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Deze Economische Verkenning is tot stand gekomen in een tijd waarin grote onrust
heerst in de wereldeconomie. Het IMF voorspelde recent dat de Nederlandse economie
met slechts 1% zal groeien in 2009.1 Naar verwachting zal de groei van 3.8% die de
Rotterdamse economie liet zien in 2007 zich in de komende jaren niet herhalen.
Echter, de hoge groeicijfers van de afgelopen jaren bewijzen dat Rotterdam beschikt over
een robuuste economie met een solide basis. Dat maakt dat wij de toekomst op de lange
termijn met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
De werkgelegenheidsontwikkeling in Rotterdam blijft een punt van zorg. De financiële
crisis is van invloed op de bestedingen van consumenten en op de investeringen van
bedrijven. Het is nog te vroeg om de werkelijke effecten hiervan in te schatten, maar dit
kan gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Juist daarom is het des te belangrijker
dat wij ons blijven inzetten om nog meer Rotterdammers te laten participeren in de
economie van de stad.
De ontwikkeling van de Rotterdamse economie laat zich niet alleen in kale cijfers
uitdrukken maar ook in termen van kwaliteit. De kwaliteiten van mensen, voorzieningen, producten en diensten en de kwaliteit van het werk bepalen samen de kwaliteit van
de Rotterdams economie. Wij hebben dan ook bewust gekozen voor Kwaliteit van werken,
kwaliteit van de economie, als thema van de Economische Verkenning 2008. Met dit thema willen
wij de aandacht vestigen op de betekenis van de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt
voor de economische ontwikkeling van de stad.

De kracht van de Economische Verkenning is dat deze tot stand komt door samenwerking
van diverse Rotterdamse partijen.die gezamenlijk hun kennis over de Rotterdamse
economie inbrengen. Dit jaar heeft de gemeente Rotterdam in twee kennisinstellingen
nieuwe samenwerkingspartners gevonden, waarmee ook de kennis vanuit het beroepsonderwijs is gewaarborgd. De partijen die hebben bijgedragen aan de Economische
Verkenning 2008 zijn: Rabobank Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam, DCMR
Milieudienst Rijnmond, Ooms Makelaars, Havenbedrijf Rotterdam NV, Randstad, KPMG,
Hogeschool Inholland, Albeda College. Onze dank gaat uit naar deze participanten voor
hun inbreng.
In deze uitgave van de Economische Verkenning 2008 is ook de Werkgelegenheidsmonitor
najaar 2008 opgenomen. Hierin staat alle informatie over de ontwikkeling van de
werkgelegenheid in Rotterdam. Wij zijn er van overtuigd dat u met de Verkenning en de
Werkgelegenheidsmonitor een compleet overzicht in handen heeft van de Rotterdamse
economie.
Mark Harbers 						
Dominic Schrijer
Wethouder Economie, Haven en Milieu		
Wethouder Werk, Sociale Zaken en
Grotestedenbeleid

1 International Monetary Fund. World Economic Outlook, oktober 2008

In deze Economische Verkenning zijn voor het eerst gegevens bijeengebracht waarmee
wij de kwaliteit van de Rotterdamse banen kunnen vergelijken met die in andere steden.
In een tijd waarin de krapte op de arbeidsmarkt vooral voor hoger opgeleiden structureel
wordt, neemt de concurrentie tussen de regionale en stedelijke arbeidsmarkten toe. Het
benoemen en meten van de kwaliteit van de arbeidsmarkt levert waardevolle informatie
op voor onder andere beleidsmakers, scholen, maar zeker ook voor bedrijven en ondernemers in deze stad. Want wij zijn ervan overtuigd dat een goed opgeleide beroepsbevolking, de kansen op de arbeidsmarkt en een aantrekkelijk werkklimaat de belangrijkste
kwaliteiten van een economie vertegenwoordigen. Daarbij is het zeer verheugend dat in
2007 de werkgelegenheid van de kennisdiensten in Rotterdam is gegroeid.
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Deze zesde editie van de Economische Verkenning Rotterdam kan bijna niet in een economisch
woeliger tijd tot stand komen dan tijdens de huidige periode van inzettende laagconjunctuur en de
wereldwijd woedende kredietcrisis. ‘Gelukkig’ voor de Verkenning ligt de nadruk in de publicatie
vooral op de economische dynamiek die het afgelopen jaar in de stad Rotterdam en in de regio heeft
plaatsgevonden. Sinds de editie van vorig jaar blikt de Verkenning echter ook meer vooruit en dat
is veelgevraagd in het actuele economische klimaat. Dit jaar staat een thema centraal dat aan die
conjuncturele ontwikkelingen voorbij gaat, aangezien het vooral een structureel vraagstuk vormt:
de kwaliteit van de Rotterdamse arbeidsmarkt. Daarbij gaat het om de concurrentiepositie van de
Rotterdamse regio ten opzichte van andere regio’s en om factoren die op deze positie van invloed
zijn. Factoren waaraan de regio aandacht moet schenken.
Het klinkt inmiddels misschien ver weg, maar de Rotterdamse economie heeft vorig
jaar, evenals in 2006, mooie groeicijfers laten zien. In 2007 is het beeld bevestigd dat
de regionale economie qua groei behoorlijk kan meekomen met die van Amsterdam,
Utrecht en zeker ook Den Haag. Rotterdam is economisch gezien niet langer te
bestempelen als het slechtste jongetje van de klas. Niet dat de economie er op alle
fronten goed voorstaat en ze niet langer kwetsbaar is. Deze Verkenning laat echter een
genuanceerd beeld zien, waarbij positieve en negatieve ontwikkelingen en kenmerken
elkaar afwisselen.
‘Kwaliteit van werken, kwaliteit van de economie’ is dit jaar gekozen als het bijzondere
thema. De reden daarvoor is dat, afgezien van de actuele economische hectiek in de
wereld, de kwaliteit van de arbeidsmarkt op de middellange termijn een bepalende zo
niet doorslaggevende factor is voor de concurrentiepositie van de regionale economie.
Structureel gezien zal de Nederlandse arbeidsmarkt hoe dan ook verder verkrappen. Voor
bedrijven en instellingen in Rotterdam en omgeving is het dan ook zaak steeds meer te
investeren in behoud en aantrekken van personeel. Het themahoofdstuk geeft inzicht in
de positie van Rotterdam-Rijnmond op arbeidsmarktgebied op dit moment.

HOOFDSTUK 2
ECONOMIE

De economie van Rotterdam heeft vorig jaar een sterke groei doorgemaakt van 3,8%.
Door de ingezette laagconjunctuur zal de economische groei dit en volgend jaar een stuk
lager gaan uitvallen. Hoe laag is eigenlijk nauwelijks te voorspellen. In de prognose van
de Verkenning, is uitgegaan van een groeicijfer van 1,3%, maar hierin is de impact van
de kredietcrisis in zijn volle omvang nog niet verwerkt. Dat is ook niet mogelijk met de
kennis van zaken op het moment dat deze studie wordt afgerond. Zelfs voor Europa en
Nederland zijn de economische verwachtingen uiterst onzeker, laat staan voor een lokale
economie als die van Rotterdam.
De zogenoemde ‘creditcrunch’ zal voornamelijk de kapitaalintensievere havensector en
de vastgoedontwikkeling in de Maasstad raken. De havensector is sowieso conjunctuurgevoelig en krijgt als eerste met laagconjunctuur te maken, ondanks dat de groei van de
wereldeconomie (die van Azië in het bijzonder) het groeiniveau de afgelopen jaren
structureel op een hoger plan lijkt te hebben gebracht.
De stadseconomie staat grotendeels los van de havensector en is in Rotterdam relatief
sterk afhankelijk van overheidsuitgaven en de consumentenmarkt. Het sterk afnemende
consumentenvertrouwen en de onzekerheid over de koopkrachtontwikkeling zullen
vooral in 2009 voelbaar worden in de op de consument gerichte bedrijven en instellingen.

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – SAMENVATTING – pagina 11

De werkgelegenheidsgroei van 900 banen (+0,3%) was in 2007 al achtergebleven bij de
verwachtingen. Er mag dan ook rekening mee worden gehouden dat de groei de komende
jaren (vrijwel) wegvalt. De aangehouden prognose van 0,9% jaarlijkse groei voor 2008 en
2009 moet, op basis van de huidige wetenschap, daarom als het meest gunstige scenario
worden gezien.
Jaarlijks presenteert de Economische Verkenning het zogenoemde ‘vitaliteitsweb’ van
de Rotterdamse economie. Dit schema toont de positionering van Rotterdam op diverse
economische terreinen ten opzicht van de drie andere grote steden.
De redelijk gunstige gang van zaken voor de Rotterdamse economie gedurende het
afgelopen jaar zou terug te zien moeten zijn in een verbeterde vitaliteit van die economie
en het vestigingsklimaat.
VITALITEIT VAN DE ROTTERDAMSE ECONOMIE

In het zogenoemde ‘vitaliteitsweb’ toont de Economische Verkenning jaarlijks de positie
van Rotterdam op diverse terreinen ten opzichte van de drie andere grote steden. Figuur
1 toont de staat van Rotterdam op basis van de meest recente beschikbare gegevens over
indicatoren op het gebied van economie, arbeidsmarkt, kennis en innovatie, ruimte voor
ondernemen, kwaliteit van de stad en maatschappelijke voorzieningen. De scores op de
indicatoren achter deze thema’s zijn aan het eind van deze publicatie in een uitgebreide
tabel weergegeven.
Ten opzichte van de andere grote steden scoort Rotterdam goed op het gebied van
economie. De omvang van de economie, de economische groei en het niveau van de
arbeidsproductiviteit zijn kenmerken waarmee de Maasstad zich positief onderscheidt
van de andere grote steden. Ook op het gebied van maatschappelijke voorzieningen
komt Rotterdam goed te voorschijn. Gemeten naar economisch belang hebben
maatschappelijke sectoren als zorg en onderwijs een sterke positie binnen Rotterdam.
Rotterdam wijkt niet sterk af van de andere grote steden op de domeinen kennis en
innovatie en ruimte voor ondernemen. Tegenover een lage R&D-graad en een relatief
klein belang van kennisintensieve diensten in de lokale economie staan binnen het
domein kennis en innovatie redelijk gunstige scores op het gebied van levenlang leren
en productiviteitsgroei. Eenzelfde wisselend beeld laat Rotterdam zien op het gebied van
ruimte voor ondernemen. Waar de leegstand op de kantorenmarkt wat aan de hoge kant
is, heeft de stad juist een relatief laag aandeel verouderde bedrijventerreinen dan de drie
andere grote steden.
Op het gebied van arbeidsmarkt en kwaliteit van leven blijft Rotterdam achter bij de
rest van de G4. De kwaliteit van leven valt vooral tegen op woonaspecten en het cultuuraanbod. Aspecten als het hoge aandeel huurwoningen, het beperkte aantal eengezinswoningen en bovendien een beperkte groei van de woningvoorraad zorgen voor een
lagere waardering van het leefklimaat. Nog altijd heeft Rotterdam te maken met een
relatief hoge werkloosheid, een lage arbeidsparticipatie en een laag opgeleide (beroeps)
bevolking. De arbeidsmarkt lijkt, in elk geval voor wat betreft de lokale aanbodzijde,
relatief kwetsbaar. Reden genoeg om de kwaliteit van de arbeidsmarkt centraal te
stellen in het themahoofdstuk van deze editie van de Economische Verkenning.
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HOOFDSTUK 3
ARBEIDSMARKT

De werkgelegenheid in Rotterdam is het afgelopen jaar licht toegenomen met 900 banen
van twaalf uur per week of meer. Daarmee is het aantal banen boven de 300.000
uitgekomen. Het aantal kleine banen (van minder dan twaalf uur) groeide wel sterk,
waardoor de totale banengroei niet op 0,3%, maar op ca. 0,9% is uitgekomen. Over de
afgelopen acht jaar is de werkgelegenheid in de Maasstad overigens sneller gegroeid dan
die in de drie andere grote steden. Daarmee is ook de werkfunctie (de verhouding tussen
het aantal banen en de beroepsbevolking) gestegen.

FIGUUR 1

7JUBMJUFJUTXFCWBOEFFDPOPNJFFOIFUWFTUJHJOHTLMJNBBUWBOEF( 
#SPO#VSFPO  PCWFFOTZTUFNBUJFLWBO&UJO"EWJTFVST

Ondanks de hoge werkfunctie van Rotterdam ligt de netto participatiegraad lager dan in
de andere grote steden. Dit komt door het lagere opleidingsniveau van de Rotterdammers
en het feit dat veel van de banen in de stad worden ingenomen door mensen die buiten
de stad wonen. Het afgelopen jaar is de netto participatiegraad in Rotterdam overigens
wel iets gestegen. Opmerkelijk is de vaststelling dat de participatiegraad van ouderen de
afgelopen jaren bovengemiddeld is toegenomen. Dit is er mede de oorzaak van dat de
Rotterdamse werkzame beroepsbevolking snel veroudert.
Al nam de netto participatiegraad in 2007 toe en de werkloosheid af, Rotterdam blijft een
stad met een relatief hoog werkloosheidspercentage. Bovendien telt de Maasstad, ondanks
een afname van het aantal, een grote groep langdurig werklozen. Participatieverhoging
en werken aan het opleidingsniveau van zowel werklozen als werkenden blijft daarom
een aandachtspunt.
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1,0
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HOOFDSTUK 4
KENNIS EN INNOVATIE
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Voor het eerst is het dit jaar mogelijk om in de Economische Verkenning het innovatiegehalte van de economie van de stad Rotterdam te vergelijken met dat van de andere
grote steden. Daarbij is gekeken naar een scala aan indicatoren: uitgaven aan r&d, omzet
verkregen uit innovatieve producten, het aantal kenniswerkers bij bedrijven en instellingen en het aandeel bedrijven en instellingen dat diverse vormen van innovatie toepast
(gelieerd aan het product, het productieproces, de bedrijfsorganisatie en de marketing).

0

kwaliteit van het leven

kennis en innovatie

Het totaalbeeld is dat Rotterdam op het gebied van innovatie niet overtuigt. Het aantal
kenniswerkers dat bij Rotterdamse bedrijven in dienst is, ligt weliswaar boven het
nationale niveau, maar lager dan in de andere grote steden. Ook de innovatiegraad ligt
lager en opvallend genoeg geldt dat ook voor de industrie. Die industrie is namelijk
wel zeer productief en kent een hoge toegevoegde waarde. Vooral op het gebied van
productgebonden innovatie, in termen van r&d en omzet gegenereerd uit nieuwe
producten blijft Rotterdam achter bij de andere grote steden.
Voor wat betreft niet-technologische innovaties en innovaties in de organisatie en in
marketing komt Rotterdam gunstiger uit de bus. Eveneens positief is de sterke toename
van het aandeel kennisintensieve sectoren in de Rotterdamse economie. Deze ontwikkeling is in het bijzonder te zien in de adviesdienstverlening en in het hoger onderwijs.

ruimte voor ondernemen
Rotterdam
Amsterdam
Den Haag
Utrecht

Na een aantal magere jaren wist de Rotterdamse creatieve industrie in 2007 weer nieuwe
werkgelegenheid te creëren. De kunstsector en in iets mindere mate de creatieve zakelijke
dienstverlening zagen de werkgelegenheid fors toenemen tot respectievelijk 2.400 en
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6.000 arbeidsplaatsen. De media en entertainmentsector groeide ook, maar minder
sterk. Inmiddels heeft de creatieve industrie in Rotterdam de 10.000-banengrens weer
overschreden.
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Rotterdamse horeca gezorgd. De ingezette laagconjunctuur maakt een verdere groei de
komende jaren echter zeer onzeker. Verwacht mag worden dat het toerisme en uitgaansleven te lijden zullen krijgen van het verminderde consumentenvertrouwen en de minder
gunstige koopkrachtontwikkeling.

HOOFDSTUK 5
RUIMTE VOOR ONDERNEMEN

HOOFDSTUK 7

De markt voor kantoor- en winkelruimte ziet er voor de komende jaren minder gunstig
uit. Tot medio dit jaar deed de Rotterdamse kantorenmarkt het verhoudingsgewijs goed
in termen van vraag naar en afname van kantoorruimte. Sindsdien is echter sprake van
een neerwaartse trend. Daar komt bij dat de markt voor ontwikkeling van commercieel
vastgoed, onder invloed van de kredietcrisis, een stuk onzekerder is geworden. Er moet
rekening worden gehouden met vertraging in de realistatie van vastgoedprojecten, alleen
in welke mate en hoelang is niet te zeggen.

HAVENECONOMIE

Vorig jaar werd beduidend meer kantoorruimte opgenomen dan in 2006. De leegstand
nam daardoor af. Het was overigens een jaar waarin de overheid een minder prominente
rol speelde in de kantooropname dan de jaren ervoor. In de markt voor winkelruimte
nam de leegstand vorig jaar juist toe naar meer dan 10%. Dat is fors hoger dan die in
Utrecht en Den Haag. Tegelijkertijd kromp het winkelareaal, maar Rotterdam is in
vloeroppervlak gemeten, na Amsterdam, nog altijd de tweede winkelstad van Nederland.
De markt voor bedrijventerreinen zal naar verwachting minder sterk inzakken dan die van
kantoren en winkels. Belangrijkste verklaring daarvoor is de structurele krapte op deze
markt in de Maasstad. De leegstand ligt onder de 5%. De aanpak van de krapteproblematiek heeft vertraging opgelopen, doordat plannen voor nieuwe terreinen in hun uitvoering zijn vertraagd. Regionaal bezien zou aanvankelijk tot 2010 390 hectare aan nieuwe
bedrijventerreinen aan de bestaande voorraad worden toegevoegd. Bij de huidige stand
van zaken zullen dat er slechts 150 kunnen worden. Voor de zeehavengebonden bedrijven
is er wel goed nieuws: de realisatie van Maasvlakte II is medio dit jaar van start gegaan.

HOOFDSTUK 6
CONSUMENTENSTAD

Onder de kop Economie is reeds ingegaan op de verwachte terugval van de Rotterdamse
economie, de consumentensector incluis. De toegevoegde waarde in de detailhandel en
de horeca zal de komende paar jaar licht af- respectievelijk toenemen. Deze ontwikkeling
staat in schril contrast met de forse omzetgroei van het vorige jaar. Voor de totale
consumentensector kwam die (nominaal) uit op 3,5%. De groei in de detailhandel was iets
lager dan in 2006, die in de horeca beduidend hoger dan het jaar ervoor. De consumentgerichte dienstverlening (kappers, cultuur, sport, recreatie et cetera) liet eveneens een
sterkere groei zien dan het jaar ervoor.
De omzetgroei van vorig jaar is gepaard gegaan met een krimp van de werkgelegenheid
(in banen van twaalf uur of meer). Door een toename van het gebruik van nulurencontracten en stagiairs en de moeizame vervulbaarheid van vacatures ging de productiviteit
van de Rotterdamse retailsector omhoog. Naast bedrijven die hun omzet zagen stijgen,
vond ook sanering van winkels en horeca plaats, met name in de wijken. Zo daalde het
aantal cafés het afgelopen jaar wederom, naar 540 tegenover 629 in 1998. Het ingestelde
rookverbod in de horeca zal deze neerwaartse tendens alleen maar versterken. Tegenover
een daling van het aanbod aan cafés staat al een aantal jaren een stijging van het aanbod
aan restaurants. Samen met de hotelsector heeft dit voor een blijvende groei van de

Rotterdam is en blijft onbetwist de grootste zeehaven van Europa. Vorig jaar is de overslag
fors gestegen, maar de concurrentie van buurhavens Antwerpen en Hamburg neemt
niettemin toe. Pas als Maasvlakte II beschikbaar komt, kan Rotterdam zijn positie een
stevige impuls geven. Parallel daaraan investeert de haven in intensiever ruimtegebruik
en kwaliteitsverbetering van het vestigingsklimaat.
Tot en met 2005 was er een licht dalende trend in de werkgelegenheid van havengerelateerde bedrijven. Sinds 2005 is daar een kentering in gekomen en is sprake van
en lichte banengroei.
De bedrijfseconomische cijfers van de regionale logistieke sector en industrie laten
een gevarieerd beeld zien. De winstgevendheid van de logistiek is aan de lage kant.
Dat komt mede door de hoge investeringsgraad, die op de winstgevendheid drukt.
Uitgaande van het rendement op het eigen vermogen komt de regionale logistieke sector
namelijk goed uit de verf. De productiviteit van de Rotterdamse industrie en logistiek
ligt op een hoog niveau.

HOOFDSTUK 8
ENERGIE EN MILIEU

Vorig jaar zijn in de Rotterdamse regio tal van maatregelen geïntroduceerd op het
gebied van duurzame energie en CO2- emissievermindering. Een aantal van deze
maatregelen neemt de regio in het kader van het Rotterdam Climate Initiative, waarmee
zij een voortrekkersrol vervult op het gebied van klimaatbeleid in de wereld. De meeste
maatregelen moeten hun effect in de toekomst gaan sorteren. Op de korte termijn is een
bescheiden verbetering in de staat van het Rotterdamse milieu meetbaar. Dit jaar gaat
de ‘staat van het milieu’ in Rotterdam iets omhoog en kreeg deze het rapportcijfer 7,9
(2007: 7,8).
Eén van de oorzaken is de licht verbeterde milieudruk van grote bedrijven in de stad en
haven. Wel is de milieudruk nog behoorlijk ver verwijderd van de doelstelling die in 2010
moet zijn bereikt. Verder lukt het de stad wel om de normen voor luchtkwaliteit niet te
overschrijden, ondanks de directe invloedssfeer van de haven. Het aantal klachten over
stank, het meest concreet ervaren aspect van de luchtkwaliteit, is gedaald. Wel groeit
de ondervonden geluidsoverlast, gezien het toegenomen aantal meldingen daarvan.
Het milieugedrag van Rotterdammers laat een gemengd beeld zien. De Rotterdammer
maakt de laatste jaren iets minder vervoerkilometers, maar de auto wint nog altijd aan
populariteit ten opzichte van de fiets en het OV. Ook produceren Rotterdammers steeds
meer huishoudelijk afval.
Het aanbod aan groenvoorzieningen, gemeten per huishouden, is ook vorig jaar weer
flink toegenomen, maar ligt met 72 m2 nog wel iets onder de doelstelling van 75 m2
per huishouden. De realisatie van nieuwe natuurgebieden ligt flink achter op schema.
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Van de geplande 1.100 hectare nieuwe natuur is nauwelijks de helft gerealiseerd.
In 2010 zou de doelstelling moeten zijn bereikt.

HOOFDSTUK 9
KWALITEIT VAN WERKEN, KWALITEIT VAN DE ECONOMIE

Regio’s krijgen met steeds meer concurrentie op de arbeidsmarkt te maken. Ook
Rotterdam. Door de structureel toenemende krapte moeten bedrijven zich meer
inspannen mensen te werven én voor zich te behouden. Regio Rotterdam heeft in de
concurrentiestrijd het voordeel dat het een omvangrijk en gevarieerd werkgelegenheidsaanbod heeft. Dat trekt mensen aan. De aantrekkingskracht van de regio wordt
dus een bepalende factor. Die aantrekkingskracht wordt direct bepaald door de
aantrekkelijkheid om in die regio te blijven of te gaan werken.
Volgens de statistieken is de kans voor een hoger opgeleide om een hooggeschoolde baan
te vinden groter in de Rotterdamse regio dan in andere grootstedelijke regio’s in ons land.
Maar dat komt vooral doordat de stad Rotterdam zelf een relatief laaggeschoolde
beroepsbevolking heeft. Bedrijven moeten voor hogere functies daardoor al gauw mensen
van buiten zien aan te treken. Daarbij helpt het verbeteren van het woon- en verblijfsklimaat, zodat mensen zich in de regio willen vestigen.
Minstens zo belangrijk als een goed woonklimaat is het bieden van werkgelegenheid
die aantrekkelijk genoeg is of gevonden wordt door (potentiële) werknemers. Kwaliteit is
niet alleen van belang bij het werven van mensen, maar is vooral belangrijk om personeel
te kunnen binden. Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol. Voor wat betreft het
aantrekken van Rotterdamse hoger opgeleiden betekent dit nog meer dan landelijk
zorgen voor een hoge mate van zelfstandigheid en uitdaging in het werk. Banen in de
wetenschap, de advieswereld en bij de overheid zijn het meest in trek als toekomstige
werkomgeving voor hoogopgeleiden. Bedrijven en instellingen op dat gebied lijken dus
een streepje voor te hebben.
Onderzoek naar de aantrekkelijkheid van regionale arbeidsmarkten is schaars. In meer
algemene zin is wel het nodige bekend over de aantrekkelijkheid van de Rotterdamse
arbeidsmarkt. Zo hebben mensen die werken in Rotterdam relatief vaker met stress te
maken dan mensen die in één van de andere grote steden werken. Conflicten en een
minder goede werksfeer komen in bedrijven hier vaker voor. Daar staat tegenover dat in
de Rotterdamse werkgelegenheid naar verhouding minder vaak sprake is van een grote
fysieke belasting van het werk. Een opvallend gegeven voor een stad die bekend staat om
de uitdrukking ‘handen uit de mouwen’.
Rotterdammers zijn minder tevreden met hun werk en de beloning die ze er voor
krijgen dan inwoners van andere grote steden. Een relatief groot deel van de werkende
Rotterdammers geeft ook aan het werk minder leuk te vinden. Dit kan en zal ook sterk
variëren van beroep tot beroep en van bedrijf tot bedrijf. Niettemin zullen bedrijven hier,
gemiddeld genomen, nog meer dan in andere regio’s aanleiding hebben te investeren in
de aantrekkelijkheid van de geboden functies.

HOOFDSTUK 1
INLEIDING

INCLUSIEF
WERKGELEGENHEIDS
MONITOR
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OPZET ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM

REGIO-AFBAKENING

De Economische Verkenning Rotterdam (EVR) telt dit jaar zijn zesde editie. Hierdoor kan
de lezer op een scala aan economische terreinen kijken naar de meerjarige ontwikkeling
van de stad. Voor de vergelijkbaarheid hanteert de EVR een opzet rond een aantal vaste
thema’s en hoofdstukken.
Vaste thema’s die ook in deze verkenning weer terugkomen, zijn:
• De economie van Rotterdam (algemene ontwikkelingen)
• Arbeidsmarkt
• Kennis en innovatie
• Ruimte voor ondernemen
• Haveneconomie
• Consumentenstad

Om de ontwikkelingen in Rotterdam in perspectief te kunnen plaatsen, wordt in de
Verkenning regelmatig een vergelijking gemaakt met andere gebieden: de omliggende
regio, of andere grote steden in Nederland. Er worden vaak data gebruikt die de situatie
in de G4 beschrijven: de vier grote steden Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht.
Wanneer van de stad Rotterdam wordt uitgegaan, gaat het bij de referentiesteden ook om
de gemeenten. Helaas zijn niet voor alle onderwerpen cijfers op gemeenteniveau
voorhanden. In die gevallen is meestal gebruik gemaakt van gegevens over de zogenoemde Corop-gebieden, een regionale indeling van Nederland die regelmatig door het CBS
wordt gehanteerd (zie hieronder voor meer informatie). De Corop-indeling is bijvoorbeeld
toegepast voor een aantal indicatoren in het vitaliteitsweb, maar ook op diverse plaatsen
in het hoofdstuk over de economie in het algemeen, de arbeidsmarkt en dat over kennis
en innovatie. Naast de gemeentelijke worden in deze Verkenning de volgende gebiedsindelingen gebruikt:

In de editie van vorig jaar was voor het eerst het thema Energie en Milieu als vast
hoofdstuk toegevoegd. Ook dit jaar maakt dit hoofdstuk weer onderdeel van de EVR uit.
Daarnaast is weer een jaarlijks wisselende themahoofdstuk opgenomen. Dit keer is
gekozen voor de kwaliteit van de Rotterdamse arbeidsmarkt. Ongeacht de huidige lastige
en onzekere economische tijden, is en blijft investeren in de arbeidsmarkt op de langere
termijn een cruciaal aandachtspunt. Het economisch perspectief van een regio als
Rotterdam hangt direct samen met de kwaliteit van de werkgelegenheid en de werking
van de arbeidsmarkt.
De Economische Verkenning verkent niet alleen diverse economische onderwerpen, ze
verkent ook economische ontwikkelingen in de nabije toekomst. Een vooruitblik op de
economische ontwikkeling van Rotterdam voor de komende paar jaar vormt sinds vorig
jaar een vast onderdeel van de studie. In hoofdstuk 2 wordt daarom een prognose gegeven
van de groei van de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de lokale economie.
Een zeer lastige opgave in een periode waarin sprake is van unieke economische
omstandigheden. De exacte impact van de kredietcrisis in combinatie met een neergaande conjunctuur is op het moment van schrijven van de EVR eigenlijk nauwelijks te
voorspellen.
PARTNERS

Deze editie van de Economische Verkenning Rotterdam is wederom tot stand gekomen
door nauwe samenwerking van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam met een aantal
gezaghebbende partijen binnen de Rotterdamse economie. Zij hebben hun kennis en visie
over de economie beschikbaar gesteld voor deze studie. De participerende partijen, naast
het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, zijn:
• Albeda College
• DCMR milieudienst Rijnmond
• Havenbedrijf Rotterdam
• INHolland
• Kamer van Koophandel Rotterdam
• KPMG
• Ooms Makelaars
• Rabobank Rotterdam
• Randstad

Stadsregio Rotterdam: met als kerngemeente Rotterdam, en als randgemeenten
Rozenburg, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel,
Lansingerland, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Spijkenisse, Bernisse, Hellevoetsluis, Brielle, en Westvoorne.
Regio Rijnmond: Stadsregio Rotterdam, met als randgemeenten Nieuwerkerk a/d IJssel,
Ouderkerk en Nederlek.
Corop-gebied Groot-Rijnmond: Regio Rijnmond, plus gemeenten Korendijk, Oud-Beijerland, Binnenmaas, Strijen en Cromstrijen, en geheel Goeree-Overflakkee (gemeenten
Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee).
Corop-gebied Groot Amsterdam: met als kerngemeente Amsterdam, en randgemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Graft-de-Rijp, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, en Zeevang.
Corop-gebied agglomeratie Den Haag: met als kerngemeente Den Haag, en randgemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer.
Corop-gebied Utrecht: de gehele provincie Utrecht.
Waar mogelijk is gebruik gemaakt van een kleinschaliger Corop-indeling, de zogenoemde
Corop-plus indeling. Dat is bijvoorbeeld een aantal keer toegepast in het vitaliteitsweb en
de cijferbijlage. De Corop-plus indeling betreft:
Sub-corop Rijnmond: vergelijkbaar met Stadsregio Rotterdam.
Sub-corop Amsterdam: gemeente Amsterdam.
Sub-corop Haaglanden: Corop agglomeratie Den Haag, maar dan exclusief Zoetermeer.
Sub-corop Utrecht: stadsgewest Utrecht, dat wil zeggen de provincie Utrecht, exclusief
het Westelijk Veenweidegebied, de Utrechtse Heuvelrug en Amersfoort-Eemland.
GROTE EN KLEINE BANEN

In deze Economische Verkenning is bij werkgelegenheidscijfers regelmatig een expliciet
onderscheid gemaakt tussen zogenoemde ‘kleine’ en ‘grote’ banen. Kleine banen zijn
banen van minder dan 12 uur per week, grote banen hebben een duur van minimaal
12 uur per week. In de voorgaande Verkenningen is doorgaans gewerkt met de grote
banen. Vanaf volgend jaar zal echter het totaal aantal arbeidsplaatsen als standaard
worden gehanteerd, dat wil zeggen het totaal aantal grote en kleine banen opgeteld.
Vandaar dat in dit ‘overgangs’jaar cijfers regelmatig in kleine en grote banen zijn
uitgesplitst. Meer achtergrondinformatie over de gehanteerde definities voor banen is te
vinden in de bijlagen achter in deze publicatie.

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – HOOFDSTUK 2 DE ECONOMIE VAN ROTTERDAM – pagina 22

HOOFDSTUK 2
DE ECONOMIE VAN
ROTTERDAM

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – HOOFDSTUK 2 DE ECONOMIE VAN ROTTERDAM – pagina 23

• Neergang wereldeconomie leidt tot terugval economische groei
Rotterdam naar maximaal 1 tot 1,5% dit en volgend jaar.
• In 2007 (wederom) forse economische groei in Rotterdam:
+ 3,8%.
• Tegenvallende werkgelegenheidsontwikkeling in 2007: +  900
banen (van > 12 uur per week).
• Rotterdamse bedrijven en instellingen scoren ruime voldoende
op rendement en winstgevendheid.
• Netto banenverlies door migratie van bedrijven naar en uit
de stad.
• Banengroei komt van ‘zittend’ bedrijfsleven.
• Opvallende groei werkgelegenheid wegtransport en industrie.
• Vertrek facilitaire dienstverleners leidt tot ‘virtuele’ banenkrimp
zakelijke dienstverlening.
• Vestigingen van buitenlandse bedrijven krimpen personeelsbestand in.
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STEDELIJKE ECONOMIE

De economische groei van Rotterdam is de afgelopen jaren voor een groot deel gedragen
door het havencomplex. De onstuimige groei van de wereldhandel en de voortdurend
stijgende prijzen van energie en hulpbronnen hebben de overslag én de omzetten in het
havencomplex een forse impuls gegeven. De komende jaren zien er wat dat betreft anders
uit. Door de ingezette laagconjunctuur zal die dit en volgend jaar een stuk lager gaan
uitvallen. Hoe laag is op het moment van afronding van deze Verkenning eigenlijk
nauwelijks te voorspellen. In de prognose die hier wordt gepresenteerd is uitgegaan van
een groeicijfer van 1,3%, maar daarin is de impact van de kredietcrisis in zijn volle
omvang niet verwerkt. Dat is ook niet mogelijk met de kennis van zaken op het moment
dat deze studie wordt afgerond. Zelfs voor Europa en Nederland zijn de economische
verwachtingen uiterst onzeker, laat staan voor een lokale economie als die van Rotterdam. Indien de zogenoemde ‘creditcrunch’ doorzet, zullen daardoor voornamelijk de
kapitaalsintensievere havensector en de vastgoedontwikkeling in de Maasstad worden
geraakt.

Naast de haven drijft de economische groei van Rotterdam op wat de ‘stedelijke’
economie zou kunnen worden genoemd. Hierbij gaat het om bedrijvigheid in de
‘stuwende’ dienstverlening (financiële en zakelijke diensten), de overheid en zorgsector
en de consumentensector (detailhandel, horeca, toerisme). De stadseconomie staat
grotendeels los van de havensector en is in Rotterdam relatief sterk afhankelijk van
overheidsuitgaven en de consumentenmarkt. Het sterk afnemende consumentenvertrouwen en de onzekerheid over de koopkrachtontwikkeling zullen vooral in 2009
voelbaar worden in de op de consument gerichte bedrijven en instellingen.

De groei van de wereldeconomie zal naar verwachting over de hele breedte afzwakken.
De verwachting van het economisch kwartaalbericht van de Rabobank was in september
dat de groei in Europa zou afzwakken tot 1,25% in 2009, de groei in de Verenigde Staten
zou eveneens in 2009 op 1,25% uitkomen 1. Dit geldt ook, maar dan in mindere mate voor
de grote opkomende economieën van Zuid-Amerika, Rusland, India en China. Inmiddels
heeft het IMF voor Europa een groei van 0,2% en voor de Verenigde Staten een groei van
0,1% voor 2009 geraamd. 2 Vooral de terugval van de economische groei in (West-)Europa
zal in de ontwikkeling van de (haven-)economie van Rotterdam terug te zien zijn. Voor de
tweede helft van dit jaar verwacht het Havenbedrijf al een beduidend lagere groei van de
overslag ten opzichte van de gerealiseerde groei in de eerste helft.3
Voor de invoer naar de Rotterdamse haven is de verwachting voor de Duitse economie
van groot belang. Het ziet ernaar uit dat de neergang daar nog wat sterker zal uitpakken
dan gemiddeld in Europa. De Amerikaanse economie stevent op een lager groeipad af
dan tijdens de vorige periode van laagconjunctuur. De Chinese economische groei daalt
naar verwachting van 12% vorig jaar naar 9% volgend jaar. Voor de handel met China
hoeft dit echter geen grote gevolgen te hebben, want tegenover een lagere invoer ligt
een hoger uitvoer naar China in het verschiet. De binnenlandse consumptie in China
zal naar verwachting namelijk fors groeien, wat de Europese export zal stimuleren.
Behalve de ontwikkeling van de in- en uitvoer zorgen (eenmalige) grote investeringen in
het Rotterdamse havencomplex voor (extra) economische groei. Zeker de aanleg van de
Tweede Maasvlakte zal in de groeicijfers terug te zien zijn, maar het duurt nog een paar
jaar voordat de aanleg gerealiseerd is.

1 Bron: Rabobank (2008), Economisch Kwartaalbericht – september 2008. N.b. informatie is gebaseerd op gegevens voor de kredietcrisis.
2 Bron: International Monetary Fund. World Economic Outlook, oktober 2008
3 Volgens het Halfjaarbericht 2008 van het Havenbedrijf bedroeg de groei van de overslag in de eerste helft van 2008 7,7% (ten opzichte van dezelfde
periode in 2007). Voor het gehele jaar rekent het Havenbedrijf op een groei van in elk geval 4%.

ROTTERDAM IN MACRO-ECONOMISCH PERSPECTIEF

De zakelijke dienstverlening is tamelijk conjunctuurgevoelig. Afgelopen mei verwachtte
het EIM al dat de omzetgroei van zakelijke dienstverleners in het MKB landelijk gezien
zou afnemen van 4,5% vorig jaar naar 2,5% dit jaar en 2% volgend jaar. 4 Met de huidige
kennis van zaken mag met een forsere daling rekening worden gehouden.
De groei van de Nederlandse overheidsuitgaven zal in reële termen met 2% volgend jaar
iets hoger liggen dan dit jaar (1,25%). 5 De verwachting is dan ook dat de stijgende
overheidsuitgaven neerslaan in overheidsgefinancierde sectoren in de Rotterdamse
economie: onderwijs, welzijn, maar vooral de zorgsector.
Van de consumentenmarkt mag volgend jaar weinig groei worden verwacht. De particuliere consumptie in Nederland zal hooguit met een half procent in volume toenemen.
Vooral een forse daling van de uitgaven aan duurzame goederen is daar debet aan. Gezien
de relatief lage vermogenspositie van de Rotterdamse bevolking in verhouding tot de
Nederlandse 6, zal de lokale consumentensector minstens zo sterk op de neerwaartse
conjunctuur reageren en zal de groei hier komend jaar dus beperkt zijn.

4 EIM (2008), Prognose Kerngegevens MKB.
5 Bron: Rabobank (2008), Economisch Kwartaalbericht – september 2008.
6 Uit onderzoek van het CBS blijkt dat een gunstiger vermogenspositie van
de bevolking de consumptie minder conjunctuur- en inkomensgevoelig
maakt.
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Na enkele jaren van hogere
economische groei, zwakt
ook in Rotterdam het
groeitempo de komende
paar jaar af. In 2007 lag de
economische groei van
de stad Rotterdam nog op
circa 3,8%.

TRANSITIE

In de conjunctuur is 2008 een transitiejaar. De eerste helft van dit jaar geeft nog een
gunstig economisch groeibeeld, de tweede helft zal minder voorspoedig verlopen. De
relatief open Rotterdamse economie zal dit voor wat betreft het havencomplex direct
merken. De stadseconomie drijft sterker op (nog altijd groeiende) overheidsinvesteringen
en de particuliere consumptie. Die consumptie wordt op haar beurt weer gestuurd door
de inkomensontwikkeling en de situatie op de arbeidsmarkt. Aangezien de arbeidsmarkt
vrij traag reageert op veranderingen in de conjunctuur, zal de groei van de stadseconomie wat minder snel vertragen dan die van de haveneconomie. Ook de effecten voor de
werkgelegenheid zullen vertraagd doorwerken en waarschijnlijk pas volgend jaar
duidelijk zichtbaar worden.
VERWACHTINGEN: ECONOMISCHE GROEI ROTTERDAM ZWAKT KOMENDE JAREN AF

Na enkele jaren van hogere economische groei, zwakt ook in Rotterdam het groeitempo
de komende paar jaar af. In 2007 lag de economische groei van de stad Rotterdam nog op
circa 3,8%. De verwachting voor dit jaar en de komende jaren is een groei van gemiddeld
maximaal 1,3% (zie figuur 2.1). Daarmee zal de economische groei in Rotterdam 0,7% - punt
achterblijven bij de groei van de Nederlandse economie. Het IMF heeft de groei voor
Nederland voor 2009 inmiddels geraamd op 1,0%. Vooral in de Rotterdamse industrie en
de zakelijke dienstverlening zal de groei van de toegevoegde waarde terugvallen. Delen
van de dienstverlening, met name de overige diensten en de detailhandel, krijgen met
een stagnerende of zelfs een negatieve groei te maken.

FIGUUR 2.1
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De werkgelegenheidsgroei blijft naar verwachting achter bij de groei van de toegevoegde
waarde.7 Het aantal arbeidsplaatsen groeit dit en volgende jaar met circa 0,9% (tabel 2.1).
De jaren daarna blijft de groei steken op 0,3%. Pas dan zal het effect van de neergaande
economische ontwikkeling, die nu al is ingezet, op de Rotterdamse arbeidsmarkt het
grootst zijn. Dit heeft te maken met de vertraagde reactie van het personeelsbeleid van
bedrijven en instellingen op de neergaande conjunctuur. Bedrijven denken wel even na
voordat zij het met veel moeite en geld aangetrokken personeel de deur wijzen. Nog
afgezien van de organisatorische en juridische belemmeringen die bedrijven bij de
uitvoering van hun reorganisatieplannen ondervinden.
De zakelijke dienstverlening en de zorgsector vormen de komende jaren weer de grootste
banenmotor. In de prognose laat ook de horeca een toename van de werkgelegenheid
zien. De oorzaken achter de tegenvallende cijfers van 2007 geven weinig aanleiding om te
vermoeden dat de ontwikkeling in 2008 – 2011 anders zal zijn. Het omgekeerde geldt voor
de industrie, waarvoor de banengroei in 2007 een uitzonderlijke en waarschijnlijk ook
eenmalige ontwikkeling was. De verwachting is dat de Rotterdamse werkgelegenheid in
de periode 2008-2011 met in totaal zo’n 9.300 banen zal toenemen. Ruim tweederde van
die groei concentreert zich in dit en het komend jaar.
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7 Bureau Louter (2008) Monitor en prognose werkgelegenheidsontwikkeling 		
Rotterdam, 2008-2011, Delft.
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TABEL 2.1
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#SPO#VSFBV-PVUFS  
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Nederland

Rotterdam
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abs.

%

%

abs.

