen,
samenwerken en concurreren met dezelfde partijen is
in de praktijk heel lastig en het belang van de cliënt is
daarmee niet gediend. Een reactie op het streven naar

Economisch profiel Roermond-Echt | 39

Stichting Menswel - Henk Sonnemans

Terug naar de basis
marktwerking is schaalvergroting. Omdat ons werk
voor negentig procent mensenwerk is, zal het mij
benieuwen of de daarbij veronderstelde efficiencywinst daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Niemand
toetst achteraf of in grotere organisaties evenveel
geld beschikbaar blijft voor het primaire proces. In
mijn ogen is dan ook niet bewezen dat het allemaal
beter en efficiënter wordt als je het maar bij elkaar
smijt. Te snel worden zachte factoren als goodwill
afgebroken en die krijg je vervolgens niet meer terug.”

Het aanbod van personeel
“Wij hebben als werkgever in onze sector een goede
naam en die zorgt ervoor dat wij op geen enkel vlak
personele problemen hebben. Onze mensen komen
uit een gebied met een straal van 50 kilometer, ook
uit België, maar dat ligt hier natuurlijk om de hoek. Wij
werken veel met stagiaires die we ook een leerzame
periode bieden. Die ervaren het hier als gezellig en
worden, net als onze vrijwilligers, behandeld als
volwaardige medewerkers. De sfeer op de werkvloer is
van groot belang voor het functioneren van mijn
mensen, maar zij moeten ook beschikken over een set
van karaktereigenschappen. Je moet beschikken over
veerkracht, je zal nooit echt rijk worden, de erkenning
komt alleen van je collega’s, de meetbaarheid is gering,
het werk kan heel onregelmatig zijn en de carrièrekansen zijn niet zo geweldig, dus je moet de goede houding
hebben om dat motortje draaiende te houden.”
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“De crisis, de toenemende regeldruk en de bezuinigingen leiden tot een behoorlijke afname van budgetten.
De rechtstreekse budgetten van gemeenten en allerlei
andere regelingen drogen nu allemaal tegelijk verder
op. In dit gebied betekent het dat de kleinschaligheid
van voorzieningen steeds moeilijker overeind is te
houden. De kleinste voorzieningen zijn altijd de klos.
Gecombineerd met de ontgroening van de bevolking
is dat een nagel aan de doodskist van de kleine kernen.
Zeker voor gemeenten met veel kernen is het een
dilemma een beetje ‘alles of niks’. Je kan niet in één
kern alles in stand houden en in de andere niet.
Dat wordt nooit gepikt. Als je negatieve trends wil
doorbreken, moet je als overheid op bijna alle
terreinen corrigerend optreden. Dat kost veel geld
en bovendien bestaat de kans dat je investeert in
voorzieningen die op termijn alsnog verdwijnen.
Als tegenbeweging streven we vanuit wijksteunpunten naar een meer zelfvoorzienende aanpak.
Zoiets hebben we in Melick in een gemeenschapshuis
gedaan en dat bruist van de activiteiten. Het enige
dat nodig is, is een plek van waaruit welzijnswerkers
proberen dingen aan het rollen te brengen en van
waaruit ze vervolgens wat kunnen sturen en stimuleren. In Melick knappen ze nu computers op voor de
derde wereld, verzorgen ze rondleidingen in het
kasteel en is er een klussendienst en een kledingbank.
Met zo’n aanpak voorkom je dat alleen nog maar oog
is voor de kansrijken in de samenleving.”
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Jan Brouns (r) en
Ton Forschelen zijn beide
wethouder in de Gemeente
Maasgouw. Binnen het
bestuurlijk kwintet van de
gemeente zijn zij verantwoordelijk voor Financiën, Toerisme,
Landbouw/Natuur & Recreatie
(Brouns) en Economische Zaken
& Ruimtelijke Ontwikkeling
(Forschelen). Vanuit de dagelijkse
praktijk in hun werkgebied zien
zij bevestigd dat het voor MiddenLimburg essentieel is om samen
op te trekken en economische
verbindingen te leggen tussen
beide oevers van de Maas.
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Gemeente Maasgouw - Jan Brouns en Ton Forschelen

“Koninginnedag heeft laten zien wat
Midden-Limburg te bieden heeft.”
Terugblik op 2011
Forschelen: “Waar in het verleden de landbouw onze
belangrijkste economische pijler was, is sinds de komst
van de ontgrindingen bij wijze van spreken een groot
deel van de agrarische activiteit weggebaggerd. De
agrarische sector is hier tegenwoordig dan ook vooral
in beperkte schaal aanwezig en voor veel bedrijven is
de agrarische functie allang niet meer de hoofdtaak.”
Brouns: “Zo zie je dat agrarische bedrijven een omschakeling maken en dat ze bijvoorbeeld een camping of
bed & breakfast openen naast het bedrijf.”
Forschelen: “Verder zijn de energie en nutsfunctie
hier sterk, de Clauscentrale is een grote speler, de
Waterleiding Maatschappij Limburg is gevestigd in
Beegden en er zijn meerdere bedrijven die hieraan
gerelateerde activiteiten uitvoeren. Brouns: “We zien
daarbij dat de aan energie gerelateerde bedrijvigheid
onze economie minder afhankelijk maakt van de
conjunctuur.” Forschelen: “Een andere stabiele factor in
dit soort tijden vormen de hier aanwezige zorginstellingen, zoals de Koraalgroep en Daelzicht die hier al meer
dan 100 jaar gehandicaptenzorg aanbieden.”
Brouns: “Door het bezoek van de Koningin aan Thorn en
Weert was 2011 voor ons natuurlijk een bijzonder jaar.
Wij horen ook terug van ondernemers dat ze door
Koninginnedag en het goede voorseizoen een goed
jaar hebben gedraaid. We hebben veel extra bezoekers
gehad waardoor de bezettingsgraad van hotels hoger
lag en ook de restaurants het druk hadden. Van oudsher

