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Voorwoord
“Extern versterken, intern verbinden”
Collegae en relaties,
Voor u ligt het nieuwste sectorbericht. In deze studie zijn de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse (top)sectoren in kaart te gebracht en gekoppeld aan
beleidsvraagstukken. In het vorige sectorbericht (augustus 2012) werd gewaarschuwd voor een triple-dip van de Nederlandse economie. Deze is nu een feit: sinds
eind 2012 zitten we voor de derde maal sinds 2009 in een recessie. Hoewel signalen van een krachtig herstel nog steeds uitblijven, vertoont de Nederlandse
economie steeds meer lichtpuntjes. DNB is voorzichtig positief en voorspelt dat Nederland in het derde kwartaal van dit jaar uit de recessie groeit. Belangrijke
indicaties zijn de onlangs sterk verbeterde vertrouwen van inkoopmanagers in de industrie en de positieve groeicijfers van de wereldhandel. Verbeterde
exportcijfers zijn doorgaans een eerste teken van economisch herstel in Nederland. In bepaalde regio’s van het land zijn de huizenprijzen gestopt met dalen.
Hiermee lijkt ook de bodem van de huizenmarkt in zicht. Het ziet er naar uit dat het voorspelde herstel nu echt gaat komen.
Ook als we kijken naar de positie van Nederland op de wereldranglijsten ontstaat een positief beeld. Ondanks de recente daling staat Nederland nog altijd achtste
op de ranglijst van wereldwijde kenniseconomieën (World Economic Forum), vijfde op de Europese innovatieranglijst (European Innovatie Scoreboard), vijfde op
de wereldranglijst van exportlanden (WHO) en vijfde op de wereldwijde ranglijst die de arbeidsproductiviteit meet (Conference Board). Nederland staat er
structureel dus goed voor. Deze goede uitgangspunten zijn nodig om de belangrijke uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden. Tegelijkertijd neemt de
druk op de politiek om op de korte termijn met maatregelen te komen toe. Het bedrijfsleven benadrukt continuïteit en om toch vooral door te gaan met het
huidige bedrijvenbeleid met zijn negen topsectoren. Het kabinet Rutte II heeft al aangegeven dat het bedrijvenbeleid zal worden voortgezet, maar dat er ruimte is
voor verbetering. Voor de beleidsmakers de taak om hier op basis van hun kennis van sectoren de juiste afweging in te maken en het kabinet hier goed in te
adviseren.
Goed advies kan alleen op basis van goede intelligence. Het Jaarbericht Sectoren levert hieraan een bijdrage. Ook geeft het sectorbericht richting aan de
beleidsdiscussie binnen het Rijk en met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Bij het opstellen van deze sectorthermometer zijn deze laatste groep ook actief
betrokken, middels rondetafelgesprekken die we het afgelopen halfjaar hebben geïnitieerd. Als partner binnen de gouden driehoek van bedrijfsleven,
kennisinstellingen en (regionale en centrale) overheid geeft het ministerie van Economische Zaken hiermee ook invulling aan zijn credo "extern versterken, intern
verbinden". Dit product is complementair aan een aantal andere producten van het bedrijvenbeleid van EZ. Zo is er een verbinding met de rapportage
“Bedrijvenbeleid, in volle gang’, waarin de voortgang van het bedrijvenbeleid wordt gegeven met concrete resultaten en projectvoorbeelden. Ook sluit het product
aan bij de Monitor Bedrijvenbeleid 2013.
In het eerste deel van het Jaarbericht Sectoren treft u de belangrlijkse uitkomsten van de sectoranalyses aan, gevolgd door de belangrijkste hihglights . Daarna volgt
een macro- en meso analyse van de Nederlandse economie op basis van de recent verschenen nationale en internationale studies. Het Jaarbericht sluit af met 19
sectorfiches waarin de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvraagstukken per sector staan beschreven.
Wij hopen dat u het Jaarbericht Sectoren met veel plezier zal lezen en we zijn benieuwd naar uw reactie.
Guido Landheer
Directeur Topsectoren & Industriebeleid
DG Bedrijfsleven & Innovatie
Ministerie van Economische Zaken
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Highlights sectorsignalen
Conclusies, Kansen, Bedreigingen & Beleidsvraagstukken
Conclusies:
• Conjunctureel zit het tegen, maar structureel staan vele sectoren er goed voor: Nederland staat hoog op de ranglijsten wanneer het gaat om innovatie, productiviteit en concurrentievermogen. Nederland is
ondernemend, naar verhouding zijn er meer ondernemers in Nederland dan in de VS. Echter, goede prestaties als deze geen vanzelfsprekendheid in de toekomst.
• Binnenlandse vs. buitenlandse afzet: Vooral sectoren die direct te maken hebben met de uitval van de binnenlandse vraag, zoals de bouw en detailhandel, hebben het zwaar. In deze sectoren groeit het aantal
faillisementen dan ook gestaag. De exportgeoriënteerde sectoren zoals de High Tech varen enigszins mee op de licht aantrekkende groei van de wereldeconomie. Export is voor korte en middellange termijn
de belangrijkste motor voor economische herstel. Sectoren zullen zich blijven moeten vernieuwen om goed uit de crisis te komen.
• ‘Never waste a good crisis’: Het lijkt er het op dat veel bedrijven in de beschreven sectoren benutten om hun strategie en bedrijfsvoering grondig te herzien. De bedrijfsvoering wordt waar mogelijk
geflexibiliseerd en afgestemd om zo aan de snel veranderende vraag uit de markt en de behoefte aan maatwerk te kunnen voldoen.

Kansen en uitdagingen:
• Maatschappelijke mondiale uitdaging: (bijv. zorg, klimaat, voedselvoorziening, vergrijzing en grondstoffen bieden ondernemers in verschillende sectoren goede groeikansen. Ten tweede zien bedrijven in
behandelde sectoren veel mogelijkheden in samenwerking tussen sectoren en in de keten.
• Specialisatie, flexibilisatie & maatwerk: De trend van diversificatie en schaalvergroting lijkt voorbij. Bedrijven specialiseren zich steeds meer, spelen in op niches en leveren maatwerk en proberen strategische
samenwerkingsverbanden te smeden in de keten.
• ‘It’s a buyers-market'. De klant staat centraal. De wens tot specialisatie en flexibiliteit in combinatie met snel veranderende en meer mondiaal opererende markt zorgt ervoor dat veel bedrijven op zoek gaan
naar nieuwe business- en verdienmodellen.

Bedreigingen:
• Beperkte groeimogelijkheden: Veel mkb-ers in beschreven sectoren voelen zich onvoldoende bij machte om in te spelen op de uitdagingen/kansen die er in snel veranderende markt voordoet. Niet enkel een
probleem van tekortschietende financiering; maar is breder.
• Toegenomen internationale concurrentie: De belangrijkste bedreiging zien veel ondernemers is de toegenomen concurrentie van m.n. snel opkomende economieën, waardoor hun exportmogelijkheden
verslechteren, of hun positie op Nederlandse markt wordt bedreigd.
• Kundig personeel: Daarnaast zien veel bedrijven een bedreiging in ontoereikende aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt. Veel sectoren verwachten dat het aanbod van vakkundig geschoold personeel
onvoldoende is om tegemoet te komen aan de vraag.
• Level Playing Field: veel ondernemers ondervinden problemen door protectionistische maatregelen en handelsbarrières.

Beleidsvraagstukken:
• Grote verscheidenheid van specifieke sectorale aandachtspunten: Beleidsvragen zijn grotendeels sectoraal bepaald, wat resulteert in een grote verscheidenheid van beleidsthema’s.
• Uitvoering van actieagenda’s: Overlappende beleidsthema’s voor de topsectoren zij ; innovatiebevordering, aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt, PPS/TKI en cross-sectorale vraagstukken, internationalisering,
Level Playing Field, financiering, samenwerking binnen Europa (Horizon 2020) en met regio als belangrijkste aandachtspunten.
• Financiering: Financiering wordt door vele bedrijven gezien als een beleidsaandachtspunt, met name bij de niet topsectoren. Kleinbedrijf in de topsectoren krijgen gemakkelijker krediet krijgt dan het
kleinbedrijf in niet-topsectoren.
• Lage productiviteitsgroei niet-topsectoren: Vooral bij de niet-topsectoren bestaan er zorgen over de lage arbeidsproductiviteitsgroei.
• Continuïteit van beleid: De roep om continuïteit van beleid is wijdverspreid. Er is veel steun voor de aanpak van het bedrijvenbeleid en ook bij de niet-tpsectoren wordt getracht hierbij aan te haken.
• Internationalisering van het mkb: ter bevordering van de groei en productiviteit is het van belang dat exportpotentieel van het mkb nog beter wordt benut.
Voor een actueel overzicht van de initiatieven die worden genomen door de overheid in het kader van het bedrijvenbeleid en de negen topsectoren, verwijzen we naar www.topsectoren.nl en
www.volginnovatie.nl