%

%

- 1,6%

arbeidsplaatsen
industrie

27.881

- 608

- 2,2%

- 0,8%

- 802

- 3,1%

bouw

14.047

227

1,6%

1,7%

36
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FIGUUR 2.2
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REALISATIE 2007: RIJNMONDSE ECONOMIE HEEFT POSITIEVE GROEITREND WETEN
VAST TE HOUDEN

Vorig jaar schreven we in de Economische Verkenning dat de economie van de regio
Rotterdam zich steeds beter kan meten met die van de andere vier grote steden. De regio
weet de Nederlandse groeiontwikkeling prima te volgen. De economische ontwikkeling in
2007 bevestigt dit beeld. De reële economische groei van de regio Rijnmond over 2007
kwam uit op 4,2%, tegenover 3,5% in Nederland en de regio’s Amsterdam en Den Haag.
Alleen stadsgewest Utrecht wist (wederom) een wat hogere groei te realiseren.
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De ET berekent voor Rotterdam een hogere waardering voor de economische kracht
dan voor groei. Het rapportcijfer voor groei kwam over 2007 uit op een 6,1 (lager dan
Amsterdam [6,4] en Utrecht [7,9]). De lage werkgelegenheidsgroei (5,3) verklaart de
lage score die Rabobank voor de economische groei heeft berekend. De economische
groei gemeten als de groei van het BRP ligt meer in lijn met Nederland en, zoals eerder
vermeld, niet veel lager dan in de andere grote steden.

In de regionaal-economische benchmark van Rabobank, de zogenoemde Economische
Thermometer (ET), komt de stad Rotterdam behoorlijk goed te voorschijn De Economische Thermometer vergelijkt bedrijfseconomische resultaten van Rotterdamse bedrijven
en instellingen met die in andere gemeenten. Vervolgens krijgt de economie op basis
van deze vergelijking een rapportcijfer. Presteert Rotterdam beter dan het landelijk
gemiddelde, dan krijgt Rotterdam een voldoende of hoger toebedeeld. Blijven de
prestaties achter bij het landelijke beeld, dan vertaalt zich dat in een onvoldoende.

Indicatoren die in de Economische Thermometer de economische kracht bepalen, zijn
het door het bedrijfsleven behaalde rendement op het eigen vermogen, de arbeidsproductiviteit, de investeringsquote (investeringen als percentage van de toegevoegde waarde)
en de werkfunctie (het arbeidsvolume als percentage van de lokale beroepsbevolking).

WEL PRODUCTIEGROEI, WEINIG BANENGROEI

De Rotterdamse groeiprestaties worden in de Economische Thermometer ten opzichte
van de andere grote steden wat lager gewaardeerd dan in de regionaal-economische
groeicijfers van het CBS. Dit heeft twee oorzaken. In de eerste plaats doet de regionale
economie van Rijnmond het beter dan die van de stad Rotterdam. Zo berekent de ET
voor 2007 een groei van de bruto toegevoegde waarde van de economie van Rotterdam
van 4,5%, tegenover 5,3% in de rest van Rijnmond. En die stad-regioverschillen zijn in
Rotterdam groter dan in Amsterdam en Utrecht. Een tweede verklaring vormt de andere
wijze van meten van de groeiprestaties in de ET ten opzichte van de regionaal-economische groeicijfers van het CBS. In de Economische Thermometer wordt het gemiddelde
genomen van vier indicatoren. Naast de groei van de bruto toegevoegde waarde
(vergelijkbaar met de economische groei-indicator van het CBS) zijn dat de groei van
het bedrijfs-resultaat, de groei van het arbeidsvolume en de groei van de investeringen.

Op basis van deze indicatoren is de economische kracht van de Rotterdamse economie
in 2007 gewaardeerd met maar liefst een 7,1. Van de andere grote steden kwam alleen
Utrecht (7,0) dicht in de buurt. De hoge waardering heeft Rotterdam te danken aan een
gunstige score voor het behaalde rendement en de contramal van de lage werkgelegenheidsscore: een hoge arbeidsproductiviteit. Dat resultaat laat zich eenvoudig verklaren
door de aanwezigheid van de havensector, de kapitaalintensieve (petro-)chemie in het
bijzonder. Het is dit rendement, de hoge investeringen, de internationale oriëntatie
van het havenindustrieel complex die de Rotterdamse economie robuust maken. De
werkgelegenheidsontwikkeling is echter de achilleshiel van de Rotterdamse economie.

FIGUUR 2.4
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In de Economische Thermometer krijgt Rotterdam slechts een 5+ toegekend voor de
banengroei in 2007. Uit het Bedrijvenregister Zuid-Holland blijkt eveneens dat de
werkgelegenheidsontwikkeling tegenvalt. De Rotterdamse werkgelegenheid is in 2007
met slechts 900 banen (van 12 uur per week of meer) gegroeid, van 299.300 naar
300.200. Gerelateerd aan de totale werkgelegenheid is de groei beperkt geweest en is
zij lager uitgevallen dan gezien de hoogconjunctuur mocht worden verwacht: +0,3%.
We rekenen in banen van 12 uur of meer per week, maar dankzij de flexibilisering van
het werk is dat een grens die veel werkgevers steeds minder scherp kunnen trekken.
De Europese statistieken berekenen de werkgelegenheid op basis van alle werkzame
personen, dus inclusief de kleine bijbaantjes*. In dat geval is de werkgelegenheid met
3.100 werkzame personen gegroeid, ofwel bijna 1%**.

* In de werkgelegenheidsmonitor worden alle banen
meegenomen (dus ook < 12)
** Zie bijlage Banen tellen

TEGENVALLENDE GROEI WERKGELEGENHEID IN 2007

FIGUUR 2.6
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Vergelijken we de lage banengroei met de economische groei, dan is duidelijk dat in
termen van financiële groei het havencomplex de Rotterdamse economie een gunstige
waardering bezorgt, maar dat de economische groei van het HIC zich niet vertaalt naar
méér werk ín de stad.
De enige vergelijkbare cijfers voor de groei van de stedelijke werkgelegenheid komen uit
Amsterdam. Daar nam het aantal banen toe met 9.000, het tienvoudige van de groei in
Rotterdam. Nu telt Amsterdam wel 1,5 keer zo veel banen als Rotterdam. De Amsterdamse
banengroei komt vooral voor rekening van de facilitaire dienstverlening. In Rotterdam
nam de werkgelegenheid in deze sector juist af. In de rest van de regio Rijnmond was de
groei wel hoger dan in de Maasstad, maar ook daar bleef zij steken op een bescheiden
1,7%.

Het is dit rendement, de
hoge investeringen, de
internationale oriëntatie
van het havenindustrieel
complex die de Rotterdamse
economie robuust maken.
De werkgelegenheidsontwikkeling is echter de
achilleshiel van de
Rotterdamse economie.
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ZORGSECTOR EN FACILITAIRE DIENSTVERLENING STAGNEREN,
KENNISDIENSTEN GROEIEN

In tabel 2.2 is te zien in welke sectoren sprake was van groei en waar van krimp. Opvallend
is dat de industrie en nutsbedrijven de grootste positieve bijdrage aan de banengroei
hebben geleverd en niet de ‘gebruikelijke’ banenmotoren als de zakelijke dienstverlening
en de zorgsector. De banengroei in de industrie is deels het gevolg van proactief
personeelbeleid in havengerelateerde bedrijven. Een aantal bedrijven in de chemie heeft
ervoor gekozen extra personeel te werven om functies ‘alvast’ dubbel te bezetten, met
het oog op de structureel krapper wordende arbeidsmarkt en de vergrijzing van het
personeelbestand. De groei wordt tevens veroorzaakt door de clustering van activiteiten
van Eneco in Rotterdam
De tegenvallende ontwikkeling in de zorgsector en de facilitaire dienstverlening kan als
de belangrijkste oorzaak van de matige werkgelegenheidsgroei in Rotterdam worden
aangewezen. De tegenvallende groei in de zorgsector is terug te voeren op een gekrompen
personeelbestand in de ziekenhuissector. Ondanks de onrustige ontwikkelingen in de
thuiszorg heeft daar in Rotterdam wel een lichte groei plaatsgevonden. De werkgelegenheid in de Rotterdamse kinderopvang is, als gevolg van het stimulerende rijksbeleid,
fors toegenomen.
Daar waar Amsterdam zijn banengroei over 2007 te danken heeft aan de facilitaire
dienstverlening, zag Rotterdam deze sector fors krimpen. Het gaat daarbij vooral om
uitzend-, detacherings- en recruteringsbedrijven, onder meer actief in de schoonmaakbranche, de horeca en de zorgsector. We moeten niet vergeten dat het bij
een aantal van die facilitaire dienstverleners om de administratieve (hoofd-)kantoren
gaat die hun personeel over heel Nederland detacheren.
Andere sectoren die met een banenkrimp kampten, zijn de groothandel, de bouw, de
overheid en opmerkelijk genoeg ook de horeca en de detailhandel. Dat een deel van het
personeel bij horecaondernemingen en detaillisten op contracten van minder dan 12
uur of 0 uur werkt zal zeker een rol spelen bij de daling van de werkgelegenheid in die
sectoren.
Binnen de horeca is al langere tijd een ontwikkeling gaande dat kleine cafés verdwijnen
en hotels en restaurants de belangrijkste groei vertegenwoordigen. In Rotterdam heeft
de groei van de restaurants de afname van de werkgelegenheid in de cafés niet kunnen
compenseren.
De detailhandel streeft met succes naar de verhoging van de omzet per personeelslid.
Verder zien we een onderverdeling tussen sterke en zwakke winkelgebieden en winkelconcepten, hoewel de ontwikkelingen nog allerminst eenduidig zijn.
Kennisintensieve bedrijven binnen de zakelijke en financiële dienstverlening zagen hun
personeelbestand in 2007 wel behoorlijk toenemen. In die zin lijkt de positieve banendynamiek ook een positieve invloed te hebben gehad op het kwaliteitsniveau van de
Rotterdamse werkgelegenheid.

TABEL 2.2
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53
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1.900

- 1.207
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15.575
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- 847
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761
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groothandel
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- 561
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2.579

- 942

165

3.341

3.319

- 22

115

- 79

13

- 34

165

- 172

- 30

ﬁnanciële diensten

16.030

16.209

179

154

- 1.118

8

- 45

1.475

- 345

50

zakelijke diensten

55.775

55.629

- 146

2.316

- 1.784
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BEDRIJVENDYNAMIEK: ZITTEND BEDRIJFSLEVEN HOUDT ROTTERDAMSE
WERKGELEGENHEID IN DE PLUS

De onderste regel in tabel 2.2 is grafisch weergegeven in figuur 2.7. Daarin zijn ook de cijfers
van de regio Rijnmond als geheel opgenomen. De eerder besproken, forse bedrijvendynamiek (starters en opheffingen) resulteert per saldo nauwelijks in meer werkgelegenheid,
althans op de korte termijn. Het grote aantal starters en oprichtingen levert direct 8.200
banen op. Het aantal opgeheven bedrijfsvestigingen is weliswaar lager maar gaat met
een banenverlies van ruim 8.300 gepaard. De natuurlijke aanwas van bedrijven leidt tot
een banenverlies van een kleine tiende procent van de totale werkgelegenheid. Hetzelfde
patroon doet zich in regionaal verband voor. De banendynamiek als gevolg van vestiging
en vertrek is een stuk beperkter. Per saldo verliest Rotterdam in 2007 meer banen door
vertrek dan er door vestiging van bedrijven bijkomen. Het migratiesaldo is uitgekomen
op - 0,7% van de Rotterdamse werkgelegenheid. Rotterdam heeft de bescheiden banengroei
van 1% over 2007 dan ook volledig te danken aan de banengroei in het zittende bedrijfsleven. In reeds gevestigde bedrijven en instellingen kwamen vorig jaar circa 14.500 banen
te vervallen. Daar stond een aanwas van ruim 20.000 tegenover. Voor het zittende
bedrijfsleven bedroeg de netto banengroei daarmee 1,7% van de werkgelegenheid.

FIGUUR 2.7
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De banendynamiek varieert sterk per sector. De zakelijke dienstverlening is al jaren
veruit het populairst onder starters. Het afgelopen jaar betrof bijna eenderde van alle
oprichtingen (nieuwe (neven-)vestigingen van bestaande bedrijven en ‘echte’ starters
tezamen) een bedrijf in de zakelijke dienstverlening. Bouwnijverheid, detailhandel
en non-profitdiensten volgen op afstand. Vanwege de grotere bedrijfsomvang van
oprichtingen in de industrie staat deze sector op de tweede plaats als het om banen gaat.
De zakelijke dienstverlening en de detailhandel staan wederom op respectievelijk plaats
1 en 3. Bij de bouwnijverheid gaat het om relatief kleine bedrijfjes (zzp’ers) met een
beperkt werkgelegenheidseffect.

eerder vermelde clustering van activiteiten van Eneco in de Maasstad. In flink wat
sectoren overtreft de daling van de werkgelegenheid bij de krimpende bedrijven de
stijging van de werkgelegenheid bij de groeiende bedrijven. In de transportsector zien we
dat veel bedrijven met personeel op zee die banen steeds meer aan anderen uitbesteden,
maar dat deze ontwikkeling wordt gecompenseerd door de groei in het wegtransport.
Ook in de zorgsector en de overige dienstverlening is sprake van een positief saldo.
Rotterdam heeft vorig jaar duidelijk minder werkgelegenheid aangetrokken dan de stad
aan andere gemeenten heeft verloren. Dat patroon is door de gehele economie heen te
zien. Er is geen sector waar de Maasstad een netto opvangfunctie vervult (figuur 2.9).
Het netto verlies was vorig jaar veruit het grootst in de zakelijke dienstverlening, gevolgd
door de transportsector en overheidsinstellingen. Bij de cijfers moet wel worden aangetekend dat een aanzienlijk deel van de verplaatste werkgelegenheid een administratieve
verschuiving van banen betrof. Het ging namelijk om uitleen-/uitzendbedrijven die
hun kantoor uit Rotterdam hebben verplaatst, maar waarvan het leeuwendeel van het
personeel ambulant is en niet op de kantoorlocatie zelf werkzaam is. Het personeel werkt
ook niet noodzakelijkerwijs in de regio maar kan overal in Nederland zijn uitgeleend.

Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel was in het eerste kwartaal van 2008 sprake
van een blijvend hoog aantal starters. In 2007 varieerde het aantal starters in de Maasstad
tussen de 700 en 900 per kwartaal, in het eerste kwartaal van 2008 kwam het aantal uit
op 890.
In de Rotterdamse zakelijke dienstverlening gaan met oprichtingen en opheffingen
de meeste banen gepaard (figuur 2.8). Het netto werkgelegenheidseffect is wel vrij beperkt
geweest. Gunstiger was het effect in de industrie en nutssector, onder meer door de
FIGUUR 2.8
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Veruit de grootste werkgelegenheidsdynamiek doet zich voor binnen het zittende
Rotterdamse bedrijfsleven. Daarbij is in een aantal sectoren sprake van een beperkt netto
effect, doordat groei en krimp elkaar redelijk in evenwicht houden. Een duidelijke plus is
te zien in de transportsector, in de nutsbedrijven en in de industrie (figuur 2.10). Opvallend
is de banenkrimp in de detailhandel, in de horeca en in de overige dienstverlening.
Het valt niet uit te sluiten dat de negatieve dynamiek voor een deel is veroorzaakt
doordat winkeliers en horecaondernemers moeite hadden hun vacatures in te vullen.
Naast bedrijven met krimp kunnen er ondernemingen zijn geweest die hun potentiële
groei niet konden verzilveren. Aan de impact daarvan op de totale werkgelegenheidsontwikkeling mag echter worden getwijfeld, gezien het feit dat in bijvoorbeeld
Amsterdam de retailsector wel voor meer werkgelegenheid wist te zorgen. En dat bij
een grotere krapte op de arbeidsmarkt dan in Rotterdam.
De negatieve werkgelegenheidsontwikkeling in de retailsector suggereert een tegenvallende ontwikkeling in de consumentenbestedingen in 2007. Een dergelijke
ontwikkeling zou verrassend zijn, aangezien vorig jaar – landelijk gezien – een jaar
van hoogconjunctuur was. In het hoofdstuk 6 Consumentenstad nemen we de consumentensector en -bestedingen daarom nader onder de loep.

INTERNATIONALE BEDRIJVIGHEID HELPT BANENGROEI NIET MEE

In de Economische Verkenning van vorig jaar besteedden we in het themahoofdstuk
aandacht aan het internationale karakter van de Rotterdamse economie. Een kenmerk
van dit internationale karakter is de aanwezigheid van (neven-)vestigingen van buitenlandse bedrijven in de Maasstad. Procentueel gezien is de bijdrage van deze bedrijven
aan de Rotterdamse werkgelegenheid vrij bescheiden, maar het ging vorig jaar toch om
ruim 10.000 banen (van 12 uur of meer). Daarvoor zorgden 345 bedrijfsvestigingen.
Door de jaren heen groeit het aantal buitenlandse vestigingen en de daarmee verbonden
werkgelegenheid in Rotterdam nauwelijks. De laatste jaren daalt het aantal vestigingen
zelfs en het afgelopen jaar was voor het eerst sprake van een duidelijke banenkrimp.

8 Verkeer & vervoercijfers 2007 en 2008,
Rotterdam Airport (www.rotterdam-airport.nl)
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Goede internationale bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor
internationale bedrijven. Onder andere de aanwezigheid van de zakenluchthaven
Rotterdam Airport en de toekomstige HSL verbinding zijn hiervoor van belang.
Rotterdam Airport zag het aantal passagiers in 2007 oplopen tot ruim 1.14 miljoen
passagiers. In 2008 verwerkte de luchthaven (t/m september) al ruim 850.000 passagiers.8

FIGUUR 2.10
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De 25 grootste werkgevers in Rijnmond zorgen voor ongeveer een kwart van de werkgelegenheid in de regio. Ten opzichte van verleden jaar is het aantal banen (van 12 uur
of meer per week) licht gestegen van 88,5 naar 88,8 duizend. De grote werkgevers hebben
het qua banengroei dus niet beter gedaan dan het Rijnmondse gemiddelde. Vergelijken
we de top 25 met die van vorig jaar, dan is de samenstelling van de lijst nauwelijks
gewijzigd. Nog altijd zijn overheidsinstellingen de belangrijkste werkverschaffers:
gemeente Rotterdam, EMC en de politie. Het aantal arbeidsplaatsen bij de gemeente
Rotterdam is ten opzichte van vorig jaar wel met 600 afgenomen. Opvallende nieuwkomer is wel Prosco: een nieuwe stichting waarin het stedelijk openbaar onderwijs
is verenigd.
Unilever en ING zijn onverminderd de grootste particuliere werkgevers in de regio.
Eneco is licht gestegen op de lijst door een toename van de werkgelegenheid met zo’n
350 banen.

Nog altijd zijn
overheidsinstellingen
de belangrijkste
werkverschaffers:
gemeente Rotterdam,
EMC en de politie.
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TABEL 2.3

(SPPUTUFXFSLHFWFSTJOEF3PUUFSEBNTFSFHJP TUBOECFHJO
#SPO#FESJKWFOSFHJTUFS;VJE)PMMBOE  
bedrijf/instelling

hoofdvestiging

Gemeente Rotterdam

Rotterdam

16.322

Erasmus Medisch Centrum

Rotterdam

9.549

Formatie Beheer Politie Regio Rdam / AMB

Rotterdam

6.212

Prosco

Rotterdam

3.957

Unilever Nederland BV

Rotterdam

3.462

ING Nederland

Amsterdam

3.368

RET

Rotterdam

3.171

Stichting Laurens

Rotterdam

3.054

Stichting Thuiszorg Rotterdam

Rotterdam

3.051

ENECO Energie Ondersteunende Diensten - PSA C&R

Delft

3.008

GOM Schoonhouden BV

Schiedam

2.611

Maasstad Ziekenhuis

Rotterdam

2.577

Koninklijke Ahold NV Accounting Plaza

Wormer

2.552

Fortis Bank (Nederland) NV

Utrecht

2.530

ROC Albeda College

Barendrecht

2.423

Stichting de Stromen

Rotterdam

2.318

ABN-AMRO

Amsterdam

2.291

Parnassia Bavo Groep

Capelle a/d IJssel

2.124

Shell Nederland Rafﬁnaderij BV SNR

Rotterdam

2.120

ECT BV Dt BV

Maasvlakte

2.093

Vereniging voor Chr. Voortgez. Ond. R’dam e.o.

Rotterdam

2.074

Imtech NV

Gouda

2.051

Sint Franciscus Gasthuis

Rotterdam

1.987

Erasmus Universiteit Woudestein

Rotterdam

1.969

ISS Cleaning Services

Capelle a/d IJssel

1.930

TOTAAL

* banen van 12 uur per week of meer

werkzame personen*

88.804
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SPEERPUNTCLUSTERS

GROEI CREATIEVE SECTOR VERSNELT

Ter versterking van de economische structuur van de stad heeft Rotterdam bijzondere
aandacht in het economisch beleid voor een drietal clusters, die als uitgesproken kansrijk
zijn aangemerkt. Dit zijn de creatieve industrie, het medisch cluster en het haven-industrieel complex (HIC). Laatst genoemde is verreweg het grootste van de drie, niet alleen in
omzet en toegevoegde waarde, maar ook in werkgelegenheid. De werkgelegenheid in dit
cluster stabiliseert de laatste jaren en de verhouding tussen grote (> 12 uur per week) en
kleine banen (< 12 uur per week) blijft vrijwel ongewijzigd. Het HIC verschaft weinig
kleine banen, nauwelijks 1% van de totale HIC-werkgelegenheid om precies te zijn.
Het medisch cluster staat juist bekend om zijn creatie van veel kleine banen. Een groot
deel van de zorggerelateerde werkgelegenheid bestaat uit flexibele, parttime banen en
dat aantal stijgt sterk. Inmiddels valt 7% van de medische werkgelegenheid onder de
categorie kleine banen. Het aantal grote banen stabiliseert zich.

Naast het medisch cluster en het havenindustrieel cluster vormt de creatieve sector een
van de speerpunten van het Rotterdams economisch beleid. De creatieve sector is qua
werkverschaffing duidelijk de kleinste van de drie, maar groeit wel gestaag. De creatieve
sector staat bekend als een innovatieve sector. Na een aantal magere jaren groeit het
aantal arbeidsplaatsen (inclusief banen van minder dan 12 uur) in de creatieve sector
sinds 2005 weer, elk jaar in een hoger tempo (zie figuur 2.13). De creatieve sector is bij uitstek
conjunctuurgevoelig. Wanneer het economisch tegenzit, merkt zij dat in sterke mate.
Maar in een hoogconjunctuur groeit de sector nog sterker dan gemiddeld. Zij ontwikkelt
zich, kortom, volgens het principe ‘één stap achteruit, twee stappen vooruit’.
De kunsten en creatieve zakelijke dienstverlening groeien het snelst en de laatste is
verreweg de grootste van de in figuur 2.13 onderscheiden branches.

FIGUUR 2.13
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HOOFDSTUK 3
ARBEIDSMARKT
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• Werkgelegenheid groeit in 2007, maar minder dan in 2006.
• Sinds 2000 ongeveer even sterke groei van de werkgelegenheid
in Rotterdam als in Utrecht en Amsterdam.
• Rotterdam is de enige grote stad met een toename van de
werkgelegenheidsfunctie (verhouding arbeidsplaatsen versus
werkzame beroepsbevolking) sinds 2000.
• Netto participatiegraad (aandeel werkzamen in totaal inwoners
15 – 64 jaar) is lager dan in andere grote steden, maar nam wel
iets toe.
• Aandeel oudere werknemers in totale werkzame
beroepsbevolking groeit sterk, ook in Rotterdam.
• Gemiddeld laag opleidingsniveau beroepsbevolking en
werkgelegenheid belangrijk aandachtspunt voor
Rotterdam.
• Hoge werkloosheid in Rotterdam, waaronder relatief veel
langdurig werklozen.
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De steden in de Zuidvleugel van de Randstad lijken een geleidelijker groeipad te kennen
dan de steden in de Noordvleugel van de Randstad. In Rotterdam en Den Haag loopt de
werkgelegenheid minder terug wanneer het economisch tegenzit in Nederland. Maar zij
kunnen de zeer sterke groeicijfers van Amsterdam en Utrecht in tijden van economische
voorspoed niet volgen. Dat hangt samen met de samenstelling van de bedrijvigheid.
De zeer conjunctuurgevoelige ICT en zakelijke/financiële diensten hebben in de Noordvleugel een groter aandeel in de totale bedrijvigheid dan in de Zuidvleugel.

Elders in deze Economische Verkenning staat de najaarseditie van de Werkgelegenheidsmonitor. Deze levert een gedetailleerd inzicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
In dit hoofdstuk gaan we in hoofdlijnen in op de ontwikkeling van de werkgelegenheid,
de werkgelegenheidsfunctie van Rotterdam, de participatie op de arbeidsmarkt en de
werkloosheid.
GESTAGE GROEI WERKGELEGENHEID

Volgens het Bedrijvenregister Zuid-Holland is het aantal banen van twaalf uur of meer
per week gedurende 2007 met slechts 900 toegenomen. Hoewel het aantal banen van
minder dan twaalf uur per week wel sterk is gestegen, lag de ontwikkeling van het aantal
arbeidsplaatsen duidelijk onder de ontwikkeling in het uitstekende jaar 2006. De groei
van 0,3% in 2007 was duidelijk lager dan in Amsterdam (groei met 2,1%) en het nationaal
totaal (groei met 2,2%). Volgens gegevens van het CBS is de ontwikkeling van het aantal
arbeidsplaatsen in Rotterdam in de jaren 2000 tot en met 2006 vrij gunstig geweest (zie
figuur 3.1). De groei bleef maar iets achter bij het nationaal gemiddelde en was zelfs hoger
dan in Amsterdam en Utrecht (zie figuur 3.1). In de periode 1996 – 2000, toen het aantal
arbeidsplaatsen in Nederland met maar liefst 11,3% toenam, bleef Rotterdam met een
groei van 6,8% duidelijk achter bij de Noordvleugelsteden Amsterdam (13,3% groei) en
Utrecht (13,4% groei) en liet de stad alleen Den Haag (5,1% groei) achter zich.

TOENAME WERKGELEGENHEIDSFUNCTIE ROTTERDAM

Mensen werken niet altijd in hun woongemeente. Op nationaal niveau is het aantal
arbeidsplaatsen bij bedrijven en instellingen uiteraard per definitie gelijk aan de
werkzame beroepsbevolking (afgezien van wat internationaal woonwerkverkeer,
voornamelijk in de grensregio’s van Nederland). Maar op lokaal niveau kunnen er grote
verschillen bestaan. Grote steden hebben vrijwel altijd een hoger dan gemiddelde
‘werkgelegenheidsfunctie’: woonwerkverkeer (pendel) naar een stad is dan hoger dan
pendel vanuit de stad.

FIGUUR 3.1
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Alle grote steden kennen een belangrijke werkgelegenheidsfunctie (zie figuur 3.2), waarbij
Den Haag wat achterblijft bij de andere drie. In drie van de vier steden is de werkgelegenheidsfunctie overigens afgenomen sinds 2000. Dat geldt vooral voor Utrecht, waar een
haperende economie samenging met forse woningbouw (Leidsche Rijn) en een daarmee
gepaard gaande groei van de beroepsbevolking. Rotterdam is de enige stad waar de
werkgelegenheidsfunctie is toegenomen. Deze ligt hier inmiddels zelfs iets hoger dan
in Amsterdam. Met name aan de zuidrand van Amsterdam (van Haarlemmermeer tot
Diemen) is overigens sprake van een zone met een belangrijke werkgelegenheidsfunctie.
Rond Rotterdam ontbreekt een dergelijke zone. Veel meer dan in de Amsterdamse regio
moet de centrale stad (Rotterdam) in het Rijnmondgebied voor de werkgelegenheid
zorgen. Dat vormt ook een verklaring voor de achterblijvende netto participatiegraad
in Rotterdam (zie figuur 3.3): de werkzame beroepsbevolking als percentage van het totaal
aantal inwoners van 15 tot 65 jaar blijft in Rotterdam duidelijk achter bij het nationaal
gemiddelde en bij de drie andere grote steden. In Rotterdam zijn er banen genoeg, maar
elders in Rijnmond is dat veel minder het geval. Daarnaast bestaat de Rotterdamse
beroepsbevolking voor een relatief groot deel uit laagopgeleiden, waarvoor de kansen
op werk in het algemeen lager zijn dan gemiddeld. Werknemers bij Rotterdamse
bedrijven en instellingen wonen dan ook vaak buiten de stad, vooral middelbaar en
hoogopgeleiden.

Tussen 2000 en 2007 is de netto participatiegraad in Rotterdam wel iets toegenomen.
Dat geldt vooral voor vrouwen. De netto participatiegraad onder mannen is afgenomen.
Dat zijn overigens ontwikkelingen die ook nationaal en in de andere drie grote steden
zijn opgetreden.

FIGUUR 3.2

3BUJPBSCFJETQMBBUTFOXFSL[BNFCFSPFQTCFWPMLJOHJOEF(FO/FEFSMBOE 
FO

FIGUUR 3.3

/FUUPQBSUJDJQBUJFHSBBE  JOEF(FO/FEFSMBOE FO

#SPO#VSFBV-PVUFS PQCBTJTWBO$#4&8- $#4&##FO-*4"

#SPO#VSFBV-PVUFS PQCBTJTWBO$#4&##FO&UJO"EWJTFVST  

ratio (Nederland = 100)

% netto participatiegraad

200

80%

180

70%

160

60%

140

50%

120

40%

100

30%

80

20%

60

10%

40
mannen 2000

mannen 2007

vrouwen 2000

vrouwen 2007

totaal 2000

20
Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Nederland

0

Rotterdam
Amsterdam
Den Haag

2000

Utrecht

2007

Nederland

totaal 2007

0%

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – HOOFDSTUK 3 ARBEIDSMARKT – pagina 54

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – HOOFDSTUK 3 ARBEIDSMARKT – pagina 55

Het toenemend aandeel van oudere werknemers in de totale beroepsbevolking komt
ook duidelijk naar voren in figuur 3.5. Het betreft weliswaar nationale cijfers, maar de
ontwikkeling is voor Rotterdam vergelijkbaar. Hier spelen twee aspecten een rol. Ten
eerste is het aantal inwoners van 55 tot 65 jaar in de periode 1996 – 2007 met maar liefst
40% gestegen, terwijl de totale potentiële beroepsbevolking in die periode met slechts
4% is toegenomen. Daarnaast is ook het deel van de ouderen dat blijft werken sterk
gegroeid. In de beschouwde periode nam het aantal werkzamen van 55 tot 65 jaar met
maar liefst 166% toe, terwijl het totaal aantal werkzamen met 17% toenam. Omdat de
beroepsbevolking gemiddeld ouder wordt, gaan er de komende jaren ook meer mensen
met pensioen. Zij zullen vervangen moeten worden. De knelpunten die nu al bestaan in
diverse segmenten van de arbeidsmarkt dreigen daardoor ernstiger te worden. Dat moet
overigens niet worden overdreven. Het gaat nog steeds om een vrij klein deel van de
totale werkzame beroepsbevolking. Bovendien liggen er ook kansen om juist ouderen
langer te laten werken. Hun ‘participatiegraad’ kan nog sterk toenemen.

STERKE GROEI AANTAL OUDERE WERKNEMERS

Naast meer vrouwen bestaat de werkzame beroepsbevolking steeds meer uit oudere
werknemers. In Nederland en in alle grote steden is het aandeel in de totale werkzame
beroepsbevolking van de groep 45 – 64 jarigen sinds 2000 sterk toegenomen (zie figuur 3.4).
Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Utrecht kent duidelijk de jongste
werkzame beroepsbevolking, maar ook in Rotterdam ligt het aandeel van ouderen in
het totaal onder het nationaal gemiddelde.

FIGUUR 3.4

FIGUUR 3.5
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DE VICIEUZE CIRKEL VAN TE WEINIG HOOGOPGELEIDEN

Bekend is dat de Rotterdamse beroepsbevolking vergeleken met de andere drie grote
steden voor een relatief groot deel uit laagopgeleiden bestaat. Anderzijds wonen veel van
de hoogopgeleide werknemers van Rotterdamse bedrijven buiten de stad. De vraag is dan
hoe het is gesteld met het gemiddelde opleidingsniveau van de werknemers bij Rotterdamse bedrijven en instellingen. Figuur 3.6 geeft daar zicht op. Het blijkt dat de verdeling
over opleidingsniveaus in Rotterdam ongeveer vergelijkbaar is met het nationale beeld,
met een iets hoger aandeel van hoogopgeleiden. Het aandeel van hoogopgeleiden is in de
andere drie grote steden echter veel hoger. Dat laatste zou kunnen samenhangen met de
bedrijvigheidssamenstelling in Rotterdam, namelijk wanneer economische sectoren met
relatief veel laagopgeleiden zijn oververtegenwoordigd. Rotterdam heeft van oudsher
veel industrie en distributie. Deze sectoren hebben een lager opleidingsniveau dan de
financiële en zakelijke diensten en het openbaar bestuur die juist sterker vertegenwoordigd zijn in de andere steden. Uit een onderverdeling naar vier belangrijke economische
sectoren in Rotterdam blijkt dit in ieder geval niet het volledige verhaal te zijn. In elke
van die sectoren ligt het opleidingsniveau van de werknemers in Rotterdam namelijk
lager dan in de drie andere grote steden.
In het voor Rotterdam relevante arbeidsmarktgebied (Rijnmond) ligt het gemiddeld
opleidingsniveau van de bevolking lager dan in de arbeidsmarktgebieden van de andere
drie grote steden. Hierdoor dreigt Rotterdam in een vicieuze cirkel terecht te komen:
kennisintensieve bedrijven vestigen zich niet in Rotterdam omdat er te weinig hoogopgeleide arbeidskrachten zijn, maar hoogopgeleiden vestigen zich niet in het
Rotterdamse arbeidsmarktgebied omdat er te weinig kennisintensieve bedrijven zijn.
Het voorkomen van het ontstaan van een dergelijke negatieve spiraal vormt de
belangrijkste uitdaging voor het Rotterdams economisch en arbeidsmarktbeleid op lange
termijn. Het scholingsniveau van de inwoners zal moeten worden opgevoerd en de stad
zal aantrekkelijk(er) moeten worden voor kennisintensieve bedrijvigheid. Dit vormt
een zeer belangrijk aandachtspunt voor de economische ontwikkeling van de regio op
lange termijn.

FIGUUR 3.6
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Ook volgens de werkloosheidsdefinitie van het CWI kent Rotterdam het hoogste werkloosheidspercentage (zie figuur 3.7). Terwijl het aantal werklozen tussen augustus 2003 en
augustus 2006 ongeveer gelijk bleef in Rotterdam, nam het in de andere grote steden af.
De laatste twee jaar daalde ook in Rotterdam de werkloosheid echter sterk. Daarbij is wel
sprake van een relatief grote ‘harde kern’ van langdurig werklozen (meer dan drie jaar
ingeschreven als werkloze bij het CWI). Het aandeel van langdurig werklozen in het totaal
is bovendien sterk toegenomen (zie figuur 3.8). Terwijl de totale werkloosheid in Rotterdam
de laatste jaren is afgenomen, was daar voor langdurig werklozen veel minder sprake van.
In 2003 waren er 18.100 Rotterdammers langer dan drie jaar werkloos, in 2008 nog
17.100. Bemoedigend daarbij is wel dat het aantal langdurig werklozen sinds augustus
2007 met 2.000 is afgenomen.

HARDE KERN VAN LANGDURIG WERKLOZEN IN ROTTERDAM

Volgens gegevens van het CBS heeft Rotterdam het hoogste werkloosheidspercentage van
de vier grote steden. Utrecht komt van de vier grote steden het beste uit de bus. Daar ligt
de werkloosheid zelfs onder het nationaal gemiddelde (zie tabel 3.1). Evenals in Den Haag is
de werkloosheid in Rotterdam sinds 2000 vrij sterk toegenomen. In het laatste door het
CBS geregistreerde jaar (van 2006 naar 2007) is de werkloosheid echter in alle grote
steden afgenomen, ook in Rotterdam.

FIGUUR 3.7
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TABEL 3.1
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De laatste twee jaar
daalde ook in Rotterdam
de werkloosheid sterk,
daarbij is wel sprake
van een relatief grote
‘harde kern’ van langdurig
werklozen.
FIGUUR 3.8
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• Bij Rotterdamse bedrijven meer kenniswerkers dan nationaal
gemiddeld, maar minder dan in de andere grote steden.
• Toegevoegde waarde van het Rotterdams bedrijfsleven is hoog,
maar de innovatiegraad laag.
• Vooral in industrie lage innovatiegraad; Rotterdamse zakelijke
diensten wel innovatief, zelfs meer dan gemiddeld in grote
steden.
• Vooral R&D-uitgaven en deel omzet uit nieuwe producten laag in
Rotterdam; niet-technologische innovaties als organisatorische
en marketinginnovaties wel vrij hoog.
• Aandeel kennisintensieve sectoren in Rotterdamse economie
sterk toegenomen, vooral bij adviesbureaus en hoger/wetenschappelijk onderwijs.
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In een kenniseconomie leveren goed opgeleide mensen ideeën om te komen tot vernieuwing van de economie. Die vernieuwing kan de vorm aannemen van nieuwe producten
of diensten, nieuwe manieren om op efficiënte wijze goederen te maken of diensten te
leveren, verbeteringen in de organisatie van de productie binnen bedrijven en instellingen of het aanboren van nieuwe markten. In een kenniseconomie concurreren regio’s
in binnen- en buitenland hevig met elkaar om voorop te blijven lopen in het doorvoeren
van dergelijke vormen van ‘innovatie’. Velen, van Schumpeter tot Porter, hebben er op
gewezen dat de innovatiekracht van een land of regio uiteindelijk bepalend is voor de
economische concurrentiepositie van de bedrijven en de welvaart van de bewoners.

VEEL KENNISWERKERS BIJ ROTTERDAMSE BEDRIJVEN

Voor de verschillende onderdelen van de innovatieketen is informatie verzameld. Daarbij
is uitsluitend gekozen voor gegevens die voor de stad Rotterdam zelf bekend zijn en
bijvoorbeeld niet voor informatie op provinciaal niveau.
Het aandeel van de werknemers bij Rotterdamse bedrijven en instellingen met een hoge
of wetenschappelijke opleiding is iets hoger dan het nationaal gemiddelde (zie figuur 4.2),
met uitzondering van technici op HBO-niveau. Het kan gaan om mensen die in Rotterdam
wonen of om mensen die pendelen naar de stad (zie hoofdstuk 3). Er werken dus vrij veel
kenniswerkers bij Rotterdamse bedrijven en instellingen. Wel blijft het aandeel kenniswerkers in Rotterdam achter bij de groep van andere grote steden. Dat hangt gedeeltelijk
samen met de samenstelling van de bedrijvigheid en gedeeltelijk met het feit dat ook
binnen sectoren kenniswerkers in Rotterdam veelal een kleiner aandeel innemen dan
gemiddeld in de andere grote steden (zie figuur 3.6 in het vorige hoofdstuk).

Delen van de Rotterdamse economie zijn zeer arbeidsproductief, met name het havenindustrieel complex. Het aantal verdiende euro’s (de ‘toegevoegde waarde’) per werknemer
is zeer hoog. In dit hoofdstuk gaan we na of de Rotterdamse economie ook als ‘innovatief’
kan worden beschouwd. Zoals zal blijken uit de gepresenteerde cijfers in dit hoofdstuk is
daar niet altijd sprake van. Het opvoeren van de innovativiteit vormt een belangrijke
uitdaging.
INNOVATIEKETEN

Aan de basis van een goed functionerende kenniseconomie staat een goed opgeleide
(beroeps-)bevolking. Opleiding, on-the-job training en ervaring leiden gezamenlijk tot
‘human capital’ (zie figuur 4.1). Bedrijven tappen af van dit kennispotentieel (hun werknemers, in het bijzonder de hoogopgeleide kenniswerkers). Zij maken specifiek gebruik
van het denkwerk in hun R&D-afdelingen of proberen kennis hun bedrijf in te trekken
via samenwerking met andere bedrijven bij innovatieprocessen. Het denkwerk en de
nieuwe ideeën kunnen leiden tot verschillende vormen van innovatie. Deze vernieuwing
kan zowel technologisch als niet-technologisch zijn. Uiteindelijk zou innovatie tot
economische effecten moeten leiden in de vorm van groei van de omzet en de
toegevoegde waarde. Dat leidt weer tot groei van het aantal arbeidsplaatsen of het
verminderen van de afname daarvan.