heeft men het toch vooral over Valkenburg als
toeristisch stadje in Limburg, maar door dit soort
evenementen wordt helder wat Midden-Limburg
te bieden heeft. En dat is meer dan in Zuid-Limburg
doordat we hier ook nog het water hebben.”
Forschelen: “De Maas vormt daarbij de ader met aan
beide zijden aantrekkelijke landschappen, zoals de
Meinweg en Kempen-Broek. Van een andere aard is
dat we hier, net als elders in Nederland, zien dat de
woningmarkt op slot zit en dat daar echt iets moet
gaan gebeuren. Wij accepteren dat we hier naar
verwachting na 2025 minder huishoudens zullen
hebben. Dat betekent dat we niet alle woningbouwinitiatieven moeten honoreren. De provincie zegt dat
ze daar ook regionale afspraken over wil maken, iets
wat in Midden-Limburg voor de periode tot 2014 al is
gebeurd. Ook voor de periode daarna (2014-2025)
kunnen we nog concretere afspraken maken. De
gemeenten zullen zich daar ook aan moeten houden
en de provincie kan toezien dat die afspraken worden
nagekomen. Uiteindelijk zit een groot deel van de
kracht van Maasgouw en de omliggende gemeenten
in ons vestigingsklimaat. Op dat vlak hebben we
bijvoorbeeld aan Brainport iets te bieden.
Het woonklimaat, het landschap en de recreatieve,
culturele en winkelmogelijkheden in deze regio zijn
immers aantrekkelijk voor mensen die een uitvalsbasis
zoeken richting Eindhoven en Venlo in het noorden en
Maastricht, Heerlen en Aken in het zuiden.”
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Toekomstige economische ontwikkelingen
Forschelen: “Met onze Structuurvisie geven we aan
hoe we als overheid over onze toekomst denken. We
willen het bedrijfsleven daarmee ook stimuleren om
hier op in te spelen, zeker gezien de gewijzigde rol
die Maasgouw is gaan spelen”. Brouns: “De komende
20 jaar moeten we de Maasplassen de functie geven
die ze in potentie hebben. Daar is regionaal overleg
voor nodig omdat de individuele gemeenten niet de
schaal hebben om dit te ontwikkelen. Als Nederlanders denken wij bij water altijd aan Friesland,
Zeeland en Loosdrecht. Dat ons gebied in dat rijtje
past, is nog onbekend.” Forschelen: “Daarbij is het
typisch dat de mensen uit Duitsland dat historische
besef veel minder hebben en dit gebied al vonden
toen de ontgrindingen nog bezig waren.”
Brouns: “We zetten echter ook in op verbreding van
het recreatieve aanbod. Er moet naast het water meer
te doen zijn om bezoekers tegemoet te komen. Dat
kan met een attractiepark en een goed netwerk van
fiets- en wandelroutes. Het helpt daarbij dat er vanuit
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) nu
ook een regiobreed verhaal ligt over de wandelpadenstructuur. Met al die infrastructuur zijn we dan
optimaal ontsloten en wordt het gemakkelijker voor
de horeca om zich op deze groepen te richten.”
Forschelen: “Zowel voor de horeca als veel andere
voorzieningen is een toename van toerisme en
recreatie een belangrijke tweede inkomstenstroom
Gezien de demografische ontwikkelingen is dat een
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factor die ook in de toekomst voor het behoud van
kwaliteit van leven in onze gemeente kan zorgen.
Kijk bijvoorbeeld naar Stevensweert dat met 1.500
inwoners toch een voorzieningenaanbod van een
hoog niveau heeft.”
Forschelen: “Natuurlijk springen er ook andere
ontwikkelingen uit, zoals de uitbreiding van de
Clauscentrale. Door de unieke locatie pal aan het
water, pal aan het (Europese) elektriciteitsnet en langs
de A2 heeft Essent/RWE gekozen om verder te
investeren in de Clauscentrale. Willen ze nog verder
uitbreiden, dan is een goede ontsluiting essentieel
aangezien de aanrijroute naar de centrale nu nog
door een woonwijk met een 30 kilometer zone loopt.
Dat is natuurlijk onverantwoord voor een locatie waar
veel bouwverkeer naartoe gaat, dus wij zien graag
dat er een directe ontsluiting vanaf de A2 komt.
De enorme investeringen en de tijdelijke piek
vanwege de bouwactiviteiten dragen bij aan onze
lokale en regionale economie.” Brouns: “We weten van
eerdere uitbreiding natuurlijk dat de directe werkgelegenheid vaak wordt vervuld door specialisten uit het
buitenland. Dat zorgt echter indirect wel voor een
positieve impuls voor de middenstand als die mensen
hier voor een tijd zijn gestationeerd.”
Forschelen: “De plannen zijn er om vanuit de Clauscentrale straks 4 miljoen huishoudens van energie te
voorzien, wat ver boven het regionale belang uitstijgt.”

Economisch profiel Roermond-Echt | 45

Linssen Yachts is een van
de oudste jachtbouwers in
Nederland. Het bedrijf werd
in 1949 opgericht door Jac.
Linssen senior. Opgeleid als
scheepstimmerman bij een
kleine lokale scheepswerf
concentreerde de jonge
all-round vakman zich
aanvankelijk op machinale
houtbewerking. Al snel maakte
hij naam met onder andere
volledig geprefabriceerde
massieve teakhouten stuurhuizen voor de binnenscheepvaart. Zijn van tropisch hardhout vervaardigde scheepsstuurwielen, voorzien van
een in het eigen bedrijf
ontwikkelde en gepatenteerde
naafconstructie, vonden
door heel Europa hun weg.
In de jaren ’70 hebben zijn
zonen het bedrijf overgenomen en verder uitgebouwd tot
een internationale werf die is
uitgegroeid tot marktleider in
Europa in het segment “stalen
jachten tussen 8 en 16 meter”.
In juli 2011 heeft Yvonne
Linssen samen met twee
neven het bedrijf overgenomen en sindsdien staan zij als
derde generatie aan het roer.
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Linssen Yachts – Yvonne Linssen

“Al onze jachten zijn made in Limburg.”
Marktleider van Europa
“In onze branche, stalen motorjachten van 8 tot
16 meter zijn we marktleider in Europa. Hoe doen
we dat? We staan in veel (sport)bladen en op de
beurzen en laatstgenoemde is voor ons het allerbelangrijkste. Per jaar gaan we naar circa dertig
internationale beurzen. Dat is een hele operatie
met een of meerdere jachten, maar daar haal je wel
je contacten en je klanten vandaan. Onze jachten
spreken met name de 55-plusser aan en vaak zijn
dat ondernemers of oud-ondernemers. In onze
branche staan we goed aangeschreven vanwege
ons hoge kwaliteitsimago. We zijn niet de goedkoopste, maar we hebben een goede prijs/kwaliteit
verhouding. Dat goede imago hebben we door de
jaren heen opgebouwd en dat moeten we natuurlijk zien te handhaven.”