Macro-beeld Nederlandse economie: herstel blijft uit….
“Kern van het probleem is dat alle actoren (huishoudens, banken en in mindere mate bedrijven) hun balansen op orde brengen”
Aanhoudende krimp...
De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2013 gekrompen met 0,2% ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Het bbp kwam daarmee 1,8% lager te liggen dan een jaar eerder. Het
tweede kwartaal van 2013 was het vierde kwartaal op rij waarin het groeicijfer negatief uitpakt. De omvang van de krimp neemt wel met het kwartaal af (CBS). Het CPB handhaaft een groeiraming voor 2013
van -1¼% en recentlijk is voor 2014 de groei neerwaarts bijgesteld van ¾% naar ½%. Het bbp-niveau in 2014 zal daardoor ongeveer gelijk zijn aan het niveau begin 2007. In vergelijking met Duitsland, VK en
België doet Nederland het qua economische ontwikkeling en werkgelegenheid minder goed.

door slechte wisselwerking tussen woningmarkt, bankwezen en het pensioenstelsel.
Nederland blijft in 2013 last houden van de slechte wisselwerking tussen woningmarkt, bankwezen en het pensioenstelsel, aldus het IMF.
Kern van het probleem is dat alle actoren (huishoudens, banken, overheid en in mindere mate bedrijven) bezig zijn hun balansen op orde
te brengen, waardoor de negatieve bestedingseffecten elkaar versterken. ING is somberder dan het CPB en verwacht in 2014 een minieme
groei van 0,1% t.o.v. ½% groei van het CPB. De verwachte toename van de export wordt volgens de ING overschaduwd door de verdere
daling van de binnenlandse bestedingen. Door aanhoudende bezuinigingen neemt de consumptie volgend jaarvoor het vierde
achtereenvolgende jaar af.

Gevolg: lage consumptie, dalende koopkracht en stijgend aantal faillissementen ...
Consumenten besteden vanwege negatieve koopkrachtontwikkeling, vermogensverlies en laag vertrouwen weinig. De consumptie van
Nederlandse huishoudens lag in juni 2013 2,4% lager dan een jaar eerder. Dit treft vooral de detailhandel, in het bijzonder de verkoop van
duurzame goederen. Net als in 2012 zal ook in 2013 de koopkracht van veel huishoudens dalen. De daling is het sterkst voor gepensioneerden, gevolgd
door uitkeringsgerechtigden en werkenden. In alle sectoren stijgen de contractlonen (1¾) in 2013 minder dan de inflatie. Na een sterke
stijging van de inflatie o.a. door de BTW-verhoging eind 2012 is de inflatie nu stabiel rond 3%, het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Dit is het hoogste niveau sinds 2002. In 2014 zal de inflatie weer dalen naar 2%
(CPB). Het aantal faillissementen was in de eerste helft van 2013 uitzonderlijk hoog met 4.367 bedrijven (excl. eenmanszaken). Bijna 4 op de 10 faillissementen betrof de bouw of de detail- en groothandel
(CBS).

afnemende bedrijfsinvesteringen en -winsten...
Naast de forse krimp bedrijfsinvesteringen: in het tweede kwartaal van dit jaar zijn ook de bedrijfsinvesteringen gedaald met 10,5% ten
opzichte van een jaar eerder. Er werden vooral minder vervoersmiddelen gekocht. Dit houdt waarschijnlijk verband met de wijzigingen
in belasting- en milieuwetgeving op vervoersmiddelen van 1 juli 2012 (CBS). Het oordeel van het Nederlandse bedrijfsleven over de
winstgevendheid is in het tweede kwartaal van 2013 beduidend minder slecht geworden volgens de conjunctuur-enquête van de
Kamer van Koophandel en het CBS (CBS, KvK). Het CPB verwacht dat de bedrijfsinvesteringen in 2013 in totaal met 11% afnemen en
in 2014 met 1¾% stijgen.

en, dalende werkgelegenheid en stijgende werkloosheid.
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De werkgelegenheid is in het tweede kwartaal met 147.000 banen gekrompen. Dat is de sterkste daling sinds het begin van de metingen in
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1995. De daling deed zich voor in alle bedrijfstakken. De meeste banen gingen verloren in de bouw en de zakelijke dienstverlening. Het
aantal beschikbare vacatures is in het tweede kwartaal gedaald tot het laagste niveau in 10 jaar (CBS). Het aantal uitzenduren daalde in juni
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Landbouw
met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, na een daling van 6% in mei. Met name in de administratieve sector vertraagde de
Detailhandel
afname in het aantal uitzenduren. De daling versnelde daarentegen in de medische sector (ABU). De werkloosheid loopt naar verwachting op
Horeca
van 5,3% in 2012 naar 7%in 2013. Daarmee zal het binnen Europa nog altijd een relatief laag werkloosheidspercentage hebben. Alleen de
zorgsector zal in werkgelegenheid groeien (CPB). Volgens ramingen van het CPB zal de werkloosheid stijgen naar gemiddeld 7% in 2013 en 7½% in 2014.
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Totaal

maar met lichtpuntjes aan de horizon.
" Terwijl de rijkere landen langzaam uit het dal kruipen, neemt de groei in veel opkomende landen af"
Maar eerste voorzichtige tekenen van herstel: Met ontwikkelde economieën als de VS voorop...
In de Verenigde Staten is het economisch herstel duidelijk ingezet. Voorlopende indicatoren wijzen op geleidelijke toename van de groei (Conference Board). Consumenten besteden weer meer, de
huizenprijzen en investeringen nemen toe, de werkloosheid daalt. (S&P, BEA) Het bbp ligt inmiddels boven het precrisisniveau en de aandelenkoersen hebben nieuwe records bereikt. (OESO, Thomson
Reuters Datastream) Exportgroei is nog wel tamelijk zwak en de investeringen zijn nog niet hersteld naar precrisisniveaus. Hoge overheidsschulden en het feit dat de grote oploop van het overheidstekort
nog niet teruggebracht is zijn risico’s voor groei (Europese Commissie). Monetair beleid is ook steeds ondersteunend, hoewel reeds is aangekondigd dat accommoderend beleid wordt afgebouwd als het
herstel blijft doorzetten. De raming van het CPB voor de Nederlandse goederrnuitvoer is 2¾ % in 2013 en 4¼ % in 2014. De toename in 2013 komt voornamelijk door de groei van de wederuitvoer. Het
verwachte herstel van de economie van het eurogebied zorgt voor de groeiversnelling in 2014.

maar met afzwakkende groei in opkomende markten.
Het beeld van de internationale economie begint te kantelen. Terwijl de rijkere landen langzaam uit hun dal kruipen, neemt
de groei in veel opkomende landen af. De groei van de hele internationale economie blijft daardoor per saldo matig (OESO).
Prominent voorbeeld is China, waar in het tweede kwartaal de kwartaal-op-kwartaalgroei van het bbp op “slechts” 7,5% op
jaarbasis. In India daalde de kwartaal-op-kwartaalgroei op jaarbasis naar 4,4%. De Russische economie kromp zelfs in het
eerset kwartaal van 2013 (Tradingeconomics). De wereldgoederenhandel kromp in mei en juni, maar op kwartaalbasis was
in het tweede kwartaal nog steeds sprake van groei, namelijk 0,3%. (CPB,Thomson Reuters Datastream)

Europa blijft kwakkelen, maar eerste lichtpuntjes zichtbaar...
Het grootste deel van afgelopen twaalf maanden verkeerde de economie van het eurogebied in recessie. In het tweede
kwartaal van 2013 werd voorzicht herstel ingezet, met kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,3% (Eurostat). Vertrouwen van
producenten en consumenten neemt toe (Europese Commissie) De voorlopende indicator (PMI) van de OESO geeft
aanwijzingen dat het omslagpunt van de economie mogelijk bereikt is. In Duitsland bereikte de PMI-index het hoogste punt
in 25 maanden, in Nederland het hoogste punt in 27 maanden (OESO). Desalniettemin beperken hoge werkloosheid en
beperkte kredietverlenging de vooruitgang (Conference Board).

met Duitsland als de belangrijkste trekker van herstel...
De economie van Duitsland, Nederland’s grootste handelspartner, blijft bovengemiddeld presteren, na kleine hapering eind
2012. Onze oosterburen profiteren van bovengemiddeld vertrouwen van producenten en consumenten, stevige loonontwikkeling, stijgende huizenprijzen, vraag uit opkomende landen naar machines en vervoersmiddelen, immigratie en de
hervormingen in met name de arbeidsmarkt die in de jaren voor de crisis zijn doorgevoerd (Europese Commissie)

en Nederland die langzaam aanhaakt.
Nederlandse ondernemers zijn volgens de over het derde kwartaal iets optimistischer geworden over het economisch klimaat
dan zij waren over het tweede kwartaal. Het feit dat het producentenvertrouwen van industriële ondernemers tot en met
augustus is gestegen, is een indicatie dat het ondernemerssentiment ook in het derde kwartaal mogelijk weer verbetert.
Financieel directeuren (CFO’s) zijn voor het eerst in 2 jaar bereid om meer risico's te nemen, zo blijkt uit een onderzoek van Deloitte.
Het percentage CFO’s dat meer financiële risico's aandurft is gestegen tot 31% van de respondenten, terwijl dit vorig jaar nog bleef steken
op 8%. Ook de exportgroei houdt aan. In juni is 1,7% meer aan goederen geëxporteerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. De groei is
daarmee iets groter dan in mei (1,4%). In april kromp de export nog met 1,8% (CBS).