FIGUUR 4.2
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Het aandeel van de
werknemers bij Rotterdamse
bedrijven en instellingen
met een hoge of
wetenschappelijke opleiding
is iets hoger dan het
nationaal gemiddelde.
Wel blijft het aandeel
kenniswerkers in Rotterdam
achter bij de groep van
andere grote steden.
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1 De gegevens hebben dus geen betrekking op non-profit 		
sectoren, zoals openbaar bestuur, onderwijs (waaronder 		
universiteiten) en de zorgsector.
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INNOVATIEPROF IEL
Op basis van gegevens van het CBS (de innovatie-enquête en het algemeen bedrijvenregister) heeft
Bureau Louter een dataset opgesteld. Voor alle bedrijven uit de marktsector met tien of meer
werkzame personen 1 is daardoor informatie beschikbaar (direct uit de data, dan wel indirect afgeleid)
over hun locatie, hun research-inspanningen en innovativiteit.
Voor vier brede economische sectoren en voor de totale bedrijvigheid zijn zeven indicatoren
onderscheiden, namelijk:
• R&D-uitgaven: de uitgaven aan R&D per werknemer;
• % samenwerking bij innovaties: het percentage van de bedrijven dat met andere bedrijven
samenwerkt in innovatieprocessen;
• % productinnovaties: het percentage van de bedrijven met productinnovaties in de laatste drie jaar.
Een productinnovatie is het op de markt brengen van nieuwe of sterk verbeterde goederen of
diensten. Nieuwe producten kunnen leiden tot het aanvragen van een patent of octrooi;
• % procesinnovatie: het percentage van de bedrijven met procesinnovaties in de laatste drie jaar.
Een procesinnovatie is de toepassing van een nieuw(e) of sterk verbeterd(e) productieproces,
distributiemethode of ondersteunende dienst voor de goederen of diensten van een bedrijf;
• % organisatorische innovaties: het percentage van de bedrijven met organisatorische innovaties in
de laatste drie jaar. Een organisatorische innovatie is een vernieuwing van of een ingrijpende
verandering in de bedrijfsstructuur of managementmethoden;
• % marketing innovaties: het percentage van de bedrijven met marketinginnovaties in de laatste drie
jaar. Een marketinginnovatie is het doorvoeren van nieuwe of sterk verbeterde productontwerpen/
-uitvoeringen of verkoopmethoden om goederen of diensten van een bedrijf aantrekkelijker te
maken of om nieuwe markten te veroveren;
• % omzet nieuwe producten: het percentage van de omzet uit in de laatste drie jaar door een bedrijf
op de markt gebrachte goederen en diensten.
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INNOVATIEGRAAD ZAKELIJKE DIENSTEN HOOG

FIGUUR 4.3

Voor verschillende onderdelen van de innovatieketen (R&D, samenwerking bij innovaties,
vier typen innovaties, aandeel nieuwe producten in de omzet) zijn scores bepaald voor
Rotterdam en de andere drie grote steden (zie figuur 4.3). Naast de totale bedrijvigheid is een
onderscheid gemaakt naar vier brede economische sectoren. De score voor Rotterdam is
daarbij steeds uitgedrukt als index van het Nederlands gemiddelde en vergeleken met de
drie andere grote steden. Uiteraard kan de hoogte van de scores samenhangen met de
samenstelling van de bedrijvigheid. Indien in een gebied bijvoorbeeld veel traditionele
industrie gevestigd is, mag verwacht worden dat de innovatiegraad voor de industrie niet
hoog is, vergeleken met het nationaal gemiddelde. Daarom is berekend wat de score zou
zijn indien Rotterdam voor elke deelsector binnen de brede economische sectoren exact
gelijke scores aan het nationaal gemiddelde zou hebben (zie het rechter deel van figuur 4.3). Een
score hoger dan 1 op dit ‘structuureffect’ betekent dat er in een gebied veel bedrijven in
economische sectoren zijn gevestigd die gemiddeld (in Nederland) innovatief zijn. Bij een
score lager dan 1 is dat juist niet zo. Vervolgens wordt een ‘regionaal effect’ berekend. Dat
is de score nadat gecorrigeerd is voor de samenstelling van de bedrijvigheid. Een waarde
hoger dan 1 wijst daarbij op betere innovatieprestaties dan op grond van die bedrijvigheidsamenstelling verwacht mocht worden.
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De innovatiegraad van het totale Rotterdamse bedrijfsleven blijft achter bij het nationaal
gemiddelde. Slechts op de indicator ‘percentage bedrijven met organisatorische innovaties’ scoort Rotterdam bovengemiddeld. Vooral de uitgaven voor R&D en het percentage
van de omzet uit nieuwe producten is laag. Er bestaan wel verschillen tussen sectoren.
Met name de innovativiteit in de industrie is matig. De zeer hoge toegevoegde waarde
wordt blijkbaar gerealiseerd met bestaande producten en technologie. Ook de distributiesector (groothandel en transport) presteert niet bovengemiddeld. Dit hoeft overigens niet
te betekenen dat de innovatiegraad onderdoet voor die van buitenlandse havenregio’s.
De innovativiteit van de zakelijke diensten ligt op – en in een aantal gevallen boven – het
nationaal gemiddelde, met name voor wat betreft het aandeel van nieuwe producten in
de omzet. Voor de overige sectoren ligt de innovativiteit rond het nationaal gemiddelde.
Geconcludeerd kan worden dat de innovatiegraad van de Rotterdamse bedrijven
gemiddeld niet hoog is, vooral niet in de industrie. Dat wordt enigszins verklaard door de
uit het oogpunt van innovatiepotentie ongunstige bedrijvigheidsamenstelling van de
Rotterdamse bedrijvigheid, gezien de scores lager dan 1 voor het sectoreffect bij de totale
bedrijvigheid. Maar ook na correctie daarvoor blijven de scores voor het regionaal effect
laag, met de zakelijke diensten als positieve uitzondering.
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FIGUUR 4.4
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In figuur 4.4 zijn de scores op de diverse indicatoren omgezet in een rapportcijfer en
vervolgens gemiddeld. Eindhoven wordt vaak opgevoerd als de technologische ‘brainport’
van Nederland. Om na te gaan of dat correct is, staat die stad ook in de grafiek. Eindhoven
blijkt inderdaad het gebied met het meest innovatieve bedrijfsleven van 38 Nederlandse
gebieden te zijn. Op de ranglijst van de totale bedrijvigheid neemt Utrecht de hoogste
plaats in van de vier grote steden. De top van de ranglijst wordt verder gevormd door
Limburgse en Brabantse regio’s en Delft en Westland. De drie grootste steden scoren alle
in de onderste helft van de ranglijst.
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FIGUUR 4.5

Analoog aan de innovatieketen kan bedrijvigheid worden onderverdeeld in ‘kenniswerkers opleiden’ (universiteiten en hogescholen), ‘nieuwe producten/diensten bedenken’
(research, ICT, technische adviesbureaus, overige adviesbureaus en artistieke activiteiten)
en ‘nieuwe producten maken’ (de hightech industrie) 2. De werkgelegenheidsontwikkeling
is weergegeven in figuur 4.5. Het aandeel in het totaal aantal arbeidsplaatsen van dit zeer
kennisintensieve deel van de Rotterdamse economie is in twintig jaar tijd toegenomen
van 10,5% naar 15,2% (en indien het personeel van het academisch ziekenhuis volledig
zou worden meegeteld van 12,0 naar 17,3%).
De categorie ‘kenniswerkers opleiden’ is gegroeid met 80%; de categorie ‘nieuwe
producten/diensten bedenken’ met 69% en bij de categorie ‘nieuwe producten maken’
is het aantal arbeidsplaatsen afgenomen. In absolute zin leverde ‘nieuwe producten/
diensten bedenken’ de grootste bijdrage aan de werkgelegenheidsgroei. Daarbinnen
groeiden de overige adviesbureaus (juridisch en financieel/economisch advies) zeer sterk.
ICT droeg in Rotterdam minder bij aan de groei dan in de andere grote steden.

0OUXJLLFMJOHBSCFJETQMBBUTFOLFOOJTTFDUPSFO3PUUFSEBN °
2 Zie Bureau Louter (2008) Economische Monitor Delft 2008 voor een
nadere toelichting.

STERKE GROEI KENNISSECTOREN IN ROTTERDAM
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A. drie brede typen kennissectoren

arbeidsplaatsen
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

0

nieuwe producten / diensten bedenken
nieuwe producten maken

De innovativiteit van de
zakelijke diensten ligt op –
en in een aantal gevallen
boven – het nationaal
gemiddelde, met name
voor wat betreft het aandeel
van nieuwe producten in
de omzet.

kenniswerkers opleiden
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arbeidsplaatsen
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

research
ict
technisch adviesbureaus
overige adviesbureaus
artistieke activiteiten

2006

2008

0

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – INLEIDING DE ECONOMIE VAN ROTTERDAM – pagina 74

HOOFDSTUK 5
RUIMTE VOOR
ONDERNEMEN

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – INLEIDING DE ECONOMIE VAN ROTTERDAM – pagina 75

• Minder gunstig marktperspectief voor kantoor- en
winkelruimtemarkt in 2009 – 2010.
• Markt voor bedrijfsruimte in 2007 en 2008 verder verkrapt.
• Vraag naar kantoorruimte sterker en langduriger toegenomen
dan in andere grote steden.
• Markt van bedrijventerreinen kampt met herstructurering en
vertraging in realisatie nieuwe terreinen.
• Rotterdams winkelareaal geslonken, leegstand gestegen tot
boven de 10% van de voorraad.
• Lijnbaan en Beurstraverse behoren tot winkellocaties met
hoogste huren in Nederland.
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TOTAALBEELD: MARKT BEDRIJFSRUIMTE IN 2007 EN 2008 VERKRAPT

KANTOREN: STERKE DYNAMIEK IN 2007

Dit hoofdstuk richt zich vooral op bedrijfsruimten in kantoren en op bedrijventerreinen.
Ook de specifieke markt van winkelvastgoed komt in dit hoofdstuk kort aan bod.

De opname van kantoorruimte in de Rotterdamse regio is vorig jaar naar recordhoogte
gestegen. In totaal werd 262.000 m2 kantoorruimte in gebruik genomen, waarvan het
overgrote deel (ruim 200.000 m2) in stad Rotterdam zelf. 3 Alleen in de regio Amsterdam
is vorig jaar meer kantoorruimte opgenomen (zie figuur 5.1).

Na het hersteljaar 2006 zette de marktvraag in zowel de kantoren- als de bedrijventerreinenmarkt in 2007 flink door. Gezien de gunstige conjunctuur was dat te verwachten. Maar vooral de Rotterdamse kantorenmarkt presteerde, in termen van de opname
van kantoorruimte, toch boven verwachting goed. Voor de markt van bedrijventerreinen
resulteerde de groeiende behoefte vooral in een verdere toename van de al bestaande
krapte in nieuw en bestaand aanbod. Gevolgen hiervan zijn stijgende prijzen en
verdringing van ruimte-extensieve en minder productieve bedrijfssectoren uit de stad.

Het ging om gemiddeld grootschaliger opnamen dan in 2006 en ruim de helft van de
transacties vond in Rotterdam Centrum plaats. De hoogste huur werd echter betaald op
de Kop van Zuid: Montevideo. Opvallend is de gedaalde betekenis van de overheidssector
als afnemer van kantoorruimte. De voorgaande jaren was deze sector nog verantwoordelijk voor een fors deel van alle kantooropnamen. Tussen 2000 en 2008 ging het gemiddeld
om 34% van de totale opname van kantoormeters (landelijk: 37%). 4 De zakelijke dienstverlening heeft vorig jaar haar aandeel in de kantorenopnamen zien stijgen van 28% naar
36%. De gunstige ontwikkeling op de Rotterdamse kantorenmarkt ging gepaard met een
stabilisatie van de huurprijzen.

VOORUITZICHTEN: VERSLECHTEREND MARKTPERSPECTIEF

Vanaf medio 2008 lijkt landelijk sprake te zijn van een afzwakking van de vraag naar
bedrijfsruimte. Dat geldt in het bijzonder voor de kantorenmarkt. 1 In de Rotterdamse
regio is de opname van kantoorruimte in de eerste helft van 2008 nog fors gestegen
(+39%). Desondanks is een verslechtering van de kantorenmarkt nu ook in de Maasstad
te verwachten.
Aan de aanbodzijde wordt die verslechtering gevoed door de problematische financiering
van nieuwe vastgoedprojecten. Dit als gevolg van de wereldwijde financiële crisis,
waardoor banken en andere grote vastgoedfinanciers en - ontwikkelaars een rem zetten
op nieuwe en zelfs op reeds lopende projecten. Aan de vraagzijde wordt de markt van
afnemers – zij het met enige vertraging – geraakt door de neergaande conjunctuur.

FIGUUR 5.1

0OUXJLLFMJOHWBOBBOCPELBOUPPSSVJNUFJOEF( °

De kans is echter groot dat de vraag het aanbod in de regio ook de komende jaren zal
overtreffen, gezien het structureel beperkte aanbod aan bedrijventerreinen in de gehele
regio Rotterdam en vanwege de forse herstructureringsopgave waarvoor stad en regio
staan. Al neemt hun aantal af, bedrijven in de handel en logistiek die fors willen groeien
binnen de regio, zullen onverminderd moeite hebben een geschikte vestigingslocatie
te vinden.

Voor de havengebonden bedrijvigheid ligt de situatie anders wanneer de Tweede
Maasvlakte is gerealiseerd. Deze ontwikkeling zal naar verwachting echter weinig
vrijvallende locaties voor zogenoemde ‘natte’ bedrijvigheid opleveren. Er is immers
slechts in beperkte mate sprake van bedrijfsverplaatsingen.

#SPO%ZOBNJT  CFXFSLJOH#VSFPO
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1.800
1.600
1.400

1 Bron: Vastgoedmarkt, 2008.
2 Bron: Stec Groep, 2008.

Ook op middellange termijn (tot circa 2020) lijkt deze situatie niet wezenlijk te zullen
veranderen. Volgens onderzoek naar de lange-termijnmarkt voor droge terreinen 2, zal
de regio grote moeite hebben om voldoende nieuwe terreinen te ontwikkelen om
enigszins aan de vraag te kunnen voldoen.

3 Bron: Dynamis (2008), Sprekende Cijfers – Kantorenmarkten 2008.
4 Bron: DTZ (2008), Factsheet Kantoorruimte – medio 2008.
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Het afgelopen jaar is de leegstand op de kantorenmarkt in de regio Rotterdam gedaald
met 2,9% naar 11,5%. 5 De leegstand in de stad Rotterdam is zelfs onder de 10% gedoken.
Dat is lager dan het Nederlands gemiddelde en zelfs aanzienlijk lager dan in Amsterdam
(14%). Voor een krappe markt hoeft Rotterdam echter niet te vrezen. Terwijl de vraag
afneemt, breidt de kantorenvoorraad de komende jaren gestaag verder uit, onder meer
op de Kop van Zuid en in het centrum.
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5 Bron: DTZ (2008), Nederland compleet – Factsheets kantoren- en
bedrijfsruimtemarkt medio 2008.
6 Concire (2008), Concire bundelt kracht – Weena Glocal City District.
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CENTRAAL DISTRICT ROTTERDAM
Het moet het nieuwe zakenhart van de stad worden: het Centraal District Rotterdam (CDR). Nu
Rotterdam Centraal een stopplaats is geworden voor de HSL Amsterdam-Parijs, wil de stad de kans
grijpen om van het stationsgebied een toplocatie te maken voor nationale en internationale bedrijven.
In de periode tot 2022 moet rond het nieuwe Centraal Station 200.000 tot 330.000 m2 bvo aan
kantoorruimte worden gerealiseerd. Het hoofdkantoor van Marlies Dekkers en vestigingen van
Achmea, TNT en Prorail zijn beeldbepalende bedrijven die zich in het te herontwikkelen kantoor
Central Post gaan vestigen.
Het economisch effect van de ambitieuze gebiedsontwikkeling wordt geraamd op 15.000 tot 20.000
extra banen in en rond het centrum. Dragers voor de economische kracht van dit gebied zijn de
kwaliteiten centraliteit, synergie en beleving. Die twee laatste uitgangspunten geven aan dat het CDR
meer wordt dan alleen kantoren en werken. Van bedrijven die er hun intrek nemen, wordt verlangd
dat ze in de plint een publieksfunctie realiseren om zo mee te investeren in de verblijfskwaliteit van
het gebied. In het ruimtelijke conceptuele denken wordt gesproken over een zogenoemde MIXONE.
Een zone die de bezoeker door het gebied heen leidt en waar Rotterdam zich, onder meer via de
er gevestigde bedrijven, aan de bezoeker presenteert. Het gebied wordt zo de showcase van
Rotterdam. 6 Het CDR-concept mikt daarbij vooral op kleinschaliger bedrijven die een hechte band
hebben met Rotterdam, maar wel internationaal actief zijn.
Gezien de onzekerheid over de groei van de kantorenmarkt is in het kader van het Binnenstadsplan
2015 besloten dat er in de binnenstad geen nieuwe grootschalige kantorenlocaties komen buiten het
CDR en de Kop van Zuid.

Werknemers op
bedrijventerreinen en
kantoorlocaties zijn minder
te spreken over hun
werkomgeving dan
werknemers die vanuit een
solitair kantoorpand,
stadspand of vanuit huis
opereren.
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Eind vorig jaar beschikte de regio Groot-Rijnmond over ruim 11.000 hectare bedrijfsterreinen, waarvan 7.800 hectare (71%) binnen de gemeente Rotterdam. 7 Het overgrote
deel van die 7.800 hectare betreft zeehaventerreinen, 800 hectare zijn zogenoemde
‘droge’ terreinen. Het gaat daarbij om de bruto terreinoppervlakte, dus inclusief
openbare ruimte, infrastructuur enzovoorts. Zuiver voor bedrijfsbebouwing (het ‘netto’
beschikbare terrein) is in Rotterdam 570 hectare bestemd. Daarvan was eind vorig jaar
440 hectare (77%) uitgegeven, wat betekent dat nog 130 hectare in de toekomst uitgeefbaar is. Dat lijkt een behoorlijk oppervlak, maar is dat niet gelet op de hoge gemiddelde
jaarlijkse uitgifte van terreinen in Rotterdam. Die jaarlijkse uitgifte van niet-zeehaventerreinen ligt op gemiddeld 30 hectare netto. Zonder de ontwikkeling van nieuwe terreinen
en bij uitgifte aan alle aanvragers zou de beschikbare ruimte in Rotterdam in vier jaar
tijd bijna geheel zijn vergeven. De situatie is echter nog nijpender, aangezien het grootste
deel van die 130 hectare niet direct uitgeefbaar is en het van een deel van die 130 hectare
zelfs onzeker is of de plannen wel doorgaan en zo ja, wanneer. Dat geldt bijvoorbeeld voor
het grootste terrein in de plannen: Schieveen.
Eind 2007 was nog geen 10 hectare direct beschikbaar voor uitgifte. Een belangrijke
oorzaak daarvan is dat de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen regiobreed jaren
achterloopt op het schema van het structuurplan RR2020. In de periode 2005-2010 zou
volgens de plannen 390 hectare aan nieuwe terreinen aan de regionale voorraad worden
toegevoegd. Volgens de huidige inzichten worden het hooguit 150 hectare. 8 Onder meer
in Schieveen, Ridderkerk, Hellevoetsluis en Voorne-Putten zijn nieuwbouwplannen in
elk geval vijf jaar doorgeschoven naar de periode vanaf 2010. Ook de Hoeksche Waard
is (voorlopig weer) uit beeld verdwenen als groot regionaal opvanggebied voor grootschalige, havengerelateerde bedrijvigheid. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de plannen
voor nieuwe bedrijventerreinen in de regio Rijnmond tot 2030.
Dit en volgend jaar vinden de eerste uitgiften plaats in Nesselande. De laatste kavels op
Noordwest en in Spaanse Polder (Almstraat/Vliststraat) zijn bijna allemaal vergeven.

7 IBIS enquête 2008.
8 Gemeente Rotterdam - Ontwikkelingsbedrijf (2008), Mutaties programma bedrijventerreinen Regio Rijnmond 2020.

BEDRIJVENTERREINEN: HERSTRUCTURERING IN EEN MARKT ONDER DRUK

TABEL 5.1
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Het krapteprobleem valt samen met de grote herstructureringsopgave, waarvoor
Rotterdam en de regio staan. Herstructurering leidt tot een – deels tijdelijke – extra
behoefte aan bedrijfsruimte, zogenoemde ‘schuifruimte’ voor bedrijven die tijdelijk of
zelfs definitief van een te herstructureren terrein (moeten) verdwijnen.
Herstructurering leidt tot extra dynamiek op de markt, die lastig is op te vangen in een
situatie met een lage leegstand, zoals op dit moment in Rotterdam het geval is (minder
dan 5%).

Het aanbod aan bedrijventerreinen geschikt voor havengerelateerde (logistieke) bedrijven
is nog krapper dan dat van ‘reguliere’ bedrijventerreinen. Logistieke bedrijven verlaten
de Maasstad om zich elders in de regio of in West-Brabant te vestigen. Nu de plannen voor
de Hoeksche Waard niet doorgaan, zal de expansie van de logistieke sector gelieerd aan
de Rotterdamse haven elders een plek moeten krijgen. Daarbij wordt gedacht aan onder
meer Reijerwaard en Dordtse Kil. Multimodaliteit, de aanwezigheid van meer vervoerssystemen, is voor een dergelijk terrein een belangrijke voorwaarde.

Spaanse Polder is de grote herstructureringslocatie van Rotterdam, waar per saldo niet
veel extra bedrijfsruimte uit voort zal vloeien. Deze locatie wordt gemoderniseerd door
investeringen in de infrastructuur, de kwaliteit van de buitenruimte, in communicatienetwerken en in veiligheid. Er blijft echter een noodzaak tot herontwikkeling van
verouderde bedrijfspanden.

De logistieke sector is een van de grootste verplaatsers uit Rotterdam. In een enquête van
de Kamer van Koophandel 9 heeft 15% – 20% van het Rotterdamse bedrijfsleven te kennen
gegeven binnen twee jaar te willen verhuizen en van hen geeft tweederde aan dat binnen
de huidige gemeente te willen doen. De praktijk leert wel dat in onderzoek gemeten
verhuisgeneigdheid niet in gelijke mate tot bedrijfsmigratie leidt. Dit komt door
uitstelgedrag van bedrijven als het gaat om verhuizen, vooral als de beschikbare locaties
en panden niet voldoen aan de belangrijkste vestigingsvoorwaarden.

Daarnaast speelt aan de horizon de transformatieopgave in Stadshavens. Het is nog zeer
onzeker wat die ontwikkeling op de langere termijn voor de bedrijfsruimtemarkt in
Rotterdam gaat betekenen. In de oorspronkelijke plannen was sprake van circa 240
hectare aan bedrijventerreinen tot 2025. Door schuiven met planning en bestemmingen
ziet het ernaar uit dat de netto toevoeging van bedrijventerreinen door Stadshavens de
50 hectare niet zal overstijgen.

De komst van de Tweede Maasvlakte zal naar verwachting niet leiden tot een grootschalige vrijval van huidige terreinen. Het grootste deel van de afnemers van kavels op de
Tweede Maasvlakte zijn nieuwe vestigers of bedrijven die al in de Rotterdamse haven zijn
gevestigd en willen uitbreiden, zonder daarbij hun huidige locatie op te geven.

9 Bron: Kamer van Koophandel (2007), Kwartaal Monitor 4 - 2007.
10 Bron: o.a. Kwartaalblad Bedrijventerrein (december 2005); Elsevier (15-12-2005).
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Zonder regionale samenwerking komt Rotterdam er dan ook niet uit. Het huidige
direct beschikbare aanbod in de regio ligt bijna een factor 10 hoger dan dat in Rotterdam
(zie figuur 5.2). Bovendien beschikt de regio over meer locaties voor nieuwe terreinen, zoals
Ridderster met een oppervlak van 120 hectare.

FIGUUR 5.2
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KWALITEIT VAN BEDRIJFSHUISVESTING
De beschikbaarheid van bedrijfsruimte hangt nauw samen met de kwaliteit ervan. Wat dat betreft wijkt
de markt voor bedrijfshuisvesting weinig af van andere markten. Wanneer er voldoende meters op
de markt beschikbaar zijn, maar de kwaliteit daarvan niet aansluit bij de wensen van de eindgebruiker,
is en blijft er sprake van een tekort aan bedrijfsruimte. Het begrip kwaliteit is even heterogeen als de
markt van gebruikers van bedrijfsruimte.
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Velen associëren de kwaliteit van bedrijfsruimte met de esthetische aspecten, zoals de architectonische waarde van het bedrijfspand, de kwaliteit van de gebruikte bouwmaterialen, de inrichting van
de openbare ruimte en de uitstraling van de omgeving. Vanwege de zogenoemde ‘verkantorisering’
van de economie, neemt het belang van dergelijke vormgevingscriteria inderdaad toe bij de
huisvestingskeuze van bedrijven. Niet in de laatste plaats doordat investeren in bedrijfshuisvesting
voor een ondernemer steeds directer een relevante investering in personeel is. En personeel is

* exclusief zeehaventerreinen

Rotterdam, direct uitgeefbaar, incl. reserveringen

gevoelig voor de verblijfskwaliteit van de werkomgeving. Werknemers actief in bedrijven op bedrijven-

Rotterdam, niet direct uitgeefbaar, plannen

terreinen en (aan de snelweg gelegen) kantoorlocaties zijn minder te spreken over hun werkomgeving

overig Rijnmond, direct uitgeefbaar, incl. reserveringen

dan werknemers die vanuit een solitair kantoorpand, een stadspand of vanuit huis opereren.10

overig Rijnmond, niet direct uitgeefbaar, plannen
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WINKELVOORRAAD: AFNAME VAN HET WINKELBESTAND

Het Rotterdamse winkelbestand is het afgelopen jaar met circa 3.500 m2 vloeroppervlak
geslonken. De grootste saneringen vonden plaats op Zuidplein (- 3.500 m2), Boulevard
Zuid (- 1.200 m2) en Stadionweg (- 1.000 m2). In de binnenstad en Alexandrium zijn de
grootste uitbreidingen gerealiseerd. De krimp van het winkelareaal is gepaard gegaan
met een geringe daling van het aantal winkelvestigingen; de omvang per vestiging stijgt
de laatste jaren. De mode en luxe sector had het meest met winkelsluitingen te maken.
In de overige sectoren bleef het aantal vestigingen per saldo bijna op het niveau van 2006.

KWALITEIT VAN BEDRIJFSHUISVESTING
Bij dat laatste komt nog iets anders om de hoek kijken: veel bedrijfslocaties zijn lastig bereikbaar,
zeker per openbaar vervoer, en bieden geen mogelijkheid om in de pauze een boodschap te gaan

De leegstand van winkels in Rotterdam is in 2007 wel fors toegenomen tot boven de
100.000 m2 vvo. In 2006 stond nog 89.000 m2 leeg. Het leegstandspercentage is daarmee
gestegen van 9,7% naar 10,8% van de totale winkelvoorraad. Vergeleken met Amsterdam
(6,1%) en Utrecht (3,0%) heeft Rotterdam een hoog leegstandspercentage, maar in Den
Haag is de leegstand met 13,1% nog hoger.

doen of buiten de deur te gaan lunchen. Ook voor werknemers is kwaliteit van de bedrijfshuisvesting
dus meer dan de esthetische kwaliteit van het gebouw en de omgeving. Werkgevers zullen meer
rekening moeten gaan houden met de wensen van hun personeel, gezien de structureel toenemende
krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers kijken logischerwijs naar functionele criteria in de meest
brede zin van het woord: bereikbaarheid en parkeerruimte, hoeveelheid ruimte, (communicatie-)
infrastructuur binnen het pand, contractvorm (huur-koop, flexibiliteit), expansiemogelijkheden en dat
alles afgezet tegen de prijs. De uiteindelijke balans tussen deze criteria varieert van bedrijf tot bedrijf,
maar vooral de branche waarin het bedrijf actief is en de levensfase en ambities van het bedrijf zijn
sterk bepalend bij de uiteindelijke locatiekeuze.

FIGUUR 5.3
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Voor ruimte-intensieve bedrijven (zogenoemde ‘ruimtevreters’) is de prijs per m2 grond en
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bedrijfsruimte een belangrijke randvoorwaarde. Veel van die bedrijven hechten bovendien sterk aan
een goede bereikbaarheid, ook voor vrachtvervoer. Voor logistieke bedrijven geldt in toenemende
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mate multimodaliteit zelfs als een cruciale randvoorwaarde. De kwaliteit van de huisvesting en locatie
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hangt hier dus direct samen met de kwaliteit van de bedrijfsvoering in termen van logistieke efficiëntie

35%

en zekerheid qua levertijden en afvoercapaciteit.
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Bij kantoorbedrijven slaat de balans van criteria voor de bedrijfsruimtekeuze eerder door naar de
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15%

mate het resultaat van de combinatie van zowel de bedrijfsinterne als de –externe werkomgeving. De

10%

mogelijkheid tot flexwerken en de daarvoor geboden faciliteiten thuis en gemaakte organisatorische

5%

aanpassingen op kantoor drukken een steeds groter stempel op de kwaliteit van de werkomgeving.
dagelijks

mode&luxe

vrije tijd

in/om huis

overig

Tot slot is ook de levensfase van het bedrijf sturend in de afweging van ‘kwaliteitscriteria’. Kleine,
(door-)startende bedrijven zijn gebaat bij een betaalbare, kleinschaliger huisvesting, met voldoende

Rotterdam

flexibiliteit in contractuele voorwaarden (huur, termijnen et cetera) en aanpasbaarheid van omvang

Amsterdam

en inrichting van de ruimte.

Den Haag
* Verkoop vloeroppervlak (vvo) = dat deel van de winkel dat voor publiek
toegankelijk is en voor daadwerkelijke verkoop wordt gebruikt.

Utrecht

leegstand

0%
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Rotterdam is qua aanbod de tweede winkelstad van het land en kampt met de nodige
leegstand. Het is dan ook niet de stad waar de hoogste winkelhuren worden betaald. De
Lijnbaan en de Beurstraverse zijn binnen Rotterdam verreweg de duurste winkelstraten
om een winkel te houden (zie figuur 5.4). In 2007 betaalde een retailer n 600 tot n 1.200 en
op de Beurstraverse en de Lijnbaan zelfs n 700 tot n 1.450 per m2 winkelruimte per jaar.
De Amsterdamse Kalverstraat steekt echter al jaren met kop en schouders boven de
andere grote winkelstraten in Nederland uit. Daar moest vorig jaar ruim n 2.000 per m2
winkelruimte aan huur worden neergeteld.
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FIGUUR 5.4
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Wagenstraat
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HOOFDSTUK 6
CONSUMENTENSTAD
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•
•
•
•
•

Omzet Rotterdamse consumentensector groeit stevig in 2007.
Ondanks omzetgroei krimpt werkgelegenheid met 800 banen.
Meer verkoop met minder ureninzet door productiviteitsgroei.
Winkelaanbod in Rotterdam groeit niet, in rest van Rijnmond wel.
Terugval in omzetontwikkeling verwacht in periode medio
2008 – 2010.
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1 Tot de consumentgerichte dienstverlening worden gerekend: de persoonlijke
dienstverlening (kappers, zonnestudio’s, schoonheidsspecialisten etc.), de cultuursector
(theaters, filmzalen, musea, tentoonstellingen), de sportbranche (sportverenigingen,
golfbanen, zwembaden etc.) en attracties en uitgaansgelegenheden (o.a. Blijdorp,
casino’s). De zakelijke dienstverlening, de onderwijs- en de zorgsector, alsmede de
overheid worden hier niet meegerekend.
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2007: EEN JAAR MET TWEE GEZICHTEN

Voor de Rotterdamse consumentensector was 2007 een opvallend jaar. Een jaar van
stijgende consumentenbestedingen, zowel landelijk als in Rotterdam. De omzet in de
detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening 1 groeide door de bank
genomen fors (zie figuur 6.1). Met + 3,3% bleef de omzetstijging in de Rotterdamse detailhandel echter iets achter bij die in Nederland als geheel (+ 4,1%). De horecaomzet steeg
sneller (+ 5,4%), maar bleef eveneens iets achter bij de landelijke groei (+ 5,8%). De
consumentendienstverlening groeide minder sterk dan de detailhandel en de horeca,
maar 2007 was voor deze sector een beter jaar dan 2006.

Terwijl de consumentensector haar omzet zag stijgen, nam de (geregistreerde) werkgelegenheid tegelijkertijd af. Het aantal kleine banen (van maximaal 12 uur per week) steeg
met 370. Daar stond een afname van het aantal grotere banen met meer dan 800
tegenover. Vooral in de detailhandel en de horeca was sprake van beide bewegingen naast
elkaar. De eerste indruk is dat de inzet van flexibele arbeid verder is toegenomen en
bedrijven en instellingen grotere banen hebben vervangen door banen met minder uren
of met een flexibel aantal uren. De afname van de werkgelegenheid in de detailhandel is
op zichzelf niet bijzonder, kijkend naar de ontwikkeling in Rotterdam in de voorgaande
jaren. Ook toen al nam het aantal grotere banen jaarlijks af en het aantal kleine banen
licht toe. Wel valt op dat deze trend ook is doorgezet in een jaar van hoogconjunctuur en
forse omzetstijgingen. Voor Amsterdam zijn ook cijfers beschikbaar, waaruit blijkt dat de
werkgelegenheid in de detailhandel en de horeca daar vorig jaar wél is toegenomen.

FIGUUR 6.1
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TABEL 6.1

8FSLHFMFHFOIFJEJOEF3PUUFSEBNTFDPOTVNFOUFOTFDUPS CFHJOFO

#SPO#VSFPO PCW3BCPCBOL #FESJKWFOSFHJTUFS;VJE)PMMBOE &*.FO$#4

% groei omzet

#SPO#FESJKWFOSFHJTUFS;VJE)PMMBOE  CFXFSLJOH#VSFPO

6%

aantal banen > 12uur (x 1.000)

4%
3%
2%
1%
detailhandel

horeca

dienstverlening*

totaal

0%

groei in 2007

2007

2008

abs.

%

5,3

5,2

- 137

- 2,6%

18,1

17,7

- 419

- 2,3%

horeca

9,2

8,8

- 333

- 3,6%

consumentendiensten

9,3

9,3

- 40

- 0,4%

cultuur & attracties

3,3

3,5

154

4,6%

sport & recreatie

2,6

2,5

- 46

- 1,8%

47,8

46,9

- 821

- 1,7%

5%
detailhandel food
detailhandel non-food (incl. autohandel)

2006
* Inclusief persoonlijke diensten, cultuur, attracties en sport.
Exclusief zorg, onderwijs en overheid.

2007

TOTAAL
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Net als in de detailhandel stijgt in de horeca de productiviteit flink. In restaurants,
evenals in het hotel-wezen. Tussen 2006 en 2007 is de gemiddelde arbeidsproductiviteit 4
in de Rotterdamse horeca met circa 3,5% toegenomen, iets lager dan landelijk (3,8%).
De Rotterdamse hotelbranche heeft het afgelopen jaar een hogere bezettingsgraad
gerealiseerd van bijna 70% 5 in 2007. Dit is gelukt door meer hotelgasten aan te trekken
en deze gemiddeld iets langer te laten verblijven. Het aantal gasten nam toe met ruim
55.000 (+10%) tot 617.000 6. Het aantal overnachtingen groeide met ruim 13%, waardoor
de gemiddelde verblijfsduur steeg van 1,7 naar 1,75 overnachtingen per gast. Na een
aantal jaar van enige afname slaagt het Rotterdamse hotelwezen er de laatste paar jaar
in de verblijfsduur weer wat te verlengen. Op dat punt doet de branche het hier beter
dan in de andere grote steden.

MEER VERKOPEN MET EEN KLEINERE URENINZET

De verschuiving naar kleine banen valt voor een deel te verklaren uit het toenemend
gebruik van nulurencontracten. Dit maakt het voor detaillisten en horeca-eigenaren
mogelijk personeel flexibeler op te roepen, al naar gelang de drukte in de week of het
seizoen. Niet zozeer het aantal personeelsleden als wel de totale ureninzet kan hierdoor
afnemen. De werkgelegenheidscijfers meten bovendien alleen de inzet van personeel met
een betaalde baan en een arbeidscontract. Via beroepsopleidingen en leerwerkbedrijven
stijgt het aantal scholieren dat als stagiair in de sector werkzaam is, zonder dat ze als
betaalde kracht staan geregistreerd. Daar komt de onbetaalde inzet van familie en
kennissen in overwegend kleine zaken nog bij. Vooral bij allochtone ondernemers is
het vrij gebruikelijk een beroep te doen op familie en vrienden om mee te helpen, als
dat nodig is. Dit fenomeen laat zich evenmin in officiële banen en cijfers vangen.
De opkomst van filiaalketens zorgt voor een sterke productiviteitsstijging in de retailsector. In Rotterdam is een op de vijf winkelvestigingen een filiaalzaak. Dat is hoger dan in
Amsterdam en Den Haag (beide 16%), maar lager dan in Utrecht (26%). Schaalvoordelen
die filiaalzaken genieten, maken een efficiënter personeelsbeleid mogelijk. Hierbij is het
nulurencontract een van de gehanteerde instrumenten. De kostenbeheersing waarin dit
resulteert, maakt het mogelijk prijsstijgingen beperkt te houden. Weliswaar was 2007
een jaar waarin prijsstijgingen een grotere bijdrage leverden aan de omzetgroei van de
Nederlandse retailsector dan de jaren ervoor, toch was het effect van beprijzing nog altijd
een stuk lager dan in 2001 en 2002, de vorige periode van hoogconjunctuur.
SELECTIEPROCES: KETENZAKEN VERSUS KLEINE WINKELS IN DE WIJK

De Rotterdamse retailsector heeft twee gezichten. Enerzijds zijn er de grotere bedrijven,
voornamelijk ketenzaken, gevestigd op dure, maar gunstige locaties, zoals het stadscentrum en Alexandrium. Anderzijds zijn er de vele kleine winkels, die voor een groot deel
zijn gevestigd in de wijken en kleinere winkelcentra. Terwijl de grote (keten-)zaken de
hiervoor genoemde productiviteitsontwikkeling weten te realiseren, hebben veel kleine
ondernemers moeite hun marktaandeel en omzet vast te houden en hun kosten te
beperken. Het resultaat is dat vooral buiten de grote winkelcentra de zware klappen
vallen. Recent nog heeft de Raad voor de Nederlandse Detailhandel gewaarschuwd voor
het verdwijnen van duizenden winkels in achterstandsbuurten in ons land. 2

Voor de horeca geldt een vergelijkbare ontwikkeling: vorig jaar en ook de jaren daarvoor
nam het aantal cafés af met circa 15 tot 20 per jaar. Telde Rotterdam in 1998 nog 629
cafés, begin 2008 zijn dat er nog maar 540. De wijken voelen de neergang het hardst.
Maar liefst 85% van de Rotterdamse cafés is in kleinere winkelcentra en ‘op de hoek van
de straat’ in de wijk gevestigd. Daar vinden de meeste sluitingen plaats en de invoering
van het rookverbod zal dat proces alleen maar versterken.
De restaurantbranche laat een veel positiever beeld zien. In de periode 1998 – 2008 is het
aantal restaurants in de Maasstad toegenomen van 339 naar 428. Gemeten in vloeroppervlak nam het aanbod toe van 55.000 naar 78.000 m2, een uitbreiding met ruim 40%!

2 Bron: De Telegraaf (26 augustus 2008).
3 Bron: Locatus (2008).

In Rotterdam is duidelijk een dalend winkelbestand waarneembaar buiten de grote
winkelcentra zoals de Binnenstad, Zuidplein en Alexandrium/Oosterflank. 3 Tussen 2003
en 2007 nam het aantal winkels in de wijken af met bijna 200. In diezelfde periode liep
het aantal vestigingen in de grote winkelcentra terug met circa 100. Nog altijd is meer
dan de helft van alle Rotterdamse winkelvestigingen buiten de grote winkelcentra te
vinden, maar in winkeloppervlak bedraagt het aandeel ‘slechts’ eenderde.

Het aantal hotelovernachtingen groeide met
ruim 13%, waardoor de
gemiddelde verblijfsduur
steeg van 1,7 naar 1,75
overnachtingen per gast.

4 Bron: Rabobank (2008); productiviteit berekend als de toegevoegde waarde per arbeidsjaar.
5 Bron: Horwath HTL (2008), HOSTA 2008.
6 Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering 2008.
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BANENGROEI STOKT DEELS DOOR LASTIG IN TE VULLEN VACATURES

Ook de krappe arbeidsmarkt heeft geleid tot een rem op de werkgelegenheidsontwikkeling in de consumentensector. In tijden van hoogconjunctuur met een verkrapping van
de arbeidsmarkt neemt het verloop toe en is het tegelijkertijd lastiger om, ter vervanging,
gekwalificeerde mensen te vinden. Het (tijdelijke) personeelstekort dat door het vacatureprobleem ontstaat, wordt (noodgedwongen) ondervangen door slimmer te werken en
eenvoudigweg overuren te maken, waardoor de productiviteit stijgt.
In figuur 6.2 is voor een aantal functies in de regionale en Nederlandse detailhandel en
horeca de vacaturedruk weergegeven. De vacaturedruk is hier uitgedrukt als het aantal
vacatures in het betreffende beroep als percentage van het aantal niet werkende
werkzoekenden dat minder dan zes maanden op zoek is naar een baan. Voor de meeste
functies geldt dat de vacaturedruk tussen 2007 en 2008 is gestegen tot het niveau waarop
de markt als zeer krap mag worden bestempeld (de rode lijn in de grafiek). De berekende
vacaturedruk heeft alleen betrekking op vacatures die bij het CWI bekend (aangemeld)
zijn. Dit geldt met name voor functies van lager en middelbaar niveau. De vacaturegraad
bij hogere functies is hier niet uit af te leiden.

FIGUUR 6.2
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VEILIGHEID IN DE MAASSTAD LICHT VERBETERD

Rotterdam realiseerde vorig jaar een behoorlijke omzetgroei in de consumentensector,
maar wist deze niet te vertalen in meer werkgelegenheid. Inmiddels zijn ook voor de
Amsterdamse consumentensector werkgelegenheidscijfers bekend en die laten wel een
duidelijke banengroei zien. Dit roept de vraag op of de Rotterdamse consumentensector
relatief is achtergebleven in groei. Dat hoeft niet zo te zijn wanneer de Rotterdamse
ondernemers een hogere productiviteitsstijging hebben weten te realiseren dan de
Amsterdamse. Amsterdamse winkeliers en horecabedrijven hebben dan meer personeel
nodig gehad om de groei te kunnen realiseren dan Rotterdamse. Het is echter onduidelijk
of dit ook daadwerkelijk het geval is geweest. Wel is bekend dat winkelbedrijven in
Rotterdam gemiddeld groter zijn dan in Amsterdam, wat via efficiëntiemaatregelen (een
effectievere personeelsinzet) in extra productiviteitsgroei kan resulteren.
Tenslotte vormen bestedingen van toeristen ook een belangrijke verklaring voor de
verschillen tussen de werkgelegenheidsontwikkeling in detailhandel en horeca in Amsterdam en Rotterdam. De inschatting van Rotterdamse horeca-ondernemers is dat hun
Amsterdamse collega’s succesvoller hebben kunnen werven op een nationale en zelfs
internationale markt.

In het kader van de leefkwaliteit, als een bepalende factor voor Rotterdam als consumentenstad, toont de Economische Verkenning jaarlijks cijfers over de veiligheidssituatie: de
veiligheidsindex. Volgens de index over 2007 is de veiligheid in de Maasstad vorig jaar
licht verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor (zie figuur 6.3). In de meeste Rotterdamse
wijken is de veiligheidssituatie gelijk gebleven of verbeterd. Opvallend beter ging het
vorig jaar in Katendrecht, waar het niveau van ‘veilig’ werd bereikt. De meeste andere
wijken waar de veiligheid is verbeterd, zijn gelegen rond de binnenstad: Nieuwe Westen,
Delfshaven, Oude Noorden, Cool-Dijkzigt. Daar veranderde het veiligheidsniveau van
‘bedreigd’ naar ‘aandacht’. Ook Oud-Charlois en Oud-Crooswijk lieten enige verbetering
zien. Wijken met een achteruitgang van de veiligheidssituatie waren er eveneeens:
Tarwewijk en Oosterflank. Naast het Oude Westen blijven Hillesluis, Zuidplein en
Tarwewijk gebieden met de laagste veiligheidsscore, behorende tot de categorie ‘probleemwijken’. Wijken die als ‘onveilig’ worden bestempeld, telde Rotterdam vorig jaar
al niet meer.

EFFECT VAN HET WOONWERKKLIMAAT OP DE REGIONALE KOOPKRACHT

In de eerste plaats blijft de welvaartsontwikkeling van Rotterdam en omgeving structureel achter bij die in de Amsterdamse en de Utrechtse regio. Het gemiddeld lagere
(opleidings-)niveau van beroepsbevolking en banen maakt de Rotterdamse economie
kwetsbaarder in de concurrentieslag. En het betekent een gemiddeld lager inkomensniveau. In het themahoofdstuk van deze publicatie gaan we uitgebreid in op de kwaliteit
en de aantrekkelijkheid van de Rotterdamse arbeidsmarkt. In dat hoofdstuk blijkt onder
meer dat Rotterdam veel mensen aantrekt die willen studeren of starten op de arbeidsmarkt, maar dat deze regio minder aantrekkingskracht heeft als woongebied dan regio’s
als Amsterdam en Utrecht. In de Economische Verkenning van vorig jaar staat ook dat
Rotterdam, ondanks een gerichter migratie- en woningbouwbeleid, nog altijd een
ongunstig migratieprofiel heeft waar het gaat om het inkomen van vestigers en vertrekkers. Gevolg daarvan is dat het vestigingspatroon van mensen hier een minder gunstig
inkomenseffect heeft dan daar. Hierdoor zal de bestedingsontwikkeling in Rotterdam
naar verwachting ook achterblijven bij die in Amsterdam en Utrecht. Recente cijfers zijn
niet bekend, maar tussen 1998 en 2005 is de totale koopkracht van de inwoners van de
regio’s Amsterdam en Utrecht met respectievelijk 33% en 36% toegenomen, tegenover
28% van de inwoners van Rijnmond. 7

7 De inkomensgroei in Utrecht is tevens het gevolg van een sterkere bevolkingsgroei dan in de regio’s Rijnmond en Amsterdam.