Terugblik op de afgelopen jaren
“Het jaar 2008 was voor ons echt een topjaar. Wij
hebben enorm goed gedraaid. Dat was het jaar voor
de recessie waar de bomen tot aan de hemel groeiden.
In 2009 kwam de klap en hebben we minder jachten
verkocht dan in het voorgaande jaar. Maar als je
2008 eruit snijdt als piekjaar dan zitten we nog
steeds op het gewenste niveau. Wat betekent dat
we tussen de zestig en zeventig jachten per jaar
produceren en verkopen. Doordat wij in 2008 zo’n
positieve uitschieter hadden, hadden wij daar onze
hele organisatie op ingericht. Uiteindelijk hebben
we in 2009 toch een stukje moeten reorganiseren
om de kosten te drukken.”

“Vervolgens hebben we ons proactief opgesteld
door meer modellen op de markt te brengen, de
ontwikkelingssnelheid te verhogen, de markt actief
te benaderen en op zoek te gaan naar nieuwe
markten. Die nieuwe markten zijn bijvoorbeeld
de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China).
In plaats van alleen aan de kosten- en de verdedigingskant te gaan zitten, zijn we ook in de aanval
gegaan. Normaal ontwikkelen en introduceren we
één à twee modellen, tijdens de recessie hebben
we vier à vijf modellen ontwikkeld om klaar te zijn
als we de recessie uitkomen. Dat heeft geholpen en
daarom doen we het nog steeds relatief goed ten
opzichte van onze concurrenten. Je moet alleen wel
veel harder werken om een deal te realiseren, omdat
mensen toch voorzichtiger zijn geworden in het
nemen van beslissingen. We hebben ons marketingbudget in de crisis daarom verhoogd in plaats van
verlaagd. Je moet zorgen dat de klanten je weten
te vinden.“

Vooruitblik op 2012
“Het komende jaar zal nog wel moeilijk worden,
eerlijk gezegd denk ik dat de komende twee à drie
jaar nog wel lastig zullen zijn en het zal zeker niet
ineens ‘hallelujah’ worden. Maar ik verwacht wel dat
onze omzet stabiel zal blijven en dat we dit niveau
vol kunnen houden. Het is natuurlijk wel het doel
om nog een lichte groei te kunnen realiseren,
maar dat is moeilijk in te schatten nu.
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Linssen Yachts – Yvonne Linssen

We gaan in elk geval voor stabilisatie en door op
efficiency in te zetten hopen we dat de omzet groeit.
Onze grootste uitdaging ligt in het ontwikkelen
van nieuwe producten en om afzet in nieuwe
landen (BRIC) te realiseren. Onze markt is niet zo
groot, want het is een nichemarkt. Hij wordt steeds
kleiner en daarom zijn we druk bezig met het ontwikkelen van nevenactiviteiten en andere producten
die binnen onze productfamilie passen. Mensen
willen nu veel meer comfort in vergelijking met
een aantal jaren geleden. We kijken altijd met een
scheef oog naar de auto-industrie en de trends die
zich daar voordoen. Onze klanten zijn traditioneel
ingesteld en houden van materialen zoals hout.
We proberen met modernere materialen ook een
jongere doelgroep aan te spreken. Van de 55-plus
willen we richting de 40-plus. Ook de ondernemer
die midden in het leven staat proberen we te
bereiken. Het jezelf als ondernemer en je familie
gunnen om plezier te hebben van een jacht noemen
we ‘immaterieel dividend’.”

Innovatie in de eigen regio
“Al onze jachten worden gemaakt in eigen huis en
in de regio Limburg. We besteden delen van de
productie uit om pieken en dalen te kunnen opvangen.
We werken samen met lokale ondernemers uit
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Limburg, maar ook met Belgische en Duitse
ondernemers. We zien dat er in onze branche in
toenemende mate aan lagelonenlanden wordt
uitbesteed om efficiënter te kunnen produceren.
Maar daar ga je het op de lange termijn niet mee
redden, want uiteindelijk gaan die lonen ook stijgen.
Omdat wij een bepaald volume hebben, kunnen wij
de productie hier houden. Wij willen het ‘made in
Holland’ hebben, of beter gezegd ‘made in Limburg’,
want dan hebben we de kwaliteit zelf in de hand.
Om de kwaliteit van onze jachten te waarborgen, is
innovatie van belang. We zijn de crisis doorgekomen
doordat wij onze ontwikkelingssnelheid konden
verhogen. Maar ook een grote slagvaardigheid is
heel belangrijk.”
“Een deel van de innovatie richt zich op het ecologische aspect. Dat is een behoorlijke uitdaging
binnen onze branche, want mensen willen tegenwoordig milieubewust varen. We hebben met onze
jachten sowieso al minder dieselverbruik doordat
het langzaam varende jachten zijn. Maar we proberen
wel constant te kijken naar wat we nog meer samen
kunnen doen met leveranciers. Bijvoorbeeld door
te onderzoeken of we betere materialen kunnen
gebruiken. Ons streven is dat alle materialen
die we in de jachten gebruiken duurzaam zijn.”
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Herman Nijskens is sinds
3,5 jaar wethouder van de
gemeente Roerdalen namens
de VVD. Daarvoor combineerde hij zijn raadslidmaatschap
met zijn landbouwbedrijf.
Zijn huidige portefeuille omvat
economische zaken, financiën,
grond- en pachtzaken en de
interne portefeuilles
bedrijfsvoering, personeel en
organisatie en dienstverlening.
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Gemeente Roerdalen - Herman Nijskens

“Een groen veldje in de kern kan meer
waard zijn dan duizend hectare natuur
waar je niet kunt komen.”
De economie van Roerdalen
“De belangrijkste economische pijlers van onze
gemeente zijn landbouw, zakelijke dienstverlening
en recreatie & toerisme. Onze gemeente huisvest
vooral bedrijven in het MKB en natuurlijk een aantal
bekende grote bedrijven, zoals Akzo, Vekoma en
Geelen beton. Onze grote bedrijventerreinen zijn in
het verleden al overgegaan naar Roermond. Een
deel van onze beroepsbevolking werkt dan ook
buiten Roerdalen. Het bedrijfsleven in Roermond
voorziet ook het laagopgeleide deel van onze
beroepsbevolking van genoeg werk. Om de belangen
van onze werkende inwoners te behartigen, nemen
we deel in de Ontwikkelingsmaatschappij MiddenLimburg (OML). Zij voert een deel van het economisch
beleid uit voor de gemeenten in Midden-Limburg.”