Topsectoren in perspectief
“Zo wordt verwacht dat de Nederlandse economie in 2013 krimpt, maar de topsectoren zullen gemiddeld dit jaar een kleine plus laten zien..”
Topsectoren in perspectief
• De bijdrage aan de economische groei in Nederland is bij de topsectoren hoger dan voor het overige deel van de Nederlandse economie. Zo wordt verwacht dat de Nederlandse economie in 2013
krimpt, maar de topsectoren zullen gemiddeld dit jaar een kleine plus laten zien van 0,25%. Van de negen topsectoren neemt de sector ‘hightech systemen en materialen’ bijna een kwart van de
gezamenlijke toegevoegde waarde voor zijn rekening. De sterke oriëntatie van topsectoren op de buitenlandse afzet maakt dat deze sectoren een gunstige bijdrage hebben aan de economische groei van
Nederland.
• De topsectoren zijn samen goed voor meer dan een kwart van de toegevoegde waarde van Nederland. De arbeidsproductiviteit in de topsectoren is gemiddeld hoger dan in andere sectoren van de
Nederlandse economie. De topsectoren zijn gemiddeld bijna 35% productiever dan de overige sectoren in Nederland. Deels heeft dit te maken met het feit dat de topsectoren kapitaalintensiever zijn,
maar gedeeltelijk ook doordat ze kennisintensiever zijn. Dit blijkt onder meer uit de forsere bestedingen aan R&D (zie tabel Kerncijfers Topsectoren).
• De bijdrage aan de werkgelegenheid is relatief beperkter. Een op de vijf werkende in Nederland werkt in een van de topsectoren. Afgezet tegen het aandeel van de topsectoren in de toegevoegde
waarde, betekent dit dat de arbeidsproductiviteit in de topsectoren hoog is. In 2011 bleef het aantal werknemers in de topsectoren stabiel. In 2012 is de werkgelegenheid afgenomen en dat wordt ook
voor 2013 en 2014 verwacht. Deze daling is in de topsectoren sterker dan in Nederland als geheel. Met deze ontwikkelingen, een lagere werkgelegenheid maar een hogere toegevoegde
waardeontwikkeling in vergelijking met Nederland als totaal, neemt de arbeidsproductiviteit in de topsectoren sterk toe.
• De topsectoren zijn kapitaalintensiever ten opzichte van overige sectoren. De investeringsquote in de topsectoren is 1,6 keer hoger dan in de overige sectoren. De cijfers bij de R&D-uitgaven zijn nog
meer uitgesproken. Deze uitgaven aan eigen onderzoek bedragen opgeteld voor de topsectoren 97% van de totale private R&D-uitgaven in Nederland.
• De situatie voor de topsectoren verbetert naar verwachting volgend jaar (EIM/panteia). Voor dit jaar wordt geen omzetgroei voorzien en daalt de werkgelegenheid. Op basis van de CPB raming verwacht
het EIM dat de toegevoegde waarde van de topsectoren in 2013 net als in 2012 daalt, maar minder dan dat van de gehele economie. Dit komt omdat de topsectoren relatief uit meer exportgeoriënteerde
sectoren bestaan. De wereldhandel trekt in 2013 weer licht aan, terwijl de binnenlandse vraag en vooral de consumptie van huishoudens naar verwachting verder daalt. Voor 2014 wordt herstel van de
Nederlandse sectoren verwacht en dat herstel is, dankzij de aantrekkende wereldhandel, krachtiger in de topsectoren dan in de rest van de Nederlandse economie. Dankzij de stijging van de
productiviteit neemt ook de internationale concurrentiepositie van met name de topsectoren neemt dit jaar en in 2014 toe.
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Disclaimer Bij de interpretatie van de cijfers dient ten alle tijden rekening te worden gehouden met de door de CBS gehanteerde afbakening van de topsectoren. Het CBS hanteert de traditionele
sectorale afbakening voor de sectoren transport en opslag en tuinbouw&uitgangsmaterialen en niet de functionele afbakening die de topsectoren Logistiek en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen zelf
aanhouden. Cijfers in dit Jaarbericht zijn afkomstig van CBS, CPB, AgNL, brancherapporten en sectorstudies door private partijen.

Beeld op sectoren
“In de sectoren is een duidelijke tweedeling zichtbaar”
Tweedeling in sectoren
Een krachtig herstel van de economische crisis die eind 2008 inzette is ook in 2013 nog niet gekomen. De meeste sectoren liggen dan ook
onder het trendmatig groeipad. Het groeigat komt volgens cijfers van het CPB (MEV 2013) tussen 2008-2012 uit op 10%-punt.
In de sectoren is een duidelijke tweedeling zichtbaar. Aan de ene kant doen exportgerichte, hoogtechnologische bedrijven het economisch
goed, aan de andere kant hebben binnenlandse, op bouw gerichte bedrijven het nog steeds erg zwaar.
Dit beeld wordt bevestigd in de conjunctuurmonitor van de FME van augustus 2013. Samen genomen klimmen de bedrijven voorzichtig uit
het dal; vanaf medio 2014 verwacht FME weer groei. Uit FME-cijfers blijkt dat voor 2013 de groei van investeringen in (technische) innovatie
wel met 8,5% stijgt.

Producentenvertrouwen
Het Nederlandse producentenvertrouwen is in september licht gedaald, na vier maanden op rij te zijn verbeterd. De ondernemers waren
negatiever over de verwachte bedrijvigheid, hun orderpositie en de voorraden. In de loop van 2013 zijn ze iets minder somber geworden
over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche. De ondernemers in de industrie zijn in de loop van 2013 iets minder somber
geworden over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche. Toch verwachtte 18,5 procent van hen in september dat de
personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen. 10 procent van de ondernemers rekende op een toename van de
personeelssterkte. Met -8,5 was het saldo minder negatief dan in augustus (-9,5).

Producentenvertrouwen 2003-2013

Productie
De meeste bedrijfstakken hebben nog steeds te maken met productieverlies. De krimp was het sterkst in de bouwsector (-5,9%), maar
vergeleken met de krimp in het vorige kwartaal (-8,6%) is deze wat afgezwakt. De industrie is in het tweede kwartaal met -1,7% gekrompen
ten opzichte van het tweede kwartaal van 2012, terwijl in het eerste kwartaal er nog een krimp van -4,5% was. De bedrijfstakken
delfstoffenwinning (7,5%) en gezondheidszorg noteerden net als in het eerste kwartaal ook in het tweede kwartaal groei op jaarbasis. Na
een productiedaling in het eerste kwartaal, nam nu ook de productie van de agrarische sector toe (2,4%). In alle bedrijfstakken nam het
aantal banen af (CBS). De industriële productie lag in juni zes maanden op rij onder het niveau van dezelfde periode een jaar eerder. De
krimp was in juni wel iets kleiner dan in de eerste vijf maanden van 2013. In augustus kwam er een lichtpunt in de productiecijfers voor de
sectoren. Volgens de inkoopmanagerindex van NEVI nam de bedrijvigheid van de Nederlandse industrie in augustus toe in het hoogste
tempo sinds 2,5 jaar. De grotere toename van het aantal nieuwe orders kwam niet alleen uit het buitenland, maar ook de binnenlandse
vraag nam sterker toe. De werkgelegenheid nam wel verder af, maar de krimp zwakte af tot het laagste tempo van de afgelopen 6 maanden.