EEN REM OP DE ROTTERDAMSE CONSUMENTENSECTOR?

FIGUUR 6.3
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Vooral de grotere ondernemingen zullen de verwachte periode van laagconjunctuur met
de minste kleerscheuren doorkomen. Zij hebben de meeste mogelijkheden kosten te
besparen om de stagnatie of zelfs krimp van de markt het hoofd te kunnen bieden (de
prognose gaat uit van een afname van de toegevoegde waarde in de Rotterdamse
detailhandel). Daarnaast zullen ondernemers die meer conjunctuurgevoelige producten
en diensten aanbieden de economische neergang uiteraard harder voelen dan andere
ondernemers. Dat zal gelden voor de mode-, maar zeker ook voor de meubel-, witgoed- en
elektronicabranche. Discounters en winkels in dagelijkse goederen kunnen makkelijker
op de behoedzame consument inspelen.

DREMPELS VOOR WINKELBEZOEK AAN DE BINNENSTAD

Naast de wat achterblijvende welvaartsontwikkeling zijn er andere mogelijke oorzaken
die remmend werken op de groei van de Rotterdamse consumentensector. Een daarvan
is het grote aantal evenementen dat jaarlijks in de binnenstad plaatsheeft. Enerzijds heeft
dit Rotterdam op de kaart gezet en meer mensen in contact gebracht met het verblijfsklimaat dat de stad te bieden heeft, inclusief de winkels, horeca en het culturele aanbod.
Anderzijds leidt het regelmatig afsluiten van de binnenstad voor evenementen tot
inkomstenderving voor winkeliers aldaar. Dit versterkt een negatief aspect van de
binnenstad: de bereikbaarheid of in elk geval de beleving daarvan. Die klacht kwam
al eerder uit een onderzoek onder ondernemers in de binnenstad naar voren. Horecaondernemers en ondernemers in de toeristenbranches oordeelden toen duidelijk
positiever over de evenementen.

Sinds 2001 is het winkelaanbod in Rotterdam per saldo nauwelijks gegroeid, terwijl het
winkelmetrage in de rest van de regio Rijnmond in die tijd met 13% is toegenomen. 10
Hierdoor is het aandeel van de stad Rotterdam in het totale regionale winkelareaal
gedaald van 53% naar 51%. Dat is niet zo vreemd, aangezien de regio de afgelopen jaren
nog een behoorlijke bevolkingsgroei heeft gekend, terwijl het inwonertal van Rotterdam
zelf met zo’n 10.000 is geslonken. Hierdoor valt vooral in het aanbod van dagelijkse
goederen een forse groei buiten Rotterdam te verwachten. Maar ook op het gebied van
centrumwinkels heeft de regio terrein gewonnen op Rotterdam. Het vloeroppervlak aan
winkels in mode- en luxeartikelen groeide buiten Rotterdam met 12%, tegenover een
nulgroei van het aanbod in de stad zelf.
PERSPECTIEF

In hoofdstuk 2 is een prognose gegeven voor de economische groei in Rotterdam voor
de komende jaren. Tot en met volgend jaar valt voor de Rotterdamse detailhandel een
verdere lichte krimp van de werkgelegenheid te verwachten. Dit patroon zet zich
versterkt door in de periode 2010-2011. Voor de horeca lijken de vooruitzichten gunstiger.
Uitgaande van positieve ramingen voor Nederland als geheel zou Rotterdam tot en met
volgend jaar mogen rekenen op een banengroei van een kleine 2% per jaar. De jaren
erna valt de groei terug naar 1% per jaar. Dit veronderstelt wel een blijvende groei van
het Rotterdamse verblijftoerisme (hotels) en restaurantbezoek om de verwachte neergang
van de werkgelegenheid in cafés en andere kleine horecazaken te kunnen compenseren.

8 Bron: Gemeente Rotterdam (2008), De Staat van Rotterdam 2008.
9 Bron: Gemeente Rotterdam (2008), Omnibusenquête 2008.
10 Bron: Locatus (2008).

Een minderheid van de Rotterdammers vindt de binnenstad goed bereikbaar in termen
van doorstroming van het verkeer, verkeersveiligheid en parkeergelegenheid. 8 De
aantrekkelijkheid van de binnenstad lijkt door de jaren heen wel redelijk constant te
blijven. In 2006 vond 73% van de Rotterdammers de binnenstad aantrekkelijk om te
bezoeken/verblijven. Vorig jaar was dat teruggelopen tot 66%, om dit jaar weer uit te
komen op 71%. 9 Wat de bevolking in de omgeving van Rotterdam van de binnenstad
vindt, is echter niet bekend. De concurrentiepositie van de Rotterdamse binnenstad
ten opzichte van Alexandrium en andere winkelcentra in de regio is in elk geval wel
een continu aandachtspunt. Een flinke investeringsimpuls, zoals de realisatie van een
tweede Koopgoot en de herontwikkeling van de Lijnbaan, blijven nodig om Rotterdam
zijn positie als grote regionale trekker te kunnen laten behouden.
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• Dominante positie Rotterdamse haven in de goederenoverslag in
Europa blijft onaangetast.
• De goederenoverslag groeit gestaag door, maar de concurrentie
van Hamburg en Antwerpen neemt toe.
• Toegevoegde waarde in de haven stijgt langzaam.
• Aantal vestigingen daalt, werkgelegenheid stijgt weer sinds
2005.
• Logistiek gezond: hoge rentabiliteit eigen vermogen, hoge
investeringsquote en hoge arbeidsproductiviteit.
• Beperkte groei van de winst en de toegevoegde waarde in de
logistieke sector.
• Weinig ruimte voor uitbreiding van het HIC.
• Intensief ruimtegebruik en locaties op maat moeten de haven
een kwaliteitsimpuls geven.
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Voor het derde jaar op rij krijgt de Rotterdamse haven een eigen hoofdstuk in de
Economische Verkenning. Ze speelt nu eenmaal een grote rol in de economie van de stad
en de omliggende regio. De twee EVR’s hiervoor richtten zich op de ontwikkelingen van
onder meer de overslag en de havengerelateerde werkgelegenheid. Hiervan geven we in
deze editie een update. Is de overslag gegroeid? Is het belang van bepaalde continenten
als ‘handelspartner’ gegroeid of afgenomen? Vragen die een antwoord krijgen in het
eerste deel van dit hoofdstuk. Maar de focus in dit hoofdstuk ligt ook op de bedrijfseconomische prestaties van de haveneconomie. Is bijvoorbeeld de winst van havengerelateerde
sectoren gegroeid, vergeleken met de totale economie en Nederland? En hoe staat het met
de arbeidsproductiviteit?

De omvang van de containeroverslag in de Rotterdamse haven is in 2007 wederom
gegroeid, met bijna 12% tot nagenoeg 11 miljoen TEU’s 1 (figuur 7.1). Hamburg groeide even
hard, terwijl Antwerpen vorig jaar een groei kende van 16,5%. Qua ontwikkelingstempo
konden de Europese havens zich in de afgelopen jaren uiteraard niet meten met de
Aziatische havens. In 2007 groeide de omvang van de containeroverslag in Sjanghai
bijvoorbeeld met ruim 20%. Nu ligt de economische groei en de groei van de productie
er vele malen hoger en is er ook meer ruimte voor die groei. Daar staat tegenover dat er
veel minder aandacht is voor de kwaliteit van de groei en ecologische gevolgen van de
uitbreiding. Van de totale Nederlandse import komt dan ook een steeds groter deel uit
Azië, terwijl het aandeel van de Nederlandse export naar dat continent niet steeg. Met
Azië moet Rotterdam zich daarom niet vergelijken. Anders gezegd: de discussie over
de concurrentie van de Rotterdamse havens met de Aziatische havens om een leidende
positie in de wereld is zinloos. Sterker nog, de groei van Aziatische havens, of meer in
het algemeen de economisch groei en productiegroei aldaar, leidt tot meer import in
Rotterdam. Door de voortzettende globalisering en daarmee gepaard gaande verschuiving
van de productie naar lagelonenlanden stijgt de wereldhandel en daarmee nemen ook de
groeikansen voor Rotterdam toe.
Overigens groeit tot op heden vooral de import uit Azië, met name die uit China.
Een groot deel van de economische groei in China komt namelijk voor rekening van
de investeringen die er worden gedaan. Naar verwachting zal, naarmate de Chinese
economie verder groeit en daarmee ook de welvaart stijgt, de consumptie van de Chinese
bevolking een groter deel van de economisch groei voor haar rekening nemen. Vanaf dat
moment stijgt waarschijnlijk ook de Chinese import en daarmee de Rotterdamse export.2
Veel belangrijker dan zich te vergelijken met Aziatische havens, is het om na te gaan in
hoeverre Rotterdam profiteert van de Aziatische economische groei. In de komende jaren
zal moeten blijken wat het effect van de groeiende economie van Aziatische landen op de
Rotterdamse en de nationale economie is. Wellicht zal de concurrentiestrijd met andere
Europese havens in dat opzicht wel toenemen. Uitbreiding van de capaciteit van de haven
door het aanleggen van Maasvlakte 2 is daarom essentieel.

1 Twenty Feet-Equivalent Units
2 Rabobank (2008), Economisch Kwartaalbericht september 2008, Utrecht

DE HAVEN GROEIT, MAAR CONCURRENTIEPOSITIE IS NIET VERSTERKT

FIGUUR 7.1
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Voor wat betreft de totale goederenoverslag is de positie van de Rotterdamse haven
binnen Europa onaangetast. Die positie van de haven is voor een deel historisch bepaald
en gebaseerd op haar ligging, met goede aan- en afvoerwegen en een, in economisch
opzicht gezien, groot achterland. De congestie in de Randstad heeft wel negatieve
effecten op die positie. Ter illustratie: in de spits daalt de bereikbaarheid in Zuid-Holland
met bijna 50% en de filezwaarte in deze provincie is het grootst van Nederland 3 (Rabobank, 2007a). Nog zorgwekkender is dat hier in de nabije toekomst geen einde aan lijkt te
komen. Hoewel Rotterdam met de vaarwegen een goed alternatief heeft voor het
wegvervoer, is de toenemende congestie een groot probleem. Een probleem dat overigens
ook in Antwerpen een grote rol speelt.

Onderstaande figuren tonen de belangrijkste handelspartners van de Rotterdamse
haven. Allereerst valt op dat de aanvoer van goederen gemeten in tonnen ongeveer drie
keer zo groot is als de afvoer. Afrika blijkt uit figuur 7.2 een belangrijke handelspartner te
zijn voor Nederland, maar er is nauwelijks sprake van wederkerigheid. Nederland haalt
alleen veel grondstoffen uit Afrika. Van Azië zou men juist een hoger aandeel in het
totaal kunnen verwachten, maar Europa blijft voor Rotterdam de grootste handelspartner. Zouden we echter naar de herkomst en bestemming van alleen containers kijken,
dan heeft Azië een belang van 43% in de aan- en afvoer samen (China 16%), terwijl dat van
Europa 37% is. Opvallend, maar goed verklaarbaar, is dat het aandeel van Europese
bestemmingen in de totale afvoer veel hoger is dan de aanvoer vanuit Europa. Voor Azië
geldt het omgekeerde. Veel productie is gevestigd in Azië (‘made in Taiwan’), dit wordt
verscheept naar Rotterdam en verder verspreid over Europa. De groei van de aanvoer uit
Azië zou in Rotterdam nog groter kunnen zijn, ware het niet dat de haven concurreert
met die van Antwerpen en Hamburg. Bovendien is de capaciteit van Rotterdam aan haar
grenzen en laten uitbreidingsmogelijkheden voorlopig op zich wachten. Dit kan een
belangrijk knelpunt vormen voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven, en daarmee
de haveneconomie, in de komende jaren.

3 Rabobank (2007a), Visie op provinciale 		
dynamiek 2007; Focus op mobiliteit, Utrecht

WEINIG VERSCHUIVINGEN IN BELANG VAN HANDELSPARTNERS
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GROEI IN ALLE SEGMENTEN

De totale overslag van goederen steeg in 2007 met 6,5%. Die groei verschilt sterk per
segment. De onderscheiden segmenten, natte bulk, droge bulk, containers en overig
stukgoed, zagen allemaal een stijging van de overslag, maar vooral de overslag van
containers en overige stukgoederen groeide hard (beide ruim 10%). Ook de positie van
Rotterdam binnen Europa verschilt sterk per segment. Dat bleek al uit de EVR van vorig
jaar. Rotterdam heeft duidelijk een verschillend marktaandeel op de te onderscheiden
segmenten. Voor wat betreft natte bulkgoederen (met name ruwe olie) heeft Rotterdam
een leidende positie. De overslag daarvan steeg in 2007 met 5,7%, van 177 tot 187
miljoen ton. Een groei die zich al jaren doorzet (figuur 7.4). Het overgrote deel daarvan,
100 miljoen ton, is ruwe olie, waarvan de helft is bestemd voor de Rotterdamse
raffinaderijen.4
Ook voor wat betreft droge bulkgoederen (met name erts en kolen) heeft Rotterdam een
goede positie. De groei van de overslag was met ruim 3% weliswaar het minst van de
vier segmenten, maar er was na een kleine krimp in 2006 wel weer sprake van groei.
De overslag van droge bulkgoederen steeg van 88 naar 91 miljoen ton.

4 Rabobank (2007b), Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Economische 		
Verkenning 2007, Rotterdam
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Hoewel de totale overslag van goederen in de Rotterdamse haven nog steeds ruim boven
de andere Europese havens uitsteekt, is de groei in de laatste jaren lager dan die van haar
‘concurrenten’ (tabel 7.1). In de havens van de nummers 2 en 3 van de lijst, Antwerpen
en Hamburg, groeide de overslag tussen 2003 en 2007 met respectievelijk 28 en 32%.
Rotterdam kende een stijging van 24%. Opvallend is overigens de forse groei in de haven
van Amsterdam. De haven van de hoofdstad is weliswaar relatief klein, maar met de groei
van de afgelopen jaren klimt ze gestaag omhoog op de ladder.

TABEL 7.1
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In deze Verkenning maken we gebruik van de definitie van havengerelateerde activiteiten
van de Havenmonitor 2006. Zowel de Havenraad als het Havenbedrijf Rotterdam hanteren
deze definitie. In de Havenmonitor 2006 worden havengerelateerde activiteiten gedefinieerd als:
“…activiteiten waarvan de goederenstromen een directe relatie hebben met de zeehaven en diensten
die gerelateerd zijn aan de goederenstromen, als wel diensten die niet direct gerelateerd zijn aan de
fysieke goederenstromen maar wel aan de zeehaven gerelateerd zijn middels hun bijdrage aan de
functies van de zeehaven.”
Dat kunnen kadegebonden (in zeehaven, op zeehaventerrein, in zeehavengemeente),
zeehaven gebonden (op zeehaventerreinen in zeehavengemeenten) en zeehaven
gerelateerde (in zeehavengemeenten en op zeehavenlocaties) bedrijven zijn. Zeehavengerelateerde bedrijven die buiten het zeehavengebied liggen, vallen hier niet onder.5
In de hiernavolgende tekst, die betrekking heeft op de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van havengerelateerde bedrijven, is bovenstaande definitie van toepassing.

TOEGEVOEGDE WAARDE GELIJK GEBLEVEN, WERKGELEGENHEID GESTEGEN

5 Rebel Group Advisory - Buck Consultants International (2008), Economische
betekenis van Nederlandse zeehavens; Havenmonitor 2006, Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Den Haag.

ECONOMISCHE PRESTATIE VAN DE HAVEN
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De toegevoegde waarde van de directe zeehavengerelateerde bedrijven bedroeg in 2006
zo’n €11,6 miljard, een stijging van 100 miljoen euro ten opzichte van het jaar daarvoor.
Ten opzichte van 2003 kent het cluster een groei van 15%. Uiteraard is de haven daarmee
een belangrijke motor van de regionale economie. Maar ook op nationaal niveau is haar
inbreng enorm groot.
Elke zeehaven heeft twee hoofdfuncties: de haven als knooppunt van vervoer(-ketens)
en de haven als vestigingsplaats voor industrie(-clusters). Bij de haven als knooppunt ligt
de nadruk op vervoermodaliteiten, overslag, opslag en distributie en bij de haven als
vestigingsplaats is vooral de industriële bedrijvigheid en de dienstverlening van belang.
Met 57% is het aandeel van de aan vervoer gerelateerde sectoren in de toegevoegde
waarde het grootst. Van de sectoren die vallen binnen de vestigingsplaatsfunctie van
de haven, is de industrie qua toegevoegde waarde het grootst (figuur 7.5).
Tussen 2003 en 2006 kenden alle zes de sectoren een groei van de toegevoegde waarde.
In absolute termen groeiden met name de industrie (ruim 400 miljoen), maar daarbij
moet worden vermeld dat de toegevoegde waarde in 2006 met 470 miljoen daalde. Helaas
zijn nog geen cijfers over 2007 bekend, maar gezien de landelijke ontwikkelingen van de
sector (met name de petrochemische industrie) zal de industrie in Rotterdam in 2007
weer een groei laten zien. Tussen 2003 en 2006 kende ook de logistieke dienstverlening
een forse groei van de toegevoegde waarde (bijna 400 miljoen). De groothandel steeg met
31,5% relatief gezien het hardst.

FIGUUR 7.5
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In hoofdstuk 2 toonden we de economische prestatie van het Rotterdamse bedrijfsleven
aan de hand van de Economische thermometer (ET) van Rabobank. Met dat instrument
is het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen gebieden (tot op gemeenteniveau),
maar we kunnen ook de prestaties van bepaalde sectoren in een gebied in kaart brengen.
Een van de onderscheiden sectoren in het instrument is ‘vervoer, opslag en communicatie’, kortgezegd ‘logistiek’. Die sector komt nagenoeg overeen met de drie zeehavengerelateerde sectoren die vallen binnen de knooppuntfunctie van de haven. Er is een
kleine mismatch aangezien de branches ‘post’ en ‘telecommunicatie’ wel binnen de
sector ‘logistiek’ vallen (en samen ongeveer 10% van de werkgelegenheid in die sector
voor hun rekening nemen), maar niet binnen de drie ‘knooppuntsectoren’. In het
algemeen kunnen we echter stellen dat de prestatie van die sector veel zegt over de
prestatie van de knooppuntfunctie van de haven.6
ACHTERBLIJVENDE ECONOMISCHE GROEI, BEHALVE DE INVESTERINGEN

Landelijk groeide de winst van het bedrijfsleven in 2007 met 5,8% (figuur 7.6).7 In GrootRijnmond was dat maar liefst bijna 12% (van 10,7 naar 11,9 miljard euro). Dat de regio
een sterkere winstgroei had dan landelijk geldt ook voor de meeste sectoren. In de bouw
was de groei met 24% het grootst, maar het grootste verschil met Nederland zien we in
de industrie. Landelijk bleef de winst in die sector nagenoeg gelijk, terwijl Groot-Rijnmond een groei van 16% kende. In de totale winstgroei in Groot-Rijnmond heeft de
industrie een aandeel van 47%. In de logistieke sector was de winstgroei beduidend lager.
Zeer opvallend is dat de winstgroei in die sector landelijk gezien veel hoger was dan in
Groot-Rijnmond. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat een deel van de vestigingen
van havengerelateerde bedrijven niet de profit-centres zijn van die bedrijven. Het kan zijn
dat de winst die geografisch gezien in de haven wordt gemaakt, buiten de regio, of zelfs
buiten Nederland, wordt geboekt.

6 De getoonde cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekeningen van bijna 4.000 bedrijven in de regio Groot-Rijnmond.
Die jaarrekeningen zijn opgehoogd tot cijfers die de totale economie weergeven.
7 Het gaat hier om de groei van het bedrijfsresultaat.
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Voor wat betreft de groei van de toegevoegde waarde lijkt Groot-Rijnmond meer op
Nederland. De totale groei was nagenoeg gelijk, evenals die in de logistieke sector. De
enige uitschieter is de industrie, waar de toegevoegde waarde met 4,1% toenam (figuur 7.7).

FIGUUR 7.6
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De investeringen in de logistieke sector namen sterk toe in 2007. In (de logistieke sector
in) Nederland als geheel met 8,2%, tegen een groei van 5,4% in het totale Nederlandse
bedrijfsleven (figuur 7.8).8 Opvallend is dat de verschillen tussen Groot-Rijnmond en
Nederland verwaarloosbaar zijn, terwijl de regio en Nederland juist forse verschillen
tonen als het gaat om de ontwikkeling van de toegevoegde waarde en de winst.

GEZONDE HAVEN

Het rendement op het eigen vermogen (REV) 9 geeft de winstgevendheid van bedrijven
aan. In hoeverre zijn zij in staat winst te genereren uit eigen geld? Binnen de vier
krachtindicatoren is dat wellicht de meest zeggende indicator voor economische
prestatie. In Groot-Rijnmond ligt de REV ruim boven die van Nederland. Dat geldt ook
voor de meeste onderscheiden sectoren (figuur 7..9). De regio heeft, op Midden-Limburg na,
zelfs de hoogste REV van heel Nederland. Alleen de bouwsector in de regio kent een lagere
rentabiliteit. De hoge REV heeft de regio onder meer te danken aan de knooppuntfunctie
van de haven. In de logistieke sector in Groot-Rijnmond wordt op elke – uit eigen zak –
geïnvesteerde euro 35 cent winst gemaakt.

9 Het rendement op het eigen vermogen is berekend als het 		
bedrijfsresultaat gedeeld door het eigen vermogen.
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8 Het gaat hierbij om investeringen in materiële of immateriële activa
die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt.
Hieronder vallen gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen, maar bijvoorbeeld ook het onderhanden werk bij 		
bouwbedrijven. De investeringen van nieuwe bedrijven zitten dus
ook in de cijfers.
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FIGUUR 7.8
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In Groot-Rijnmond is de arbeidsproductiviteit opvallend hoog. In 2007 werd per fulltimequivalent (fte) 10 maar liefst €114.000 aan toegevoegde waarde geproduceerd, 39%
meer dan landelijk (figuur 7.10). De industrie en de delfstoffenwinning hebben hierin een
sterke hand. dit zijn namelijk uiterst kapitaalintensieve sectoren. De industrie is tevens
een sector van belang in Rotterdam en heeft bovendien een veel hogere arbeidsproductiviteit dan landelijk. De logistiek komt in Groot-Rijnmond op de tweede plaats, met
eveneens een hoge arbeidsproductiviteit.

10 Zie ‘Banen tellen’ in de bijlagen

De arbeidsproductiviteit laat zien hoeveel toegevoegde waarde een werknemer in een jaar
tijd genereert. Een hogere arbeidsproductiviteit duidt op een lager aantal werknemers
om dezelfde productie te dragen. In dat geval zijn de loonkosten lager en kunnen de
lonen hoger zijn. In dat opzicht is er sprake van een betere concurrentiepositie op de
arbeidsmarkt. Of die concurrentiepositie op de verkoopmarkt eveneens hoger is, is ook
afhankelijk van de kapitaalintensiteit. Een bedrijf dat veel produceert met weinig mensen
kan namelijk nog steeds hoge kosten hebben door de investeringen die het heeft gedaan
in machines.

FIGUUR 7.10
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Het investeringsniveau, afgezet tegen de toegevoegde waarde ligt in Groot-Rijnmond met
15,5% onder het landelijk gemiddelde van 20,4% (figuur 7.11). In de logistiek wordt wel flink
geïnvesteerd, zeker als we in ogenschouw nemen dat de groei van de investeringen ook al
hoog was. Tegenover elke euro aan toegevoegde waarde staat een investering van 30 cent.
In de zakelijke dienstverlening ligt het niveau nog hoger. Naast investeringen in vaste
activa als kantoren, kan dit ook bijvoorbeeld software betreffen.

TOT BESLUIT

De Rotterdamse haven heeft een goed jaar achter de rug. In 2007 groeide de totale
overslag met 6,5% en de containeroverslag steeg met 12%. De sterke concurrentiepositie
binnen Europa bleef onaangetast, ondanks dat de haven in de afgelopen jaren minder
hard groeide dan die van Antwerpen en Hamburg. Dat laatste betekent wel dat de
concurrentie toeneemt. Tussen 2003 en 2006 steeg de toegevoegde waarde van havengerelateerde bedrijven met 15% en sinds 2005 stijgt ook de werkgelegenheid in die bedrijven.

En daarmee raken we een belangrijk punt. De wereldwijde economische ontwikkelingen,
in het bijzonder de opkomende markten in Azië (met name India en China) en ZuidAmerika (Brazilië) hebben tot meer wereldhandel geleid. Naar verwachting zal die
handel de komende jaren blijven groeien. Ten eerste omdat steeds meer productie
naar die landen wordt verplaatst. Ten tweede omdat daar de welvaart zal toenemen en
daarmee ook de vraag vanuit die landen naar consumentenproducten. Als Rotterdam
wil profiteren van deze mondiale handelsgroei, dan zal er ruimte beschikbaar moeten
zijn voor nieuwe bedrijvigheid. Momenteel heeft het Havenbedrijf Rotterdam al te
weinig ruimte om bedrijven te accommoderen. Maasvlakte 2 zal hier verandering in
brengen, maar hier zullen de eerste containers op z’n vroegst in 2013 over de kade
gaan. Een van de prioriteiten van het Havenbedrijf is dan ook om de bestaande ruimte
intensief te benutten en op maat aan te bieden aan bedrijven die de kwaliteit van de
haven vergroten.11
In dat opzicht geeft de ingebruikname van de Euromax terminal en de Delta Barge &
Feeder Terminal in de tweede helft van 2008 wat extra lucht. Voor 2008 verwacht het
Havenbedrijf dan ook een groei van de totale overslag van 4,2% tot ongeveer 420 miljoen
ton. Met name voor de containeroverslag wordt een forse stijging van 10% verwacht. Ook
voor de middellange termijn verwacht men nog enige groei. Voor nog hogere groeicijfers
zullen we echter moeten wachten tot 2013.

FIGUUR 7.11
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11 Bron: Havenbedrijf Rotterdam (2008), Jaarverslag 2007, 		
Havenbedrijf Rotterdam NV, Rotterdam

In bedrijfseconomische termen ziet de logistiek, vergelijkbaar met de knooppuntfunctie
van de haven, er gezond uit. De sector heeft een hoge rentabiliteit op het eigen vermogen,
een hoge arbeidsproductiviteit en een hoge investeringsquote. Ook de groei van de
investeringen is bovengemiddeld. De ontwikkeling van de toegevoegde waarde en die van
de winst vallen echter tegen.
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ROTTERDAM: WORLD PORT CITY!

Uit onderzoek van dr. Wouter Jacobs (Erasmus Universiteit) blijkt dat Rotterdam een
World Port City is. Nationaal gezien is Rotterdam onmiskenbaar het centrum voor deze
vormen van dienstverlening (zie figuur 7.12). Maar ook internationaal scoort Rotterdam in
termen van aantal vestigingen en hoofdkwartieren zeer goed en behoort het qua omvang
tot de top vijf in de wereld (zie tabel). Ruimtelijk gezien zijn de dienstverleners met
name geconcentreerd in het Centrum en het Brainpark-Rivium. Deze diensten vormen
een hoogwaardig en gespecialiseerd cluster dat voor zowel de haven als de stad van
strategisch belang is. Het onderzoek van Jacobs wordt momenteel voortgezet middels
een enquête waarin de bedrijven onder andere wordt gevraagd naar hun omvang in
termen van omzet, werkgelegenheid en (inter-) nationale marktpositie. De resultaten
van het onderzoek zullen medio 2009 bekend worden gemaakt.

Er zijn world cities zoals New York, Londen en Tokyo, die zich kenmerken door de grote
concentraties van hoofdkwartieren van hoogwaardige dienstverleners. Er zijn ook
wereldhavens zoals Rotterdam, Singapore en Hamburg die zich kenmerken door grote
volumes lading. En er zijn world port cities, havensteden die zowel veel lading als ook
hoogwaardige- maritiem transport gerelateerde- diensten aantrekken. Hierbij kan worden
gedacht aan juridische dienstverlening zoals arbitrage en maritiem recht, consultancy,
maar ook verzekeringsdiensten zoals P&I (protection & indemnity) en Charters Liability.

Voor meer informatie: wjacobs@few.eur.nl
TABEL 7.2
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rank

city

establishments

headquarters

corporate links

city links

1

London

386

71

827

415

2

Singapore

188

13

134

59

3

Piraeus-Athens

187

14

105

77

4

New York

142

27

222

154

5

Rotterdam

128

10

126

96

6

Hong Kong

128

7

86

38

7

Hamburg

97

8

121

98

8

Panama City

96

11

35

24

9

Houston

93

8

298

228

10

Tokyo

79

9

177

136

11

Dubai

79

8

64

35

12

Shanghai

70

2

46

21

13

Antwerp

68

2

23

15

14

Madrid

60

7

54

29

15

Mumbai

56

9

49

31

16

Limassol

56

8

35

25

17

Oslo

55

8

139

112

18

Paris

55

6

160

128

19

New Orleans

54

10

31

20

20

Istanbul

53

5

34

27

FIGUUR 7.12

Nationaal netwerk van maritieme dienstverleners
Bron: Jacobs, W. (2008), gebaseerd op World Ship Register database.
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HOOFDSTUK 8
ENERGIE EN MILIEU
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• In 2007 zijn diverse maatregelen en plannen gelanceerd op het
gebied van duurzame energie en vermindering van CO2-emissie.
• De algemene staat van het milieu van de regio Rotterdam is in
2008 licht verbeterd ten opzichte van 2007.
• De milieudruk van grote bedrijven is in 2007 licht gedaald ten
opzicht van 2006.
• Het aantal klachten over stank daalt, terwijl dat over lawaai blijft
stijgen.
• De normen voor luchtkwaliteit worden over het algemeen niet
overschreden.
• De mobiliteit van de Rotterdammer is in de afgelopen periode
licht gedaald.
• De aandelen reizen als autobestuurder en langzaam verkeer
nemen toe, terwijl het reizen per OV en het reizen als
autopassagier afnemen.
• Het huishoudelijk afval per huishouden is in 2007 met 22%
gestegen ten opzicht van 2006.

In de komende decennia zullen de thema’s Energie en Milieu als een rode draad door
de economische ontwikkeling van de regio Rotterdam lopen. Ontkoppeling van economische groei en de daarmee doorgaans gepaard gaande toename van de milieudruk is een
kritische succesfactor voor de ontwikkeling van de regio. Deze ‘missie’ heeft strategisch
gezien niet alleen een lokale/nationale, maar ook een invloedrijke internationale
dimensie, gezien de vooraanstaande positie van Rotterdam als wereldhaven en petrochemisch complex. Dit vormt ook de voornaamste overweging om in de Economische
Verkenning Rotterdam de ontwikkeling van energie en milieu te blijven monitoren.
In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de ontwikkeling van het energieverbruik en de
CO2- emissies. Daarna nemen we de staat van het milieu onder de loep, evenals de effecten
hierop van de grote bedrijven in de regio Rotterdam. Vervolgens zoomen we in op
luchtkwaliteit, de milieueffecten van mobiliteit en de ontwikkeling van de hoeveelheid
ingezameld huishoudelijk afval. Nieuwe thema’s zijn duurzame herstructurering van
het ruimtegebruik door bedrijven en groen als belangrijke factor van vestigingsklimaat
en leefomgeving.

Rotterdam werkt in de
komende decennia echter
aan een omslag naar
duurzaam gebruik van
fossiele energie en aan
een transitie tot (logistiek)
knooppunt van duurzame
energie.
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ENERGIE EN CO2-EMMISSIEVERMINDERING

Het Rotterdamse havencomplex is niet alleen het grootste Europese logistieke knooppunt
voor met name containervervoer en fossiele energie, het is ook een van de grootste spelers
op het gebied van de (petro-)chemische industrie. 1 Hierdoor is de regio Rotterdam een
grootverbruiker van energie. Zo bedraagt het energieverbruik van de Rotterdamse haven
circa 13% van het totale energieverbruik van Nederland.
Figuur 8.1 geeft de energiebalans van het havencomplex/regio Rotterdam weer. Hieruit valt
af te leiden dat maar een gering deel van de aangevoerde kolen en aardolie in de regio
Rotterdam wordt verwerkt. De rest wordt voornamelijk door binnenvaartschepen naar
het ‘achterland’ (met name Duitsland) doorgevoerd. Rotterdam werkt in de komende
decennia echter aan een omslag naar duurzaam gebruik van fossiele energie en aan een
transitie tot (logistiek) knooppunt van duurzame energie.

1 In de Rotterdamse haven werd in 2007 299 miljoen
ton aan goederen aangevoerd, waarvan 97 miljoen
ton aan aardolie, die deels in het havengebied
wordt verwerkt.
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FIGUUR 8.1
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Het overheidsbeleid is gericht op een energieverbruik dat in 2030 voor meer dan 30%
afkomstig is uit duurzame energiebronnen en toepassingen. Rotterdam zal in strategisch
opzicht nieuwe posities moeten innemen om de mainportstatus te kunnen behouden en
te versterken. Voorbeelden van maatregelen/plannen hiertoe zijn:
• Uitbreiding van de energieopwekkingscapaciteit met drie elektriciteitscentrales,
waarbij een forse bijstook van biomassa beoogd wordt. Deze moet een (relatieve)
besparing van 4,5 megaton CO2 opleveren;
• Bouw van omvangrijke aanlandingsinstallaties van LNG (vloeibaar aardgas) op de
Maasvlakte en de opstart van de planfase voor een tweede, op export naar het
achterland gerichte, installatie;
• Forse uitbreiding van de biomassaverwerkingscapaciteit en biobrandstofopslagcapaciteit (Bio Energy Port of Europe);
• Aanzienlijke uitbreiding van de productiecapaciteit van waterstof in de Rotterdamse
haven, mede voor uitvoer binnen Noordwest-Europa.

Deze CO2- emissievermindering zal volgens het RCI worden bereikt door onder meer:
• Energiebesparing: toepassen van nieuwe slimme technologieën, waardoor productieprocessen, verlichting et cetera energie-efficiënter kunnen verlopen;
• Meer gebruik van windenergie, zonne-energie en biomassa;
• Overschakelen op ‘schone’ motoren;
• CO2 -opslag en nuttig gebruik van CO2 in bijvoorbeeld de glastuinbouw.
Last but not least draagt een duurzaam consumptiegedrag van burgers/consumenten
ook bij aan de reductie van de CO2- uitstoot. In de aanloopfase (tot 2010) van het meerjarenprogramma ligt de nadruk op het smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden,
het maken van concrete plannen, demonstratieprojecten en publieke voorlichtingscampagnes (zie box). Naar verwachting zullen grote CO2- emissiereducties pas na 2010
worden gerealiseerd. 2

Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf, Deltalinqs (bedrijfsleven) en DCMR Milieudienst
Rijnmond nemen vanaf begin 2007 deel aan het zogenoemde Clinton Climate Initiative.
Dit initiatief zet in op praktische oplossingen om de uitstoot van CO2 in verband met de
opwarming van de aarde substantieel terug te dringen. Het Rotterdam Climate Initiative
(RCI) is een meerjarenprogramma met als doelstelling dat in 2025 een CO2-uitstootreductie is gehaald van 50% ten opzichte van 1990 (zie figuur 8.2).

2 Projecten die in het kader van de RCI in de afgelopen periode zijn uitgevoerd:
		 • De eerste bio-ethanolpomp in Rotterdam-Zuid;
		 • LED-verlichting van het Rotterdamse stadhuis en een gedeelte van de Coolsingel;
		 • De eerste elektrische vrachtwagens van TNT Post;
		 • Een pilot met walstroom voor de binnenvaart, zodat schepen niet met hun weinig efficiënte en
		 vervuilende dieselaggregaten stroom voor eigen gebruik behoeven op te wekken.		
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FIGUUR 8.2
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• Een programma van Deltalinqs Energy Forum om energiebesparingen en innovaties in industriële
processen en installaties te stimuleren. In 2007 stootten de grote bedrijven in het Rijnmondgebied
gezamenlijk nog 25,1 megaton CO2 uit. Het doel van het programma is een jaarlijkse besparing
van 2%.
• De opvang en opslag van CO2 uit de rookgassen van twee nieuwe kolencentrales in lege
aardgasvelden (Carbon Capture and Storage). Volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij
kan er in totaal 10,3 megaton CO2 in de oude gasvelden bij Barendrecht. Dat is genoeg voor

CO2-uitstoot
RCI-doelstelling 2025

ongeveer 25 jaar opslag.
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DE MILIEUDRUK VAN GROTE BEDRIJVEN

In het kader van het samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam
(MSR) krijgt het milieu in de regio Rijnmond elk voorjaar een rapportcijfer (zie figuur 8.3).
Het cijfer voor 2008 is 7,9 (2007: 7,8).

De milieudruk door de grote bedrijven valt af te meten aan de mate van vervuiling van
het geloosde water en de luchtemissies. Verder wordt ook de door omwonenden ervaren
geur-, geluid- en stofhinder, veroorzaakt door bedrijven, meegenomen als maat voor de
kwaliteit van de woonomgeving. Het geheel is geïntegreerd in een index zoals weergegeven in figuur 8.4.

3 Voorbeelden zijn diverse omvangrijke initiatieven en
activiteiten in het kader van het regionaal Actieprogramma
Luchtkwaliteit Rijnmond en het RCI-programma.

ALGEMENE STAAT VAN HET MILIEU VAN DE REGIO ROTTERDAM

De figuur 8.3 toont de rapportcijfers vanaf midden jaren negentig tot en met 2008. Tot 2000
steeg die lijn geleidelijk, het resultaat van daadwerkelijke kwaliteitsverbetering die volgde
op (vooral) technologische maatregelen aan de bron (bij bedrijven). Sinds 2000 is er sprake
van stagnering van de verbetering van de milieukwaliteit in de regio. De overgebleven
knelpunten zijn het gevolg van moeilijk te beïnvloeden diffuse bronnen (zoals het verkeer)
of terug te voeren op externe invloeden (bijvoorbeeld emissies uit het buitenland). Toch is
er in 2008 wederom sprake van een lichte verbetering van de algemene staat van het
regionale milieu ten opzichte van het jaar ervoor. De verbeteringen liggen met name
in de voorwaardenscheppende sfeer en draagvlakverbreding. 3 Naar verwachting zal de
algemene milieukwaliteit van de regio Rotterdam in de komende periode eerder
verbeteren dan verslechteren.

Na een forse daling van de milieudruk in de jaren negentig treedt vanaf 2000 stagnatie
van de verbetering op. Vanaf 2002 neemt de milieudruk van de grote bedrijven in de regio
Rijnmond licht toe. Omstreeks 2006 is er weer sprake van een kentering. De emissies van
componenten naar de lucht vertonen de laatste jaren een uiteenlopend beeld. Van
sommige componenten nemen de emissies wat toe, zoals van koolwaterstoffen. Andere
emissies nemen daarentegen sterk af, waaronder vooral die van verzurende stoffen. Maar
voor zowel koolwaterstoffen als verzurende stoffen geldt dat de beoogde reductiedoelstelling voor 2010 nog lang niet in zicht is. Ook de hinder door geluid, geur en stof is
hardnekkig.
Grosso modo is de index voor de milieudruk van grote bedrijven in 2007 licht gedaald ten
opzichte van 2006. Het milieu-indexcijfer 319 van 2007 moet echter omlaag naar 197 in
2010. Of deze doelstelling gehaald wordt en hoe groot de benodigde inspanning is, hangt
mede af van de conjuncturele ontwikkeling. Een productiedaling in het haven- en
industrieel complex zal direct leiden tot een daling van de milieudruk, zonder dat daar
veel inspanning van het bedrijfsleven voor nodig is. Anderzijds kunnen bedrijven
milieubesparende maatregelen makkelijker doorvoeren in een hoogconjunctuur.

FIGUUR 8.3
FIGUUR 8.4
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STANK, LAWAAI EN STOF
Figuur 8.5 toont het aantal meldingen van stank, lawaai en stof in regio Rotterdam. Het
aantal stankklachten daalt de afgelopen jaren, terwijl het aantal klachten over stof stabiel
en relatief gering is gebleven. Het aantal klachten over lawaai 4 in de regio stijgt echter.
Vooral de klachten over verkeer en horeca nemen toe. Het aantal geluidmeldingen met
betrekking tot Rotterdam Airport vanuit de deelgemeenten Overschie en HillegersbergSchiebroek is in 2007 onveranderd hoog gebleven. Het totaal aantal Rotterdamse klachten
over Rotterdam Airport bedroeg in 2007 bijna 1.900, tegenover rond de 4.800 uit de
naburige gemeenten. Wel daalt het aantal overschrijdingen van het maximaal
geluidsniveau (Lmax) van de vliegtuigbewegingen die ‘s nachts op Rotterdam Airport
plaatsvinden. Ook het aantal klachten over nachtvluchten is afgenomen.5 Geografisch
springen de stankmeldingen uit Pernis, Heijplaat en Hoek van Holland er ongunstig
uit (zie figuur 8.6).

4 Lawaai is jarenlang een onderschat milieuprobleem geweest. In toenemende mate komen er echter 		
aanwijzingen dat overmatige blootstelling aan lawaai, met name verkeerslawaai, de gezondheid nadelig kan
beïnvloeden en zelfs in relatie kan worden gebracht met voortijdige sterfte. De gemeente Rotterdam heeft 		
daarom het verkeerslawaai in kaart gebracht en komt met een actieplan. Ook de handhaving met betrekking
tot de geluidsoverlast vanuit de horeca is geïntensiveerd.
5 Jaarverslag 2007. Vliegklachten rondom Rotterdam Airport, DCMR maart 2008.
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FIGUUR 8.6
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DE RIJNMONDSE LUCHTKWALITEIT

HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREINEN

Voor luchtkwaliteit gelden EU-normen: 200 µg/m3 NOx (stikstofoxide) als uurgemiddelde
in piekperioden en 40 µg/m3 NOx als jaargemiddelde. Deze normen zijn in het Rijnmondgebied als geheel de afgelopen jaren niet overschreden; hetzelfde geldt voor fijnstof
(zie figuur 8.7 voor de ontwikkeling van de gemiddelde fijnstofconcentraties). Met name maatregelen van de
industrie en het schoner worden van automotoren hebben hieraan bijgedragen.

Voor wat betreft het ruimtegebruik conflicteren de belangen sterk in de regio Rotterdam.
Door efficiënter gebruik en herstructurering van ruimte binnen de eigen gemeentegrenzen zullen de komende jaren nieuwe bedrijventerreinen en woningbouwlocaties
worden vrijgemaakt. In totaal is dit circa 47 ha waarvan ruim eenderde direct
beschikbaar is.

Uit de luchtkwaliteitrapportages van het RIVM over twintig grote steden in Nederland
blijkt dat de normen langs veel stadswegen, dus ook die van Rotterdam, wel worden
overschreden. Het gaat hierbij om te hoge concentraties stikstofdioxide en fijnstof.
Het aantal Rotterdammers dat langs deze wegen woont, bedraagt naar schatting 37.900
(RIVM, 2007), terwijl dat in Amsterdam 70.500 is. Om de luchtkwaliteit in Rotterdam en
de regio te verbeteren, zijn twee plannen opgesteld: het Rotterdamse Actieplan Luchtkwaliteit (RAP) en het Regionale Actieplan Luchtkwaliteit (RAL). Uitvoering van deze
plannen moet in de komende periode een verbetering van de luchtkwaliteit opleveren.