Terugblik op het afgelopen jaar
“We zien dat de kleine middenstand in onze kernen
het steeds moeilijker krijgt. Er staan niet altijd
opvolgers klaar en de sluiting van die winkels leidt
tot leegstand. Dit staat los van de ontwikkeling van
de detailhandel in Roermond en komt eerder door
de concurrentie van supermarkten die langzaamaan
het assortiment van stoppende winkels overnemen.
Voor wat betreft de landbouw zijn er juist wel
relatief veel jonge ondernemers. In Roerdalen is de
vollegronds-groenteteelt natuurlijk een belangrijke
tak. Montfort kent veel intensieve veehouderij.
Enerzijds zien we dat de schaalvergroting in de
sector steeds harder doorgaat en anderzijds zaten

we als gemeente ontzettend in de tang van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Meer dan de
helft van onze oppervlakte is al bos en natuurgebied. Daarnaast ligt er ook nog een claim van 1.200
hectare vanuit de EHS, bijna een derde van ons
landbouwareaal. Dit vinden wij niet realistisch. Als
door de EHS zo’n groot deel van ons landbouwareaal verdwijnt dan vraag ik me af wie hier de lamp uit
doet. Ook gezien het kabinetsbeleid en de bezuinigingen op natuurontwikkeling zetten wij in op een
kleinere EHS zodat er nog perspectief is voor agrariërs.
Voor onze toeristische sector zijn de euregionale
projecten en subsidies een goede aanjager geweest
voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen
beleidsmakers en ondernemers. Naar aanleiding van
onze gezamenlijke recreatieve visie met de gemeente
Wassenberg zijn ondernemersgroepen geformeerd
rondom een aantal thema’s. Een belangrijke piek
van toeristen ligt natuurlijk in het aspergeseizoen.
Culinair is dat ook een belangrijk thema en ondernemers hebben dit gebruikt door met grensoverschrijdende routes hun restaurants en gelegenheden te verbinden.”

Een andere koers voor de woningmarkt
en het voorzieningenaanbod
“Het inzicht dat er structurele veranderingen
plaatsvinden op de woningmarkt is door de crisis
verder doorgedrongen. Het afgelopen jaar hoor
ik uit de hoek van de notarissen natuurlijk dat er

Economisch profiel Roermond-Echt | 51

Vooruitblik naar 2012
vrijwel geen huizen worden verkocht, recent was er
misschien een kleine opleving door de verlaging van
de overdrachtsbelasting, maar dat effect lijkt al weer
uitgewerkt. Dit jaar hebben we vanuit onze regionale
samenwerking op het vlak van wonen voor het eerst
gesproken over het naar beneden bijstellen van
plan-voorraden. Het probleem daarbij is dat veel
projecten onherroepelijk vergund zijn en dat het als
gemeente onbetaalbaar is om daarop in te grijpen.
We hebben zelf nu nog twee relatief grote projecten,
één in St. Odiliënberg en één in Montfort, maar die gaan
redelijk langzaam. Daarnaast verandert het draagvlak
voor voorzieningen. We zien een scheefgroei tussen
vraag en aanbod. Nog even en dan is de helft van onze
inwoners ouder dan 55 jaar, wat betekent dat er nu een
heel andere doelgroep voor de gemeentelijke voorzieningen is dan toen de huidige werden gebouwd.
Als college voeren we daarom de discussie met de raad
hoe we onze voorzieningen veelzijdiger, betaalbaarder
en meer vraaggericht kunnen maken. Zo wordt ruimte
voor teamsporten minder relevant als de vraag van
senioren vooral is gericht op gezondheid en in
beweging blijven. De aanpassing van de voorzieningen
heeft nog niet plaatsgevonden. Voor de herindeling
liepen daar al gesprekken over. In dat opzicht zet een
herindeling veel in gang maar ook veel op slot. Iedereen
probeert te houden wat er te houden is. Inmiddels heeft
de Raad aangenomen dat we minimaal twee brede
maatschappelijke voorzieningen per kern krijgen. Een
daarvan is gericht op jeugd, bijvoorbeeld een brede
school met een bibliotheek. De tweede is gericht op
ontmoeting/ontspanning/ontplooiing, waarbij het
kan gaan om sport-, vergader- of muziekfaciliteiten.”
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“Onze strategie is gericht op het behoud van wat er is
en het versterken van het goede. De gemeente is druk
doende met een structuurvisie die een doorkijk gaat
geven tot en met 2030. Daar valt mee samen dat alle
bestemmingsplannen moeten worden aangepast en
gedigitaliseerd. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat
bijvoorbeeld agrarische ondernemers nu een moment
hebben om hun wensen en hun zienswijze voor de
komende tien jaar kenbaar te maken.
De nieuwe plannen zijn daarbij veel minder eng bestemd.
Een aantal procedures is dan niet meer nodig, waardoor
het straks gemakkelijker is om van de ene landbouwfunctie naar de andere over te stappen.”
“Naar mijn mening mag de provincie in de toekomst
meer aandacht besteden aan de herstructurering van
woonwijken in de kleinere plaatsen. Hoewel de opgave
voor kleinere kernen misschien minder in het oog
springt dan in de steden, ligt hier ook voor ons een
uitdaging. Wij kijken in ieder geval mee met Parkstad
en de manier waarop ze daar omgaan met krimp.
Daar leren we van. Wat ze daar doen met het saneren
van huizen, zelfs hele rijen flats, en het creëren van groen
en volkstuintjes kan hier ook op kleinere schaal plaatsvinden. Daarmee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor
sociale contacten en extra groen om de hoek, op die
manier kan een groen veldje in de kern meer waard zijn
dan duizend hectare natuur waar je niet kunt komen.”
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De familie Kuijsten komt van
oorsprong uit Noord-Brabant
en heeft sinds 2002 haar
varkenshouderijbedrijf in
Montfort gevestigd. In 2010
hebben Jurgen en Lianne
het bedrijf overgenomen van
de ouders van Jurgen. Op dit
moment heeft het bedrijf
700 zeugen en houdt het zich
bezig met het produceren en
vermeerderen van biggen. Op
het moment dat de biggen 10
weken oud zijn en een gewicht
hebben van 25 kilo worden
ze geëxporteerd aan afnemers
in Tsjechië en Roemenië.
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Kuijsten VOF Varkenshouderij – Jurgen en Lianne Kuijsten–de Rond