Bron: Reuters EcoWin/CBS/Rabo

Aantal overnames 2007-2009-2012, in %

Overnames
Het aantal overnames van bedrijven is in de periode van 2009-2012 bijna verdubbeld: in 2012 is het aantal overnames met 9% gestegen tot
ruim 46.000, waar dit in 2009 nog 24.000 was. Het zijn bijna altijd midden- en kleinbedrijven die betrokken zijn bij een overname. In
economisch slechte tijden worden bedrijven sneller overgenomen. Hierbij kan een rol spelen dat om een faillissement af te wenden vaak
wordt overgegaan tot een overname. Van alle overnames in 2012 is 38% afkomstig uit de zakelijke dienstverlening. Het betreft vooral de
organisatieadvies- en de ingenieursbureaus. Tevens vonden er veel overnames plaats in de (groot)handel. In de industrie en in de bouw is
het aantal overnames beperkter in omvang. Volgens onderzoek van KPMG hebben Nederlandse ondernemingen de afgelopen 6 maanden
fors meer geïnvesteerd in opkomende markten. Met name het aantal overnames in India, Rusland en voormalige Sovjetstaten steeg in deze
periode tot 36 transacties, tegen 12 dezelfde periode vorig jaar.

Bron CBS

Beeld op sectoren
“Volgens internationale vergelijkingen doen de Nederlandse sectoren nog altijd mee in de top van Europese en mondiale competitie”
Verkoop nieuwbouwwoningen 2013

Bouw en woningmarkt
Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen zal volgens de voorspellingen van BouwKennis, leverancier van strategische
marktinformatie voor onder meer de bouwsector, van 40 duizend in 2013 dalen naar het dieptepunt van 38 duizend in 2014.
Na zeven jaar te zijn gedaald, zal de nieuwbouw in 2015 voor het eerst weer gaan stijgen, naar 45 duizend. Ten opzichte van
de vorige prognose zijn de cijfers licht neerwaarts aangepast vanwege de door het CPB bijgestelde economische groeiramingen,
de aanhoudend lage verkoop van nieuwe woningen en de stagnerende vergunningverlening. Een grote woningmakelaar
(Makelaarsland) zag zijn verkopen in augustus flink toenemen. Volgens het CBS zijn de prijzen van bestaande koopwoningen in
augustus met 4,4% gedaald ten opzichte van een jaar eerder, na een daling van 5% in juli. Op maandbasis zijn de woningprijzen met
0,1% gestegen. De prijzen lagen in augustus op hetzelfde niveau als begin 2003. Het aantal verkochte woningen steeg volgens het
CBS in augustus met 19% ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging komt mogelijk door de uitzonderlijk slechte maand
augustus in 2012. Door onzekerheid over mogelijke verhoging van de overdrachtsbelasting zijn transacties destijds naar voren
gehaald, met een piek in mei en juni 2012. Vergeleken met de voorgaande maand gaat het om een stijging van in augustus van het
aantal verkochte woningen van 3,3%.

Mkb

Bron: Vereniging eigen huis

Zakelijke kredietverlening in Nederland

Nederlandse mkb-ers presteren goed op het introduceren van product of procesinnovaties (4e), maar matig op introductie
van marketing- en organisatie-innovaties (22e), aldus de Innovation Union Scoreboard (EC).

Kredietverlening
Het groeitempo van de kredietverlening is sinds het uitbreken van de crisis afgenomen. Zie ook figuur hiernaast. Vooral de
binnenlandse vraag naar kredieten is afgenomen. Door de onzekere economische omstandigheden zijn de kredietrisico’s
toegenomen, zoals o.a. blijkt uit de toename van het aantal faillissementen. Dit gestegen risico leidt op zijn beurt weer tot een
aanscherping van de kredietvoorwaarden zoals de hoogte van het onderpand (Rabo). Zie De Nederlandse grootbanken verwachten
dat de prijs voor krediet voor het midden- en kleinbedrijf verder omhooggaat. De mkb-bedrijven zijn in toenemende mate van de
Nederlandse grootbanken afhankelijk (fd). De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is tussen eind juni
en eind augustus van 102% naar 104% gestegen. De toename wordt met name veroorzaakt door een stijging van de
rentetermijnstructuur waardoor de waarde van de verplichtingen daalde en de stijgende aandelenkoersen (DNB).

Internationaal
Uit internationale vergelijkingen blijkt dat de Nederlandse sectoren nog altijd meedoen in de top van de Europese en mondiale
competitie. Met een score van 161 buitenlandse investeringsprojecten doet Nederland het in 2012 net zo goed als in 2011 (170). (EY
European Attractiveness Survey 2013). Ten opzichte van andere landen ligt het aantal buitenlandse R&D activiteiten in de sectoren
laag. De sterke punten die buitenlandse investeerders noemen: kwaliteit van leefklimaat, de telecommunicatie- transport en
logistieke infrastructuur, de duidelijke en stabiele politieke, wetgevende en administratieve omgeving en de ondernemerscultuur.
Het aandeel van de omzet uit exportopbrengsten van goederen (de exportintensiteit) verschilt sterk per sector. De verandering in
exportintensiteit over de periode 2009-2011 waren klein. In de industrie, handel en vervoer en opslag vertegenwoordigt de
goederenexport een belangrijk deel van de omzet. In 2011 was dit achtereenvolgens 37, 20 en 23 procent. Handel is absoluut de
grootste sector met 612 miljard euro omzet en 119 miljard euro export. Toch halen alle bedrijfstakken nog altijd het grootste deel
van hun omzet in Nederland. In de sectoren bouwnijverheid en horeca is de exportintensiteit het kleinst.

Bron: DNB

Exportintensiviteit per bedrijfstak

Agri&Food (A&F)
“Om groeikansen te benutten is het verhogen van de innovatiegraad en het stimuleren van valorisatie in de sector essentieel”
Conclusies
• Agri&Food als sector is relatief ongevoelig voor schommelingen in de conjunctuur.
• Er zijn groeimogelijkheden in de sector door toename vraag (duurzame) voedingsmiddelen op mondiaal niveau.
• Kansen liggen in de verduurzaming van het aanbod.
• Verbetering in de ketensamenwerking zal leiden tot betere prestaties op het gebied van o.a. innovatie.
• De sector zal naar verwachting al in 2013 een positief groeiresultaat laten zien.

Actuele Ontwikkelingen
• Over heel 2012 was van het totale Nederlandse handelsoverschot 58% agrarisch gerelateerd.
•Op 1 april 2013 telde Nederland nog 67.000 land- en tuinbouwbedrijven. Van 2012 op 2013 nam het aantal boerenbedrijven met bijna 2% af. Dit komt neer op een afname van
gemiddeld 25 bedrijven per week. Dit percentage ligt wat lager dan de afgelopen jaren.
• Met de opheffing van de product- en bedrijfschappen worden bijbehorende publieke taken overgedragen aan het ministerie van EZ.
• De sector zal zowel in 2013 als volgend jaar een hogere groei van de toegevoegde waarde kennen dan de andere topsectoren. Naar verwachting zal de groei zelfs in 2013 al positief
zijn. De redenen voor dit positievere beeld is dat de vraag naar levensmiddelen minder conjunctuurgevoelig is dan de vraag naar andere producten. Daarnaast exporteert de sector
relatief en is daardoor minder gevoelig voor de tegenvallende binnenlandse vraag (EIM/CPB).

Kansen
• Stijging van de wereldbevolking en de welvaart. In 2050 zullen er naar verwachting 9 mld. mensen op de wereld zijn. Nederland zal daar een rol in spelen via de volgende drie
uitgangspunten:
1) meer met minder (minder grond, minder mineralen);
2) meer toegevoegde waarde (door innovatiefocus op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak);
3) internationaal leiderschap.
• Reststromen: Efficiënt omgaan met reststromen om de duurzaamheid te bevorderen. Nederland kan hierin een vooruitstrevende rol spelen.
• De Agri&Food-sector kan profiteren van het feit dat de vraag naar levensmiddelen minder conjunctuurgevoelig is dan voor veel andere producten (Panteia/EIM 2013).

Bedreigingen
• Welvaart van de bevolking: Een toename van de wereldbevolking met een toename van de welvaart zal verandering brengen in het voedselpatroon. Er zal veel meer vraag naar dierlijk
eiwit komen. Dit is een uitdaging qua duurzaamheid.
• Toename van de volatiliteit: De verwachting is dat we te maken zullen krijgen met meer volatiele prijzen, hetgeen veel onzekerheid kan creëren voor sector, consument en overheid
(ING).
• Gebrek aan samenwerking in keten: Om de toekomst van de Nederlandse food-sector zeker te stellen, is een cultuuromslag nodig. Een andere denkwijze – waarbij samenwerking,
innovatie en de band met de consument centraal staan - is noodzakelijk (ING). De topsector Agri&Food sluit hier met haar strategie op aan.

Agri&Food - Doelen en ambities
• Agri&Food is een internationaal leidende, duurzame sector waar de samenleving trots op is;
• De sector groeit door innovatie, kennis en handelsgeest;
• De sector is van vitaal belang voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid en gezondheid en levert een bijdrage aan de voedselzekerheid in de wereld.