Bij de aanpak van verouderde bedrijventerreinen zal ook de ruimtelijke kwaliteit
duurzaam worden verbeterd en verloedering worden gestopt. Voorbeelden hiervan zijn
de herstructurering van de Stadshavens en het binnenstedelijk bedrijventerrein Hordijk
in Rotterdam-Zuid. Deze aanpak sluit aan op het ruimtelijk beleid van het Rijk en de
Provincie. Figuur 8.8 geeft een overzicht van de omvang van de geplande herstructurering
van bedrijventerreinen in de komende tien jaar.
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MODAL SPLIT EN MILIEUDRUK DOOR VERKEER

HUISHOUDELIJK AFVAL

De mobiliteit van de Rotterdammer is in de periode 1999 –2006 licht afgenomen: van 31,8
km per persoon per dag in 1999 tot 31,5 km per persoon per dag in 2006. Dat blijkt uit
gegevens van de provincie Zuid-Holland over de gemiddelde vervoersprestatie per persoon
naar vervoerswijze. Ook komt hieruit naar voren dat het reizen als autobestuurder
gestegen is van 49% in 2005 tot 56% in 2006. Het aandeel langzaam verkeer is in die
periode gestegen van 9% naar 11%. Deze toename is ten koste gegaan van het reizen per
OV (24% naar 16%) en dat als duopassagier (18% naar 15%, carpoolen). Tabel 8.1 vergelijkt
de modal split van Rotterdam met andere regio’s.
Rotterdam kent dagelijks grote in- en uitgaande verkeersstromen van forensen. De stroom
forensen van elders bedraagt circa 57% van het totaal aantal werkenden, terwijl circa 46%
van de Rotterdammers buiten de stad werkt.

In 2007 is per inwoner van de regio Rotterdam circa 567 kg huishoudelijk afval ingezameld. Dit is ruim 11% meer dan de gemiddelde hoeveelheid van de periode 2004 – 2006
en 22% meer dan de hoeveelheid huishoudelijk afval van alleen 2006. Hier ligt in de
komende periode een grote uitdaging, die begint met een verbetering van het duurzame
gedrag van de Rotterdammer.
De doelstelling van het algemeen afvalbeleid in de grote steden is minimaal 43% van het
huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. In 2007 bedroeg dit cijfer in de regio
Rotterdam 39% (zie figuur 8.9).

FIGUUR 8.9
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Dit is lager dan de landelijk vastgestelde groennorm (75 m2 per huishouden). Rotterdam
heeft echter 10% tot 50% meer groen per woning dan de andere steden in de Randstad.
Aangezien binnen de stad geen ruimte is voor uitbreiding van groen zal in de komende
periode nieuw groen om de stadskern worden aangelegd (zie figuur 8.11).

GROEN ALS VESTIGINGSKLIMAATS- EN LEEFOMGEVINGSKWALITEITSFACTOR

Europese steden en metropolen kennen een positief verband tussen groen en economische groei. Dit heeft met name betrekking op de dienstverlening die voor Rotterdam en
andere steden een belangrijke groeisector is. Bovendien draagt groen bij aan het positieve
imago van de stad (aantrekkelijk voor wonen, werken en recreëren). Rotterdam heeft het
jaar 2008 dan ook uitgeroepen tot Groenjaar. Het speerpunt van het groenbeleid is niet
de aanleg van meer groen (gebrek aan vrije ruimte), maar een verhoging van de kwaliteit
en het gebruik van het bestaande groen.
Het aantal vierkante meters groen per huishouden is in het afgelopen decennium
gestegen en lag in 2007 op 71,7 m2 per huishouden (zie figuur 8.10).

FIGUUR 8.10

FIGUUR 8.11
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• Woningbouw leidt niet automatisch tot meer banen en
bevolkingsgroei.
• Rotterdammers wonen gemiddeld dichter bij hun werk.
• Rijnmond is de tweede banenregio van Nederland.
• Baankans voor hoger opgeleide in Rotterdam groter dan in
andere grote steden en Nederland.
• Hbo-studenten willen misschien wel in Rotterdam werken,
maar er liever niet gaan wonen.
• Unilever en Shell zijn meest populaire werkgevers onder
Rotterdamse studenten en starters.
• Wetenschap, advieswereld en overheid zijn meest in trek als
toekomstige werkomgeving voor hoogopgeleiden.
• Rotterdamse hoogopgeleiden hechten sterker aan zelfstandigheid en uitdaging in hun werk.
• Ervaren werkstress is in banen in Rotterdam hoger dan bij banen
gemiddeld in Nederland.
• Rotterdammers zijn minder tevreden over de werksfeer en
beloning van hun werk dan Nederlanders.
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In een tijd waarin iedereen het heeft over economische crisis kan het vreemd klinken dat
de verwachting voor de arbeidsmarkt (op de lange termijn) er een is van structurele
krapte. Dat geldt dan vooral voor hoger opgeleiden. Met een krimp van de Nederlandse
bevolking en beroepsbevolking als perspectief, zal de concurrentie tussen regio’s op de
arbeidsmarkt van grote invloed zijn op de uiteindelijke bevolkingsontwikkeling in deze
regio’s. Tot nog toe baseren de meeste bevolkingsprognoses zich op de ontwikkeling van
de woningvoorraad. In de toekomst zullen ze zich ook moeten baseren op de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt. Woningbouw zal namelijk niet overal in Nederland
automatisch resulteren in meer werkgelegenheid.

van werkgever en wervingsgebied van personeel. Mensen zijn immers meer gehecht aan
hun sociale omgeving dan aan hun werkgever. En werkgevers proberen eerder via andere
(zoek-)kanalen aan personeel te komen dan dat ze hun bedrijf verplaatsen, gezien de
desinvestering (van kapitaal en arbeid) die dat laatste met zich meebrengt. Vanuit de
regio als arbeidsmarktgebied bezien is het daarom van groot belang het bedrijfsleven en
de beroepsbevolking voor zich te behouden, aangezien het aantrekken van mensen en
bedrijven van buiten een lastige(r) opgave is. Het zijn vooral starters op de arbeidsmarkt,
mensen in bijzondere en bijzonder hoge posities en echte carrièrejagers, die bereid zijn
voor hun werk te verhuizen.

Een onderzoek van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente
Rotterdam (Komen en gaan 2008) 1 heeft er nog eens de aandacht op gevestigd: mensen
vestigen zich vooral in Rotterdam omdat ze er gaan werken of studeren.
Van concurrentie tussen regio’s op het gebied van de arbeidsmarkt is altijd al sprake
geweest, doordat werknemers en bedrijven voor respectievelijk hun baan en vestigingsplaats naar de meest geschikte en aantrekkelijke locatie zoeken. Maar nu sommige regio’s
in Nederland al te maken hebben met bevolkingskrimp, moet serieus rekening worden
gehouden met een toename van die concurrentie tussen regio’s. De provincie Zeeland,
bijvoorbeeld, voert een actief beleid om zowel bewoners als werkgelegenheid aan te
trekken.

SCHAALNIVEAU VAN REGIONALE ARBEIDSMARKTEN

RUIMTELIJK ZOEKGEDRAG EN WOON-WERKAFSTAND

Hoe moeten we de arbeidsmarkt vanuit regionaal en ruimtelijk perspectief interpreteren?
Het komt erop neer dat mensen niet te ver van hun huis willen werken en bedrijven
personeel redelijk in de buurt van hun vestigingsplaats willen werven en laten wonen.
Hierdoor zoeken mensen naar werk binnen een bepaalde ruimtelijke actieradius van hun
woning en werven bedrijven hun personeel bij voorkeur in de buurt van de vestiging. De
marktwerking van zoeken en vinden heeft dus een duidelijke ruimtelijke dimensie en
een regionale afbakening. Door de jaren heen neemt die actieradius slechts licht toe. In
2000 bedroeg de gemiddelde woon-werkafstand 9,5 kilometer per dag, in 2007 was die
gestegen naar 10,3 kilometer per dag.4
Naast pendelen bestaat de mogelijkheid om dichter bij het werk te gaan wonen of, vanuit
een ondernemer bezien, het bedrijf te verplaatsen naar de woonplaats van het personeel.
Die keuze wordt echter gemiddeld genomen minder snel gemaakt dan het veranderen

Laagopgeleiden hebben doorgaans een lager inkomen en kunnen zich daarom minder
kosten aan vervoer veroorloven dan hoger opgeleiden met een beter betaalde baan.
Werkgevers hebben afhankelijk van de functie ook minder over voor een woonwerkvergoeding van een lager dan van een hoger opgeleide, wanneer de lager opgeleide
ook een lagere functie bekleedt. Hoger opgeleiden stellen hogere eisen aan hun werk
en moeten in een groter gebied zoeken om de juiste baan en de juiste werkgever te
vinden. Laag opgeleiden kunnen in een kleiner gebied zoeken. Daarbij komt dat veel
parttimers, zoals veel moeders met kinderen, zowel minder verdienen als minder lang
werken, waardoor een lange woon-werkafstand een te zware belasting op het inkomen
respectievelijk de beschikbare tijd vormt.
Zo bezien neemt de schaal van een regionale arbeidsmarkt toe met het opleidingsniveau
van de functie. Voor lagere functies is dat de buurt of de stad, voor hoge functies is dat
de regio Rijnmond of een nog ruimer gebied. De schaal van een regio als Rijnmond is
voor het grootste deel van de (mensen en bedrijven op de) arbeidsmarkt een relevant
vertrekpunt. Verreweg de meeste werkende Rijnmonders zijn binnen de regio zelf
werkzaam. Ook de meeste banen in deze regio worden door mensen uit de regio bezet.
Niet alleen doordat een groot deel van de mensen gewoon in de eigen gemeente werkt,
maar ook doordat pendelaars veelal gericht zijn op een buurgemeente of de centrale stad
in de regio. De Economische Verkenning Rotterdam 2006 liet zien dat tweederde van al
het woon-werkverkeer in Rijnmond kan worden toegeschreven aan Rijnmonders die
binnen de regio werkzaam zijn. Een derde komt voor rekening van pendelaars van en
naar de regio Rijnmond

5 Rijkswaterstaat, Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2007.

In de Noordvleugel van de Randstad leidt woningbouw ‘automatisch’ tot banengroei
en blijkt het principe ‘werken volgt wonen’ te gelden. Volgens het Planbureau voor de
Leefomgeving gaat die vlieger voor de Zuidvleugel niet zonder meer op.3 Om goede
mensen voor de arbeidsmarkt hier te behouden en aan te trekken, moeten er behalve
woningen goede, interessante banen worden aangeboden. De kwaliteit van de arbeidsmarkt is van grote invloed op de binding van zowel bedrijven als beroepsbevolking.
Alle reden om de concurrentiekracht van de Rotterdamse arbeidsmarkt te kiezen als
het thema van deze editie van de Economische Verkenning Rotterdam.

1 Centrum voor Onderzoek en Statistiek, Komen en gaan, selectieve migratie in Rotterdam in 2006.
2 Mevr. Prof. H. Maassen van den Brink (Universiteit van Amsterdam), Prof. dr. W. Groot (Universiteit 		
Maastricht), Prof. M. Vermeulen (Universiteit Tilburg).
3 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2008.
4 Rijkswaterstaat, Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2007.

Voor deze Economische Verkenning hebben we diverse arbeidsmarktexperts 2 in ons land
gevraagd naar die toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt tussen de regio’s in
de komende jaren. Zij wijzen op de noodzaak voor werkgevers aandacht te besteden aan
de aantrekkelijkheid van de banen die zij aanbieden. Maar ook gebieden als de regio
Rotterdam en omgeving krijgen met toenemende concurrentie te maken, net als de
andere regio’s in ons land. Dat is een riskante ontwikkeling voor regio’s die achterlopen
in het aanbod aan kennisintensieve werkgelegenheid.

Vanzelfsprekend varieert de ruimtelijke arbeidsmarkt-actieradius per persoon en per
bedrijf. Grofweg geldt dat de maximale of maximaal aanvaardbare afstand tussen
woon- en werkadres toeneemt met het opleidings- ofwel baanniveau. Laagopgeleiden
werken gemiddeld dichter bij huis dan hoogopgeleiden. Dat is ook terug te zien in
de gemiddelde woon-werkafstand van mensen gerelateerd aan hun opleidingsniveau.
In Nederland leggen mensen met een lagere opleiding gemiddeld 7,6 kilometer per dag
af van en naar hun werk. Dat is overigens ook inclusief scholieren en studenten die
een bijbaantje hebben (in hun studentenstad). Middelbaar opgeleiden leggen dagelijks
gemiddeld bijna 12 kilometer van en naar hun werk af en hoger opgeleiden bijna
17 kilometer.5
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De met het opleidingsniveau oplopende gemiddelde reisafstand tussen woon- en
werkadres gaat gepaard met een eveneens oplopende reisduur. Voor de regio’s van
de G4 is die reisduur in figuur 9.1 weergegeven. Zowel voor de pendel naar, als die
vanuit Rotterdam geldt een oplopende reisduur met het opleidingsniveau. In de regio
Amsterdam ligt de reisduur over de hele linie nog hoger dan in Rijnmond. Dat wil
niet automatisch zeggen dat het niveau van de banen waarvoor wordt gereisd in
Amsterdam hoger is dan in Rotterdam. Het kan evenzeer te maken hebben met
omslachtiger (tijdrovender) reismogelijkheden in Amsterdam ten opzichte van
Rotterdam.

CONCURRENTIE OP DE ARBEIDSMARKT
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Niettemin zal de concurrentie tussen arbeidsmarktregio’s de komende decennia blijven
groeien. Oorzaak: de groeiende krapte aan personeel. Het is voor regio’s (lees: werkgevers
in de regio’s) dus zaak de beroepsbevolking in de regio zelf aan zich te binden en tevens
meer te investeren in het aantrekken van mensen van buiten de regio. Want in de strijd
om de schaarser wordende arbeidskrachten zullen regio’s toch mensen zien vertrekken
en dat vertrek moeten ze zien te compenseren door werving van buiten. De aantrekkingskracht van de regio wordt dus een bepalende factor. En die aantrekkingskracht wordt
direct bepaald door de aantrekkelijkheid om in die regio te blijven of te gaan werken.
De vraag is hoe aantrekkelijk de Rotterdamse arbeidsmarkt is, hoe die aantrekkelijkheid
te meten valt en hoe die kan worden verhoogd.
MASSA EN NIVEAU VAN BANEN

Een basiskenmerk van een – voor werknemers – aantrekkelijke regionale arbeidsmarkt
is de omvang van de banenmarkt. Massa is dus een eerste vereiste. Daaraan voldoet de
Rotterdamse regio in elk geval. Het is maar waar je de geografische grens om die regio
exact legt 6, maar als we uitgaan van de Stadsregio Rotterdam en we vergelijken die met
andere stedelijke samenwerkingsverbanden dan is deze regio de op één na grootste
banenregio van ons land (zie figuur 9.2). Wie in Rotterdam en omgeving werk wil vinden,
heeft gemiddeld genomen dus meer keuze dan iemand die in een andere regio naar werk
zoekt. Dit kunnen we voor Rijnmond op twee manieren illustreren. De eerste is het meten
van het aantal banen dat in de regio voorhanden is. De Stadsregio Rotterdam telde begin
vorig jaar 528.000 banen, waarvan 60% in Rotterdam. Dat is in totaal bijna 7% van de
werkgelegenheid in Nederland. De regio Amsterdam (11,5%) is groter, de regio’s Den Haag
(6%), Utrecht (6%) en Eindhoven (5%) komen na Rijnmond als grote banenregio’s.

6 Bij het hanteren van de regio-indeling naar zowel Corop- als naar RPA-gebieden staat Rijnmond eveneens 		
op een tweede plaats, achter de Amsterdamse regio.

De inleiding suggereerde dat de concurrentie tussen regio’s op het gebied van de
arbeidsmarkt zal toenemen. Inderdaad is de uitwisseling van werkenden en bedrijven
tussen regio’s in ons land met de tijd sterk toegenomen. Gemiddeld genomen zijn
arbeidsmarkten dus steeds grootschaliger geworden. Oorzaken zijn het gestegen
opleidings- en functieniveau en de verbeterde bereikbaarheid door de aanleg van nieuwe
wegen en de explosieve stijging van het eigen autobezit. Dat heeft uiteindelijk wel tot
een tegenkracht geleid: de fileproblematiek heeft vooral de laatste tien tot twintig
jaar grenzen gesteld aan de afstand die mensen bereid zijn naar hun werk te reizen.
Die bereidheid heeft in feite betrekking op de maximale reistijd die mensen aan hun
woon-werkverkeer kwijt willen zijn. Bij een toenemende congestie en een gelijkblijvende
maximale reistijd, neemt de bereikbaarheid in kilometers gemeten af.

FIGUUR 9.1
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ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – HOOFDSTUK 9 KWALITEIT VAN WERKEN, KWALITEIT VAN DE ECONOMIE – pagina 141

FIGUUR 9.2
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De tweede manier is het berekenen van het gemiddelde aantal banen dat een werknemer
in de regio binnen een acceptabele reisduur kan bereiken. Een Rotterdammer heeft
binnen dertig minuten reisafstand met de auto en dezelfde tijd met de trein of metro 7
respectievelijk 1,2 miljoen en 180.000 willekeurige banen ter beschikking (zie figuur 9.3).
Een werknemer woonachtig in Amsterdam, Den Haag of Utrecht heeft een nog wat groter
‘arbeidsmarktbereik’ van ruim 1,3 miljoen banen binnen dertig minuten met de auto.
Vooral voor mensen die bereid zijn langer te reizen (tot drie kwartier per pendelrit) wordt
Utrecht een aantrekkelijke uitvalsbasis. Vanuit die plek komen na een half uur rijden de
banenmarkten van de regio’s Den Haag-Rotterdam, Arnhem-Nijmegen, Apeldoorn-Zwolle
en Den Bosch binnen bereik.
De afgelopen jaren is de werkgelegenheid in Amsterdam en Utrecht sneller gegroeid
dan in Rijnmond. Daardoor verliest deze regio geleidelijk aan terrein op het aantrekkelijkheidscriterium ‘massa’. Een tweede nuancering betreft de bereikbaarheid van
banen voor mensen vanuit hun woonplek, die wat anders is dan de afstand tot banen.
De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio staat al jaren onder druk. Vooral voor
mensen die buiten de regio wonen is het steeds lastiger hun werk in de regio binnen
een redelijke reistijd te bereiken. ‘Gelukkig’ voor Rotterdam is de verslechterende
bereikbaarheid ook in andere, concurrerende regio’s een punt van zorg. Hier geldt dat
de gebieden die in staat zijn de bereikbaarheid te verbeteren, aantrekkelijker worden
als arbeidsmarktregio.

Haaglanden
BRU (Utrecht)
SRE (Eindhoven)
KAN (Arnhem-Nijmegen)
Eemlandvallei
Regio Twente
Stedendriehoek
Stadsgewest Breda
Stadsgewest Tilburg

Een stad als Almere ervaart de laatste jaren het effect van een verslechterde bereikbaarheid. Het aandeel Almeerders dat pendelt daalt, doordat steeds meer Almeerders binnen
de gemeentegrenzen blijven werken. De forse toename van het werkgelegenheidsaanbod
in de gemeente heeft dat overigens ook mogelijk gemaakt.
De ontwikkelingen in Amerika laten zien dat er grenzen zijn aan de reisduur die mensen
accepteren voor het woon-werkverkeer. Mede door de stijging van de transportkosten lijkt
in sommige regio’s in de VS en Canada een eind te zijn gekomen aan de ongebreidelde
groei van ‘suburbia’ en neemt de vraag naar woningen in de stadscentra toe.

Groningen e.o.
Noordoost-Brabant
Stadsgewest Den Bosch
Achterhoek
Noord-Limburg
Noord-Friesland

Wellicht dat de omvang van de banenmarkt ook de reden is dat, van 27 steden in ons
land, Rotterdam samen met Amsterdam als de meest geschikte stad om te werken is
aangewezen in een onderzoek dat Trendbox in opdracht van ING Real Estate in 2007
onder de Nederlandse bevolking heeft gehouden. 8

Gooi en Vechtstreek
Drechtsteden
Rivierenland
Regio Zwolle

Vanuit de werkgever bezien is Rotterdam wel de meest bereikbare werkstad. Een aantal
jaren geleden berekende de Atlas voor Gemeenten 9 dat werkgevers in Rotterdam veruit
de grootste beroepsbevolking op een acceptabele reisafstand hebben wonen. De Atlas
moest toen wel toegeven dat het om de omvang van de beroepsbevolking in en rond
Rotterdam ging en dat de balans niet even positief voor Rotterdam zou uitvallen als ook
gekeken werd naar het opleidingsniveau van die beroepsbevolking.

Midden-Limburg
Regio Breda
Parkstad
Maastricht
De Friese Wouden
Noord-Kennemerland
IGSO M Holland
Leiden e.o.
Z Kennemerland
Flevoland
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* Indeling in BWS-regio’s: regionale samenwerking op het gebied van de woningmarkt
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7 Dit is gemeten van station naar station binnen het directe bereik van trein- en metrohalten.
8 Bron: CityBrandValue Ranking’ van Berenschot en ING Real Estate, uitgevoerd door onderzoeksbureau 		
Trendbox.
9 Bron: Woerkens, C.M.C.M. van & G.A. Marlet (2006), Atlas voor de regionale bereikbaarheid.

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – HOOFDSTUK 9 KWALITEIT VAN WERKEN, KWALITEIT VAN DE ECONOMIE – pagina 142

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – HOOFDSTUK 9 KWALITEIT VAN WERKEN, KWALITEIT VAN DE ECONOMIE – pagina 144

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – HOOFDSTUK 9 KWALITEIT VAN WERKEN, KWALITEIT VAN DE ECONOMIE – pagina 145

De aantrekkelijkheid van de regionale arbeidsmarkt wordt daarom uiteraard niet alleen
bepaald door de hoeveelheid banen. Het is immers maar de vraag of veel banen ook
interessant en relevant zijn voor de beroepsbevolking. Behalve om kwantiteit gaat het bij
de aantrekkelijkheid van een regionale arbeidsmarkt dus zeker ook om kwaliteit.

FIGUUR 9.3
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Voor de Rijnmondse arbeidsmarkt is bekend wat het niveau van de werkgelegenheid is.
Dat hebben we reeds uiteengezet in hoofdstuk 3.11 Drie op de tien banen is van hoger tot
wetenschappelijk niveau. In de andere drie grootstedelijke regio’s ligt dat hoger. Het
gemiddelde van de andere drie grootstedelijke regio’s is meer dan 40% van de banen op
hbo/wo-niveau. Wel is het niveau in de Rotterdamse regio hoger dan landelijk. Maar er is
ook een vergelijkbaar verschil op het niveau van afzonderlijke bedrijfssectoren zichtbaar.
Het is dus niet zo dat het lagere opleidingsniveau van de Rotterdamse werkgelegenheid
alleen samenhangt met een oververtegenwoordiging van sectoren waar het beroepsniveau laag ligt, zoals in de industrie of de transportsector. Binnen de sectoren ligt het
beroepsniveau evenzeer lager dan in de drie andere grote steden.
Nu hoeft het wat lagere baanniveau voor het vasthouden van de eigen beroepsbevolking
nog niet een groot probleem te zijn, aangezien het gemiddelde opleidingsniveau in
Rijnmond ook lager is dan dat in concurrerende regio’s. Om die balans exact na te gaan
hebben Marlet en Van Woerkens 12 een analyse uitgevoerd, waarbij per opleidingsniveau
vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt met elkaar zijn geconfronteerd. De kans
op een baan voor een Rotterdammer met een bepaald opleidingsniveau is daarbij
berekend als de verhouding tussen het aantal niveaurelevante banen dat hij binnen een
redelijke reistijd kan bereiken en het aantal mensen met eenzelfde opleidingsniveau dat
die banen eveneens kan bereiken. Uit de analyse komt naar voren dat de ‘baankans’ voor
een Rotterdammer wat lager ligt dan voor iemand uit één van de andere grote steden,
maar hoger dan voor mensen elders in het land (zie ook box 9.1). Voor lager opgeleiden ligt
de baankans, hoewel in de afgelopen tien jaar gestaag toegenomen, nog lager. Meest
opvallende uitkomst van de analyse is dat de baankans van een hoger opgeleide in
Rotterdam juist hoger is dan van een hoger opgeleide uit een van de andere grote steden.
De slaagkans van hoger opgeleiden in Rotterdam is de afgelopen jaren gestegen en ligt
dus boven die in de andere grote steden. Volgens Marlet en Van Woerkens zou dit gunstig
moeten uitwerken op de aantrekkingskracht van Rotterdam op hoger opgeleiden.

10 Bron: CBS Statline.
11 Bron: Bureau Louter (2008), o.b.v. CBS EBB.
12 Marlet, G. en C. van Woerkens (2008), Arbeidsmarkt en aantrekkingskracht van Rotterdam.

Er bestaat een direct positief verband tussen de aantrekkelijkheid van werk en het
werkniveau in termen van functieniveau en het benodigde opleidingsniveau. CBS-cijfers
uit 2004 laten zien dat 88% van de mensen die werkzaam zijn in een hoger tot wetenschappelijk beroep in een goede werksfeer opereerden, tegenover 82% van de mensen
actief in een lager beroep. Maar liefst 95% van de mensen in een hoger tot wetenschappelijk beroep zei positief te zijn over de werksfeer. Van de mensen die actief zijn in een
elementair tot lager beroep was dat respectievelijk 85% en 89%.10 Verderop in dit
hoofdstuk komen we terug op de tevredenheid van Rotterdammers met hun werk.

TUSSEN BAANKANS EN AANTREKKINGSKRACHT VAN DE ARBEIDSMARKT

Tegenover aantrekkingskracht van Rotterdam op het gebied van werken staat volgens
Marlet en Van Woerkens echter een negatieve invloed op die aantrekkingskracht van het
Rotterdamse leefklimaat 13. Het feit dat hoger opgeleiden hier niet willen (blijven of gaan)
wonen, zou verklaren waarom het banenpotentieel door hoger opgeleiden niet wordt
benut. Op basis van de hiervoor besproken banenkansanalyse is de kwaliteit van de
Rijnmondse arbeidsmarkt zelf echter niet doorgrond.

BOX 9.1
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In de eerste plaats doordat achter de arbeidsmarkt voor een bepaald opleidingsniveau
weer een eigen dynamiek schuilgaat. Een hoger opgeleide die bijvoorbeeld specifiek in de
havensector werkt, zoekt eerder naar werk in Rijnmond dan in de Utrechtse regio. Ook al
is het beroepenniveau daar gemiddeld genomen misschien van een hoger profiel dan in
Rijnmond.

13 Het lijkt er op dat de analyse van Marlet en van Woerkens wordt
ondersteund door het eerder genoemde COS-onderzoek Komen
en Gaan: woning en woonomgeving waren in dat onderzoek wél
het belangrijkste motief om te vertrekken uit Rotterdam.
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In de tweede plaats kan de lagere vraag naar hooggeschoolde banen in deze regio ook te
maken hebben met een lagere interesse voor die banen. Het gaat daarbij om de kwaliteit
van de werkgelegenheid in termen van arbeidsvoorwaarden, bedrijfscultuur en uitstraling. Vooral dat laatste kan overigens wel een relatie hebben met het beeld van Rotterdam-Rijnmond als minder aantrekkelijke woonbestemming. Het imago van de stad als
geheel kan een negatieve uitstraling hebben op de er gevestigde bedrijven en instellingen
en dus op hun concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. Het is echter niet mogelijk op
basis van de banenkansanalyse te concluderen dat het leefklimaat primair bepalend is
voor de concurrentiepositie van deze regio op arbeidsmarktgebied.

BAANKANS VAN DE BEROEPSBEVOLKING IN DE G4

Marlet en Van Woerkens hebben berekend welke kans mensen in de G4 op een baan hebben die
binnen een redelijke reisduur te bereiken is. Om die kans toe te spitsen op relevante banen in termen
van werkniveau, is de analyse uitgesplitst naar opleidingsniveau en baanniveau. Bij het berekenen
van de kans is rekening gehouden met de omvang van de concurrentie op de arbeidsmarkt. Ofwel:
de kans is berekend als de verhouding tussen het aantal bereikbare banen enerzijds en de omvang
van de voor die banen relevante beroepsbevolking anderzijds.

#BBOLBOTOBBSPQMFJEJOHTOJWFBVJOEF(FO/FEFSMBOE  FO
#SPO.BSMFU7BO8PFSLFOT  

De kans op een baan voor laagopgeleiden blijkt in steden over het algemeen hoger te liggen dan

baankans

gemiddeld in Nederland. In steden zijn laagopgeleiden over het algemeen dus beter af. Rotterdam
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wijkt op dit punt echter negatief af van de andere grote steden en ook de trend is minder gunstig.
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Dat komt enerzijds door het relatief grote aandeel laagopgeleiden onder de bevolking, maar ook
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omdat banen voor laagopgeleiden in stedelijke sectoren zoals horeca en detailhandel minder zijn
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toegenomen dan in andere steden.
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Hier staat tegenover dat de kans op een baan voor een hoogopgeleide inwoner van Rotterdam
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groter is dan gemiddeld in de grote steden. De belangrijkste reden daarvoor is dat het aandeel
hoogopgeleiden in de andere steden meer is toegenomen dan in Rotterdam, waardoor de
concurrentie om de banen daar groter is. Sinds 2003 heeft de hoogopgeleide Rotterdammer
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AANTREKKELIJKE BANEN

Tot dusver is de regionale arbeidsmarkt vanuit het perspectief van de werknemer en
zijn gedrag op die markt besproken. In een tijd van structurele krapte op de (regionale)
arbeidsmarkt ligt het primaat van een goed werkende markt echter bij de werkgevers.
Zij moeten aan voldoende geschikt personeel zien te komen en hun goede mensen zien
vast te houden. Het gaat er dan ook om dat werkgevers zich van het arbeidsmarktgedrag
van personeel bewust zijn en daarop inspelen. Werkgevers bepalen uiteindelijk de
aantrekkelijkheid van de werkgelegenheid.
PULLFACTOREN EN ARBEIDSVOORWAARDEN

BOX 9.2: HBO-STUDENTEN OVER ROTTERDAM ALS WERK- EN WOONSTAD
Een van de belangrijkste doelstellingen voor de regionale arbeidsmarkt is het binden van starters aan
die markt, zeker waar het gaat om hoger opgeleiden. Wanneer Rotterdam zijn studenten voor de eigen
arbeidsmarkt verliest, gaat daarmee direct een groot toekomstig arbeidspotentieel verloren. Nu is van
meer studentensteden bekend dat ze moeite hebben afgestudeerden vast te houden. Groningen is
daarvan een sprekend voorbeeld. Men studeert er wel, maar vindt er vervolgens (blijkbaar) geen
geschikte baan en vertrekt. Dat hoeven studenten in Rotterdam minder snel te doen, aangezien de
banenmarkt hier veel omvangrijker is en zij ook in naburige grote arbeidsmarktregio’s naar een baan
kunnen zoeken.
De Rotterdamse vestiging van Hbo-instelling INHolland heeft recent onder eigen studenten een
inventariserend onderzoek gehouden over Rotterdam als werk- en woonstad. Meest opvallende
uitkomst is dat maar liefst 77% van de studenten wel denkt in de stad een passende baan te vinden,
maar dat ‘slechts’ 57% ook denkt daadwerkelijk in de stad te zullen gaan solliciteren. En van degenen
die willen solliciteren, weet nu al 45% dat ze er niet gaan of blijven wonen. Een mooi startpunt voor
Rotterdam is dat veruit de meeste studenten (80%) de stad in beginsel als een aantrekkelijke werkstad
zien. Opvallend is wel dat slechts 40% op de hoogte is van aantrekkelijke werkgevers.
De algemene beeldvorming over de Rotterdamse arbeidsmarkt is dus positief, maar dat beeld wordt
(nog) niet verder geconcretiseerd. Dat heeft deels te maken met het feit dat studenten nog midden in
hun studie zitten en zich dus niet gericht oriënteren op de arbeidsmarkt (72% van de ondervraagde
studenten doet dat nog niet). Tegelijkertijd is het voor Rotterdamse werkgevers goed te weten dat
driekwart van de ondervraagde studenten aangeeft het op prijs te stellen als Rotterdamse werkgevers
hen zouden benaderen om de aantrekkelijkheid van het werken bij die bedrijven te demonstreren.
Een laatste vermeldenswaardig feit is dat Rotterdam voor de studenten wel op de kaart staat als
potentiële werkstad, maar niet als (toekomstige) woonstad. Studenten die Rotterdam als toekomstige
werkstad beschouwen, maar er momenteel niet wonen, zien de Maasstad niet als stad om te
gaan wonen.

De aantrekkelijkheid van het werk is het resultaat van zogenoemde ‘pullfactoren’,
waaronder de geboden arbeidsvoorwaarden, de werkomgeving en de werksfeer.
Uitzendbureau Randstad heeft de Intelligence Group laten onderzoeken wat de belangrijkste pullfactoren zijn. Salaris is één ding, maar werksfeer is niet veel minder belangrijk
(zie box 9.3). Uitdaging en inhoud zijn belangrijk voor hoger opgeleiden. Voor de regionale
arbeidsmarkt is het dus zaak dat werkgevers zo goed mogelijk aan de in de box vermelde
pullfactoren en arbeidsvoorwaarden voldoen. Een belangrijk gegeven uit het onderzoek
van Randstad is dat een lange reistijd van woning naar werk bijna de voornaamste reden
is om niet voor een baan te kiezen. Dit betekent enerzijds dat Rotterdam niet bang hoeft
te zijn snel mensen te verliezen die een betere baan ver weg kunnen krijgen. Anderzijds
geeft het aan dat mensen die op grote afstand van deze regio wonen, niet snel voor een
bedrijf of instelling te winnen zijn.
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BOX 9.3: PULLFACTOREN, ARBEIDSVOORWAARDEN EN DISSATISFIERS
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Gaat het om concrete arbeidsvoorwaarden dan komen opleidingsmogelijkheden en de
pensioenregeling als belangrijkste criteria uit de bus. Voor hoger opgeleiden zijn dat nog belangrijker

Tussen opleidingsgroepen bestaan verschillen in de aantrekkelijkheidscriteria ofwel ‘pullfactoren’ van

factoren dan voor lager en middelbaar opgeleiden. Opvallend is ook het grote belang dat hoger

een baan. Salaris is in alle opleidingsgroepen de belangrijkste factor, maar de inhoud van het werk is

opgeleiden hechten aan de mogelijkheid om thuis te kunnen werken. Dat is zelfs een vaker genoemd

voor hoger opgeleiden bijna even belangrijk. Vooral voor laagopgeleiden speelt dat veel minder een

criterium dan het al dan niet kunnen incasseren van een dertiende maand. Voor lager en middelbaar

rol. Naast salaris springt bij die groep de werksfeer er als kritische factor uit. Lager opgeleiden

opgeleiden is de reiskostenvergoeding juist weer belangrijker dan voor hoger opgeleiden. Voor

hechten, evenals middelbaar opgeleiden, ook sterker aan een vast contract.

Rotterdam specifiek zijn helaas geen gegevens bekend.

Zoomen we in op de groep hoger opgeleiden dan kunnen we de top tien pullfactoren genoemd door
Rotterdamse werknemers vergelijken met die genoemd door Nederlanders. We zien allereerst dat het
top 10-lijstje wat afwijkt van de lijst voor de drie opleidingsniveaus tezamen. Voor hoger opgeleiden
zijn zaken als zelfstandigheid in en uitdaging van het werk belangrijke selectiecriteria, die veel minder
gelden voor lager en middelbaar opgeleiden. Vergelijken we Rotterdamse werknemers met
Nederlandse dan blijkt men hier relatief minder sterk te hechten aan salariëring en (nog) sterker aan
de werksfeer en de inhoud van het werk. Ook doorgroeimogelijkheden wordt vaker als criterium
aangegeven.
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opleidingsniveau
pullfactor

lager

middelbaar

opleidingsniveau

hoger opgeleiden
hoger

Rotterdam

Nederland

dissatisﬁers

lager

middelbaar

hoger

salaris

1

1

1

inhoud v.h. werk

59%

56%

het volgen van opleidingen

3

1

1

werksfeer

2

2

3

werksfeer

50%

47%

pensioenregeling

2

2

2

inhoud van het werk

4

3

2

dichtbij huis/reistijd

46%

42%

reiskostenvergoeding

1

3

4

vast contract

3

4

5

salaris

45%

53%

mogelijkheid parttime te werken

4

4

3

uitdaging van het werk

6

5

4

uitdaging v.h. werk

41%

41%

dertiende maand

5

5

6

dichtbij huis/reistijd

5

6

6

zelfstandigheid functie

37%

41%

tegemoetkoming in ziektekosten

6

6

8

secundaire arbeidsvoorwaarden

8

7

7

afwisseling v.h. werk

24%

25%

bonus-/winstdelingsregeling

7

8

7

ﬂexibele werktijden

7

8

9

doorgroeikansen

24%

18%

mogelijkheid thuis te werken

9

9

5

doorgroeimogelijkheden

9

9

8

verantwoordelijkheid

23%

20%

onregelmatigheids-/overwerkvergoeding

8

7

9

10

10

10

aansluiting bij idealen

22%

21%

opnemen ouderschaps-/zorgverlof

10

10

10

mogelijkheid tot parttime werken

* 1 = meest genoemd, 10 = minst vaak genoemd

* 1 = meest genoemd, 10 = minst vaak genoemd
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Op het gebied van zogenoemde ‘dissatisfiers’, factoren die mensen ertoe bewegen een baan niet te
kiezen, zijn de verschillen tussen opleidingsniveaus gemiddeld genomen 14 minder groot dan bij
pullfactoren en arbeidsvoorwaarden. Alleen – het formele gehalte van – de bedrijfscultuur wordt vaker
als dissatisfier genoemd naarmate het opleidingsniveau hoger is. Ongeacht het opleidingsniveau zijn
salaris, reistijd en de eerste indruk en het imago van de werkgever veruit de belangrijkste dissatisfiers.
Helaas zijn ook hierover geen Rotterdamse gegevens beschikbaar.
14 De in de tabellen getoonde rangorde is gebaseerd op het percentage mensen dat een genoemd criterium relevant vindt. Des te hoger het percentage, des te hoger
scoort het criterium op de ranglijst. De verschillen in percentages tussen opleidingsniveaus bij een criterium zijn bij de gemiddeld genomen dissatisfiers geringer
dan bij de pullfactoren en arbeidsvoorwaarden. Wel zorgen de verschillen nog wel voor variatie in rangorde van de criteria tussen de opleidingsniveaus.
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opleidingsniveau
dissatisﬁers

lager

middelbaar

hoger

veeleisend/hoge standaard

5

10

10

salaris

1

1

3

onregelmatige werktijden

6

7

8

niet MVO

9

8

7

niet goed met OV te bereiken

7

9

9

lange reistijd

2

2

1

geen parttime werkmogelijkheden

8

5

6

geen goede naam/goed imago

4

4

4

geen goede eerste indruk

3

3

2

10

6

5

formele bedrijfscultuur

* 1 = meest genoemd, 10 = minst vaak genoemd

Diverse arbeidsmarkt
experts wijzen op de
noodzaak voor werkgevers
om aandacht te besteden
aan de aantrekkelijkheid
van de banen die zij
aanbieden.
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KWALITEITSASPECTEN VAN DE ROTTERDAMSE WERKGELEGENHEID

Bureau Louter en SEOR doen onderzoek naar de kwaliteit van de arbeidsmarkt in
Rotterdam.15 Uit deze studie is ook een aantal kenmerken af te leiden die inzicht
verschaffen in de kwaliteit van de Rotterdamse arbeidsmarkt in vergelijking met die in
andere regio’s. Het gaat om kenmerken met betrekking tot werkbelasting (in termen
van werktijden, werkintensiteit en werkstress) en om de tevredenheid van
Rotterdammers over hun baan.
In figuur 9.4 zijn bevindingen van het onderzoek samengevat, zoals op basis van de
Enquête Beroepsbevolking verkregen. Het is duidelijk dat bij een aanzienlijk deel van
deze indicatoren kenmerken van de bedrijvigheidstructuur een rol spelen. Denk bij
indicatoren die iets aangeven over werktijden maar aan de detailhandel en horeca en
bij de fysieke zwaarte van het werk aan arbeidsintensieve vormen van industrie en de
bouwsector.
Uit de figuur blijkt dat in Rotterdam relatief vaak op onregelmatige werktijden of
‘buiten kantoortijd’ wordt gewerkt. Er zijn relatief veel ploegen- en nachtdiensten.
De werkgelegenheid in de Maasstad past dus vaker bij de zogenoemde ‘24/7 economie’.
Dat hangt waarschijnlijk samen met het omvangrijke havenindustrieel complex, waar
veel in volcontinue dienst wordt gewerkt. Ook de suburbane gebieden van Amsterdam
scoren hoog op dit gebied, waarschijnlijk door Schiphol. Maar ook de zorgsector behoort
tot de 24-uurs economie

Relatief gunstig wordt de Rotterdamse werkgelegenheid gewaardeerd waar het gaat om
de fysieke belasting van het werk en de hoeveelheid overwerk. Dat eerste is wel opvallend
voor een stad die qua werkgelegenheid nog regelmatig wordt geassocieerd met ’handen
uit de mouwen’.
De werkintensiteit wijkt in Rotterdam nauwelijks af van het nationaal gemiddelde.
In de regio Rotterdam (naast de stad zelf ook de suburbane gebieden) is de werkintensiteit
lager dan in de Amsterdamse regio (de stad Amsterdam en het suburbane gebied).
Opvallend is daarnaast dat in de minder verstedelijkte delen van Nederland (het
landsdeel West exclusief de stedelijke gebieden en de drie landsdelen buiten de Randstad)
een lagere werkintensiteit wordt ervaren dan in de verstedelijkte gebieden. Terwijl de
werkintensiteit in Rotterdam niet bijzonder hoog is, is de werkstress dat wel. Rotterdam
en Amsterdam scoren op dit gebied duidelijk hoger dan de andere grote steden.

FIGUUR 9.4
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#SPO$#4&## KBSFOUPUFONFU CFXFSLJOH#VSFBV-PVUFS4&03
15 Bureau Louter/SEOR (2008, te verschijnen) Regionale verschillen
in kwaliteit van de arbeid, Delft/ Rotterdam.		

Tevens komt stress onder werkenden in Rotterdam vaker voor dan gemiddeld in
Nederland. Denk aan aspecten als de werksfeer en aan conflicten met collega’s, de
baas en klanten. Hierbij past wel de nuancering dat de salarissen juist in situaties met
een hoge werkintensiteit vaak hoog zijn. Het is dus maar welke afweging men in een
baan maakt.