“Investeren in een moeilijke tijd.”
Terugblik op het afgelopen jaar

Vooruitblik naar 2012 en 2013

“Het afgelopen jaar hebben de prijzen voor biggen
zwaar onder druk gestaan en daarbij waren de grondstofprijzen voor veevoer enorm hoog. Op dit moment
is er een overschot van biggen op de markt, dit komt
mede door de economische recessie die ook in het
buitenland speelt. In het buitenland zijn het veelal
gemengde bedrijven die zowel vleesvarkens als akkerbouw hebben. Door de financiële crisis kiezen deze
bedrijven er sneller voor om de granen te verkopen
en geen biggen meer op te leggen. Dit zorgt voor
een hoge druk op de biggenmarkt met als gevolg
lage biggenprijzen.“

“Het is afwachten wat de wereldeconomie gaat doen,
maar wij verwachten dat de vleesprijzen het komende
jaar op hetzelfde niveau zullen blijven en misschien
licht gaan stijgen. De grondstofprijzen zullen onder
druk blijven staan. Waar vroeger het graan alleen naar
de consument en de dieren ging, wordt het nu veelal
ingezet ter vervanging van energie, met als gevolg
een prijsopdrijvend effect.”

“Als varkenshouderijsector zitten we nu in een diep
dal. Vanuit het verleden hebben we altijd al te maken
gehad met de varkenscyclus, dit wil zeggen dat het
aanbod en de prijs van varkens sterk wisselt. Als de
prijzen hoog zijn, ontstaat er snel een overschot
waardoor de prijs weer omlaag gaat en het aanbod
automatisch weer daalt. Deze varkenscyclus blijft altijd
terugkomen, dit zien we in alle sectoren, alleen wordt
in onze sector in deze cyclus de piek korter en het dal
langer. Willen we over 10 jaar nog varkenshouder zijn,
dan is het van belang om een kwalitatief gezonde en
sterke big te leveren om in deze markt te overleven.
Je moet als ondernemer bij de 25 procent beste
horen. De varkenshouderij is een vrije sector, die geen
ondersteunende subsidiegelden ontvangt. Dit is op
de korte termijn lastig, maar maakt ons uiteindelijk
sterker voor de toekomst.“

“In 2013 zijn we als varkenshouderijsector verplicht
om aan de nieuwe milieu-en welzijnseisen te voldoen.
Dit houdt in dat de ammoniak- en fijnstofuitstoot, fors
moet worden verminderd en de zeugen vrij moeten
kunnen rondlopen. Dit vergt van de varkenshouderijbedrijven een grote investering. Mede door de
financieel moeilijke tijd zullen ondernemers besluiten
om met het bedrijf te stoppen.”
“Wij zijn twee jonge ondernemers en grijpen deze
‘kans’ aan om ons bedrijf klaar te maken voor de
eisen van 2013. Op dit moment heeft ons bedrijf
een omvang van 700 zeugen en dit gaan we in 2012
uitbreiden naar 1200 zeugen. Als deze uitbreiding is
gerealiseerd, kunnen we ons nog beter richten op
een efficiëntere en duurzamere bedrijfsvoering.”
“Doordat er in de komende jaren veel ondernemers
zullen stoppen met hun bedrijf, verwachten we in
2013 een tekort aan biggen op de Europese markt.
Eén zeug produceert op jaarbasis 30 biggen.
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Kuijsten VOF Varkenshouderij – Jurgen en Lianne Kuijsten–de Rond

Als er in Europa bijvoorbeeld 100.000 zeugen
minder komen, dan heeft dit een groot effect op
de biggenproductie. Het tekort wat dan ontstaat is
niet één, twee, drie weer opgevuld. De vraag naar
biggen gaat dan stijgen en dit heeft een positief
effect op de prijs. De slechte economie zal dus nog
wel even aanhouden, maar mensen blijven altijd
eten! De wereldbevolking blijft daarnaast de
komende jaren groeien, dit houdt dus in dat er ook
meer geconsumeerd zal worden. Vanzelfsprekend
is het belangrijk dat we aan deze vraag kunnen
voldoen.”

Duurzaam boeren
“Het agrarisch bedrijf van nu vergt een ander ondernemerschap dan de boerderij van vroeger. Wij zien
ons bedrijf ook niet meer als een boerderij, maar als
een echte onderneming. Het is een keiharde wereld
waarin iedereen van ons verwacht dat we duurzaam
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ondernemen en goed omgaan met maatschappelijke
aspecten. Als onze uitbreiding is gerealiseerd dan
voldoet ons zeugenbedrijf aan de maatlat duurzame
veehouderij. Dit houdt in dat we als bedrijf voldoen
aan hoge duurzaamheidsdoelstellingen op het
gebied van ammoniak en dierwelzijn.”
“Daarnaast zijn we in ons bedrijf aan het bekijken wat
de mogelijkheden zijn om uit mest groen gas te halen.
Momenteel hebben we hier al SDE (Stichting Duurzame
Energieproductie)-subsidie voor ontvangen en is de
milieuvergunning verleend. Daarnaast willen we het
digistaat waar het gas uit gehaald is zo verwerken dat
dit buiten de landbouw afgezet kan worden, met als
doel de kringloop rond te maken. Hier zoeken we op
korte termijn nog mede-investeerders voor!”
“Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet
en grijpen deze kansen aan om door te gaan!”
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Na een succesvolle periode als
presentatrice bij TV Limburg en
gemeenteraadslid voor de VVD
in Roermond werd Raja
Moussaoui in 2010 wethouder
in de bisschopsstad. Zij maakte
in dat jaar ook deel uit van de
verkiezingsprogrammacommissie van de VVD in de
aanloop naar de landelijke
verkiezingen. Haar portefeuille
omvat onder andere sociale
zaken en financiën. Daarnaast
maakt zij zich als projectwethouder ECI-Cultuurfabriek sterk
voor een invulling van het
culturele gezicht van de stad
Roermond.
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Gemeente Roermond – Raja Moussaoui