Beleidsvraagstukken
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• Verhogen innovatiegraad: De sector heeft een goede uitgangspositie op het gebied van kennis en innovatie. Om groeikansen te benutten is het verhogen van de innovatiegraad en het stimuleren van valorisatie in de sector, specifiek ook in het MKB, essentieel. De sector zet in op het versterken van de vraagsturing bij kennisinstellingen en
privaat-publieke samenwerking.
• Arbeidsmarkt: In de komende jaren wordt een gebrek aan goed opgeleide arbeidskrachten verwacht. Om voldoende instroom te garanderen is een betere aansluiting van
het onderwijs en de arbeidsmarkt nodig. Goed werkgeverschap vanuit het perspectief van jongeren is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.
• Staatssteunaspecten verwijderen: In plaats daarvan volgende tekst: Met de opheffing van de product- en bedrijfschappen komt er een einde aan een aantal bijzondere
instituties in de agrarische sector. Publieke taken die binnen PBO worden uitgevoerd, gaan over naar het ministerie van Economische Zaken. Het bedrijfsleven kan ervoor
kiezen andere taken zoals voorlichting, innovatie, promotie, belangenbehartiging voor eigen rekening uit te voeren, bijvoorbeeld in een brancheorganisatie.
Kennisinstellingen: WUR, TNO, UU, UM, RUG, Top Institute Food and Nutrition (TIFN), TKI Agri&Food, TTI Groene Genetica
Bedrijven: Superunie, ForFarmers, Nutreco, Agrifirm, CSM, Cosun, Van Drie
Topteam: C. ‘t Hart (boegbeeld), J. van Rijsingen (MKB), N. Janssen (MKB), M.Kropff (WUR), H. Hoogeveen (overheid) en R. Smiths (foodbranche)
Sectorkenners overheid: EZ: P. Bonnier, F. Vink, A. van Straaten, M. Hoenders, M. de Groot, K. van Wissen, C. Wever; en NFIA: M. Schans
Brancheorganisaties: o.a. LTO, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI), CBL, NMV, NVV, NAV en VNO/NCW

Topspelers wereldwijd: Unilever, Heineken, FrieslandCampina, VION Food Group, DSM, Wessanen en Hoogtwegt
Export: De Nederlandse export van agrarische producten is in het eerste halfjaar met 7,4% gestegen (CBS/LTO). Circa 80% van deze export blijft binnen de Europese Unie. De
sector exporteerde vooral naar Duitsland gevolgd door België en Groot-Brittannië (LEI 2013).
Comparatief voordeel: Kennis, bodemvruchtbaarheid en geografische positie
Benchmarken landen/regio’s: De oriëntatie van exporteurs van agrifood produkten is minder mondiaal dan in de industrie, maar ook agrifood producenten zetten in op in op
groei en uitbreiding van markten in Europa (o.a. Rusland, Polen en Turkije), Afrika (o.a. Nigeria, Ethiopië), Azië (m.n. China en India) en Zuid-Amerika (Brazilië).
EU brancheorganisaties: Copa-Cogeca, FoodDrinkEurope

• Coöperatievorming: Coöperaties zijn een belangrijke organisatievorm in de Nederlandse agribusiness. Nederland is een van de meest coöperatieve landen van Europa.
Ongeveer 68% van de agrarische producten (exclusief bloemen) wordt via een coöperatie afgezet, na Finland (74%) het hoogste percentage in Europa (Bijman et al., 2012).
• Efficiënt en duurzaam grondstoffengebruik: Door toenemende wereldbevolking en welvaart neemt de druk op grondstoffen en de vraag naar voedsel de komende decennia toe.
Aan de sector de uitdaging om met minder grondstoffen meer productie te realiseren. Door volatiele voedselprijzen zijn voedselproducenten en supermarkten
grondstofprijsveranderingen tussen 2007 en 2012 vaker en sterker gaan doorberekenen. In de periode 2000-2006 berekenden zij voornamelijk prijsverlagingen door, terwijl
in de periode 2007-2012 ook prijsstijgingen van voedselgrondstoffen zichtbaar werden op de kassabon (ING).

Agri&Food - Facts and Figures
“Er zijn in de sector ruim 91 duizend zelfstandigen actief: dit is het hoogste aantal zelfstandigen van alle topsectoren”
Omschrijving topsector A&F algemeen
Het Nederlandse Agri&Food complex omvat de primaire productie van (grondstoffen voor) levensmiddelen, de verwerkende levensmiddelenindustrie en de hieraan gerelateerde sectoren als
groothandel, toeleverende bedrijven en distributie. Op het gebied van Agri&Food zijn naast bekende bedrijven ook een zeer groot aantal kleine spelers actief. Dit komt met name door de relatief
grote omvang van de landbouw en visserij binnen het Agri&Food domein. Agri&Food herbergt het grootste aantal zelfstandigen van alle topsectoren. Nederland is de tweede exporteur ter wereld van
agrifood producten. Circa 80% van deze export blijft binnen de Europese Unie. De oriëntatie van exporteurs van agrifood produkten is minder mondiaal dan in de industrie, maar ook agrifood
producenten zetten in op in op groei en uitbreiding van markten in Europa (o.a. Rusland, Polen en Turkije), Afrika (o.a. Nigeria, Ethiopië), Azië (m.n. China en India) en Zuid-Amerika (Brazilië).
Coöperaties zijn een belangrijke organisatievorm in de Nederlandse agribusiness. Zie ook: www.top-sector.nl/agrifood

Omschrijving topsector A&F kwantitatief
De topsector Agri&Food heeft een centrale plek in de Nederlandse economie. In termen van productie is de topsector met bijna €73mld. de op twee na grootste sector. De topsector leverde in 2010
ongeveer 6% van de productie en 3% van de toegevoegde waarde van Nederland. In 2010 werkten er 213 duizend personen (in fte) in de topsector Agri&Food: dat is bijna 3% van Nederland. De
topsector zorgt voor ongeveer 7% van de totale innovatie-uitgaven in Nederland. Er zijn ruim 91 duizend zelfstandigen actief: dit is het hoogste aantal zelfstandigen van alle topsectoren. De
uitvoerwaarde van de sector is van 2004 tot 2011 verdubbeld, van $44,4 mld. tot $89,2 mld. Het marktaandeel (wereldmarkt) is constant over de jaren heen: in 2011 is dit 6,4% (LEI, 2013). Binnen de
sector Agri&Food exporteerde een kwart van de bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, terwijl slechts 3% van de bedrijven in de primaire productie zijn producten direct afzette op de
buitenlandse markt. De sector exporteerde vooral naar Duitsland (uitvoerwaarde $ 23.131 mln. in 2011, LEI 2013) gevolgd door België (uitvoerwaarde $ 9.872 mln. in 2011, LEI, 2013) en GrootBrittannië (uitvoerwaarde $US 8.568mln in 2011, LEI 2013). Bron: CBS 2012, tenzij anders vermeld. Zie ook www.agentschap.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren

Gebruik instrumenten
De topsector Agri&Food heeft in 2013 een eigen call (gecommitteerde subsidie in 2013 €3,4 mln.) om innovatie binnen de MKB te stimuleren. Om valorisatie door het Agri&Food MKB te stimuleren
worden technische/economische haalbaarheidsstudies en MKB-innovatieprojecten (industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling) ingezet (AgNL, 2013). Het aantal bedrijven dat gebruik
maakte van andere innovatieregelingen is in de topsector Agri&Food relatief hoog. Vooral is er een groot aantal bedrijven dat gebruik maakte van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
(WBSO) in 2012 en is daarmee de op twee na grootse topsector (540 van de 7.780 bedrijven binnen de topsectoren, CBS, 2013). Ook zijn er relatief veel bedrijven die gebruik maakten van de Research
en Development Aftrekregeling (RDA) in 2012 (360 bedrijven van totaal 4.460 in topsectoren, CBS, 2013). Om publiek-private samenwerking te stimuleren is een Topconsortium Kennis en Innovatie
Agri&Food opgericht. Met 222 partijen is dit een relatief grote TKI en is ook een hoge TKI-toeslag verleend in 2013 (€8,6 mln.). Samen met de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is
Agri&Food ook een belangrijk thema in ontwikkelingssamenwerking. Van de 30 projecten binnen de Transitiefaciliteit (subsidieprojecten in Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika) vielen er 9 binnen
deze sector. Ook heeft de topsector de meeste goedgekeurde voorstellen in de Private Sector Investeringsprogrammaregeling (PSI) als ook de meeste bezoekprogramma’s in de
Matchmakingfaciliteit (AgNL, 2013). Bron: CBS 2012, tenzij anders vermeld. Zie ook: www.volginnovatie.nl (AgNL).
Kerncijfers Agri&Food
scores ten opzichte van totaal topsectoren
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Biobased Industries
“De technologie ontwikkelt zich gestaag verder waardoor kostprijs verschillen met de traditionele (fossiele) productie klein wordt”
Conclusies
• De marktontwikkeling van biobased producten is wereldwijd gaande en gaat snel. Nederland is hierbij goed aangehaakt, echter investeringen in opschaling en productie in
Nederland blijft een aandachtspunt.
• De diversiteit aan bedrijven is groot van MKB tot grootbedrijf en uit verschillende sectoren. De kern daarvan is dat biomassa de grondstof is voor nieuwe non-food toepassingen.
• Met name de toepassing van biomassa in biomaterialen zoals bioplastics zal volgens marktonderzoek komende 2 jaar verdubbelen
• Biobased toepassingen voor energie of chemie moeten voldoen aan duurzaamheidscriteria.