Totaal effect
Totaal effect
Totaal effect
24/
7 economie
werkintensiteit
werkstress
24/7 economie
24/7
economie
24/7 economieWerkintensiteit
Werkintensiteit
WerkintensiteitWerkstress
Werkstress
Werkstress
Rotterdam Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Amsterdam Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag Den Haag
Den HaagDen Haag
Utrecht
Utrecht Utrecht Utrecht
sub Rotterdam
Sub Rotterdam
Sub Rotterdam
Sub Rotterdam
sub Amsterdam
Sub Amsterdam
Sub Amsterdam
Sub Amsterdam
sub Den Haag
Sub DenSubHaag
DenSub
HaagDen Haag
sub Utrecht
Sub Utrecht
Sub Utrecht
Sub Utrecht
rest West
Rest West
Rest West
Rest West
Zuid
Zuid Zuid Zuid
Oost
Oost Oost Oost
Noord
Noord Noord Noord
nee

nee nee nee
Na correctie
Na correctie
voorNastructuur
correctie
voor structuur
voor structuur

ja

laag

hoog

laag

hoog

ja Laagja Laag ja Laag Hoog Laag
Hoog Laag
Hoog Laag Hoog Hoog Hoog

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – HOOFDSTUK 9 KWALITEIT VAN WERKEN, KWALITEIT VAN DE ECONOMIE – pagina 156

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM 2008 – HOOFDSTUK 9 KWALITEIT VAN WERKEN, KWALITEIT VAN DE ECONOMIE – pagina 157

DOOR ROTTERDAMMERS ERVAREN WERKSTRESS EN WERKINTENSITEIT

In figuur 9.4 werd het oordeel van werkenden gegeven over de banen bij bedrijven die zijn
gevestigd in Rotterdam (en andere regio’s). Bureau Louter en SEOR hebben, op basis van
het zogenoemde OSA Aanbodpanel, ook gegevens op een rij gezet die inzicht geven in
de waardering van werkende Rotterdammers over aspecten van hun werk (zie figuur 9.5).
Tussen beide invalshoeken, de banen bij Rotterdamse bedrijven versus de Rotterdamse
beroepsbevolking, bestaan wel grote overeenkomsten. Een groot deel van de banen in
Rotterdam wordt immers door Rotterdammers zelf bezet.
In figuur 9.5 is de positie van de Rotterdam binnen een groep van zeven (en niet twaalf,
wegens het ontbreken van gegevens) gebieden aangegeven: de grote steden Rotterdam,
Amsterdam en Den Haag en de gebieden West, exclusief de drie grote steden, Noord,
Oost en Zuid.
Nationaal gezien blijken werknemers hun werk vaak als geestelijk zwaar te ervaren.
Ook geven zij vaak aan de tijdsdruk en het werktempo hoog te vinden en tijd tekort te
komen. Verder zijn de oordelen over de kwaliteit van het werk overwegend positief,
hoewel een relatief groot deel van de werknemers nog wel aangeeft onvoldoende
loopbaanperspectief te zien in hun huidige werkkring.
Rotterdammers zijn verhoudingsgewijs minder goed te spreken over de mentale zwaarte
van het werk en de sfeer op en motivatie voor het werk. Anderzijds zijn zij relatief
tevreden over de ontplooiingsmogelijkheden die ze krijgen, de eigen inbreng en vrijheid
in hun werk en de waardering door de leiding.

FIGUUR 9.5
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Uit box 9.2 bleek dat werksfeer de op één na belangrijkste factor is bij het bepalen van de
aantrekkelijkheid van een baan. De belangrijkste factor is het salaris. Voor de werkende
inwoners van steden als Amsterdam en Den Haag ligt het gemiddeld netto uurloon,
volgens de gegevens uit het OSA Aanbodpanel, ruim boven het nationaal gemiddelde.
Voor Rotterdam geldt dat niet (zie tabel 9.1). Deze verschillen hangen mede samen met de
bedrijvigheidsamenstelling. In de regio Den Haag en de regio Amsterdam is het aandeel
(goedbetaalde) banen voor hoogopgeleiden hoger dan in de regio Rotterdam.

WERKTEVREDENHEID EN BELONING VAN ROTTERDAMMERS

Het OSA Aanbodpanel geeft ook inzicht in de tevredenheid van Rotterdammers over hun
baan en beloning. De werkzame Rotterdammers blijken iets vaker ontevreden te zijn
over hun baan en loon en vinden meer dan in andere gebieden dat hun werk niet leuk
is (zie figuur 9.6). Daarbij moeten we wel de kanttekening plaatsen dat het hier gaat om de
subjectieve mening van Rotterdammers over hun werk.

FIGUUR 9.6
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BOX 9.4: AANTREKKELIJKE (GROTE) WERKGEVERS EN BRANCHES
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Behalve werkgevers zijn bepaalde branches duidelijk populairder dan andere. Uit landelijke cijfers
van de Intelligence Group over hoger opgeleiden blijkt de onderwijs- en wetenschapswereld de meest

De aantrekkelijkheid van het werk wordt mede bepaald door de aantrekkelijkheid van de werkgever

genoemde branche te zijn als werkgever. Op enige afstand volgen de adviessector en de rijks- en

in zijn algemeenheid. Arbeidsvoorwaarden en werksfeer vormen daarvan meer concrete

gemeentelijke overheid. Zo op het oog lijkt de match tussen populaire werkgevers en branchevoorkeur

karakteristieken. Tot voor kort behoorden financials tot de meest aantrekkelijke grote werkgevers in

nauwelijks te bestaan. Onderwijs en wetenschap staan bij monde van TNO wel in voornoemde tabel

ons land. Gezien de kredietcrisis is dat voorlopig even wat minder het geval. Op het gebied van
financials heeft Rotterdam overigens wel wat te bieden, met onder meer ING en grote kantoren van
Fortis en Rabobank. Amsterdam is echter altijd het financiële centrum van Nederland geweest.

.FFTUGBWPSJFUFXFSLHFWFSTUVEFOUFOFOTUBSUFST
#SPO*OUFMMJHFODF(SPVQ  

Ook Utrecht is voor wat betreft de bancaire arbeidsmarkt een concurrent voor Rotterdam, met de
hoofdkantoren van Rabobank, SNS-Reaal en het recentelijk genationaliseerde Fortis Nederland.
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Erasmus Medisch Centrum bij studenten in de top 5 staat. Niet vreemd natuurlijk, gezien het feit dat
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In de meest recente studies kwamen de financials nog wel als toppers naar voren. Landelijk waren
Philips, Shell, Rabobank, Unilever en ABN Amro de vijf meest favoriete werkgevers onder zowel
studenten als starters op de arbeidsmarkt. Rotterdam week daar in zoverre van af dat hier het

Rotterdam een interessante werkgever te zijn.
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dienstverlening als collectief wel populair zijn, maar zullen individuele kleine bedrijven niet hoog
op de lijst terecht kunnen komen.
Dat neemt niet weg dat grote bedrijven en instellingen gemiddeld genomen populairder zijn bij
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je – toekomstige – schoonouders liever ook. In de tweede plaats doen grote werkgevers veel
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speelt het zogenoemde ‘schoonoudercomplex’. Je zegt op een verjaardag liever dat je bij een
groot en professioneel bedrijf werkt dan bij een kleine, onbekende zaak in het dorp. En dat horen

hun inspanningen met betrekking tot ontwikkeling en opleiding voor hun personeel. Daar waar het
grootbedrijf een uitgewerkt HRM-beleid voert, houdt men zich in het MKB, vaak bij monde van de
directeur-eigenaar, minder gestructureerd bezig met personeelszaken. Door lastige of gebrekkige
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aangegeven, de gemeentelijke overheid staat meestal onder in de top 10. De financiële sector, die
bovenaan de lijst met meest populaire werkgevers prijkt, staat bij de brancheranglijst onderaan. Een
verklaring voor deze verschillen kan zijn dat hier niet alleen studenten en starters hun mening hebben
gegeven, maar ook al langer werkenden. Bovendien is gevraagd naar de meest gewilde branche over
vijf jaar. Uiteraard kunnen de meest populaire werkgevers er binnen hun branche ver uitspringen,
maar dat hoeft niet maatgevend te zijn voor de populariteit van dergelijke bedrijven in het algemeen.
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Hoogopgeleide
Rotterdammers hechten
meer dan andere
Nederlanders waarde aan
de inhoud van het werk
en de werksfeer.
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FIGUUR 9.7
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CONCLUSIES

Op een aantal aspecten hebben we de aantrekkelijkheid en de aantrekkingskracht van
de arbeidsmarkt van Rotterdam vergeleken met Nederland en de andere grote steden.
Er blijven echter nog veel vragen over. Het is kenmerkend dat er nog zo weinig over de
aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt wordt nagedacht en er tot op heden slechts
fragmentarisch onderzoek naar is verricht.
Het meeste hier gepresenteerde onderzoek geeft een momentopname weer: het aantal
banen voor laagopgeleiden en hoogopgeleiden tegenover het aantal laagopgeleiden en
hoogopgeleiden. Over de dynamiek van de arbeidsmarkt in combinatie met de woonmarkt, ofwel de markt geanalyseerd vanuit een procesmatige benadering, is nog weinig
bekend. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren als de concurrentie om de schaarse vaklieden
of hoger opgeleiden verder en sneller toeneemt?
Op basis van de hier gepresenteerde, partiële onderzoeksuitkomsten kunnen dan ook
geen harde uitspraken over het perspectief van de Rotterdamse arbeidsmarkt worden
gedaan. De regio Rijnmond is qua massa een interessante banenmarkt, maar op een
aantal aantrekkelijkheidscriteria komt de Maasstad er in een benchmark gemiddeld of
ondergemiddeld uit.
Veel discussies over tekorten op de arbeidsmarkt wekken de indruk dat onderwijs het
enige instrument is om de problemen op te lossen. Maar ook in de arbeidsmarkt zelf kan
geïnvesteerd worden. Denk aan flexibilisering van arbeid (naar tijd en plaats!), zodat die
past binnen het leven van de werknemer. Of, zoals een van de geïnterviewde hoogleraren
het uitdrukte: “Werkgevers die een beroep doen op de onderwijssector, de overheid of
reclamecampagnes hebben de strijd eigenlijk al verloren. Ze moeten begrijpen dat ze
moeten investeren om hun eigen banen aantrekkelijker te maken”.
In het arbeidsmarktbeleid, zoals gevoerd door de overheid, maar vooral ook dat van
werkgevers zelf, gaat het in de toekomst minder om het bepalen van de omvang,
samenstelling en timing van het kraptevraagstuk. Belangrijker is de aandacht voor
doorgroeimogelijkheden van mensen. Gewenst is een overgang van baangericht naar
loopbaangericht beleid. Dat stelt niet alleen eisen aan het algemene opleidingsniveau van
de Rotterdamse beroepsbevolking, maar vergt ook aandacht in opleidingen voor
creativiteit en ondernemerschap. Bovenal stelt het eisen aan de banen die Rotterdamse
werkgevers aanbieden en het perspectief dat ze hun medewerkers bieden.
Nog afgezien van de precieze ernst van de krapteproblematiek gaat het om een combinatie van interne en externe factoren die tot een maatschappelijk probleem kunnen gaan
leiden. Zonder een oordeel te kunnen en willen vellen over de ‘schuldvraag’, maakt de
problematiek in grote delen van het onderwijs, de zorgsector en bij bedrijven met
behoefte aan technisch personeel wel het cruciale belang van goed personeelsbeleid en
–management duidelijk. Goed personeelbeleid vertaalt zich in aantrekkelijk werkgeverschap en daarmee in een sterke concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. Juist in een
krapper wordende arbeidsmarkt is het bedrijven en instellingen in deze regio er alles aan
gelegen fors in te zetten op personeelswerving en –behoud door gericht te investeren in
mensen. Flankerend beleid van de overheid, in termen van bereikbaarheid en leefklimaat,
is daarbij gewenst, maar niet doorslaggevend voor het welslagen van de missie om
Rotterdam-Rijnmond te versterken als concurrentiekrachtige arbeidsmarktregio.
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1		 INLEIDING
In de werkgelegenheidsmonitor (WMR) staan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt centraal. De
werkgelegenheidsmonitor is door Bureau Louter uitgevoerd in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Eerder is deze verschenen in het voorjaar en najaar van 2007 en het voorjaar
van 2008. Centraal in de WMR staat het op een rijtje zetten van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, voorzien van een korte toelichting. Sommige statistieken zijn daarbij van zeer recente
datum. Voorbeelden zijn gegevens van het CWI over de ontwikkeling van het aantal niet-werkzame werkzoekenden en gegevens van het CBS over nationale ontwikkelingen van de economie.
Andere gegevens zijn wat minder actueel. Zo loopt de informatie over de ontwikkeling van het
aantal arbeidsplaatsen in Rotterdam tot begin van dit jaar. Meer recente gegevens zijn niet
beschikbaar.
De thema’s waaraan aandacht wordt besteed verschillen tussen de voorjaarsmonitor en de
najaarsmonitor. In de voorjaarsmonitor wordt veel aandacht besteed aan aspecten als woon-werk
verkeer (‘pendel’) en de samenstelling van de beroepsbevolking. In de najaarsmonitor wordt
vooral de ontwikkeling van de werkgelegenheid gevolgd. Ten eerste door in te gaan op recente
ontwikkelingen, onderscheiden naar economische sectoren en deelgebieden binnen Rotterdam.
Ten tweede worden prognoses voor de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen op korte en
middellange termijn gepresenteerd. Dat betreft een verfijnde uitwerking van de jaarlijks door
Bureau Louter opgestelde regionale gegevens van de CWI Arbeidsmarktprognoses.
De opbouw van de werkgelegenheidsmonitor is als volgt. Eerst wordt zicht gegeven op de recente
ontwikkeling van de werkgelegenheid, met een onderscheid naar economische sectoren.
Vervolgens worden de prognoses van de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen gepresenteerd. Eerst op korte termijn (2008 en 2009). Naast de ontwikkeling per sector zijn daarbij ook nog
verschillende deelgebieden binnen Rotterdam onderscheiden, zoals de binnenstad en het Pact op
Zuid gebied. Vervolgens zijn prognoses gepresenteerd voor ontwikkelingen op middellange
termijn (2008 – 2011). Naast een onderscheid naar economische sectoren wordt ingegaan op
verwachtingen per opleiding en beroep. En er wordt aangegeven in welke sectoren de groei van
het aantal arbeidsplaatsen voor laagopgeleiden, middelbaar opgeleiden en hoogopgeleiden naar
verwachting zal plaatsvinden. Tevens wordt zicht gegeven op het verwachte aantal baanopeningen per economische sector. Na de prognoses vindt een uitdieping plaats van de gerealiseerde
ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen. Eerst onderscheiden naar speerpuntsectoren.
Vervolgens onderscheiden naar een aantal typen gebieden, namelijk de twaalf deelgemeenten en
de zeven Rotterdamse krachtwijken en, per economische sector, de binnenstad en het Pact op
Zuid gebied.

Tekst en onderzoek
Bureau Louter, Delft (www.bureaulouter.nl)
Opdrachtgever		
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Vormgeving figuren
eTe Productontwikkeling, Delft
De visies en conclusies weergegeven in deze monitor zijn die van Bureau Louter en komen
niet noodzakelijk overeen met die van de opdrachtgever.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de werkloosheid en aan krapte op de
arbeidsmarkt. Bij de werkloosheid wordt Rotterdam vergeleken met de overige delen van
Rijnmond, met de overige drie grote steden en met het nationaal gemiddelde. Uitsplitsingen
vinden plaats naar beroepsgroepen, naar opleidingsniveau, naar leeftijdscategorie en naar
postcodegebieden. Bij de krapte op de arbeidsmarkt gaat het enerzijds om de huidige krapte en
recente ontwikkelingen daarin. Daarin speelt een recentelijk door het CWI ontwikkelde ‘krapteindicator’ de centrale rol. Deze is overigens slechts goed bruikbaar voor beroepen op laag en
middelbaar niveau. Anderzijds worden prognoses (periode 2008 – 2011) voor de verwachte
knelpunten op de arbeidsmarkt gepresenteerd, aan de hand van een door ROA ontwikkelde
indicator. Deze is ook toepasbaar voor beroepen op hoog/wetenschappelijk niveau. Tenslotte
wordt aandacht besteed aan de leeftijdsopbouw van de werknemers bij Rotterdamse bedrijven en
instellingen, onderscheiden naar economische sectoren. Dat gebeurt ten eerste voor ouderen
(55 – 64 jaar) en ten tweede voor jongeren (15 – 29 jaar).
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We leven in onzekere tijden. Een economische crisis dreigt. Zeer recente gegevens over de
economische groei en de ontwikkeling van de werkgelegenheid zijn nog niet beschikbaar.
Eventuele gevolgen van de kredietcrisis zijn daarom nog niet zichtbaar in de statistieken.
De meest recente informatie op nationaal niveau loopt tot en met het tweede kwartaal van 2008.
In de daaraan voorafgaande twee jaar is steeds sprake geweest van een groei van het binnenlands
product van 3% op jaarbasis (zie figuur 2.1). De jaarlijkse groei van het aantal banen tussen het
tweede kwartaal van 2007 en 2008 is iets afgenomen ten opzichte van de periode tussen het
tweede kwartaal van de jaren 2006 en 2007. Maar toch lag het aantal banen in het tweede
kwartaal van 2008 nog altijd 160 duizend hoger dan in het tweede kwartaal van 2007 (zie figuur 2.2).
Dat er een conjunctuuromslag aankomt is duidelijk, maar wanneer precies en hoe sterk de
groei zal terugvallen is nog niet bekend. Dat het eventueel hard kan gaan bewijst de periode
tussen het eerste kwartaal van 2000 en het derde kwartaal van 2002, toen de groei met gemiddeld
2 %-punten per jaar afnam. Op prognoses voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt
later in deze monitor ingegaan. Hier is het eerst de vraag welke ontwikkelingen Rotterdam in
het verleden heeft gekend, met een accent op meer recente jaren.

FIGUUR 2.1

Groei binnenlands product
Bron: CBS Statline
Gemiddelde laatste vier kwartalen (% per jaar)
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4%

Toelichting figuur 2.1 en 2.2
De jaartallen voor de index geven de situatie per 1 januari. De jaartallen voor de
groei betreffen de ontwikkeling gedurende het jaar. Deze systematiek wordt
overal in deze monitor aangehouden. Voor de monitor is voor het aantal arbeidsplaatsen per 1-1-2008 en de groei in 2007 gebruik gemaakt van definitieve (door
Bureau Louter gecontroleerde en waar nodig gecorrigeerde) gegevens uit het
Bedrijven- en instellingenregister Zuid-Holland (BRZ).
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FIGUUR 2.2

Ontwikkeling banen t.o.v. kwartaal vorig jaar
Bron: CBS Statline
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2		 RECENTE ONTWIKKELING WERKGELEGENHEID

De economie van Rotterdam heeft zich in 2006 krachtig hersteld van de laagconjunctuur in de
jaren 2003 en 2004. Terwijl in 2005 het aantal arbeidsplaatsen nog met 0.1% afnam, bedroeg de
groei in 2006 2.0% (zie figuur 2.3). In 2007 heeft Rotterdam die goede prestaties niet weten te
handhaven. Het aantal arbeidsplaatsen nam toen toe met 0.9% 1. Ook elders in Rijnmond werden
de zeer hoge groeicijfers uit 2006 niet geëvenaard. De groei bedroeg daar 2.0% in 2007 (tegen 3.5%
in 2006).

FIGUUR 2.3

Ontwikkeling totale bedrijvigheid, Rotterdam en overig Rijnmond
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In figuur 2.4 is de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen uitgesplitst naar elf sectoren.
‘Kennisdiensten’ bestaan uit ICT, banken en verzekeraars, handel in onroerend goed, research en
adviesdiensten. ‘Belevingsdiensten’ leveren ontspanning, vermaak of een ‘beleving’. Dit omvat de
bedrijfsklassen horeca, toerisme, recreatie, sport en cultuur, uitgeverijen en media. Bij ‘facilitaire
diensten’ gaat het om sectoren als schoonmaakbedrijven, beveiliging, openbaar nutsbedrijven en
milieudiensten. Onderscheid is gemaakt in een lange termijn ontwikkeling (1988 –2003), een
meer recente driejaarsperiode (2004 –2006) en het meest recente jaar (2007).
De sterkste groei van het aantal arbeidsplaatsen in het jaar 2007 resulteerde voor de industrie.
Dat is zeer verrassend, gezien de sterke afname van het aantal arbeidsplaatsen in het verleden.
In diverse bedrijven is het aantal arbeidsplaatsen toegenomen, met name in de metaalindustrie
en delen van de chemie. Ook heeft zich een metaalbedrijf met 200 nieuwe arbeidsplaatsen
gevestigd.
1 Het gaat hier om de ontwikkeling van alle banen, dus inclusief kleine banen (minder dan 12 uur) per week. Nationaal nam het aantal banen in 2005,
2006 en 2007 toe met respectievelijk 0.4%, 2.5% en 2.6%. De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen bleef in Rotterdam in die drie jaar dus
gemiddeld 0.8% per jaar achter bij het nationaal gemiddelde.
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FIGUUR 2.4

Ontwikkeling werkgelegenheid naar sector, Rotterdam
Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter
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Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter

In de periode 2004 –2006 bleef het aantal arbeidsplaatsen in Rotterdam exact gelijk. Vergeleken
met die periode was de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in 2007 gunstiger in de
sectoren industrie, transport en groothandel (het haven-industrieel complex in zeer brede zin).
Tevens was de groei hoger in zakelijke/financiële diensten (kennisdiensten). Naast betere
groeiprestaties in deze regionaal-stuwende sectoren was de groei in 2007 ook hoger dan in
2004 – 2006 voor belevingsdiensten, facilitaire diensten en het onderwijs. Sectoren waarvoor juist
sprake was van een minder gunstige ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in 2007 dan in
2004 – 2006 zijn bouwnijverheid en vooral de zorgsector.

FIGUUR 2.5

Ontwikkeling werkgelegenheid 2006 en 2007
Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter
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Ook ten opzichte van de vijftienjaarsperiode 1988  – 2003 was de procentuele groei van het aantal
arbeidsplaatsen gedurende 2007 iets hoger. In de periode 1988 – 2003 was de groei het hoogst in
de drie non-profit sectoren (openbaar bestuur, onderwijs en zorg) en in belevingsdiensten.
Naast verschillen in werkgelegenheidsgroei tussen sectoren bestaan er ook verschillen tussen
gebieden in Rijnmond. Figuur 2.5 geeft daar zicht op voor de jaren 2006 en 2007.
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Hoge groei werd daarnaast gerealiseerd in de (overigens vrij kleine) sector facilitaire diensten,
onder andere door verdere doorgroei bij ENECO, dat in 2006 al een grote vestiging in Rotterdam
opende. Ook onderwijs kende een groei van meer dan 2%. Groei werd ook gerealiseerd bij
kennisdiensten en de zorgsector. Elders in Nederland groeiden die sectoren nog sterker. Een
afname van het aantal arbeidsplaatsen tenslotte kon worden geconstateerd voor bouwnijverheid,
detailhandel en openbaar bestuur. Voor openbaar bestuur is dat in lijn met nationale trends, voor
detailhandel hangt het mogelijk samen met de matige ontwikkeling van het aantal inwoners. In
hoofdstuk 6 van deze Economische Verkenning Rotterdam wordt nader ingegaan op ontwikkelingen in de detailhandel.

Groei, per sector met enkele honderden arbeidsplaatsen per jaar, wordt verwacht in de bouwnijverheid en regionaal-verzorgende diensten als horeca, onderwijs en overige diensten.

Voor de jaren 2008 tot en met 2011 zijn prognoses opgesteld voor de ontwikkeling van het aantal
arbeidsplaatsen, onderscheiden naar economische sectoren en deelgebieden binnen Rotterdam.
Het accent ligt hier op de korte termijn (2008 –2009). Daarbij heeft het middenscenario van het
CWI als nationaal kader gediend. In dat middenscenario is uitgegaan van een gemiddelde
economische groei voor Nederland van 2% per jaar in 2008 en 2009.

De economische sectoren zijn in figuur 3.2 verder ingedikt naar drie brede typen bedrijvigheid,
namelijk industrie, groothandel en transport (voornamelijk op bedrijventerreinen gevestigd),
zakelijke en financiële diensten (voornamelijk in kantoren gevestigd) en bouw en verzorgende
diensten (detailhandel, vrijetijdsactiviteiten, non-profit sector). Daaruit blijkt dat industrie,
groothandel en transport het meest zullen merken van de conjunctuuromslag.

Bron prognoses per economische sector
Voor de prognoses hebben de CWI Arbeidsmarktprognoses 2008 voor 24
gebieden in Nederland en 13 sectoren als basis gediend. De nadere verfijning
voor Rotterdam en naar sector, opleiding, beroep en baanopeningen is
doorgevoerd met behulp van het AREA-model van Bureau Louter. De indeling
naar economische sectoren (zie figuur 3.1) wijkt enigszins af van de elders in de
werkgelegenheidsmonitor gehanteerde indeling (zie figuur 2.4). De reden is
dat voor de prognoses aansluiting is gezocht bij de sectorindeling die in de
Economische Verkenning wordt gehanteerd.
Het maken van prognoses is uiteraard met veel onzekerheden omgeven, zeker indien ook nog een
onderscheid wordt gemaakt naar economische sectoren en naar deelgebieden binnen Rotterdam.
Op het moment dat prognoses met realisaties worden vergeleken, komt daar nog een element bij.
In sommige sectoren zijn veel mensen zonder vast werkadres werkzaam. Voorbeelden zijn
werknemers bij schoonmaakbedrijven, bij bewakingsdiensten, gedetacheerde ICT’ers, mensen
die in de bouw werken (denk daarbij ook aan baggerbedrijven), bemanningen van schepen,
mensen die in de thuiszorg werken, uitzendkrachten en uitleenkrachten (wanneer zij, zoals bij
de CWI Arbeidsmarktprognoses, zijn toegewezen aan het uitzendwezen, dat valt onder de
zakelijke dienstverlening). Die werknemers worden geregistreerd op een bepaald adres. Op dat
adres zelf is echter vaak maar een fractie van de daaraan toegewezen werknemers daadwerkelijk
werkzaam (op kantoor). Wanneer die vestiging wordt verplaatst of wanneer de werknemers bij
een andere vestiging worden geregistreerd, kunnen honderden of soms zelfs duizenden mensen
puur administratief van de ene naar de andere gemeente verplaatsen of van de ene locatie in
de stad naar de andere, terwijl er in feite weinig verandert.
In vrijwel elke sector komt dit registratieprobleem van mensen zonder vast werkadres in
meerdere of mindere mate voor. Het meest duidelijk speelt het een rol in de sectoren zakelijke
diensten en bouw. In iets mindere mate treedt het ook op in de sector transport en in de
zorgsector (thuiszorg).

2

De hoge groeiverwachtingen voor de horeca hangen samen met de nationale verwachtingen. Volgens de CWI Arbeidsmarktprognoses groeit het aantal
arbeidsplaatsen met 2.6% per jaar. Die groei is voor de prognoses van Bureau Louter een gegeven. De nationale groei wordt regionaal verdeeld door
Bureau Louter. Gezien de recente verwachtingen dat de consumptieve bestedingen onder druk komen te staan, zouden de nationale prognoses voor de
ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de horecasector wel eens aan de hoge kant kunnen zijn. Mocht die nationale groei in de praktijk lager uit
gaan pakken, dan zal ook de groei in Rotterdam lager zijn.

FIGUUR 3.1

Ontwikkeling arbeidsplaatsen Rotterdam per sector, gemiddeld per jaar
Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter

a. Absolute ontwikkeling
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In 2008 en 2009 resulteert naar verwachting de hoogste groei van het aantal arbeidsplaatsen
in de zorgsector (zie figuur 3.1). Daarnaast zullen volgens deze prognose ook horeca en de zakelijke
dienstverlening een aanzienlijke groei kennen 2. In absolute zin komt de groei vooral van
zakelijke diensten en de zorgsector. Het aantal arbeidsplaatsen neemt in die twee sectoren samen
toe met bijna 3.700 per jaar. Voor de overige sectoren resulteert in totaal een afname van het
aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 700. Dat is overigens een combinatie van sectoren met groei
en sectoren met krimp. Het aantal arbeidsplaatsen zal naar verwachting afnemen in de industrie,
de groothandel en de transport, vanouds dragers van de Rotterdamse economie. Achterliggende,
hier niet gepresenteerde cijfers laten overigens zien dat de toegevoegde waarde wel toeneemt
in die sectoren. Na zakelijke diensten is transport zelfs de sector met de hoogste bijdrage aan de
groei van de toegevoegde waarde. Terwijl het aantal arbeidsplaatsen in industrie, groothandel
en transport afneemt, is (als gevolg van de sterk toenemende arbeidsproductiviteit) de bijdrage
van die sectoren aan de toename van de toegevoegde waarde maar liefst 46% van het totaal.
Het aantal arbeidsplaatsen neemt ook af bij de overheid, in lijn met de nationale trend.

b. Relatieve ontwikkeling
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FIGUUR 3.2

Absolute ontwikkeling arbeidsplaatsen in Rotterdam, gemiddeld per jaar
Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter
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3		 PROGNOSE WERKGELEGENHEIDSONTWIKKELING,
		 2008 EN 2009

FIGUUR 3.3

Naar sectoren onderscheiden kan het volgende worden geconcludeerd:
• De opleving van de industrie (inclusief openbare nutsbedrijven) in 2006 – 2007 (groei bij
ENECO vooral in 2006, groei in de industrie in 2007) wordt als tijdelijk beoordeeld. Industrie is
een conjunctuurgevoelige sector. De economische omslag treft de industrie naar verwachting
hard, met name wat betreft de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen. De verwachte
groeicijfers zijn in lijn met lange termijn trends voor Rotterdam.
• In de bouwnijverheid is het aantal arbeidsplaatsen in 2006 – 2007 sterk teruggelopen als
gevolg van het vertrek van een groot bedrijf  3. Rotterdam zal naar verwachting in eerste instantie nog profiteren van groei in deze conjunctuurgevoelige sector, maar op wat langere termijn
terugvallen naar een ontwikkeling die in lijn is met de lange termijn trend.
• Zelfs in de periode 2006 – 2007 wist de groothandel geen groei van het aantal arbeidsplaatsen
te realiseren. Met de omslag van de conjunctuur zal de sector in Rotterdam naar verwachting
opnieuw arbeidsplaatsen gaan verliezen.

Ontwikkeling arbeidsplaatsen Rotterdam per sector, 1988-2011
Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter
Groei in % per jaar

• Voor de detailhandel wordt in eerste instantie (2008 – 2009) een stabilisatie van het aantal
arbeidsplaatsen verwacht, evenals in 2006 – 2007. Later (2010 – 2011) neemt het aantal
arbeidsplaatsen naar verwachting af, zij het niet in dezelfde mate als in 2004 – 2005. De
ontwikkeling blijft achter bij het nationaal gemiddelde. Dat hangt onder andere samen met
de matige ontwikkeling van het aantal inwoners in Rotterdam.

Industrie
Bouwnijverheid
Groothandel

• De CWI Arbeidsmarktprognoses gaan uit van een sterke groei van het aantal arbeidsplaatsen
in de horeca in de komende jaren. Rotterdam blijft achter bij die groei, maar desalniettemin
neemt het aantal arbeidsplaatsen in de horeca de komende jaren toe. Het groeitempo blijft
overigens achter bij het lange termijn gemiddelde.

Detailhandel
Horeca

• Transport en logistiek heeft in 2006 – 2007 een sterke groei van het aantal arbeidsplaatsen
gekend. Dat was een omslag ten opzichte van het aanzienlijke verlies aan arbeidsplaatsen op
langere termijn (de periode 1988 – 2003). Voor de komende jaren wordt voorzien dat het aantal
arbeidsplaatsen weer zal gaan afnemen, zij het in een wat lager tempo dan in het verleden.

Transport en logistiek
Financiële diensten
Zakelijke diensten

• De financiële diensten hebben zich in 2006 – 2007 enigszins hersteld van de sterke afname
van het aantal arbeidsplaatsen in 2004 – 2005. De recente groei (in 2006 – 2007) zal naar
verwachting niet worden voortgezet. Voor 2010 – 2011 wordt zelfs een lichte afname van het
aantal arbeidsplaatsen verwacht .

Overheid
Onderwijs

• De groei van het aantal arbeidsplaatsen in zakelijke diensten in de afgelopen twee jaar zal
naar verwachting voortduren, zij het in een wat lager tempo. De verwachte groei is gemiddeld
over de periode 2008 – 2011 ongeveer in lijn met de lange termijn trend. De groei blijft
overigens wel achter bij het nationaal gemiddelde.

Zorg en welzijn

• Bij de overheid zijn recentelijk veel arbeidsplaatsen verloren gegaan. Ook voor de komende
jaren wordt dat verwacht. Dit vormt een ingrijpende trendbreuk met het verleden, waarin de
overheid juist een bron van nieuwe werkgelegenheid vormde. Rotterdam wijkt wat dit betreft
niet af van landelijke trends.

Totaal

Creatieve sector
Medisch en zorg

1988-2003

• In het onderwijs wordt groei van het aantal arbeidsplaatsen voorzien, zij het in wat mindere
mate dan in de afgelopen twee jaar en in nog mindere mate dan volgens de historische lange
termijn trend (1988 – 2003).

2004-2005
2006-2007
2008-2009

Binnenstad
-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

2010-2011

3 Namelijk het hoofdkantoor van een bedrijf met offshore-activiteiten (Van Oord). Voor een groot deel betreft dat dus verlies aan arbeidsplaatsen in
administratieve zin. De betrokken werknemers werkten grotendeels al niet in Rotterdam, maar op locatie in het buitenland. Zonder Van Oord nam het
aantal arbeidsplaatsen in de bouwnijverheid in de periode 2006 – 2007 toe met 1.0% per jaar.
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In figuur 3.3 zijn naast prognoses voor 2008/2009 en 2010/2011 ook historische ontwikkelingen
weergegeven. Onderscheiden zijn de lange termijn ontwikkeling in 1988 – 2003, twee jaar met
een matige economische ontwikkeling (2004 –2005), twee jaar met een voorspoedige economische
ontwikkeling (2006 – 2007), prognoses op korte termijn (2008 – 2009) en prognoses voor een wat
verdere toekomst (2010 – 2011).
Wat de totale bedrijvigheid betreft, heeft de werkgelegenheid in 2006 – 2007 een veel gunstiger
ontwikkeling gekend dan de tweejaarsperiode daarvoor. In de komende jaren zal de groei van het
aantal arbeidsplaatsen naar verwachting lager worden dan in de periode 2006 – 2007, met name
onder invloed van de minder gunstige nationale economische ontwikkeling.

Voor twee gebieden is de ontwikkeling nog onderscheiden naar economische sectoren, namelijk
voor de binnenstad en voor het Pact op Zuid gebied. Zowel de absolute ontwikkeling als de
relatieve ontwikkeling is weergegeven. Wat betreft de relatieve ontwikkeling: Naarmate een sector
kleiner is, zal een incidentele uitschieter meer invloed hebben op de totale sector. Zie daartoe
bijvoorbeeld de bouwnijverheid in de binnenstad (zie figuur 3.5). Deze sector is inmiddels vrijwel
volledig verdwenen uit de binnenstad. De spectaculaire procentuele groeicijfers betreffen
ontwikkelingen die in absolute zin zeer gering zijn. Bij de beschrijving van de resultaten gaat de
aandacht daarom vooral uit naar de absolute ontwikkeling.
In de binnenstad neemt de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen naar verwachting met
ongeveer duizend per jaar af in 2008/2009 ten opzichte van 2006/2007. In zorg en welzijn wordt
nog aanzienlijke groei voorzien. Enige groei wordt ook verwacht in zakelijke diensten en horeca.
Het aantal arbeidsplaatsen zal echter naar verwachting afnemen in groothandel, transport en
logistiek en (vooral) de overheid.
In het Pact op Zuid gebied neemt het aantal arbeidsplaatsen in 2008/2009 naar verwachting iets
minder sterk toe dan in 2006/2007 (zie figuur 3.6). Ook in het Pact op Zuid gebied, waar diverse
ziekenhuizen staan, levert zorg en welzijn de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van de
werkgelegenheid. Daarnaast wordt enige groei voorzien in zakelijke diensten en onderwijs.
Sectoren waar het aantal arbeidsplaatsen naar verwachting af zal nemen zijn industrie, transport
en logistiek, de overheid en detailhandel. Dat laatste duidt er mogelijk op dat het bevolkingsdraagvlak voor winkelvoorzieningen in het gebied (met onder andere het Zuidplein) aan het
afkalven is. Ook in 2006/2007 nam het aantal arbeidsplaatsen in detailhandel al iets af.

• Het aantal arbeidsplaatsen in de creatieve sector is in de jaren 2006 en 2007 sterk toegenomen, maar in de twee jaar daarvoor afgenomen. Het is een zeer conjunctuurgevoelige
speerpuntsector. De verwachtingen voor de komende jaren van economische laagconjunctuur
zijn dan ook aanzienlijk lager dan de realisaties in 2006 en 2007. In deze prognoses is
overigens uitgegaan van een ‘business-as-usual’ scenario. Mocht de gerealiseerde groei van de
creatieve sector in de praktijk aanzienlijk hoger uitkomen dan de verwachtingen volgens deze
modelberekeningen, dan is dat waarschijnlijk te danken aan de beleidsintensivering om de
creatieve sector in Rotterdam te stimuleren.
• Het aantal banen in de binnenstad is in 2006 en 2007 ongeveer conform de totale groei
in Rotterdam toegenomen, overigens na een sterke afname in de twee jaar daarvoor.
Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een stabilisatie van het aantal banen.
Naast het onderscheid naar economische sectoren is tevens een onderscheid naar gebieden
mogelijk. Eerst is Rotterdam verdeeld naar vijf typen gebieden (zie figuur 3.4), namelijk grootschalige
bedrijventerreinen, bedrijventerreinen bij de wijk, de binnenstad, woongebieden en specifieke
werkmilieus (meer arbeidsplaatsen dan inwoners, maar geen bedrijventerrein of onderdeel van
de binnenstad; voorbeelden zijn gebieden waar grote onderwijsinstellingen, zorginstellingen of
winkelcentra staan).
Na uitstekende prestaties in de jaren 2006 en 2007 zal de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen op grootschalige bedrijventerreinen (onder andere zeehaventerreinen) naar verwachting
terugvallen. Ook de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de binnenstad en in de woongebieden zal naar verwachting minder gunstig worden. Daarentegen wordt in 2008 en 2009 juist
meer groei voorzien voor bedrijventerreinen bij de wijk en voor specifieke werkmilieus dan in
2006 en 2007.
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• Zorg en welzijn blijft naar verwachting de banenmotor die deze sector de afgelopen jaren al is
geweest. De verwachte groei van het aantal arbeidsplaatsen met ruim 3% per jaar zorgt voor
tweederde deel van de toename van het totaal aantal arbeidsplaatsen in Rotterdam in de
periode 2008 –2009 en zorgt ervoor dat in de periode 2010-2011 het aantal arbeidsplaatsen nog
toeneemt in Rotterdam (zonder zorg en welzijn zou het aantal arbeidsplaatsen in de periode
2010-2011 afnemen met ongeveer duizend per jaar).

FIGUUR 3.5

Ontwikkeling arbeidsplaatsen binnenstad, gemiddeld per jaar
Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter

a. Absolute ontwikkeling

b. Relatieve ontwikkeling
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Bouwnijverheid
Groothandel
Detailhandel
Horeca

FIGUUR 3.4

Ontwikkeling arbeidsplaatsen per gebiedstype, gemiddeld per jaar

Transport en logistiek

Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter
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De zorgsector en zakelijke diensten zijn de grote banenmotoren van de Rotterdamse economie (zie
figuur 4.1a). Voor de jaren 2010/2011 neemt die rol voor zakelijke diensten wat af. Ook in de meeste
andere sectoren is de ontwikkeling in 2010/2011 ongunstiger dan in 2008/2009. De zorgsector
blijft echter op volle toeren doorgroeien. Het aantal banen bij Rotterdamse bedrijven en instellingen zal het sterkst toenemen voor hoog/wetenschappelijk opgeleiden. Ook in de jaren 2010/2011
blijft daarvoor sprake van een sterke groei. Voor het onderscheid naar beroepsniveau resulteert
een soortgelijk patroon.
Naar opleidingsrichting beschouwd kent de richting verzorgend naar verwachting de hoogste
groei. Het aantal arbeidsplaatsen voor technisch opgeleiden zal in 2010/2011 afnemen. Later in
deze monitor zal worden geconstateerd dat er knelpunten voor technisch opgeleid personeel
op zullen gaan treden. Dat hangt niet zozeer af van de grote vraag naar technici, maar vooral van
de ongunstige ontwikkeling van het aanbod (veel uitstroom van personeel en te weinig instroom).
Voor alle opleidingstypen op hoog en wetenschappelijk niveau zal het aantal arbeidsplaatsen
naar verwachting toenemen, ook nog in 2010/2011. Voor een aantal opleidingstypen op laag en
middelbaar niveau zal naar verwachting in 2010/2011 wel sprake zijn van een afname (onder
andere bij technisch opgeleide MBO’ers). Naar beroepsrichting onderscheiden tenslotte, blijkt
dat de richtingen verzorgend en informatica het meest bijdragen aan de groei. In de richtingen
technisch/industrie en economisch-administratief is de terugval in de groei tussen 2008/2009
en 2010/2011 het grootst.

FIGUUR 3.6

Ontwikkeling arbeidsplaatsen Pact op Zuid, gemiddeld per jaar
Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter

a. Absolute ontwikkeling

Om te bepalen hoe de relatieve prestaties van de werkgelegenheidsontwikkeling in Rotterdam
tot en met 2011 moeten worden beoordeeld, is deze ontwikkeling vergeleken met de omliggende
regio (Overig Rijnmond) en met de rest van Nederland (zie figuur 4.1b). Dan blijkt dat de groei
in veel ruimte per arbeidsplaats vergende activiteiten als industrie, groothandel en transport
2008-2009
achterblijft bij het nationaal gemiddelde. Dat geldt overigens ook voor overig Rijnmond, maar
dan in mindere mate. Ook zakelijke diensten en detailhandel ontwikkelen zich in Rotterdam
naar verwachting minder sterk dan nationaal gemiddeld. Voor detailhandel hangt dat vooral
samen met de achterblijvende bevolkingsontwikkeling. Voor belevingsdiensten (onder andere
2006-2007
horeca en cultuur) en de non-profit sectoren openbaar bestuur, onderwijs en zorg daarentegen
loopt Rotterdam min of meer in de pas met het nationaal gemiddelde. Voor bouwnijverheid
zijn de verwachtingen in Rotterdam zelfs iets positiever dan voor Nederland als geheel.
Bij onderverdelingen naar opleidingsniveau, opleidingsrichting en beroepsniveau blijft
Rotterdam voor de onderscheiden categorieën steeds in ongeveer gelijke mate achter bij
het nationaal gemiddelde. Bij de onderverdeling naar opleidingstype bestaat daarop één
uitzondering. De verwachte groei van het aantal arbeidsplaatsen bij Rotterdamse bedrijven en
instellingen is iets hoger dan het nationaal gemiddelde voor VBO verzorgend. Naar beroepsrichting beschouwd zijn er meer uitzonderingen: De opleidingen in pedagogische, verzorgende,
(para-)medische en openbare orde richtingen blijven in de pas lopen met de nationale
verwachtingen. Voor andere beroepsrichtingen geldt dat niet.
In het algemeen kan worden gesteld dat Rotterdam min of meer in de pas loopt met het nationaal
gemiddelde in sectoren, beroepen en opleidingen die samenhangen met ‘consumentengerichte
sectoren’ als non-profit (openbaar bestuur, onderwijs, zorg) en belevingsdiensten. Voor andere
sectoren, beroepen en opleidingen is dat niet het geval (met uitzondering van bouwnijverheid).

b. Relatieve ontwikkeling
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Het is de vraag wat de belangrijkste ‘bronnen’ zijn voor banen voor laagopgeleiden, omdat daar
de werkloosheidsproblematiek het grootst is (zie later in deze monitor). Tevens is duidelijk dat
de sterkste groei van het aantal arbeidsplaatsen naar verwachting bij hoogopgeleiden wordt gerealiseerd. Ook daarbij is het de vraag waar die banen vandaan komen. In figuur 4.2 heeft daarom een
kruising plaatsgevonden van opleidingsniveau naar sector, opleidingsrichting en beroepsrichting.
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Verwachte ontwikkelingen op middellange termijn, namelijk de komende vier jaar, staan
centraal in dit hoofdstuk. Daarbij wordt niet alleen een onderscheid gemaakt naar economische
sectoren, maar ook naar opleiding en beroep.