“Samenwerken en inzetten op groei.”
Van werkloosheidsbestrijding naar
bestrijding van krapte
“De werkloosheid in Roermond is eind september
2011 gedaald tot 4,6 procent. Ter vergelijking: het cijfer
over geheel Limburg is 6,5 procent. De werkloosheid
in Roermond is hiermee op een historisch ‘dieptepunt’
beland en ligt zelfs onder het Limburgs gemiddelde.
Maar ik ben nog niet tevreden, het kan altijd beter
en daar wil ik mij de komende jaren voor inzetten”.
“Het zwaartepunt van het economisch en het arbeidsmarktbeleid heeft het afgelopen decennium gelegen
op het aantrekken van werkgelegenheid en op
werkloosheidsbestrijding. De komende jaren wordt
Limburg bedreigd door krapte op de arbeidsmarkt.
Vergrijzing en ontgroening maken dat er steeds
minder mensen beschikbaar komen om de arbeidsplaatsen op te vullen. Op den duur kan dat ook
Roermond parten spelen. Alhoewel Roermond groeit
qua inwonersaantal en we tegen de trend in gaan,
moeten we alert blijven. Dus het streven blijft: meer
mensen aan de slag en Roermond nóg aantrekkelijker
maken voor jonge mensen om te wonen en te
werken. We hebben daarom samen met de
omliggende gemeenten (Echt-Susteren, Maasgouw,
Roerdalen en Leudal) de handen ineengeslagen,
een intentieverklaring ondertekend en we zijn
gestart met een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid.
Onze partners UWV Werkbedrijf en Westrom vervullen

hier uiteraard ook een belangrijke rol in. Het doel is om
via gezamenlijk beleid nieuwe ontwikkelingen op te
pakken.“
“De regio Midden-Limburg wordt gekenmerkt door de
twee sterke centrumsteden Roermond en Weert en de
omliggende gemeenten. Deze centrumsteden zorgen
voor veel werkgelegenheid. Binnen Midden-Limburg
zijn de Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg
Eindhoven (Brainport), Venlo (Greenport) en
Zuid-Limburg (Chemelot). Het Economisch Profiel zal
worden opgebouwd rondom de thema’s Logistiek,
Maakindustrie, Toerisme en Retail, Agri en Zorg.
Kortom, door voor geheel Midden-Limburg de
krachten te bundelen op inhoud, zal Midden-Limburg
haar eigen Brainport agenda kunnen voeren!
Wij hopen dat door te investeren in de sectoren
waarin wij als regio goed zijn, het de ondernemer de
mogelijkheid geeft om te vernieuwen en te groeien.“

Een betere aansluiting tussen overheid,
ondernemers en onderwijs
“Ondanks de demografische ontwikkelingen zetten
we in op groei. We willen jonge mensen aan de stad
binden door hen interessante arbeidsplaatsen en goed
onderwijs aan te bieden. Op het gebied van retail zijn
we daarom gestart met de Retail & Business Academy,
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waarbij een samenwerking tussen de drie O’s
(Ondernemers, Onderwijs en Overheid) de basis
vormt en de doelstelling is om te zorgen dat er voor
vacatures op retailgebied voldoende goed opgeleid
personeel voorhanden is. Inmiddels heeft de unieke
formule van de Retail & Business Academy al haar
kracht bewezen. Zo worden er momenteel aan de
Retail & Business Academy zestien studenten opgeleid
op HBO niveau, voor retailmanager. Er worden dertig
studenten opgeleid, op MBO 4 niveau voor functies
als afdelingschef en filiaalleider. Een groep van acht
leerlingen van het ROC Gilde volgt lessen in ondernemerschap, omdat ze na hun opleiding een eigen zaak
willen beginnen of in de zaak van hun ouders gaan
werken. De Retail & Business Academy heeft een uniek
concept ontwikkeld, de Retail Bootcamp, waarin de
cursisten (werkenden maar ook werkzoekenden) in
een week wordt geleerd wat echt klantgericht denken
is. Momenteel worden twee winkeliersverenigingen
begeleid in hun onderlinge samenwerking om een
betere dienstverlening naar de klanten tot stand te
brengen en veertig ondernemers worden getraind in
het omgaan met internetinnovaties en social media.”
“De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zal
het centrale thema worden in het arbeidsmarktbeleid
van de komende jaren. Een betere aansluiting tussen
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het onderwijs en het bedrijfsleven kan een (deel van de)
oplossing bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt.
Meer mensen (langer) aan het werk, technologische
ontwikkelingen, efficiënter werken en goed onderwijs
zijn wat ons betreft de oplossingsrichtingen voor de
komende jaren.”
“Voor de toekomst willen we ook voor andere sectoren,
zoals zorg en techniek, een vergelijkbaar initiatief als de
Retail & Business Academy opzetten en dit breder over
Midden-Limburg uitspreiden. De eerste stappen zijn al
gezet, momenteel onderzoeken wij in samenspraak met
de zorginstellingen in Midden-Limburg, het UWVWerkbedrijf en de regiogemeenten de mogelijkheden
van een zorgacademie. Wij hopen middels dit samenwerkingsverband de krapte in de zorg op een structurele
manier aan te pakken. Indien blijkt dat de zorgacademie
haalbaar is, wordt in 2012 gestart met de implementatie.”
“Ook vanuit Sociale Zaken is het belangrijk om mensen
weer aan de slag te krijgen. Iedereen die nu in een
uitkering zit maar kan werken moet ook de kans krijgen
om te werken. Dit jaar is Roermond genomineerd voor
de ‘beste sociale dienst’ van Nederland. Dat is natuurlijk
iets om trots op te zijn. Maar het kan altijd beter, iedere
burger die graag wil werken maar thuis zit is er een te
veel. En daar zet ik mij voor in!”
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Roy van den Bergh is
directeur van Intersport Van
den Bergh. In 1861 is zijn
voorvader een touwslagerij/
zadelmakerij begonnen in het
centrum van Roermond. Daar
werd de basis gelegd voor wat
inmiddels na 5 generaties is
uitgegroeid tot een van de
grotere winkels op het gebied
van sport en fashion in
Nederland. Naast de winkel in
de Brugstraat hebben ze een
winkel van 4.000m2 in het
Retailpark. Dit jaar bestaat het
familiebedrijf 150 jaar!
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“Creativiteit is voor mij het toverwoord
waar het op dit moment om draait.”
Terugblik op de afgelopen jaren
“In 2008 is het Retailpark geopend en zijn we met
onze winkel hier gevestigd. Al heel gauw bleek dat de
winkel veel drukker werd bezocht dan we van tevoren
hadden verwacht. Een paar maanden na de opening
begon de economische crisis, maar wij groeiden
eigenlijk tegen de verwachting in. De voorraden
slonken veel sneller dan verwacht en deze moesten
worden aangevuld. Door goede afspraken te maken
met leveranciers, konden we heel veel artikelen tegen
een gunstige prijs aanbieden aan de consument, wat
ervoor zorgde dat zowel klanten als leveranciers
tevreden waren. Dit heeft ons geen windeieren
gelegd: in 2010 is onze omzet met ruim 20 procent
gegroeid ten opzichte van 2009. Zo’n enorme groei
was niet marktconform, maar dat heeft te maken met
een stukje groei dat je als nieuw bedrijf sowieso hebt.
Maar ook met de voordelen van het Retailpark:
we hebben een grote diversiteit aan winkels, we zijn
363 dagen per jaar geopend en klanten kunnen hier
gratis parkeren, dat is een enorm Unique Selling Point.”
“Door de moeilijke economische tijd staat de branche
nu sterk onder druk en niet alleen de sport, maar ook
fashion heeft het heel erg moeilijk. Na een paar jaren
van omzetgroei is het jaar 2011 pittig. We hebben
daarom extra budget vrijgemaakt om onze marketingactiviteiten wat extra kracht bij te zetten. Maar het zal
een heel zwaar jaar worden. Ik merk ook dat bij veel
ondernemers het water tot aan de lippen staat.”