Actuele Ontwikkelingen
• Het volume biomassa gebruikt voor (industriële) materialen in Europa overschrijdt inmiddels het gebruik van biomassa voor energie . (NovaInstituut 2012). De huidige
wereldwijde productie van bioplastics is 725.000 ton (26.8% geproduceerd in EU) en zal naar verwachting in 2015 1,7 Mton bedragen meer dan een verdubbeling (18.3% geproduceerd
in EU) en deze trend zal doorzetten tot 2020. Het IEA spreekt zelfs over een ‘tipping point’. Dit onder andere door de olieprijzen, voorkeuren van consumenten, commitment van het
bedrijfsleven en ondersteuning van de overheden.
• De regio’s in Nederland zijn actief met biobased programma’s aan de slag. Oa biobased Delta/zuidvleugel, Green Chemistry Campus, BioBased Limburg, BBE Inovation Cluster
Oost NL, BBE Noord NL en Biobased Connections Amsterdam.

Kansen
• Mondiale kansen: Nederland kan op het gebied van biobased economy in de wereld een rol van betekenis vervullen. De SER wijst op de positieve bijdrage aan de handelsbalans en
kansen voor werkgelegenheid. Om duurzame groei kosteneffectief tot stand te brengen zou optimale waardecreatie voorop moeten staan (het cascaderingsprincipe).
• Stijgende marktvraag naar groene producten voor bijvoorbeeld duurzame verpakkingen en duurzaam bouwen. De technologie ontwikkeld zich gestaag verder waardoor kostprijs
verschillen met de traditionele (fossiele) productie klein wordt.
• Duurzaamheidsdiscussie over biomassa leidt tot Europese criteria voor duurzaamheid van toepassingen. De Nederlandse experts hebben een belangrijke bijdrage in het Europese
duurzaamheidsbeleid. Nederlandse bedrijven kunnen profiteren van deze voorspong in kennis.
• Twee kansrijke business cases uit het domein Biobased Economy: Bioplastics (PEF), Coca Cola Company en Danone Research

Bedreigingen
• Investeringsklimaat: investeren in Nederland óf buitenland met aantrekkelijke voorwaarden. Doordat er sprake is van een wereldwijde ontwikkeling bieden verschillende nietEuropese landen aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden met met overheidssteun voor investeringen.
• Technisch personeel: aanwas van jongeren is minder groot dan de uitstroom
• Concurrentie buitenland: Landen met een grote landbouwsector zoals Brazilië en de Verenigde Staten hebben het voordeel van een goede beschikbaarheid van biomassa voor
biobased productieprocessen. Beide landen investeren in technologie om biomassa te benutten voor biobased toepassingen. Nederland heeft een goede kennispositie in
agrokennis en in de chemie en is invoerland voor veel agrarische grondstoffen. Samenwerking van Nederland binnen Europa is van belang om ook Europese agrogrondstoffen13
te
kunnen inzetten.

Biobased Industries - Doelen en ambities
De VNCI heeft het doel dat in 20130 30% van de grondstoffen biobased is. Het innovatiecontract stelt dat in 2050 Nederland wereldwijd bekend staat als hét land van de groene chemie. Voor de productie
van voeding, energie en kunststoffen worden hoofdzakelijk op biomassa gebaseerde grondstoffen ingezet. De agro-industrie heeft samen met de chemie schone en duurzame productieprocessen
ontwikkeld die op een duurzame manier biomassa omzetten in een heel scala aan bestaande en nieuwe producten. Biobased Economy is een onderdeel van de ambities van de topsector agrofood,
chemie, energie, tuinbouw en uitgangsmaterialen en water. Via de TKI biobased economy worden verbindingen gelegd tussen de verschillende topsectoren.
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• Level Playing Field: Nederland zet zich in internationaal en EU verband in voor een gelijk speelveld voor biomassa in de gehele waardeketen. Binnen het programma
botsende belangen in de BBE worden belemmeringen geïdentificeerd en oplossingen in beleid en wet- en regelgeving gerealiseerd.
• Innovatie BBE: Het stimuleren van innovatie en bioraffinage van biomassa moet leiden tot een hoogwaardige toepassing van biomassa.
• SER advies: De duurzaamheidsaspecten van biomassa zijn een randvoorwaarde bij de ontwikkeling van biobased economy. SER advies ‘meer chemie tussen groen en groei.
De kansen en dilemma’s van een biobased economy’ (2010).
• EU: Een krachtige samenwerking in Europa is noodzakelijk om mondiaal de concurrentie aan te kunnen. In Horizon 2020 stelt een Europees consortium van bedrijven
voor een JTI te starten waarbij samen met de Europese Commissie de biobased innovatie- en onderzoeksagenda wordt vastgesteld.
• Regionale samenwerking: Samenwerking op regionaal niveau is van belang omdat zowel agro als chemie in sterke regionale clusters zijn opgezet.
Kennisinstellingen: WUR, TU Delft, RUG, ECN, TNO, UU, Leiden, UvA, VU en Maastricht
Bedrijven: Croda, Synbra, DSM, Avantium enCosun
Raad van Toezicht TKI BBE: H. Alders
Sectorkenners overheid: EZ: P. Besseling (BBE), M.Hamelink (BBE), P. Boeding (BBE), J. Matakupan (TOP); I&M: R. Thijssen en R. Cornelissen
Brancheorganisaties: NRK BBE, VNCI, LTO, PT

Topspelers wereldwijd: DSM, Corbion, Cosun, AveBe, Nature Works en Nestlé
Top EU: DSM, Corbion, Cosun, AveBe
Comparatief voordeel: het kennisniveau in Nederland is hoog met name in sterke sectoren zoals chemie, agro en logistiek.
Benchmark landen/regio’s Duitsland heeft een stabiel stimuleringsbeleid voor duurzame producten en een sterke industrie, Verenigde Staten heeft de
biobrandstoffenindustrie gestimuleerd, Brazilië is al heel lang bezig om suikerriet om te zetten in bio-ethanol en heeft door de grote schaal een voordeel.
EU Brancheorganisaties: EuropaBio

• Toename vraag houdt aan: De markt voor biobased producten groeit. Bij de consument lijkt de interesse voor groene producten toe te nemen. Ook 'brand owners' als CocaCola en Danone willen in toenemende mate biobased grondstoffen gebruiken.
• Transitie chemische industrie: De belangstelling binnen de chemische industrie om biobased producten te ontwikkelen en produceren neemt toe.
• Draagvlak industrie groeit: Diverse branches nemen biobased op in hun visie en formuleren ambities voor het aandeel biobased in hun producten. Voorbeelden: VNCI (15%
biobased feedstock in 2030), VVVF (50% van hun coatings in 2030), NRK (wel kansen geïdentificeerd, geen kwantitatieve ambitie).

Biobased Industries - Facts and Figures
“Op jaarbasis wordt tussen de €40 en €130 mln. in biobased gerelateerde R&D-projecten geïnvesteerd”
Omschrijving biobased sector algemeen
De biobased economy verbindt de agro, chemie en energiesector met elkaar door een keten van biomassa productie tot eindproducten zoals biomaterialen, chemie en bio-energie. De toepassing
van biomassa ter vervanging van producten die voorheen met fossiele energie werden gemaakt kenmerkt de sector. In de energiesector kijken energiebedrijven naar de mogelijkheden om uit
biomassa chemische bouwstenen te winnen voordat het verstookt wordt. Grote en kleine bedrijven ontwikkelen nieuwe procédé’s om biobradstoffen of chemische grondstoffen te maken. De
reststromen van de agrosector worden optimaal benut door eiwitten te winnen voor veevoer en voor toepassing als bioplastics. Biobased Economy is een zogenaamd cross-sectoraal thema van
het topsectorenbeleid en is onderdeel van de topsector chemie. Zie ook: www.top-sectoren.nl/chemie en www.biobasedeconomy.nl.