Ontwikkeling arbeidsplaatsen 2008-2011
Bron: Bureau Louter

a. Absolute ontwikkeling

b. Procentuele ontwikkeling

Arbeidsplaatsen per jaar

% per jaar
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Sector
Industrie
Bouwnijverheid
Groothandel
Transport
Zakelijke diensten
Detailhandel
Belevingsdiensten
Openbaar bestuur
Onderwijs
Zorgsector
Overig
Opleidingsniveau
Basis
Laag
Midden
Hoog/Wet.
Opleidingsrichting
Technisch
Economisch
Verzorgend
Overig
Opleidingstype
Basisonderwijs
MAVO
VBO, technisch
VBO, economisch
VBO, verzorgend
HAVO/VWO
MBO, technisch
MBO, economisch
MBO, verzorgend
HBO, technisch
HBO , economisch
HBO, verzorgend
WO, technisch
WO, economisch
WO, verzorgend
Beroepsniveau
Basis
Laag
Midden
Hoog/Wet.
Beroepsrichting
Pedagogisch
Cultureel
Agrarisch
Technisch/industrie
Transport
(Para-)medisch
Econ.administratief
Informatica
Sociaal-cultureel
Verzorgend
Openbare orde
-1000

In totaal zal het aantal arbeidsplaatsen voor laag opgeleiden in de periode 2008-2011 naar
verwachting iets afnemen. Dat is echter een saldo van verschillende bewegingen. Terwijl in
industrie, groothandel, transport en openbaar bestuur arbeidsplaatsen voor laag opgeleiden
verloren gaan, is in zakelijke diensten, belevingsdiensten en (vooral) de zorgsector sprake van
groei. Ook beschouwd naar opleidingsrichting leveren opleidingen in de richting verzorgend
banen voor laagopgeleiden, maar gaan ze voor technisch opgeleiden verloren. En verzorgende
beroepsrichtingen zorgen ook voor groei, terwijl de beroepsrichtingen technisch/industrie en
economisch-administratief banen verloren zien gaan voor laag opgeleiden. Het aantal arbeidsplaatsen voor middelbaar opgeleiden neemt naar verwachting iets toe. Het patroon van winst
en verlies is ongeveer gelijk aan dat van laag opgeleiden.
Voor hoog opgeleiden zijn de resultaten echter duidelijk anders. Naast de zorgsector leveren
ook zakelijke diensten veel arbeidsplaatsen voor hoogopgeleiden, op gepaste afstand gevolgd door
onderwijs. Slechts in industrie en openbaar bestuur is sprake van enige afname van het aantal
arbeidsplaatsen voor hoog opgeleiden. In tegenstelling tot opleidingen op laag en middelbaar
niveau neemt het aantal arbeidsplaatsen voor technisch opgeleiden op hoog/wetenschappelijk
niveau wel toe, overigens in mindere mate dan voor economische en verzorgende opleidingen.
Naar beroepsrichtingen beschouwd zijn het voor de hoog opgeleiden vooral economischadministratieve beroepen en informatici die de kar trekken.

FIGUUR 4.2

Absolute ontwikkeling arbeidsplaatsen per jaar, naar opleidingsniveau, 2008-2011
Bron: Bureau Louter

a. Laag

b. Middelbaar

c. Hoog

Sector

-500
2008/2009

0

500

1000

2010/2011

1500

2000

2500 -3

-2

-1

Rotterdam

0

1

2

3

Overig Rijnmond

4

5

6

7

Overig Nederland

Industrie
Bouwnijverheid
Groothandel
Transport
Zakelijke diensten
Detailhandel
Belevingsdiensten
Openbaar bestuur
Onderwijs
Zorgsector
Overig
Opleidingsrichting
Technisch
Economisch
Verzorgend
Overig
Beroepsrichting
Pedagogisch
Cultureel
Agrarisch
Technisch/industrie
Transport
(Para-)medisch
Econ.-administratief
Informatica
Sociaal-cultureel
Verzorgend
Openbare orde
-400
0 200
0 200
0 200
-0,4 -200
-0,2 -0,0
0,2 400
0,4 600
0,6 800
0,8 1000
1,0 -400
-0,4 -200
-0,2 -0,0
0,2 400
0,4 600
0,6 800
0,8 1000
1,0 -400
-0,4 -200
-0,2 -0,0
0,2 400
0,4 600
0,6 800
0,8 1000
1,0

WERKGELEGENHEIDSMONITOR ROTTERDAM NAJAAR 2008 – pagina 187

FIGUUR 4.1

Toelichting baanopeningen
Baanopeningen hebben betrekking op alle banen waarvoor een nieuwe werknemer wordt gevraagd. Het grootste deel bestaat uit vervanging. Slechts een
klein deel van de banen betreft een nieuwe baan (‘uitbreiding’). Baanvinders
kunnen schoolverlaters zijn (ongeveer een kwart van het totaal) of mensen
zonder werk (werkloos of toetreders/herintreders op de arbeidsmarkt; ook een
kwart van het totaal). Het grootste deel van de baanvinders (ongeveer de helft)
bestaat echter uit personen die reeds elders een baan hadden.

FIGUUR 4.3

Baanopeningen per jaar bij Rotterdamse bedrijven en instellingen
naar type baanvinders, 2008-2011, exclusief uitzendkrachten
Bron: Bureau Louter
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De sectoren zakelijke diensten en zorg zijn verantwoordelijk voor een groot aantal baanopeningen. Dat is niet verwonderlijk, omdat het in Rotterdam ook grote economische sectoren zijn.
De meeste baanopeningen resulteren voor middelbaar opgeleiden en middelbare beroepen.
Naar opleidingsrichting beschouwd geldt dat voor verzorgende beroepen. Naar beroepsrichting
tenslotte zijn de meeste baanopeningen te vinden bij verzorgende beroepen en economischadministratieve beroepen. Die vertonen ook een aanzienlijke mate van overlap met de sectoren
zakelijke diensten en zorgsector. Goede derde is de beroepsrichting technisch/industrie.
5 De opleidingsrichting ‘overig’ omvat basisonderwijs, VMBO TL en HAVO/VWO. Opleidingen op hoog/wetenschappelijk niveau ontbreken dus voor die
opleidingsrichting.
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Groei van het aantal arbeidsplaatsen vormt niet de enige manier waarop mensen aan een baan
kunnen komen. De dynamiek op de arbeidsmarkt is veel groter. Werknemers stromen uit naar
pensioen/VUT, arbeidsongeschiktheid of naar een ander bedrijf. En werknemers stromen in als
schoolverlater, vanuit een situatie zonder werk (werkloos of als herintreder) of vanuit een andere
baan. In dat laatste wordt in figuur 4.3 inzicht gegeven, op basis van het aantal baanopeningen
per jaar.
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De creatieve sector, medisch en zorg en het haven-industrieel complex (HIC) zijn de drie speerpuntsectoren in het gemeentelijk economisch beleid. Het haven-industrieel complex levert veel
economische groei en in tijden van hoogconjunctuur ook extra banen. De speerpuntsector
medisch en zorg vormt al vele jaren een bestendige banenmotor voor Rotterdam. De creatieve
sector kent vooralsnog een kleine omvang en is sterk conjunctuurgevoelig, maar maakt zo af
en toe een sterke groeispurt door.

Soms wordt gedacht dat de zeer omvangrijke werkgelegenheid in medisch en zorg vooral is te
danken aan het grote aantal kleine banen (minder dan 12 uur werkzaam per week). Uit figuur 5.4
blijkt dat hiervan slechts in beperkte mate sprake is. Het geldt wel voor verpleeghuizen, maar in
medisch en zorg als geheel ligt het aandeel van de kleine banen in het totaal aantal banen slechts
iets boven het Rotterdams gemiddelde van zes procent. In de andere twee speerpuntsectoren is
het aandeel zelfs veel lager. De sectoren bij uitstek met relatief veel kleine banen zijn detailhandel en belevingsdiensten (waaronder horeca). Voor diverse sectoren is het aandeel kleine banen
zeer laag (bijvoorbeeld in industrie, bouwnijverheid, groothandel en openbaar bestuur).

Afbakening speerpuntsectoren
De indeling van de creatieve sector en de onderverdeling in drie onderdelen is
gebaseerd op TNO (2005) ‘Creatieve industrie in Rotterdam’. Tot medisch en zorg
is ook ‘zorggerelateerde bedrijvigheid’ gerekend (activiteiten in industrie en
handel die samenhangen met het medisch complex). Op dit moment vindt een
heroverweging van de afbakening van deze speerpuntsector plaats. Vooralsnog is
hier, omwille van de vergelijkbaarheid in de tijd, nog van de bestaande, ruime,
afbakening uitgegaan. Daarin wordt de volledige welzijnssector nog tot de
speerpuntsector gerekend. In hoofdstuk 2 van de Economische Verkenning
Rotterdam staan al gegevens voor de nieuwe afbakening van deze speerpuntsector. Het haven-industrieel complex bestaat uit arbeidsplaatsen op zeehaventerreinen, aangevuld met zondermeer als ‘zeehavengerelateerde activiteiten’ aan te
merken bedrijvigheid elders in de stad. De afbakening is gebaseerd op Bureau
Louter (2003). ‘De haven in zicht’. Niet meegerekend zijn werkgelegenheidseffecten als gevolg van uitbesteding van activiteiten door zeehavengerelateerde
activiteiten bij andere bedrijven in Rotterdam.

6 Althans volgens de ruime afbakening van medisch en zorg (zie het kader ‘Afbakening speerpuntsectoren’).

FIGUUR 5.1

Bedrijvigheid in speerpuntsectoren sinds 1988, Creatieve sector
Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter
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In alle drie speerpuntsectoren was tussen januari 2007 en januari 2008 sprake van groei van
het aantal arbeidsplaatsen, in absolute zin het meest in het haven-industrieel complex (met
bijna 2.000 arbeidsplaatsen), in relatieve zin het meest in de creatieve sector (met 6.6%).
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• Het aantal banen in de ‘creatieve sector’ is de laatste jaren weer sterk toegenomen na een
periode van matige ontwikkeling. De speerpuntsector is sterk conjunctuurgevoelig, maar
heeft over de periode 1988 –2008 gemiddeld een aanzienlijk hogere groei gekend dan het
nationaal gemiddelde. Van de drie speerpuntsectoren is dit de sector met het kleinste aantal
banen.

• De speerpuntsector ‘medisch en zorg’ is de afgelopen twee decennia sterk gegroeid en levert
in Rotterdam inmiddels meer banen dan het haven-industrieel complex 6. Terwijl de meeste
banen op dit moment te vinden zijn bij ziekenhuizen en verpleeghuizen, heeft de sterkste
relatieve groei plaatsgevonden bij de overige zorg en overig welzijn.

150
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In de figuren 5.1, 5.2 en 5.3 staat de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in
de drie speerpuntensectoren. In de figuren staat tevens het exacte aantal banen en vestigingen
in 2008. In grote lijnen kan het volgende worden geconcludeerd:

• Het aantal banen in het ‘haven-industrieel complex’ nam tot halverwege de jaren negentig
af. Daarna was sprake van periodes van groei en afname van het aantal banen. De speerpuntsector heeft geprofiteerd van de economische hoogconjunctuur sinds 2005. Groei heeft vooral
plaatsgevonden bij op het zeehaventerrein gevestigde ‘overige bedrijvigheid’ (dus buiten
industrie, groothandel en transport).
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De ruimtelijke verdeling over de stad verschilt sterk tussen de speerpuntsectoren (zie tabel 5.1).
Het haven-industrieel complex is vrijwel uitsluitend op zeehaventerreinen gevestigd en de
creatieve sector voor een groot deel in de binnenstad. Medisch en zorg komt, volgens
verwachting, vrijwel niet op bedrijventerreinen voor. Een deel is gevestigd in de binnenstad
(onder andere het Erasmus MC), een deel in specifieke werkgebieden (onder andere grote
ziekenhuizen) en een aanzienlijk deel in woongebieden.

5		 ONTWIKKELINGEN IN SPEERPUNTSECTOREN

Ves
WP

Ves
WP

FIGUUR 5.2

FIGUUR 5.3

Bedrijvigheid in speerpuntsectoren sinds 1988, Haven-industrieel complex

Bedrijvigheid in speerpuntsectoren sinds 1988, Medisch en zorg

Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter

Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter
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6		 WERKGELEGENHEID IN DEELGEBIEDEN

TABEL 5.1

"SCFJETQMBBUTFOOBBSHFCJFETUZQF

Tussen deelgebieden in Rotterdam bestaan verschillen in relatieve vertegenwoordiging van
typen bedrijvigheid en in de groei per type bedrijvigheid. Daar wordt hier aandacht aan besteed.
Dat gebeurt voor vier typen indelingen, namelijk voor de deelgemeenten, voor de binnenstad,
voor het Pact op Zuid gebied en per krachtwijk.

#SPO#3;#FXFSLJOH#VSFBV-PVUFS

Arbeidsplaatsen

Medisch en zorg

HIC

2008

2007

2008

2007

2008

10.470

11.158

57.653

58.127

55.776

57.667

DEELGEMEENTEN

Sinds het einde van de jaren tachtig is het aantal arbeidsplaatsen vooral sterk toegenomen in
de deelgemeenten aan de oostzijde van Rotterdam (Prins Alexander, Kralingen/Crooswijk) en op
een aantal nieuwe grootschalige bedrijventerreinen (Europoort, Bedrijvenpark RNW), aldus de
werkgelegenheidsmonitor najaar 2007. Hier worden meer recente ontwikkelingen gevolgd.
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Aandeel in:
Binnenstad
Zeehaventerreinen
Overige bedrijventerreinen
Speciﬁeke werkgebieden
Woongebieden
Buitengebied

43,6%

39,5%

26,5%

26,3%

7,2%
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6,5%
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1,3%

1,1%

87,9%

88,6%

17,9%

17,1%

3,8%

3,6%

0,7%

0,7%

7,2%

5,4%

27,6%

27,3%

4,0%

3,3%

24,6%

29,4%

40,7%

41,7%

0,2%

0,2%

0,1%

0,2%

0,1%

0,2%

0,0%

0,0%

Toelichting bij figuur 6.1
Weergegeven is het aantal arbeidsplaatsen en het aantal vestigingen als index
ten opzichte van 2000. Naast het centrum zijn er twaalf deelgemeenten. In de
figuur zijn die aangevuld met zes grootschalige bedrijventerreinen. In de
deelgemeenten liggen overigens ook bedrijventerreinen ‘bij de wijk’ en specifieke
werkgebieden, zoals grote winkelcentra, kantoorlocaties en locaties met grootschalige voorzieningen.

FIGUUR 5.4

Percentages banen kleiner dan 12 uur, 2008

Tussen de deelgemeenten bestaan grote verschillen in het aantal arbeidsplaatsen (zie figuur 6.1).
Rotterdam Centrum is de absolute nummer één, op gepaste afstand gevolgd door deelgemeente
Prins Alexander. Het andere eind van het spectrum wordt gevormd door Pernis (overigens
omgeven door grootschalige bedrijventerreinen die niet tot Pernis worden gerekend) en Hoek
van Holland.
In de periode 2000 – 2008 is het aantal arbeidsplaatsen in een beperkt aantal deelgemeenten
sterk toegenomen, namelijk Prins Alexander (met afvlakking van het groeitempo in de laatste
jaren) en Hoogvliet. Ook op het grootschalige bedrijventerrein Europoort was de groei hoog.
In de meeste deelgemeenten bleef het aantal arbeidsplaatsen de laatste acht jaar ongeveer gelijk
(minder dan tien procent toe- of afname). Slechts in Hoek van Holland was sprake van een iets
sterkere afname van het aantal arbeidsplaatsen. Op de meeste grootschalige bedrijventerreinen
nam het aantal arbeidsplaatsen sinds 2000 af, soms met tien procent of meer. Dat geldt zelfs voor
het vrij nieuwe bedrijventerrein Bedrijvenpark RNW. In het algemeen geldt dat de werkgelegenheid op bedrijventerreinen groeit op het moment dat nog ruimte uitgegeven kan worden. Naar
het bedrijventerrein verplaatste bedrijven zorgen dan voor groei van het aantal arbeidsplaatsen.
Wanneer een bedrijventerrein eenmaal is ‘volgelopen’ neemt het aantal arbeidsplaatsen veelal
eerder af dan toe, omdat bij de gevestigde bedrijven op een zelfde oppervlak door efficiencyverhoging met minder mensen gewerkt gaat worden.

Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter
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Haven-industrieel complex

Medisch en zorg

In figuur 6.2 is de procentuele ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen per jaar nog gesplitst
naar drie deelperioden. Daaruit blijkt onder andere dat in 2007 het aantal arbeidsplaatsen in
relatieve zin sterk is toegenomen in Delfshaven en Feijenoord en op de grootschalige bedrijventerreinen Waalhaven en Europoort.

Chemie en raffinage
Overige industrie
Groothandel
Transport
Overige bedrijvigheid
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BINNENSTAD

Sinds het jaar 2000 is het aantal arbeidsplaatsen in de binnenstad (waartoe ook de Kop van Zuid
behoort) ongeveer gelijk gebleven, met enige schommelingen in de tijd (zie figuur 6.3). Tussen
sectoren bestaan wel verschillen. Onderwijs en de zorgsector kenden groei. In typische binnenstadssectoren als belevingsdiensten, openbaar bestuur, en kennisdiensten (zakelijke en financiële
diensten) bleef het aantal banen ongeveer op hetzelfde peil. In de detailhandel nam het aantal
banen de laatste jaren zelfs wat af in de binnenstad.
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Creatieve sector
2007

FIGUUR 6.1

Arbeidsplaatsen en vestigingen in deelgemeenten en op grootschalige
bedrijventerreinen

Arbeidsplaatsen en vestigingen in deelgemeenten en op grootschalige
bedrijventerreinen (vervolg)

Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter

Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter
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FIGUUR 6.1
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Ontwikkeling arbeidsplaatsen naar deelgemeenten en grootschalige
bedrijventerreinen in Rotterdam
Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter
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TABEL 6.1

"BOEFFMCJOOFOTUBEJO3PUUFSEBNTUPUBBMQFSTFDUPS °

Overschie

#SPO#3;#FXFSLJOH#VSFBV-PVUFS
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FIGUUR 6.2

Arbeidsplaatsen en vestigingen in binnenstad Rotterdam
Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter

Industrie

Belevingsdiensten

WERKGELEGENHEIDSMONITOR ROTTERDAM NAJAAR 2008 – pagina 200

Vest
WP
432
71

2000

2002

2004

2006

2008

175
150
125
100
75
50
25
0

Bouwnijverheid

31
394
2002

2004

2006

2008

175
150
125
100
75
50
25
0

Groothandel
209
1656

2002

2004

2006

2008

175
150
125
100
75
50
25
0

Transport
6028
162

2002

2004

2006

2008

175
150
125
100
75
50
25
0

Kennisdiensten
1240
27649

2002

2004

2006

2008

175
150
125
100
75
50
25
0

Detailhandel
850
7097

2002

2008

9282
74

2000

2002

2004

2006

2008

175
150
125
100
75
50
25
0

Vest
WP

6723

175
150
125
100
75
50
25
0

Vest
WP

59

2000

2002

2004

2006

2008

14731
204

175
150
125
100
75
50
25
0

Vest
WP

2000

2002

2004

2006

2008

350
300
250
200
150
100
50
0

Vest
WP

1401
32

2000

2002

2004

2006

2008

2004

2006

2008

175
150
125
100
75
50
25
0

109
106
103
100
97
94
91
88

Vest
WP

84567
3580

2000

2002

2004

2006

2008

Ontwikkeling arbeidsplaatsen (2000 = 100)
Ontwikkeling vestigingen (2000 = 100)
432 Aantal arbeidsplaatsen, 2008
71 Aantal vestigingen, 2008

Het deel van de Rotterdamse arbeidsplaatsen dat in de binnenstad is gevestigd, is sinds het einde
van de jaren tachtig voor materiaalgeoriënteerde activiteiten sterk afgenomen 7, voor informatiegeoriënteerde activiteiten (voornamelijk kantoren) iets afgenomen en voor personengeoriënteerde activiteiten iets toegenomen (tabel 6.1). Er kan worden geconcludeerd dat de binnenstad vooral
een belangrijke vestigingslocatie is voor kennisdiensten, openbaar bestuur en belevingsdiensten.
Binnen Rotterdam vervult de binnenstad dus vooral een CBD-functie (Central Business District,
met veel kantoren) en een ontmoetingsfunctie (belevingsdiensten).
PACT OP ZUID

Het Pact op Zuid gebied bestaat voor een groot deel uit woongebieden. Daarnaast bevat het gebied
een aantal kleine bedrijventerreinen. Ook is er een groot winkelcentrum gevestigd (Zuidplein).
Het aantal arbeidsplaatsen in het Pact op Zuid gebied is sinds 2000 ongeveer gelijk gebleven
(zie figuur 6.4). In materiaalgeoriënteerde sectoren als industrie, bouwnijverheid, groothandel en
transport nam het aantal arbeidsplaatsen af. Dat geldt ook voor detailhandel. De grootste
winnaars waren de zorgsector, openbaar bestuur en (vooral de laatste jaren) kennisdiensten 8.
Op wat langere termijn is het deel van de Rotterdamse arbeidsplaatsen dat in het Pact op Zuid
gebied is gevestigd voor de totale bedrijvigheid ongeveer gelijk gebleven (zie tabel 6.2). Het aandeel
van materiaalgeoriënteerde activiteiten is na 1998 iets afgenomen. Het aandeel van informatiegeoriënteerde activiteiten is sinds 1998 iets toegenomen, na een periode van gestage afname.
Uit tabel 6.2 kan afgelezen worden dat het Pact op Zuid gebied vooral een belangrijke vestigingslocatie is voor de zorgsector. Er zijn enkele ziekenhuizen gevestigd met een belangrijke streekfunctie. Daarnaast zijn ook detailhandel en onderwijs relatief sterk vertegenwoordigd.
Gezamenlijk nemen de zorgsector, onderwijs en detailhandel maar liefst 60% van alle arbeidsplaatsen in het Pact op Zuid gebied voor hun rekening. In de overige delen van Rotterdam is
dat slechts 31%.
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KRACHTWIJKEN

De zeven krachtwijken in Rotterdam (zie het kader ‘Krachtwijken’) verschillen onderling zeer
sterk in omvang (zie figuur 6.5). Terwijl in Oud Zuid en Rotterdam West sprake is van een respectabel
aantal arbeidsplaatsen (respectievelijk 23.3 en 16.2 duizend), komt het aantal arbeidsplaatsen in
Bergpolder en Overschie niet boven de duizend. Over de gehele periode 2000 –2008 bezien is het
aantal arbeidsplaatsen in de krachtwijken toegenomen. Dat is voornamelijk te danken aan Oud
Zuid. Daar nam vooral in het begin van het decennium het aantal arbeidsplaatsen sterk toe, dankzij de Kop van Zuid (onderdeel van deze krachtwijk; zie het kader). Opvallend is dat het aantal
arbeidsplaatsen in de krachtwijken en in de overige woongebieden sinds 2000 is toegenomen,
terwijl het in de werkgebieden (het stadscentrum en de grootschalige bedrijventerreinen)
afnam. Daarbij speelt de geografische indeling van deze krachtwijk (inclusief de Kop van Zuid;
zie het kader) echter een belangrijke rol. Indien de Kop van Zuid aan de werkgebieden wordt
toegerekend in plaats van aan de krachtwijken (zie de stippellijnen bij ‘Totaal krachtwijken’ en
‘Werkgebieden’ in figuur 6.5), zou de ontwikkeling in de werkgebieden zelfs iets gunstiger zijn
dan in de krachtwijken.
7 Die afname heeft overigens vooral tussen 1988 en 1998 plaatsgevonden (van 28.502 naar 12.750 arbeidsplaatsen in materiaalgeoriënteerde activiteiten
in de binnenstad). In 2008 waren er nog 10.258 arbeidsplaatsen. Tussen 1988 en 1998 nam het aantal arbeidsplaatsen in transport af van 15.683 naar
6.703. In de binnenstad gaat het daarbij overigens ook om kantoorfuncties in de transportsector.
8 Dat laatste hangt vooral samen met de verplaatsing van het hoofdkantoor van Unilever van het Weena naar de fabriekslocatie op Zuid.
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FIGUUR 6.3

De onderscheiden sectoren kunnen nog verder worden gebundeld, namelijk tot:
• materiaalgeoriënteerde activiteiten, die zich bezighouden met de winning, productie en
distributie van materiële goederen (industrie, bouwnijverheid, groothandel, transport,
facilitaire diensten, overig);
• informatiegeoriënteerde activiteiten, die zich voornamelijk bezighouden met het verkrijgen,
verwerken en verstrekken van informatie (kennisdiensten, openbaar bestuur). Deze activiteiten zijn grotendeels in kantoren gevestigd;
• personengeoriënteerde activiteiten, die zich bezighouden met allerlei typen dienstverlening
aan particulieren (detailhandel, belevingsdiensten, onderwijs, zorgsector).

Door minister Vogelaar zijn veertig krachtwijken aangewezen, verdeeld over 18
steden. In totaal wonen er bijna 800.000 mensen in een krachtwijk en zijn er
230.000 arbeidsplaatsen. Rotterdam heeft 7 krachtwijken. De krachtwijken
bestaan uit één of meer viercijferige postcodegebieden. Dit principe is op vrij
rigide wijze doorgevoerd. Zo bestaat postcode 3072 in Oud Zuid naast een aantal
wat oudere woongebieden ook uit de fonkelnieuwe Kop van Zuid. Soms zijn de
gebieden niet aaneengesloten (bijvoorbeeld Rotterdam Noord). En er zijn postcodegebieden die zelf niet in een krachtwijk liggen, maar worden ‘omringd’ door
postcodegebieden die wel tot een krachtwijk behoren. De krachtwijken verschillen onderling sterk in omvang. Het aantal inwoners in Oud Zuid (na Nieuw-West
in Amsterdam de krachtwijk met de meeste inwoners) is een factor tien hoger
dan in Overschie en Bergpolder.

Arbeidsplaatsen en vestigingen in Pact op Zuid gebied
Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter
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TABEL 6.2

"BOEFFM1BDUPQ;VJEHFCJFEJO3PUUFSEBNTUPUBBMQFSTFDUPS °
#SPO#3;#FXFSLJOH#VSFBV-PVUFS
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1988 (%)

1998 (%)

2007 (%)

Ontwikkeling aandeel

Industrie

14,0

13,3

15,2

Eerst iets af-, daarna iets toegenomen

Bouwnijverheid

15,5

14,5

11,3

Afgenomen

Groothandel

8,1

10,3

8,2

Eerst iets toe-, daarna afgenomen

Transport

5,8

6,7

4,3

Eerst iets toe-, daarna afgenomen

Kennisdiensten

5,8

5,1

7,0

Eerst iets af-, daarna iets toegenomen

Detailhandel

25,8

23,4

21,2
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Belevingsdiensten

11,8

11,7

11,6

Blijft vrijwel gelijk

Openbaar bestuur

12,2

7,4

8,0

Onderwijs

21,7

22,0

21,1

Recent iets afgenomen
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26,4

28,9

28,3
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19,7
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34,7
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1,4
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Informatiegeoriënteerd
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5,7
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TOTAAL
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Krachtwijken
FIGUUR 6.4

7		 WERKLOOSHEID

FIGUUR 6.5

Arbeidsplaatsen en vestigingen per krachtwijk
Bron: BRZ; Bewerking: Bureau Louter
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Rotterdam West

en

Gegevens van het CWI leveren een recent beeld van de ontwikkeling van het aantal ‘niet-werkzame werkzoekenden’ (het door het CWI gehanteerde werkloosheidsbegrip). Sinds eind 2005 is het
aantal werklozen gestaag afgenomen. Dat geldt voor Nederland totaal, voor Rotterdam, voor de
andere drie grote steden en voor Overig Rijnmond (zie figuur 7.1).
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In Rotterdam nemen werklozen die zoeken naar elementaire beroepen een nog groter aandeel in
dan nationaal gemiddeld (zie figuur 7.4). Dit betreft een groep die relatief moeilijk bemiddelbaar is
op de arbeidsmarkt. Uit de ontwikkeling van het aantal werklozen in het laatste jaar blijkt deze
groep relatief het minst van de economische hoogconjunctuur geprofiteerd te hebben. Dat geldt
zowel voor Rotterdam als voor Nederland als geheel. In technische, transport- en economischadministratieve beroepen nam het aantal werklozen in een jaar tijd met ruim 15% af. Dat geldt
voor Nederland en in iets mindere mate voor Rotterdam. Opvallend was de zeer sterke afname
van het aantal werklozen in transport in Overig Rijnmond. Dat betreft voor een deel mensen die
werk hebben gevonden in de Rotterdamse haven.
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Ook naar opleidingsniveau beschouwd blijkt dat de groep met de minst gunstige kwalificaties
voor de arbeidsmarkt (degenen met slechts een opleiding op basisniveau) in Rotterdam duidelijk
sterker is vertegenwoordigd dan het nationaal gemiddelde. Dat geldt overigens ook voor de
andere drie grote steden (zie figuur 7.5). Het aandeel van hoog en wetenschappelijk opgeleide
werklozen in het totaal aantal werklozen is in Rotterdam juist laag. Dat kan samenhangen met
het feit dat er vergeleken met andere grote steden relatief weinig hoogopgeleiden in Rotterdam
wonen. De afname van de werkloosheid onder personen met een opleiding op basisniveau is
duidelijk lager dan het gemiddelde. Opvallend is dat in Nederland in 2008 verder geen sterkere
afname resulteert naarmate het opleidingsniveau hoger is. Voor de periode augustus 2006 –
augustus 2007 was dat nog wel het geval.

2%

Rotterdam

Op basis van de gegevens van het CWI kan voor alle postcodegebieden in Nederland de ontwikkeling van het aantal werklozen worden bepaald. Voor het meest recente jaar staat die ontwikkeling
in figuur 7.7. In de blauw gekleurde gebieden is het aantal werklozen sterker afgenomen dan
gemiddeld in Nederland. Er blijkt sprake te zijn van lokale verschillen in de ontwikkeling van
het aantal werklozen. In het westelijk deel van Rotterdam-Noord is het aantal werklozen in veel
wijken relatief sterk afgenomen. Voor veel gebieden ten noorden van het centrum en in
Rotterdam-Zuid geldt dat juist niet.
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FIGUUR 7.4

Niet-werkzame werkzoekenden naar beroepsgroepen
Bron: CWI; Bewerking: Bureau Louter

Het aandeel van werklozen tendeert toe te nemen met oplopende leeftijd (zie figuur 7.6). Dat geldt
des te meer wanneer men zich realiseert dat de omvang van de beroepsbevolking onder de groep
55 – 64 jaar aanzienlijk lager is dan onder de groep 35 – 44 jaar. Wat betreft de samenstelling van Nederland
de werklozen naar leeftijd wijkt Rotterdam niet duidelijk af van het nationaal gemiddelde.
Met uitzondering van een (kleine) groep jongeren in de leeftijdscategorie 15 – 24 jaar, tendeert de G3
afname van de werkloosheid minder sterk te worden met oplopende leeftijd. Dat geldt niet alleen
voor Nederland als geheel, maar ook voor Rotterdam.
OvRijnmond
Tenslotte moet worden vermeld dat het aandeel langdurig werklozen (meer dan drie jaar) in het
totale werklozenbestand in Rotterdam hoger is dan gemiddeld in Nederland en ook hoger dan
in de andere drie grote steden. Daar werd al op gewezen in hoofdstuk 3 van de Economische
Verkenning Rotterdam en, veel uitvoeriger, in de werkgelegenheidsmonitor van dit voorjaar.
Langdurig werklozen zijn relatief moeilijk naar betaald werk te leiden.
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In figuur 7.2 is dat gedetailleerder uitgewerkt. Daaruit blijkt dat het tempo waarin de werkloosheid
is afgenomen in 2008 iets lager was dan in 2006 en 2007, maar dat zelfs tot en met september
2008 het aantal niet-werkzame werkzoekenden nog is afgenomen. Rotterdam loopt daarbij in
2008 in de pas met de nationale ontwikkeling, terwijl in 2007 de afname van de werkloosheid
nog achterbleef. Dat hing samen met de wat tegenvallende ontwikkeling van de werkgelegenheid
in Rotterdam in dat jaar.
Van de vier grote steden kent Rotterdam het hoogste werkloosheidspercentage (zie figuur 7.3).
In Overig Rijnmond daarentegen is de werkloosheid ruim lager dan het nationaal gemiddelde.
Velen die in Overig Rijnmond wonen, werken in Rotterdam. Het is de bekende paradox van grote
steden in het algemeen en van Rotterdam in het bijzonder: veel werkgelegenheid bij bedrijven
en instellingen in de stad, maar tevens veel werkloze inwoners. Dat roept de vraag op wat de
samenstelling is van het werklozenbestand en hoe de ontwikkeling van verschillende groepen
werklozen het laatste jaar is verlopen.

FIGUUR 7.5

Niet-werkzame werkzoekenden naar opleidingsniveau
Bron: CWI; Bewerking: Bureau Louter
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Krapte-indicator CWI
Recentelijk heeft het CWI een indicator voor de krapte op de arbeidsmarkt
ontwikkeld. Deze is berekend als het aantal vacatures gedeeld door het aantal
werklozen met een werkloosheidsduur van minder dan zes maanden. Het gaat
hierbij om de vacatures bij het CWI. Dat is een deel van het totale aantal
vacatures. Het CWI geeft aan dat de krapte-indicator slechts op betrouwbare
wijze kan worden bepaald voor beroepen op laag en middelbaar niveau.
Bovendien moeten de beroepen voldoende massa hebben om tot betrouwbare
uitspraken te komen. De berekende scores zijn door het CWI omgezet in vijf
kwalificaties, van zeer ruim tot zeer krap.

Recentelijk heeft het CWI een indicator ontwikkeld om de krapte op de arbeidsmarkt te meten.
Deze indicator is slechts voor laag en middelbaar opgeleiden bruikbaar. Ondanks de hoge
werkloosheid was van begin 2006 tot oktober 2007 in Rotterdam veelal sprake van een hogere
krapte op de arbeidsmarkt dan het nationaal gemiddelde (zie figuur 8.1). Dat hangt samen met het
feit dat bij het bepalen van de krapte het aantal kortstondig werklozen relevant wordt geacht (zie
het kader ‘Krapte-indicator CWI’). Na oktober 2007 was de krapte op de arbeidsmarkt in Rotterdam voor laag- en middelbaar opgeleiden gelijk aan of lager dan het nationaal gemiddelde. Sinds
begin van het jaar neemt de krapte in Rotterdam echter weer sterker toe dan het nationaal gemiddelde. In de werkgelegenheidsmonitor voorjaar 2008 (waarin de krapte tot maart 2008 bekend
was) werd al de verwachting uitgesproken dat de krapte op de arbeidsmarkt in Rotterdam sterk
toe zou nemen. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn geweest. Voor juli en augustus 2008 werd de
arbeidsmarkt voor laag- en middelbaar opgeleiden in Rotterdam als ‘zeer krap’ gekarakteriseerd
door het CWI. In september 2008 lag de krapte op de arbeidsmarkt in Rotterdam overigens weer
lager dan in augustus. Ook in de overige grootstedelijke gebieden en in Nederland nam de krapte
iets af. In zowel 2006 als 2007 was in september juist sprake van een toename van de krapte op de
arbeidsmarkt. Dat vormt een aanwijzing dat de economische ontwikkeling op zijn retour is. Over
de mate waarin dat proces door de kredietcrisis zal worden versneld valt op het moment dat deze
tekst is opgesteld (oktober 2008) niets met zekerheid te zeggen.

Voor 28 beroepen op middelbaar of laag niveau is de krapte op de arbeidsmarkt per juli 2008
bepaald (zie figuur 8.2). In Rijnmond was voor maar liefst tien van de dertien technische beroepen
sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Voor economische en verzorgende beroepen op laag en
middelbaar niveau was de arbeidsmarkt in de helft van de gevallen zeer krap. Over de gehele linie
was de arbeidsmarkt dus krap tot zeer krap, vooral voor technische beroepen.