“Om deze moeilijke economische tijd door te komen,
probeer ik bij ons in het bedrijf te prediken: ’creativiteit
op alle fronten’ en daar bedoel ik mee dat je creatief
moet zijn met je kosten, planningen, marketing en
leveranciers. Het traditionele inkopen van vroeger
is passé. Wij maken duidelijke afspraken met onze
leveranciers en kiezen heel bewust voor een aantal
solide partners. Vooral de kosten van je voorraad zijn
‘killing’ en daarom moet je dit risico zoveel mogelijk
zien te beperken. Door samen met de leveranciers
naar oplossingen te zoeken creëer je een win-win
situatie en kunnen ze in een moeilijke markt ook met
ons doorgroeien met hun merk. Creativiteit is voor mij
het toverwoord waar het op dit moment om draait.
Met achterover leunen kun je het vergeten.“

Vooruitblik naar 2012
“Ik verwacht dat onze branche het in 2012 veel
zwaarder gaat krijgen dan in 2011. Ik hoop het niet,
maar ik denk dat de harde sanering er nu echt gaat
aankomen. Zowel aan de retailkant, maar ook aan de
kant van de leveranciers. Ik heb niet het gevoel dat wij
daarbij gaan horen. De laatste drie jaar staat er behoorlijk
wat druk op de omzetten en ik merk dat de kleine
detailhandelszaken het veel moeilijker hebben dan
de grote winkels. Deze hebben vaak in tegenstelling
tot de kleine winkels betere deals met de leveranciers
en daardoor een betere spreiding van hun risico.
De kleine ondernemer zal het komende jaar moeten
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segmenteren en heel duidelijk voor een aantal
productgroepen moeten kiezen waar hij goed in is.
Want als een consument in deze tijd Internet Explorer
opent dan ligt de wereld aan zijn voeten, hij kan alles
kopen.“
“In deze tijd bepaalt de consument je succes. De klant
bepaalt wanneer, voor welke prijs en in welke hoeveelheid hij een bepaald artikel koopt. Dat bepalen wij als
ondernemers niet, ook al denken we dat allemaal wel.
In tijden van laagconjunctuur is prijs heel belangrijk,
maar voor de consument is dit niet het allerbelangrijkste. Service vindt hij vaak veel belangrijker. Ik vraag elke
week aan mijn medewerkers: ‘wat horen jullie van de
klant en waar hebben ze behoefte aan?’ Wij moeten
zorgen dat de wens van de klant volledig wordt
ingevuld.”
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“Daarom vind ik 2012 en 2013 heel interessant om
mee bezig te zijn en te bedenken hoe we ons over
twee à drie jaar in de markt zien staan. De belangrijkste
doelstelling voor het komende jaar is om de basis,
het fundament van dit bedrijf sterker te laten worden.
Met het MT heel hard werken aan een strategisch
plan en als dat klaar is, moet dat worden vertaald in
een operationeel plan. Ik heb dat in de jaren ’90 ook
gedaan en dat is de beste investering die ik ooit heb
gedaan. We hebben bijna 70 mensen in dienst, dus
we moeten kijken hoe we de komende jaren kunnen
groeien zonder dat we de structuur van dit bedrijf
verliezen. Dat is mijn grootste uitdaging om dat
helemaal op de rit te krijgen. Als dat er eenmaal staat,
en daar hebben we denk ik niet zo heel lang voor
nodig, dan gaan we ook beslissen waar we over drie
jaar staan. Als je de rust en de ruimte kunt creëren door
structuur aan te brengen in je organisatie, dan kun je
ook in een moeilijke tijd als je creatief bent overleven
en doorgroeien.”
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Paul Govaert is sinds vier jaar
algemeen directeur van Sif
Group. Dit bedrijf is in 1947
opgericht en maakt dikwandige
buizen voor de offshore olieen gasindustrie. De thuismarkt
is Europa, maar het bedrijf
levert ook aan bedrijven in
Amerika, Rusland en Korea.
In deze branche heeft Sif
Group een marktaandeel van
65 procent. Vanaf 2000 richten
de bedrijfsactiviteiten zich
tevens op de offshore windindustrie en inmiddels is Sif
Group ook in deze tak van
sport marktleider in Europa.
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“De offshore windindustrie is een
booming markt, we verwachten dat
deze markt de komende 10 jaar met
20 procent per jaar zal groeien.”
Terugblik op de afgelopen jaren
“In de crisistijd zijn de olie- en gasprojecten afgenomen,
maar daar hebben we met de offshore windprojecten
helemaal geen last van gehad. De offshore wind kent
zijn voor- en tegenstanders. In Nederland is dit een
dure tak van industrie en daardoor weinig aantrekkelijk. Maar in landen zoals Duitsland en Engeland, die
nog veel kernenergie opwekken, is de hele publieke
opinie erop gericht om energie zo ‘groen’ mogelijk te
produceren. Waar wij in Nederland eigenlijk nog
nuchter zijn over groene energie, is in andere landen
die ‘boom’ volop aan de gang. Het is begrijpelijk dat
Nederland redeneert vanuit de kosten van de offshore
wind, maar andere landen houden zich veel harder
vast aan de Europese afspraken om in 2020 20 procent
van de energie uit ’renewables’ te produceren. Dus dat
willen we voor elkaar boksen. Wij zijn flink door blijven
groeien en onze uitbreiding in Roermond heeft zich
gericht op nieuwe gebouwen en machines, om
daarmee onze capaciteit op jaarbasis te vergroten.”
“Er is ook wel een keerzijde aan de medaille. Na zo’n
crisis ziet het er voor de algemene economie niet
goed uit en zijn er toch ondernemers die gaan
nadenken over de toekomst. Zij zien de offshore
wind als een groeimarkt en de laatste twee à drie
jaar zijn veel bedrijven die bijvoorbeeld in de scheepsbouw zaten in Europa, of die ook apparaten bouwden,
opeens onze markt opgegaan. We zien nu binnen