Omschrijving biobased sector kwantitatief
Omdat de Biobased Economy cross-sectoraal is, vindt een keten van ontwikkelingen in verschillende
sectoren plaats. Agentschap NL heeft een projectendatabase opgezet waarin zo'n 2700 innovatieve
projecten zitten, die de laatste circa 6 jaar door Agentschap NL in innovatieregelingen rond energie- en
milieutechnologie zijn gesubsidieerd. Uit deze database zijn 418 projecten te halen die een link hebben
met de Biobased Economy. De projecten variëren van de focus op 'toegepast onderzoek' via
'productontwikkeling' naar 'demonstratie' of 'introductie in de markt’ en verdere stimulering van
'marktpenetratie in eerste markten' (hier 'marktformatie' genoemd, waar vooral de SDE-projecten een rol
spelen). Hieruit wordt duidelijk dat na 2008 een verschuiving richting demonstratie en marktintroductie
gaande is. Dat heeft onder meer te maken met de stimulansen in deze richting vanuit de Innovatieagenda
Energie en de SDE.

Het aantal biobased - economy gerelateerde projecten (n = 148)
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Gebruik instrumenten
Behalve het aantal projecten kan ook de financiële omvang van de investeringen in de projecten van
bedrijven en overheid gezamenlijk in kaart worden gebracht. Het blijkt dat de afgelopen jaren tussen de €
40 en € 130 mln. op jaarbasis in biobased gerelateerde R&D projecten is geïnvesteerd. Het grootste
gedeelte is daarbij in demonstratie en marktintroductie gestopt (exclusief de SDE-projecten). Ook wordt
publiek-private samenwerking gestimuleerd. Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Biobased
Economy (BBE) richt zich op de regie van biobased innovatie over de gehele biomassa-waardeketen, van
veld tot eindproduct, inclusief de recycling van industriële en huishoudelijke stromen. Het TKI BBE is
georganiseerd rond zes programmalijnen: hoogwaardige energiedragers, hoge percentages mee- en
bijstook, bio raffinage, chemische en biotechnologische conversietechnologie, Aquatische Biomassa
(inclusief Biosolar) en Economie, Beleid en Duurzaamheid (EBD). In het TKI netwerk dragen 50 bedrijven
bij aan de vanuit energie-innovatiemiddelen en/of SDE+ ondersteunde projecten binnen de topsector
energie. Vanuit de energie-innovatiemiddelen is in 2012 € 5,5 mln. verleend aan het TKI. In hetzelfde jaar
is vanuit SDE+ middelen €17,9 mln. verleend. Medio mei 2013 werden er twee tenders geopend voor
projecten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Daarnaast is een gezamenlijke
tender met het TKI Gas voorzien voor projecten die bioraffinage en groen gas opwekking combineren.
Bron: AgNL, 2012 en 2013

Projectkosten in verschillende ontwikkelstadia (n = 148)

Figuur 3. De projectkosten in verschillende ontwikkelstadia (n=418)
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Bouw
“De bouwsector gaat door een diep dal”
Conclusies
• De bouwsector gaat door een diep dal
• Pas eind 2014, begin 2015 wordt herstel verwacht (Rabo, ING, NVB, EIB)
• Veranderingen op met name de woningmarkt zullen structureel zijn; statische koopwoningmarkt, dynamische huurwoningmarkt.
• Bouwsector zal zich aan deze veranderingen moeten aanpassen.
• Uitvoering actieagenda Bouw, waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samenwerken, is daarbij behulpzaam.

Actuele Ontwikkelingen
• De stijgende lijn van de woningverkopen in Nederland heeft zich in de maand augustus in stevig tempo voortgezet (NVM).
• In de gehele bouw zijn de orderportefeuilles in juni licht toegenomen. Met een stijging van twee tiende maand is de werkvoorraad van de bouw uitgekomen op 5,4 maanden (EIB).
• Het aantal verleende bouwvergunningen daalt al enkele jaren, maar vooral in 2012 en in het eerste kwartaal van 2013 valt het aantal bouwvergunningen sterk terug (CBS)
• Het sentiment op de Nederlandse commerciële vastgoedmarkten lijkt zich licht te herstellen. Huurniveaus in het tweede kwartaal van 2013 staan nog onder druk maar de lage
prijsniveaus van vastgoed bieden kansen. Investeerders kijken daarom weer naar mogelijkheden op de Nederlandse markt . Bouwondernemers kijken daarbij ook steeds meer over
de grens (ING).

Kansen
• Transitie naar nieuwe business-models: De huidige situatie maakt het glashelder dat de bouwsector moet veranderen. Sommigen menen dat die transitie al in 2003 (na de bouwenquête)
in gang had moeten worden gezet. Wat nodig is in deze sector is: klantgericht werken, nieuwe verdienmodellen, full service-concepten, meer innovatieve oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken. Deze ambities komen ook terug in de 17 actiepunten die het Bouwteam in mei vorig jaar in de actie agenda bouw heeft opgenomen om de sector
sterker uit de crisis te laten komen.
• Scheppen van nieuwe randcondities: Het hiervoor ligt bij ondernemers en hun brancheorganisaties, maar ook kennisinstellingen, overheden en financiers kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan de versterking van de bouwsector, door voor de juiste condities te zorgen.

Bedreigingen
• De Nederlandse bevolking vergrijst. Ouderen hebben specifieke woonwensen en daarom wordt in de pers wel gesteld dat de vergrijzing een grote dynamiek op de woningmarkt tot
gevolg zal hebben. Hier wordt nu door sector onvoldoende op ingespeeld (Rabobank).
• Economische crisis: Vraaguitval wordt onder meer veroorzaakt door het geringe vertrouwen en besteedbaar inkomen bij consumenten, het gebrek aan financieringmogelijkheden
voor burgers en bedrijven, de terughoudendheid bij beleggers en de bezuinigingen bij overheden en woningcorporaties.
• Structurele problemen: Daarnaast kent de bouw structurele problemen zoals marktverstoringen door overheidsbemoeienis (regulering van ruimtelijke ordening, van kwaliteit, van
financiering, van koopmarkt, van huurmarkt), overcapaciteit (met name bij het commercieel vastgoed), geringe klantoriëntatie, beperkte innovatiekracht en hoge faalkosten (door
een gefragmenteerd bouwproces).

Bouw - Doelen en ambities
Toekomstverkenning Bouwend Nederland heeft 6 thema’s benoemd, die ook terug te vinden zijn in de actiepunten van de Actieagenda Bouw.
1) klantvraag en daarop afgestemde bouwconcepten,
2) financiering van bouwopgaven,
3) duurzaamheid,
4) imago van de bouwsector,
5) arbeidsmarkt,
6) ketensamenwerking

Beleidsvraagstukken

Nationale
spelers

Internationaal
speelveld

Trends

• Interdepartementale samenwerking: Binnen de rijksoverheid hebben de ministeries van W&R/BZK en I&M de grootste invloed op de bouwmarkt en de bedrijfstak. Zij zijn
wetgever, financier en opdrachtgever. Ook het ministerie van Financiën is van belang voor de bouwmarkt (hypotheekrenteaftrek, gedragscode hypotheekfinanciering, BTW).
Binnen EZ is DG B&I aanspreekpunt voor de bedrijfstak bouw (AEP richt zich vooral op de macro economische ontwikkelingen binnen de bouwmarkt en woningmarkt).
• Actieagenda Bouw: EZ neemt deel aan de invulling van de Actieagenda Bouw in de actieteams Menselijk Potentieel en het actie team Innovatie. Eind 2013 moeten de acties uit
de Actie agenda Bouw zijn ingevuld.
• Green Deals: De bouwsector is betrokken bij de Green Deals. Te noemen vallen de Green Deal GWW en de Green Deal Stroomversnelling, die gericht is op energiebesparing in
de gebouwde omgeving.
• Lage arbeidsproductiviteit : Arbeidsproductiviteit in Nederlandse bouw ligt onder het Europese gemiddelde (EZ/AEP).
Kennisinstellingen: TNO, Deltares, TU’s (Delft, Eindhoven, Twente), SBR/CURnet, CROW.
Bedrijven: Fugro, Arcadis, Grontmij, DHV, Haskoning, O.M.A. Stedenbouw, Mecanoo, Betonson,Heembeton, BAM,VolkerWessels, Heijmans, TBI, Boskalis, Van
Oord, Ballast Nedam en Strukton
Bouwteam: J. van Ooste n(exCEO BAM), H. de Jonge (TU Delft) en M. Frequin (DG Wonen en Bouwen)
Sectorkenners overheid: EZ: R. Planje (AEP), D. Hulspas, M. Bakkenes (TOP)
Brancheorganisaties: Cencobouw, Bouwend NL, Aannemersfederatie,BNA, NL Ingenieurs, Uneto-VNI, NVTB, HIBIN, Neprom en NVB.