FIGUUR 8.1

Krapte-indicator arbeidsmarkt volgens CWI
Bron: CWI; Bewerking: Bureau Louter
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Ook voor de komende jaren worden knelpunten voorzien. In figuur 8.3 is dat aangegeven voor
opleidingstypen, onderscheiden naar opleidingsniveau en opleidingsrichting. De indicator is
ontwikkeld door het ROA en geeft een indicatie van vraag naar en aanbod van personeel met een
bepaalde opleiding. De vijftig opleidingstypen met de grootste voorziene knelpunten staan ook in
de figuur. Naarmate het opleidingsniveau hoger is, resulteert een hogere score op de knelpuntenindicator. De onderlinge verschillen zijn echter niet groot. Dat wijst erop dat knelpunten over de
hele linie worden voorzien, ook voor lager opgeleiden. Naar opleidingsrichting beschouwd zijn
de onderlinge verschillen wat groter. Ook hier komt techniek eruit als de richting met de grootste
knelpunten.
In de lijst van opleidingstypen met de grootste voorziene knelpunten is met kleuren een nadere
typering aangegeven. Bij het aantal werkenden is de kleur van het opleidingsniveau aangegeven,
bij de knelpunten de kleur van de opleidingsrichting. Hoewel er in de lijst veel opleidingstypen
met een hoog/wetenschappelijk opleidingsniveau staan, zijn ook opleidingstypen met een
middelbaar/laag opleidingsniveau ruim vertegenwoordigd. Naar richting beschouwd is het beeld
veel duidelijker: in de top -10 staan maar liefst acht technische opleidingen, aangevuld met twee
0,9
lerarenopleidingen.
0,8

Bij het bepalen van knelpunten op de arbeidsmarkt spelen uitstroom en instroom een rol.
0,7
Wat betreft uitstroom wordt
veelvuldig gewezen op de veroudering van het personeelsbestand,
waardoor meer mensen0,6
richting de pensioensgerechtigde leeftijd gaan en er een grote vervangingsvraag ontstaat. Aan de andere kant vindt instroom plaats, met name van schoolverlaters.
Het aandeel van jongeren
0,5 in de beroepsbevolking geeft aan waar in de afgelopen jaren sprake
is geweest van een grote instroom.
0,4

Het aandeel van de leeftijdscategorie
60 – 64 jaar in de totale werkzame beroepsbevolking blijkt
0,3
laag te zijn (zie figuur 8.4). Daaruit mag worden afgeleid dat de vrees dat er op korte termijn een
grote vervangingsvraag0,2
zal ontstaan in verband met pensionering van personeel overtrokken
lijkt te zijn. Wel zijn er echter sectoren waar deze problematiek in relatief sterke mate optreedt.
0,1
Bij uitstek is dat het geval
voor landbouw. Het is overigens de vraag of mensen die met pensioen
gaan in die sector wel vervangen
zullen worden, gezien het gestaag teruglopende aantal
0,0
agrarische bedrijven. Bovendien is deze sector voor de beroepsbevolking van Rotterdam minder
van belang.
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8		 KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT EN VACATURES

FIGUUR 8.3

Krapte-indicator arbeidsmarkt volgens CWI per beroep, juli 2008
Bron: CWI; Bewerking: Bureau Louter

a. Krapte-indicator

b. Aandeel vacatures

Toekomstige knelpunten tot 2012 naar opleiding, Nederland
Bron: ROA; Bewerking: Bureau Louter
a. Aantal werkenden (*1000) b. Knelpunten ROA
Opleidingsniveau

Technisch
lagere weg- en waterbouwkundige beroepen

Basis
Laag
Middelbaar
Hoog
Wetenschappelijk

lagere algemene transportberoepen
lagere metaalkundige beroepen
lagere technische beroepen neg
lagere algemeen agrarische beroepen
middelbare grafische beroepen ed
lagere technische beroepen (ongeacht specialisatie)
Economisch
middelbare bedrijfskundige beroepen
middelbare commerciële beroepen ed
middelb. administratieve beroepen (excl automatisering ed) ed
middelbare commercieel-agrarische beroepen
middelbare administratieve beroepen (automatisering ed) ed
lagere administratieve beroepen
Verzorgend
middelbare beveiligingsberoepen
middelbare algemeen verzorgende beroepen
lagere verkoopberoepen
lagere beveiligingsberoepen
middelbare sociaal-maatschappelijke beroepen ed
lagere algemeen verzorgende beroepen ed
middelbare verkoopberoepen
middelbare algemene (para)medische beroepen
Elementair
elementaire beroepen
ruim krap

zeer krap
Rijnmond

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0%

10%

Zuidelijk Noord-Holland
2,5

3,0

20%

30%
Nederland

200

400

600

50 grootste opleidingstypen
HBO lerarenopleiding natuur en techniek
HBO elektrotechniek
MBO werktuigbouw en mechanische techniek
MBO elektrotechniek
MBO bouw
VMBO bouw
VMBO metaal
HBO laboratorium
HBO lerarenopleiding basisonderwijs
VMBO elektrotechniek
WO rechten en bestuurskunde
VMBO voertuigentechniek
VMBO tl
HBO verpleegkunde
WO wiskunde en natuurwetenschappen
MBO verpleging
HBO accountancy en bedrijfseconomie
MBO motorvoertuigentechniek en tweewielers
WO sociale wetenschappen
MBO voeding, natuur en milieu
HBO informatica
HAVO/VWO
MBO grafische techniek
MBO administratie en logistiek
HBO bedrijfskunde
WO (dier)geneeskunde
MBO verzorging
WO letteren
Basisonderwijs
MBO secretariaat
MBO openbare orde en veiligheid
HBO (fysio)therapie
MBO vervoer
MBO dokters-, tandarts- en dierenartsassistent
HBO werktuigbouwkunde
HBO personeel en arbeid
HBO uitvoerende en beeldende kunsten
HBO commerciële economie
WO econom(etr)ie
MBO facilitaire dienstverlening
HBO maatschappelijk werk en hulpverlening
MBO uiterlijke verzorging
VMBO landbouw en natuurlijke omgeving
MBO horeca
VMBO (uiterlijke) verzorging
VMBO consumptief en levensmiddelentechniek
VMBO administratie,handel en mode
WO bedrijfskunde
MBO sociaal-pedagogisch en welzijn
MBO handel

zeer groot

0

lagere procestechnische beroepen

zeer groot

3000

groot

2000

groot

1000

enige

0

vrijwel geen

lagere bouwkundige beroepen

Technisch
Economisch
Verzorgend
Overig

enige

middelb. elektrotechnische beroepen (excl automatisering ed)

vrijwel geen

Opleidingsrichting

middelbare metaalkundige beroepen

geen

middelbare bouwkundige beroepen

geen
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middelbare werktuigbouwkundige beroepen ed

gemiddelde 2005-2006

WERKGELEGENHEIDSMONITOR ROTTERDAM NAJAAR 2008 – pagina 213

FIGUUR 8.2

Het aandeel van de leeftijdscategorie 15 – 24 jaar in de totale werkzame beroepsbevolking ligt
nationaal rond de tien procent (zie figuur 8.5) en in Rotterdam iets lager. Aangezien deze leeftijdscategorie in Nederland 17.9% vormt van de totale bevolking van 15 tot 65 jaar, lijkt dat een laag
aandeel. Dat wordt uiteraard verklaard door het feit dat velen in deze leeftijdscategorie nog
deelnemen aan het onderwijs. In sectoren met veel hoog/wetenschappelijk opgeleiden zal daarom
per definitie het aandeel van de leeftijdscategorie 15 – 24 jaar laag zijn. Dat geldt bijvoorbeeld
voor openbaar bestuur en onderwijs. Daarnaast zijn er ook economische sectoren die bij uitstek
worden gekenmerkt door een groot aandeel van jongeren, die later in hun loopbaan overstappen
naar een ander type werk. Voorbeelden zijn detailhandel en horeca (waarvoor de opleidingseisen
gemiddeld laag zijn). Opvallend is overigens dat in Rotterdam het aandeel van de leeftijdsNederland
Nederland
categorie 15 – 24 jaar in industrie, bouwnijverheid en transport lager is dan het nationaal
gemiddelde (terwijl het aandeel van ouderen hoger is). Blijkbaar is in die sectoren niet alleen
sprake van relatief veel Rotterdam
uitstroom, maar ook van relatief weinig instroom.
Rotterdam

Interessant is nu wat het beeld is voor de leeftijdscategorie 25 – 29 jaar. Op die leeftijd hebben
de meesten hun opleiding voltooid en spelen verschillen in gemiddeld opleidingsniveau
tussen sectoren dus geen rol. De leeftijdscategorie 25 – 29 jaar blijkt in ICT, zakelijke diensten
en communicatie (waaronder telecombedrijven) het grootste aandeel te kennen. Dat geldt in
Rotterdam in nog sterkere mate dan nationaal gemiddeld. In onderwijs daarentegen neemt zowel
in Nederland als geheel als in Rotterdam ook deze leeftijdscategorie een lager aandeel in dan het
gemiddelde voor de totale bedrijvigheid.
ONDERWIJS

Dat er kraptes zijn op de arbeidsmarkt voor technici wordt aan alle kanten onderkend. Op
verschillende plaatsen wordt er ook aandacht aan besteed 9. In deze monitor werd echter tevens
geconstateerd dat er knelpunten voor pedagogische beroepen bestaan. Uit de analyse van de
leeftijdsopbouw van het personeelsbestand bleek dat er relatief veel ouderen in het onderwijs
werken en dat de instroom laag lijkt te zijn, gezien het achterblijvende aandeel jongeren.
In hoofdstuk 3 van de Economische Verkenning is aangegeven dat Rotterdam in een vicieuze
cirkel dreigt te raken van enerzijds een laag opleidingsniveau van de beroepsbevolking en
anderzijds een laag opleidingsniveau van de banen bij de bedrijven, althans vergeleken met
andere grote steden. Eén van de mogelijkheden om daar iets aan te doen is het behouden en liefst
verbeteren van het niveau van het onderwijs. Daarvoor vormen voldoende, goed gekwalificeerde
en gemotiveerde leerkrachten een eerste voorwaarde. Het is dan de vraag in hoeverre het
toekomstige aanbod aan de vraag kan voldoen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een met de
vraag overeenkomende instroom van schoolverlaters met een lerarenopleiding de structurele
voorwaarde vormt voor een evenwichtige arbeidsmarkt in de sector onderwijs. De mogelijkheden
voor het vullen van tekorten met herintreders of mensen die eigenlijk een andere opleiding
Nederland
Nederland
dan een lerarenopleiding hebben gevolgd, kan op korte termijn wellicht nog soelaas bieden.
Wanneer het aantal als leraar opgeleiden echter structureel achterblijft bij de vraag, gaat dat
vroeger of later ten koste
van de kwaliteit van het onderwijs.
Rotterdam
Rotterdam

FIGUUR 8.4

FIGUUR 8.5

Aandeel ouderen in werknemers Rotterdamse bedrijven, 2006

Aandeel jongeren in werknemers Rotterdamse bedrijven, 2006

Bron: CBS EBB; Bewerking: Bureau Louter

Bron: CBS EBB; Bewerking: Bureau Louter

a. Aandeel 55-59 jaar

a. Aandeel 15-24 jaar

b. Aandeel 60-64 jaar
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Dat laatste geldt wel voor onderwijs. Het relatief hoge aandeel ouderen in de beroepsbevolking
en de daaruit resulterende vervangingsvraag leidt in die sector mede, maar niet uitsluitend, tot
de in figuur 8.3 gesignaleerde knelpunten. Ook in industrie en bouwnijverheid (waar veel technici
werken) is dat met name in Rotterdam (meer dan elders in Nederland) het geval. Onderwijs,
industrie en bouwnijverheid, aangevuld met transport, zijn in Rotterdam ook de sectoren met
een relatief groot aandeel werknemers in de leeftijdscategorie 55 – 59 jaar.
Geconcludeerd moet worden dat in het algemeen, met uitzondering van enkele sectoren, in de
komende jaren geen grote groepen werkenden met pensioen zullen gaan, althans op 65-jarige
leeftijd. Bij grootschalige vervroegde uittreding kan de vervangingsvraag wel sterk oplopen. Op
korte termijn liggen de meest effectieve maatregelen om de gevolgen voor de arbeidsmarkt van de
vergrijzing van de bevolking te bestrijden dan ook vooral bij het langer door laten werken van het
personeel dan in afgelopen decennia gangbaar is geworden. Deze trend is overigens al zichtbaar
(zie hoofdstuk 3 van de Economische Verkenning Rotterdam).

b. Aandeel 25-29 jaar

25%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Rotterdam
Nederland

Wanneer het aantal schoolverlaters achterblijft bij het aantal baanopeningen is sprake van
een knelpunt. Zoals hiervoor aangegeven zijn er op korte termijn wellicht mogelijkheden
om knelpunten op te lossen. Maar gedeeltelijk zal sprake blijven van onvervulde vacatures
en mogelijk ook van het aannemen van personeel dat niet optimaal gekwalificeerd is.
Uit tabel 8.1 blijkt dat het vervangingspercentage voor leraren hoger is dan gemiddeld voor de
totale bedrijvigheid (4.7% per jaar versus 3.8% per jaar). Tussen de diverse lerarenopleidingen
bestaan daarbij nog wel onderlinge verschillen. Ook het aantal baanopeningen is hoger dan
gemiddeld. De vraag naar leraren is dus relatief hoog, met name als gevolg van de hoge
vervangingsvraag. Uit de tabel komt echter ook een ander aspect naar voren dat een nog grotere
invloed heeft op het ontstaan van knelpunten. Terwijl de vraag naar leraren hoger is dan
gemiddeld (een verschil van 0.5 %-punten in het aantal baanopeningen), blijft tevens de instroom
van schoolverlaters maar liefst 1.4 %-punten achter (2.4 %-punten voor lerarenopleidingen
versus 3.8% voor de totale bedrijvigheid). Nu het met de interesse voor technische opleidingen
langzamerhand de goede richting op lijkt te gaan, vormt het aantrekkelijker maken van het
volgen van een lerarenopleiding een volgende uitdaging. Voor de komende jaren zullen overigens
andere oplossingen moeten worden gezocht voor het tekort aan leraren, want studenten die
nu aan een HBO-opleiding beginnen, komen pas over vier jaar op de arbeidsmarkt.
9 Zie bijvoorbeeld de binnenkort te verschijnen Technomonitor die in opdracht van het Platform Bètatechniek is opgesteld door ResearchNed, ITS, QDelft
en (wat betreft ontwikkelingen op de nationale en regionale arbeidsmarkt) Bureau Louter.
10 Specifieke gegevens voor Rotterdam zijn niet bekend. Mogelijk spelen de in tabel 8.1 geconstateerde knelpunten op nationaal niveau in Rotterdam in
nog sterkere mate, omdat het werk op scholen in grote steden gemiddeld als geestelijk zwaarder wordt ervaren dan op scholen buiten de grote steden,
zodat vacatures bij scholen in Rotterdam mogelijk moeilijker vervuld kunnen worden.

TABEL 8.1

"SCFJETNBSLUPOUXJLLFMJOHFOWPPSMFSBSFOPQMFJEJOHFO OBUJPOBMFHFHFWFOT
#SPO30"#FXFSLJOH#VSFBV-PVUFS

Aantal

% baan-

% instroom

werkzamen

% vervanging

openingen

schoolverlaters

2007

per jaar

per jaar

(lerarenopleiding)

186,000

4,7

4,9

2,8

HBO lerarenopleiding talen

27.500

3,3

3,9

2,4

HBO lerarenopleiding natuur en techniek

35.000

4,7

4,7

1,8

HBO lerarenopleiding economie en maatschappij

31.000

5,2

6,5

1,9

HBO lerarenopleiding lichamelijke opvoeding

13.000

3,7

3,7

4,5

HBO lerarenopleiding medisch en verzorging

16.500

5,8

6,7

0,4

HBO lerarenopleiding expressie

32.000

5,4

6,6

1,8

HBO lerarenopleidingen totaal

341.000

4,7

5,2

2,4

6.996.000

3,8

4,7

3,8

Type opleiding
HBO lerarenopleiding basisonderwijs

TOTAAL
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In tabel 8.1 zijn enkele nationale gegevens weergegeven voor de arbeidsmarkt van mensen met een
lerarenopleiding 10. Aangegeven zijn:
• het aantal werkzamen (exclusief zelfstandigen en mensen die minder dan 12 uur werken);
• het percentage van het personeel dat jaarlijks vervangen moet worden in verband met
pensionering, terugtreden van de arbeidsmarkt of arbeidsongeschiktheid;
• het jaarlijks percentage baanopeningen, dat naast de vervangingsvraag tevens bestaat uit de
‘uitbreidingsvraag’ (de toename van het totaal aantal banen). De baanopeningen leveren de
totale jaarlijkse vraag naar personeel;
• het aantal schoolverlaters per jaar, uitgedrukt als percentage van het huidige aantal
werkzamen.
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Verkenning de werkgelegenheid in banen van minimaal 12 uur per week. De gekozen
grens is weliswaar voor discussie vatbaar, maar het is in ieder geval een heldere
afspraak en een eenduidige regel.

BIJLAGE: BANEN TELLEN

We praten gemakkelijk over arbeidsplaatsen, banen, beroepsbevolking en werkzame
personen, maar hoe wordt de werkgelegenheid nu echt gemeten?
Officiëel wordt de werkgelegenheid in fte’s gemeten: fulltime-equivalenten. Dat is de
hoeveelheid arbeid die overeenkomt met iemand die 40 uur werkt.
Omdat het sociaal-economisch beleid er op gericht is zoveel mogelijk mensen in
Nederland te laten participeren in de economie, meet men de werkgelegenheid liever
in werkzame personen. Omdat veel mensen parttime of minder dan 40 uur werken,
wordt een fte vaak door verschillende mensen gedeeld.
De beroepsbevolking bestaat uit alle mensen tussen 15 en 65 jaar die werken (de
werkzame beroepsbevolking) of willen werken (de werkloze beroepsbevolking). Maar
moet iedereen die werk zoekt als werkloos worden aangemerkt? Om het niet erger te
maken dan het is, besloot men mensen die alleen op zoek zijn naar een bijbaantje,
bijvoorbeeld naast hun studie of het huishouden, niet tot de werklozen te rekenen.
De kunst is om in de cijfers de mensen met een bijbaan of die er eentje zoeken te
onderscheiden van de mensen met een ‘volwaardige’ baan. Het CBS heeft daarvoor de
grens gelegd bij 12 uur per week: mensen die 12 uur per week werken worden gerekend
tot de werkzame beroepbevolking en de mensen die minder dan 12 uur werken staan
volgens de statistiek buiten de beroepsbevolking.
Omdat iemand die 12 uur per week werkt tot de werkzame beroepsbevolking behoort,
vond de statistiek het redelijk dat ook alleen de banen van meer dan 12 uur tot de
werkgelegenheid gerekend worden. Daarom rekenen we ook in deze Economische

In een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt is de gekozen regel echter steeds lastiger
toe te passen. Er zijn flexwerkers, flexibele arbeidscontracten, flexibele werktijden en dat
maakt het steeds moeilijker voor werkgevers om te bepalen of mensen nu meer of minder
dan 12 uur per week werken. In de detailhandel en horeca kent men oproepkrachten
waarvan zelfs niet het minimum aantal uren per week gegarandeerd is. Zeer waarschijnlijk werken veel van die mensen in de feestmaand december veel meer dan 12 uur per
week. Maar voor de statistieken wordt werkgevers gevraagd de stand per 1 januari door
te geven. Kortom het wordt steeds moeilijker om met die twaalfurengrens te werken.
Zoals op zoveel terreinen zet Europa ook op dit terrein de norm. De Europese statistiek
houdt geen rekening met het onderscheid tussen mensen die meer en die minder dan
12 uur werken: iedere werkende telt! Om Nederland of Rotterdam met andere landen
en buitenlandse steden te kunnen vergelijken moeten we er daarom aan wennen dat we
voortaan iedereen die werkt, óók in de kleine bijbaantjes, als werkzame personen tellen.
In deze Economische Verkenning komen beide manieren van tellen nog naast elkaar voor.
Omdat het aantal kleine parttime banen vorig jaar in Rotterdam zoveel harder gegroeid
is dan het aantal banen van 12 uur of meer, zou volgens de Europese norm de banengroei
in de Maasstad op 1% uitkomen.

TABEL A.1

"BOUBMCBOFO LMFJOFSFOHSPUFSEBOVVSQFSXFFL JO3PUUFSEBN
QFSCFESJKGTUBL FO
#SPO#FESJKWFOSFHJTUFS;VJE)PMMBOE
groei in aantallen
2007
bedrijfstak
industrie, energie, water en landbouw

2008

werkzame personen

procentuele groei

> 12

< 12

Totaal

> 12

< 12

Totaal

> 12

< 12

Totaal

> 12

< 12

Totaal

bedrijfstak

28.454

215

28.669

29.712

222

29.934

1258

7

1265

4,4%

3,3%

4,4%

industrie, energie, water en landbouw
bouwnijverheid

bouwnijverheid

15.710

127

15.837

15.575

87

15.662

- 135

- 40

- 175

- 0,9%

- 31,5%

- 1,1%

groothandel

12.504

218

12.722

12.313

199

12.512

- 191

- 19

- 210

- 1,5%

- 8,7%

- 1,7%

groothandel

detailhandel en reparatie

22.825

6.039

28.864

22.264

6.285

28.549

- 561

246

- 315

- 2,5%

4,1%

- 1,1%

detailhandel en reparatie

8.946

1.545

10.491

8.621

1.698

10.319

- 325

153

- 172

- 3,6%

9,9%

- 1,6%

horeca

31.623

196

31.819

32.103

289

32.392

480

93

573

1,5%

47,4%

1,8%

transport

horeca
transport
post en telecommunicatie

3.341

740

4.081

3.319

1.383

4.702

- 22

643

621

- 0,7%

86,9%

15,2%

post en telecommunicatie

ﬁnanciële dienstverlening

16.030

121

16.151

16.209

132

16.341

179

11

190

1,1%

9,1%

1,2%

ﬁnanciële dienstverlening

zakelijke dienstverlening

55.775

2.309

58.084

55.629

2.759

58.388

- 146

450

304

- 0,3%

19,5%

0,5%

zakelijke dienstverlening

openbaar bestuur en overheid

17.486

71

17.557

17.127

46

17.173

- 359

- 25

- 384

- 2,1%

- 35,2%

- 2,2%

openbaar bestuur en overheid

onderwijs

23.417

1.355

24.772

23.556

1.864

25.420

139

509

648

0,6%

37,6%

2,6%

onderwijs

gezondheids- en welzijnszorg

50.113

4.509

54.622

50.418

4.683

55.101

305

174

479

0,6%

3,9%

0,9%

gezondheids- en welzijnszorg

overige dienstverlening
TOTAAL

13.118

904

14.022

13.390

897

14.287

272

-7

265

2,1%

- 0,8%

1,9%

overige dienstverlening

299.342

18.349

317.691

300.236

20.544

320.780

894

2195

3089

0,3%

12,0%

1,0%

TOTAAL
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TABEL A.2

8FSLHFMFHFOIFJEQFSCVVSU UPUBBMBBOUBMXFSL[BNFQFSTPOFO
#SPO#FESJKWFOSFHJTUFS;VJE)PMMBOE
haven- en bedrijventerreinen
Botlek

2008

2003

groei/krimp

%

12.807

11.650

1.157

9,9%

wijk/buurt

2.008

2.003

groei/krimp

%

Prinsenland

2.322

2.124

198

9,3%

Spaanse Polder

7.974

8.436

- 462

- 5,5%

Nieuw-Crooswijk

2.170

1.940

230

11,9%

Waalhaven-Zuid

6.653

5.760

893

15,5%

Zuidwijk

2.052

2.054

-2

- 0,1%

Bedrijvenp.RNW

6.171

7.859

- 1.688

- 21,5%

Tarwewijk

1.992

2.221

- 229

- 10,3%

Waalhaven

5.864

5.108

756

14,8%

Blijdorp

1.919

2.369

- 450

- 19,0%
- 5,5%

Nieuw-Mathenesse

5.271

6.343

- 1.072

- 16,9%

Bloemhof

1.898

2.008

- 110

Europoort

4.754

4.008

746

18,6%

Kleinpolder

1.886

1.445

441

30,5%

Maasvlakte

4.581

3.275

1.306

39,9%

Rubroek

1.785

2.053

- 268

- 13,1%

Vondelingenplaat

3.448

2.658

790

29,7%

Eemhaven

2.708

3.157

- 449

- 14,2%

60.231

58.254

1.977

3,4%

totaal haven- en bedrijventerreinen
wijk/buurt

Kop van Zuid-Entrepot

1.784

1.993

- 209

- 10,5%

Oud-Crooswijk

1.765

1.860

- 95

- 5,1%

Molenlaankwartier

1.703

1.477

226

15,3%

De Esch

1.678

1.438

240

16,7%

Dorp

1.644

1.795

- 151

- 8,4%
- 13,7%

2.008

2.003

groei/krimp

%

Stadsdriehoek

25.862

28.836

- 2.974

- 10,3%

Hillesluis

1.603

1.857

- 254

Cool

18.513

25.191

- 6.678

- 26,5%

Liskwartier

1.598

1.596

2

0,1%

Dijkzigt

13.194

12.695

499

3,9%

Pendrecht

1.554

1.701

- 147

- 8,6%

Kralingen-Oost

10.036

10.118

- 82

- 0,8%

Kralingse-Bos

1.317

1.615

- 298

- 18,5%

Oosterﬂank

8.871

12.261

- 3.390

- 27,6%

Provenierswijk

1.306

1.317

- 11

- 0,8%

Groot-IJsselmonde

8.863

9.226

- 363

- 3,9%

Spangen

1.208

986

222

22,5%

C.S. Kwartier

8.774

8.921

- 147

- 1,6%

Overschie

1.126

1.038

88

8,5%

Kop van Zuid

8.174

6.749

1.425

21,1%

Carnisse

1.058

1.464

- 406

- 27,7%

Hillegersberg-Zuid

6.963

7.232

- 269

- 3,7%

Noordereiland

984

1.080

- 96

- 8,9%

Vreewijk

6.510

6.546

- 36

- 0,5%

Blijdorpse Polder

947

794

153

19,3%

Nieuwe Werk

6.488

7.607

- 1.119

- 14,7%

Afrikaanderwijk

910

843

67

7,9%

Ommoord

6.144

4.551

1.593

35,0%

Bospolder

903

959

- 56

- 5,8%

Hoogvliet-Noord

6.057

5.689

368

6,5%

Beverwaard

860

777

83

10,7%

Het Lage Land

5.996

4.931

1.065

21,6%

Tussendijken

831

1.150

- 319

- 27,7%

Oude Westen

4.730

6.056

- 1.326

- 21,9%

Katendrecht

732

1.203

- 471

- 39,2%

Lombardijen

4.651

5.047

- 396

- 7,8%

Pernis

672

737

- 65

- 8,8%

Hoogvliet-Zuid

4.610

5.451

- 841

- 15,4%

Oud-Mathenesse

659

720

- 61

- 8,5%

Zevenkamp

4.583

3.940

643

16,3%

Bergpolder

658

663

-5

- 0,8%

Struisenburg

4.306

3.195

1.111

34,8%

Nesselande

531

113

418

369,9%

Schiebroek

4.276

4.117

159

3,9%

Terbregge

481

396

85

21,5%

’s-Gravenland

3.914

2.509

1.405

56,0%

Rijnpoort

476

374

102

27,3%

Zuidplein

3.854

4.056

- 202

- 5,0%

Schieveen

362

494

- 132

- 26,7%

Zestienhoven

3.674

3.146

528

16,8%

Strand en Duin

361

396

- 35

- 8,8%

Zuiderpark

3.545

3.140

405

12,9%

Kralingseveer

220

254

- 34

- 13,4%

Feijenoord

3.432

2.294

1.138

49,6%

Heijplaat

204

233

- 29

- 12,4%

Agniesebuurt

3.303

2.695

608

22,6%

Wielewaal

23

25

-2

- 8,0%

Hillegersberg-Noord

3.195

3.024

171

5,7%

Noord-Kethel

17

16

1

6,3%

Middelland

3.187

3.544

- 357

- 10,1%

Witte Dorp

11

2

9

450,0%

Delfshaven

3.138

3.110

28

0,9%

Oud-IJsselmonde

2.799

2.901

- 102

- 3,5%

Oude Noorden

2.732

3.181

- 449

- 14,1%

Oud-Charlois

2.671

2.826

- 155

- 5,5%

Nieuwe Westen

2.565

2.940

- 375

- 12,8%

Schiemond

2.385

1.752

633

36,1%

Kralingen-West

2.341

2.444

- 103

- 4,2%

Landzicht
totaal wijken/buurten
totaal haven en bedrijventerreinen

TOTAAL ROTTERDAM

3

1

2

200,0%

260.549

269.502

- 8.953

- 3,3%

60.231

58.254

1.977

3,4%

320.780

327.756

- 6.976

- 2,1%
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BIJLAGE: BUURTEN, DEELGEMEENTEN EN DE ECONOMIE VAN DE STAD

Wie kent ze niet de kaarten waarop de werelddelen nu eens niet volgens oppervlakte of
afstand, maar naar inkomen per hoofd van de bevolking, het olieverbruik of de belasting
van het milieu zijn weergegeven: Noord-Amerika is ineens vele malen groter dan het
werelddeel geografisch is en Afrika hangt als een aanhangsel ergens onder Europa.

In figuur A.2 is weergegeven hoe de inwoneraantallen van de deelgemeentes zich tot elkaar
verhouden. Opvallend is dat in deze weergave het Stadscentrum klein is en de deelgemeentes Alexander en Delfshaven veel groter zijn; dat is het effect van het kleine aandeel
(5,2%) van het Stadscentrum in de Rotterdamse bevolking en het grote aandeel (15,3 en
12,0%) van genoemde deelgemeentes.

In de volgende kaarten is Rotterdam nu eens niet in correcte geografische verhoudingen
weergegeven maar vertegenwoordigen de oppervlaktes van deelgemeenten, bedrijven- en
haventerreinen het aantal inwoners, het aantal werkzame personen en de toegevoegde
waarde. Om te kunnen vergelijken gaat een kaart met de juist geografische verhoudingen
aan de drie kaarten vooraf.
Figuur A.1

%FFMHFNFFOUFOFOCFESJKWFOUFSSFJOFONFUBBOEFFMJOUPUBMFPQQFSWMBLUF
JO3PUUFSEBN

Figuur A.2

#SPO#VSFBV-PVUFS

#SPO#VSFBV-PVUFS

"BOEFFMJOXPOFSTJO3PUUFSEBNTUPUBBM

7.0%
13

15.3%

8
11

7

19

2.7%

3

14

8.5%

1

2

1.6%

15
18

10

17

5
16

8.4%

4

12.0%

5.2%

9

6

12

10.0%

0.8%

11.8%
10.7%

deelgemeenten en bedrijventerreinen met aandeel in totale oppervlakte
1 Stadscentrum (2.2%)

deelgemeenten rond centrum
2 Delfshaven (2.7%)

overige deelgemeenten

bedrijventerreinen

7 Overschie (6.6%)

14 Spaanse Polder (1.0%)

8 Hillegersberg-Schiebroek (7.6%)

15 Nieuw Mathenesse (0.7%)

9 IJsselmonde (5.9%)

16 Waalhaven (3.6%)

3 Noord (2.4%)

10 Pernis (0.7%)

17 Vondelingenplaat (1.9%)

4 Kralingen-Crooswijk (5.8%)

11 Prins Alexander (9.1%)

18 Europoort (26.6%)

5 Feijenoord (3.1%)

12 Hoogvliet (6.3%)

19 Bedrijvenpark Noordwest (0.8%)

6 Charlois (6.2%)

13 Hoek van Holland (6.8%)

6.0%

9 (3.8%): nummer deelgemeente (aandeel in Rotterdam)
1 Stadscentrum
2 Delfshaven

8 Hillegersberg-Schiebroek

3 Overschie

9 IJsselmonde

4 Noord

10 Pernis

5 Kralingen-Crooswijk

11 Prins Alexander
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Dat er geen direct verband bestaat tussen bevolkingsomvang en de werkfunctie van
een stadsdeel wordt geïllustreerd door figuur A.3. Nu blijkt het Stadscentrum met ruim
een kwart van het aantal arbeidsplaatsen in Rotterdam veel belangrijker dan op basis
van oppervlakte en inwoneraantal verwacht mag worden. Bedrijven- en haventerreinen
komen vanzelfsprekend meer prominent in deze figuur voor omdat ze voor de
werkfunctie van de stad zijn aangelegd.

laat zien hoeveel elk van de stadsdelen bijdraagt aan het bruto gemeentelijk
product (= de totale toegevoegde waarde die in de stad geproduceerd wordt): het aandeel
van het Stadscentrum met zijn vele kenniswerkers blijkt ook nu groot, maar de kapitaalintensieve productie in het havengebied zorgt ervoor dat ook dat prominent in de figuur
is weergegeven. Stadsdelen waar de woonfunctie domineert en met vooral verzorgende
economie leveren een relatief kleine bijdrage.

Figuur A.4

Figuur A.3

Figuur A.4

"BOEFFMXFSL[BNFQFSTPOFOJO3PUUFSEBNTUPUBBM

"BOEFFM5PFHFWPFHEF8BBSEFJO3PUUFSEBNTUPUBBM

#SPO#3;#FXFSLJOH#VSFBV-PVUFS

#SPO#3; $#43FHJPOBBM&DPOPNJTDIF+BBSDJKGFST#FXFSLJOH#VSFBV-PVUFS

0.8%

1.1%

5.3%

2.2%
3.9%

2.0%

4.1%
2.1%

10.2%

2.1%

7.8%

6.9%
2.8%

3.0%

2.5%

4.6%

3.3%

26.4%
2.2%

1.7%

7.1%

9.5%

24.9%

13.5%

4.0%

0.2%

1.1%
3.2%

5.4%
4.8%

3.8%

5.4%

5.3%

4.3%

3.1%
2.8%
0.2%

9 (5,4%): nummer deelgemeente (aandeel in Rotterdam)

9 (3,8%): nummer deelgemeente (aandeel in Rotterdam)

1 Stadscentrum

oude deelgemeenten
2 Delfshaven
3 Overschie

6.5%

1 Stadscentrum

nieuwe deelgemeenten

bedrijventerreinen

oude deelgemeenten

8 Hillegersberg-Schiebroek

14 Spaanse Polder

2 Delfshaven

9 IJsselmonde

nieuwe deelgemeenten

bedrijventerreinen

8 Hillegersberg-Schiebroek

14 Spaanse Polder

9 IJsselmonde

15 Nieuw Mathenesse

15 Nieuw Mathenesse

3 Overschie

4 Noord

10 Pernis

16 Waalhaven

4 Noord

10 Pernis

16 Waalhaven

5 Kralingen-Crooswijk

11 Prins Alexander

17 Vondelingenplaat

5 Kralingen-Crooswijk

11 Prins Alexander

17 Vondelingenplaat

6 Feijenoord

12 Hoogvliet

18 Europoort

6 Feijenoord

12 Hoogvliet

18 Europoort

7 Charlois

13 Hoek van Holland

19 Bedrijvenpark Noordwest

7 Charlois

13 Hoek van Holland

19 Bedrijvenpark Noordwest
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tenslotte vat de voorgaande figuren nog eens samen en laat zien dat zowel
de economische grootheden werkgelegenheid en toegevoegde waarde als de bevolking in
hoge mate geconcentreerd zijn op een veel kleiner gebied dan de totale oppervlakte van
de gemeente. Alleen elke concentratie ligt niet in dezelfde stadsdelen en dat betekent
dat de 20% van de oppervlakte waar 79% van de werkfunctie op geconcentreerd is niet
dezelfde 20% is waar 84% van de bevolking woont (zie tabel A.3).

De vier kaarten geven een beeld van hoe ongelijk de economische functie over de stad is
verdeeld. Het centrum en de bedrijventerreinen zijn vooral de werkgebieden van de stad.
Grote instellingen (onderwijs en zorg), winkelcentra en kantorenlocaties zijn de verklaring achter deelgemeenten buiten het centrum die een belangrijke werkfunctie hebben
zoals Kralingen-Crooswijk dankzij de Erasmus Universiteit en Brainpark en Alexander
dankzij Oosterhof en de kantoren langs de A20.
Door zijn economie is Rotterdam verbonden met de wereld en de andere regio’s in
Nederland. De Rotterdamse economie heeft naast de verzorgende functie voor de
bevolking ook een eigen rol in de Nederlandse economie. Kijkend naar deze economische
kaarten van Rotterdam blijkt dat ook de delen van de stad een specifieke functie hebben
binnen de economie. Een beetje gechargeerd kan men zeggen dat het kapitaal werkzaam
is in het stadcentrum en het havengebied, kennis wordt geproduceerd in het centrum en
in het oosten van de stad, bestedingen plaatsvinden in de winkels en uitgaansgelegenheden van het centrum, andere grote winkelcentra en recreatieve knooppunten en dat de
‘factor arbeid’ slaapt in de woonwijken. Als het om de economie gaat is de stad één
geheel, waarvan de verschillende delen elkaar hard nodig hebben. En zelfs dat is niet de
hele waarheid want de Rotterdamse economie ligt natuurlijk stevig ingebed in de regio!
De stad zou alleen al economisch niet kunnen functioneren zonder het leger van
forensen dat hier elke dag komt werken.

Figuur A.5

FIGUUR A.5

1PTUDPEFHFCJFEFOHFPSEFOEOBBSEJDIUIFJE
#SPO#3; $#43FHJPOBBM&DPOPNJTDIF+BBSDJKGFST#FXFSLJOH#VSFBV-PVUFS

aandeel inwoners, werkgelegenheid en toegevoegde waarde
100%
90%
80%
70%
60%
50%
TABEL A.3

40%

1PTUDPEFHFCJFEFOHFPSEFOEOBBSEJDIUIFJE

30%
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20%
10%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

aandeel oppervlakte

aandeel inwoners

aandeel werkgelegenheid

aandeel toegevoegde waarde

5%

42%

52%

49%

10%

62%

67%

63%

15%

75%

74%

70%

20%

84%

79%

74%

50%

100%

94%

91%

aandeel in oppervlakte

inwoners
werkgelegenheid
toegevoegde waarde
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Nu moeten de figuren ook niet de indruk wekken dat de economische structuur van de
stad in beton gegoten is. Achter de sterke werkfunctie van sommige gebieden gaat een
grote dynamiek schuil van bedrijven en instellingen die zich verplaatsen en waar dan
weer andere bedrijven voor in de plaats komen. Die dynamiek zorgt er wel voor dat er
langzaamaan veranderingen komen in de manier waarop de economische functie over
de stad is verspreid; de figuren A.6a en A.6b laten een paar duidelijke trends zien.

Als het gaat om bedrijfsvestigingen dan zien we dat door de verhuisbewegingen van
bedrijven het zwaartepunt van de bedrijfsvestigingen naar het oosten is opgeschoven. Als
het gaat om arbeidsplaatsen is de dynamiek groter. In eerdere Verkenningen is aandacht
gevraagd voor het verlies van de werkgelegenheidsfunctie van het centrum maar nu laat
figuur A.6b zien dat met de komst van een paar hoofdvestigingen het centrum toch weer
werknemers lijkt te winnen. Daarbij moet wel gezegd worden dat bij sommige bedrijven
de werknemers lang niet altijd op het (hoofd)adres van de werkgever werkzaam zijn.
De dikke (groene) pijlen uit de figuur hebben vooral betrekking op dat soort bedrijven
(oa RET). Hierin herhaalt zich een vergelijkbare ontwikkeling van de stad als geheel die
dankzij grote detacheringsbedrijven arbeidsplaatsen verloor aan de rest van het land.

Figuur A.6a

Figuur A.6b
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Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Nederland

263,0

378,2

228,7

147,0

7.546,0

44,5

52,6

48,3

50,5

52,2

8,0

5,7

5,8

3,9

5,0

Netto participatiegraad ’07

60,3

65,8

65,8

66,7

65,0

Aandeel hoger onderwijs in ber.bev. ’07

30,8

49,6

38,7

54,3

31,1

High tech banen industrie ’05 (x 1.000)

6,3

4,9

24,6

9,2

12,3

8.188

22.634

5.194

16.481

112.747

800,5

713,4

522,3

594,1

77.588,0

18,5

416,1

7,3

39,3

4.798,4

1,0

0,0

2,0

7,0

661,0

13,3

10,2

5,0

8,1

1.001,5

202,1

327,3

131,0

165,9

1.609,0

Leegstandpercentage ’07

11,5

14,2

8,4

7,8

10,7

Gem. kantoorhuurprijs / m2 ’08

135

209

131

143

145

31.935

21.907

9.820

9.932

4.152.795

Aandeel bebouwd ’03

33,6

22,0

45,1

36,4

0,0

Aandeel landbouw / natuur / recreatie ’03

18,6

23,0

29,6

44,2

0,0

Aandeel water ’03

32,1

24,0

17,0

3,7

0,0

287,9

384,0

232,6

123,7

6.983,4

2,0

1,9

2,0

2,3

2,3

Arbeidsmarkt en Kennis
Beroepsbevolking (x 1.000) ’07
Aandeel in totale bevolking
TABEL A.4

,FSODJKGFST( 

Werkloosheidspercentage ’07
(CBS-deﬁnitie)
Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Nederland

Bevolkingsstructuur
Bevolking (x 1.000) 1-1-’07

584,1

742,9

473,9

288,4

16.358,0

Aandeel 0-19 jaar ’07

22,9

20,9

23,1

21,8

24,2

Aandeel 20-64 jaar ’07

62,6

67,8

63,4

67,8

61,3

Aandeel 65+ ’07

14,5

11,3

13,5

10,4

14,5

Bevolkingsdichtheid ’07 (inwoners / ha)

23,2

36,7

56,0

29,0

4,6

Bevolkingsgroei ’03-’07

2,6

0,9

2,2

8,8

1,0

Aandeel allochtonen ’07

45,7

48,6

45,6

31,0

19,4

Gemiddeld inkomen / hoofd (x 1.000) ’05

11,6

12,6

12,4

12,7

12,2

Banen kennisintensieve diensten ’07

Fysieke infrastructuur
Bruto opp. (ha) ’06 (ex. zeehavens)
Terstond uitgeefbaar (ha) ’06
(ex. zeehavens)
Uitgifte bedrijventerrein (ha) ’06
(ex. zeehavens)
Uitgifte tienjaarsgemiddelde (ha) ’97-’06
(ex. zeehavens)

Economie en productiestructuur
Aantal vestigingen ’06

Opname m2 kantoor (x 1.000) ’07

22.741

64.170

16.971

17.206

934.781

239,4

352,2

215,6

134,8

6.983,5

Gem. aantal ft w.p./ vestiging ’07

13,7

7,4

13,8

11,2

8,0

Aandeel MKB (%) ’06

32,7

34,7

28,6

28,4

46,7

- 2,2

3,2

0,9

- 6,2

2,1

Aandeel landbouw ’07

0,1

0,1

0,4

0,1

3,3

Aandeel industrie ’07

9,0

4,7

4,3

4,2

12,2

Aandeel bouwnijverheid ’07

5,0

2,7

2,7

3,8

6,3

13,1

12,8

10,0

13,6

17,9

3,3

5,4

3,2

3,3

4,2

Aandeel transport en logistiek ’07

11,3

6,7

8,5

5,6

6,3

Aandeel ﬁn. en zak. dienstverl. ’07

23,3

34,9

21,1

33,1

18,2

Woningdichtheid (woningen / ha)

9,0

17,5

23,7

12,5

1,7

Aandeel kwart. dienstverl. ’07

34,9

32,6

49,9

36,4

31,6

Groei woningen (%) ’02-’07

0,6

2,4

4,8

8,4

4,1

5,7

10,7

6,4

4,8

6,8

Groei woningen (%) ’05-’07

0,9

0,7

0,9

4,4

1,6

Aantal werkzame personen (x 1.000) ’06

Woon- en leefmilieu
Oppervlakte (ha) ’06

Aandeel handel en reparatie ’07

Totale woningvoorraad (x 1.000) ’07
Aandeel horeca ’07

Gem. woningbezetting ’07

Aandeel toerisme ’07

(inw. / woningen)
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TABEL A.5

7JUBMJUFJUTXFCDJKGFST
Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Economie
Aandeel stuwende arbeidsplaatsen ’07

Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Voorraad terstond uitgeefbaar ’07 / gemiddelde uitgifte ’98 – ’07

44,6

14,8

1,6

3,1

Ruimte voor bedrijvigheid (excl. zeehaventerreinen)
19,5

14,7

19,8

14,3

Gem. economische groei ’02 – ’07 *

2,7

3,5

2,6

1,8

Leegstand kantoorruimte (%) frictie 7% jan ’07

11,5

14,2

8,4

7,8

Economische groei ’07 *

4,2

3,6

3,6

4,6

Aandeel niet-verouderde opp. (excl. zeehaven)

54,6

58,5

42,5

36,5

Starterscoëfﬁciënt ’07

6,1

7,8

7,5

9,0

Aanbod kantoorruimte 1-1-’08 / gemiddelde opname ’01 – ’07

2,8

3,3

2,6

3,3

Niveau arbeidsproductiviteit ’06 *

81,8

80,0

75,6

78,9

14,9

31,2

14,7

23,2

Ondernemersvertrouwen (investeringsgraad) ’07

71,0

65,0

58,0

67,0

8,3

7,4

4,6

5,2
Aantal cultuurinstellingen / 100.000 inwoners ’07

8,9

17,8

10,5

12,5

Aandeel toerisme in totale werkgelegenheid ’07

5,7

10,7

6,4

4,8

Verhouding totaal uitgeefbaar / totaal areaal (%) ’07

Quality of life
Aandeel toegevoegde waarde in nationale economie ’07

Arbeidsmarkt
Werkgelegenheidsgroei (jaarlijks % ’01 – ’07)

0,2

5,3

2,0

1,9 -

Aandeel creatieve klasse in beroepsbevolking ’07

22,0

32,0

25,0

37,0

Werkgelegenheid / werkzame beroepsbevolking ’07

1,40

1,35

1,14

1,47

Aantal bezoekers / inwoner ’06

17,2

17,5

16,8

24,5

Aandeel hoogopgeleiden in beroepsbevolking ’07

30,8

49,6

38,7

54,3

Groei woningaanbod ’02 – ’07

0,6

2,4

4,8

8,4

263,0

378,2

228,7

147,0

Percentage koopwoningen ’07

27,7

21,4

45,0

48,5

0,27

0,70

1,61

2,40

Percentage eengezinswoningen ’07

28,0

15,1

26,1

50,8

3,2

2,3

2,8

2,2

Aantal misdrijven / 1000 inwoners ’07

65,9

75,2

57,5

89,9

Aandeel kortdurig baanlozen t.o.v. baanlozen totaal sept. ’08

26,7

30,4

40,6

41,9

Aantal vacatures per 1.000 werkenden ’07

11,9

5,9

13,0

6,3
Werkgelegenheidsaandeel ’07

24,9

19,8

19,7

27,2

Netto participatiegraad ’07

60,3

65,8

65,8

66,7
Werkgelegenheidsontwikkeling ’02 – ’07

15,5

9,2

4,1

9,2

Toegevoegde waarde aandeel ’06

11,7

11,8

10,8

14,4

Ontwikkeling toegevoegde waarde ’97 – ’06

74,5

66,5

65,0

73,7

Aandeel hoogwaardige zorg ’05

45,5

59,7

37,7

57,1

Aandeel hoogwaardig onderwijs ’07

29,5

39,2

6,3

56,2

Omvang beroepsbevolking ’07 (x 1.000)
Gemiddelde ontwikkeling beroepsbevolking (% groei in 5 jr)
Kortdurig baanlozen als aandeel beroepsbevolking ’07/’08

Maatschappelijke voorzieningen

Kennis en innovatie
Levenlang leren ’04

17,6

18,1

17,6

16,7

9,7

5,8

11,0

8,7

291,0

269,0

177,0

151,0

R&D graad ’04

0,3

0,6

0,2

0,5

Aandeel kennisintensieve diensten ’07

2,7

6,0

2,3

11,6

Ontwikkeling arbeidsproductiviteit (% groei per jaar) ’96 – ’06

4,2

4,2

4,5

4,0

Aandeel hightech industrie in werkgelegenheid ’05
R&D intensiteit per gemeente ’04

* Voorlopige cijfers
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ABF Research (2007), Bereikbaarheid van banen. Delft.

Horwath HTL (2008), HOSTA 2008. Hilversum.

Bedrijfschap Horeca en Catering (2008), Kenniscentrum - website. Zoetermeer.

INHolland Rotterdam (2008), Rotterdam: “er werken is OK, er wonen NEE!”. Rotterdam.

Berenschot/ING Real Estate (2007), CityBrandValue Ranking. Utrecht/Amsterdam.

Intelligence Group (2008), Imago- en doelgroepanalyse Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Rotterdam.
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Kamer van Koophandel Rotterdam (2007), Kwartaal Monitor 4 - 2007. Rotterdam.
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DCMR Milieudienst Rijnmond/MSR (2008), Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam – Het milieu in de
regio Rotterdam 2008. Schiedam.
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