Europa relatief veel toetreders en dat heeft een drukkende werking gehad op onze marges. Het gevaar
van grote groeimarkten is dat iedereen daar op duikt
en als zo’n markt eenmaal verzadigd is, er een enorme
capaciteit ontstaat. Dat kunnen we ook niet tegenhouden. Wij kunnen er wel voor zorgen dat wij het beter
blijven doen dan de rest. En hopen dat er geen overcapaciteit gaat komen, want de markt is niet zo groot
als iedereen denkt.”

Vooruitblik naar 2012
“Als alles goed gaat dan gaan we vanaf medio volgend
jaar 200.000 ton staal per jaar verwerken. Dat betekent
dat er dan elke drie weken een Eiffeltoren aan staal
wordt verwerkt. We hebben nu al orders die tot ver in
2013 lopen. Ook de olie- en gasmarkt ziet er erg goed
uit en van de offshore windmarkt verwachten we
gewoon ‘booming’ business de komende jaren.
Offshore wind is een industrie die zich over de hele
wereld zal verspreiden, met name in dichtbevolkte
gebieden langs de kust zoals in India, de Verenigde
Staten en China. Wij voorspellen dat er een grote
mondiale groei gaat plaatsvinden op dit gebied.”
“De kunst is om de kostprijs van ‘renewable energy’
naar beneden te krijgen. Wij zijn daar in de hele keten
druk mee bezig. Dat kan door betere en slimmere
constructies te bouwen waardoor het produceren
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goedkoper wordt en de marges hopelijk ook nog wat
verbeteren. Ook door toepassing van grotere en
zwaardere windturbines zal de kostprijs van de
opgewekte elektriciteit zakken. Daar gaat het allemaal om
en er gaat nog heel wat gebeuren de komende jaren.“

Duurzaamheid en innovatie
“Wij liften mee op de Europese doelstelling om in
2020 20 procent duurzame energie op te wekken.
De olie- en gasmarkt heeft niet altijd een goede
naam, bijvoorbeeld door wat er in de Golf van Mexico
is gebeurd, maar het is in Europa een industrie die
ontzettend veel aan veiligheid en duurzaamheid
doet. In ons bedrijf proberen wij ons volledig op
duurzaamheid te richten. Gewoon met gezond
verstand werken aan de toekomst van je bedrijf en
aan dat van de mensen die voor je werken. Alle
transporten gaan bij ons ook over het water, zoals
bijvoorbeeld het staal. Wij zijn mooi aan de Maas
gelegen en we kunnen vanuit hier heel goed de
Europese markt bedienen.”

“De technieken en machines die wij gebruiken
zijn voor een groot deel door ons zelf bedacht en
ontwikkeld en worden onder onze regie gebouwd.
We hebben lasspecialisten die de processen optimaliseren en vernieuwen, zodat we met zo min mogelijk
man-uren zo veel mogelijk eenheden staal kunnen
verwerken. We blijven continu aan verbeteringen
werken, want we willen voorop blijven lopen als
kostenleider. We hebben niet de problemen van de
maakindustrie dat activiteiten naar lage lonenlanden
worden verplaatst en dat er een toenemende
concurrentie is. Het aangename is dat ons product
zo groot en zo zwaar is dat het niet in containers past.
Dus we hebben ook die concurrentie uit het Verre
Oosten niet te verduren. Want alles wat in een
container past, dat kunnen ze daar normaliter goedkoper maken dan hier. Doordat de transportkosten in
het Oosten dan zo hoog zouden zijn in verhouding tot
de kostprijs van het product, loont het niet. Dat is een
voordeel wat wij in de branche hebben, waardoor wij
hier blijven groeien.”
“Dat alles maakt dat wij zo’n goede concurrentiepositie
in de markt hebben en houden!”
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Bijlage
Definities Economische Thermometer
Algemeen
• Arbeidsvolume: arbeidsvolume werknemers en
zelfstandigen in arbeidsjaren
• Bruto toegevoegde waarde: loonkosten +
afschrijvingen + financiële lasten + bedrijfsresultaat

Variabelen economische groei
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• Winstgroei:
bedrijfsresultaat 2010 t.o.v. bedrijfsresultaat 2009
• Productiegroei: bruto toegevoegde waarde 2010
t.o.v. bruto toegevoegde waarde 2009
• Investeringsgroei:
investeringen 2010 t.o.v. investeringen 2009
• Arbeidsvolumegroei:
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Variabelen economische 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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