Topspelers wereldwijd: CCCC (China), Bechtel (US), Leighton (Australië) en Kajima (Japan)
Top EU: Vinci (Frankrijk), Hochtief (Duitsland), ACS (Spanje), Strabag (Oostenrijk) en Skanska (Zweden)
Comparatief voordeel: NL is internationaal sterk op het gebied van onderzoek, onderwijs, consultancy, architectuur en baggeren.
Benchmarken landen/regio’s: Bouwondernemingen zijn sterk nationaal/lokaal georiënteerd en ingesteld op nationale bouwverordeningen. Dit maakt het over de grenzen
werken lastig. Dit is niet het geval voor waterbouwbedrijven. Naast de internationaal opererende waterbouwbedrijven als Boskalis en Van Oord is een aantal grote
Nederlandse bouwbedrijven zoals BAM, VolkerWessels, Ballast Nedam, actief en succesvol op buitenlandse markten (Duitsland, VK, België).
EU brancheorganisaties: FIEC, CEPMC en Euroconstruct

• Internationaliseren: Afnemende lokale bouwproductie dwingt bouwbedrijven ook meer over de grens actief te worden, of buitenlandse activiteiten uit te breiden (ING).
• Structurele veranderingen woningmarkt: Als gevolg van sociaal maatschappelijke en economische ontwikkelingen zal de structuur van de woningmarkt zal op termijn
veranderen in een statische koopwoningmarkt (vergrijzing) en een dynamische (private) huurwoningmarkt (jobhoppers, ZZP-ers)(o.a. Rabobank).
• Meer behoefte aan huurwoningen: De beschikbaarheid van huurwoningen in het middensegment zal in belang toenemen.
• Veranderende kantoorbehoefte: Voor wat betreft ontwikkeling werkplekken kantoren staat er al een verwijzing naar het Nieuwe Werken.

Bouw - Facts and Figures
“In de eerste negen maanden van 2012 steeg het aantal eenmanszaken in de bouwnijverheid dat failliet ging met 19% ten opzichte van
dezelfde periode in 2011”
Omschrijving bouwsector algemeen
De bouwsector omvat alle partijen die direct betrokken zijn bij het ontwikkelen, vervaardigen, aanpassen, onderhouden en slopen van bouwwerken en infrastructuren, kortom: de aanbodzijde van
de bouwmarkt. De producten en diensten van de bouwketen zijn bestemd voor diverse markten, bijvoorbeeld bouwwerken voor de huisvesting van burgers en bedrijven (woningbouw,
utiliteitsbouw) en infrastructuur voor het vervoer van personen, goederen en informatie en de bescherming tegen wateroverlast (grond, water- en wegenbouw). Voor waterbouw, zie apart fiche. Zie
ook www.eib.nl

Omschrijving bouwsector kwantitatief
In 2011 zijn er ruim duizend bedrijven (inclusief eenmansbedrijven) in de bedrijfstak bouwnijverheid failliet gegaan. Dit waren er nagenoeg evenveel als een jaar eerder. Dit aantal faillissementen
werd in 2012 al In de eerste negen maanden bereikt. Het aantal gefailleerde bouwbedrijven lag daarmee 38% hoger dan in de vergelijkbare periode in 2011. Ongeveer een eenvijfde van het aantal
gefailleerde bedrijven in de bouwnijverheid bestaat uit eenmanszaken. In de eerste negen maanden van 2012 steeg het aantal eenmanszaken in de bouwnijverheid dat failliet ging met 19% ten
opzichte van dezelfde periode in 2011. Het aantal gefailleerde 'overige rechtspersonen' (vennootschappen e.d.) nam in deze periode echter ruim tweemaal zo sterk (43%) toe.

Kerncijfers
Gemiddelde totale branche

Bruto omzet per werkende
Toegev. waarde per werkende
Loonkosten per werkende
Debiteurentermijn (in dagen)
Crediteurentermijn (in dagen)
Winstmarge (voor belasting)
Rentabiliteit v/h totale vermogen
Rentabiliteit v/h eigen vermogen

Bron: EIB

Sector Bouw
2011
2010

Sector Infra
2011

€304.000 €288.000 €292.000
€ 68.000 € 68.000 € 76.000
€ 58.000 € 55.000 € 64.000
37
40
52
47
52
67
2,7%
3,5%
1,4%
7,9%
8,8%
4,4%
24,1%
27,4%
15,3%

2010
€289.000
€ 75.000
€ 61.000
53
79
2,2%
4,6%
13,8%

Chemie
"'Business as usual' is geen vanzelfsprekendheid in een continue veranderende context"
Conclusies
• Het van belang dat de chemie mee gaat met de veranderende wereldcontext. Business as usual is geen vanzelfsprekendheid in een continue veranderende context mede door de
veranderingen op de wereldmarkt. Nederlandse chemie onderscheidt zich door hoogwaardige en kennisintensieve producten.
• Combi met sterke logistieke positie en sterke kennisbasis, levert stevige concurrentiepositie op. Dit moet doorgezet worden anders overleeft de Europese industrie de
concurrentiestrijd met het Midden-Oosten, VS en Azië niet.
• In tegenstelling tot andere (top)sectoren kent de Chemie in periode 2012-2014 geen krimp in toegevoegde waarde.

Actuele Ontwikkelingen
• De netto omzet in de chemische industrie is in 2012 verder gestegen tot €60 miljard (€ 53 miljard excl. farma), een stijging van ongeveer 9% ten opzicht van 2011. De productie is
daarmee weer boven het niveau van 2007 gekomen, het beste productiejaar voor de crisis. De chemische industrie levert 2,5% (2% excl. farma) aan het BBP.
• Eerste helft 2013 worden de effecten van de Amerikaanse schaliegasrevolutie voor het eerst zichtbaar. Dit in combinatie met toenemende concurrentie uit China en de VS (qua
feedstock en productie) en het Midden-Oosten dat down stream gaat, maakt de concurrentiepositie van NL/Europa onzeker.
• De chemie maakt zich zorgen over het effect van de mondiale energie-ontwikkelingen op hun concurrentiepositie. Ook in EU-verband speelt deze discussie.
• In tegenstelling tot andere (top)sectoren kent de sector chemie naar verwachting in de periode 2012-2014 geen krimp in de toegevoegde waarde. Dit heeft alles te maken met de
ontwikkeling van de wereldhandel. De sector Chemie is sterk afhankelijk van de wereldmarkt. Dat geldt zowel voor de aanvoer van grondstoffen als voor de afzet van de producten.
Uitgezonderd in 2012, verbetert de productiviteit van de sector ook. Dit is gunstig voor de internationale concurrentiepositie van de sector (EIM/CPB).

Kansen
• Biobased Economy: De Nederlandse chemie ondergaat een transitie naar een biobased economy (zie Croda en DSM) (zie ook apart fiche biobased industries). Biomassa als alternatief
voor aardolie en gas als grondstof voor chemische producten. Daarnaast is er een ontwikkeling in gang gezet naar schone en duurzame productieprocessen die op een duurzame
manier biomassa omzetten in een heel scala aan bestaande en nieuwe producten.
• Slimme materialen: creatieve en innovatieve producten met een toegevoegde waarde: materialen voor energieopslag en katalysatoren die worden gemaakt van ruim beschikbare en
toegankelijke grondstoffen i.p.v. bijv. schaarse metalen.
• Grensoverschrijdende samenwerking: Samen met België en Duitsland omvat de Nederlandse chemische industrie 40% van de EU productie. Gezamenlijk optrekken binnen Europa is dan
ook kansrijk. Sterke (inter)nationale clustering zorgt voor een sterkere concurrentiepositie binnen veranderende wereld.

Bedreigingen
• Opkomst competitieve chemische sector in het Midden-Oosten en Azië: toegang tot goedkopere grondstoffen en arbeid, toegang tot snel groeiende markten, financiële steun door nationale
overheden en minder milieuregelgeving (emissiehandel (ETS)- en Reach)
• Opraken olie en gas: De sector is hiervan sterk afhankelijk. Door het opraken van de fossiele brandstoffen zal de sector naar alternatieven moeten zoeken.
• Investeringen: Veel bedrijven moeten kiezen: opnieuw investeren in Nederland óf Azië/Midden-Oosten.
• Chemie vergrijst: aanwas van jongeren is minder groot dan de uitstroom. In 2020 is er zelfs een tekort van bijna twintigduizend mbo’ers, ruim vierduizend hbo’ers en vijfduizend
academici in de chemie en procesindustrie (Duo Market Research/VNCI).
• Level playing field: als gevolg van de mondiale energie-ontwikkelingen staat dit hoog op de Europese agenda. ‘Business as usual’ is geen optie, nu de concurrentie zowel qua productie
als feedstock toeneemt, zowel vanuit Amerika als het Midden-Oosten (down stream) en China.

Chemie - Doelen en ambities
In 2050 staat Nederland wereldwijd bekend als hét land van de groene chemie. Voor de productie van voeding, energie en kunststoffen worden hoofdzakelijk op biomassa gebaseerde grondstoffen
ingezet. De chemie heeft schone en duurzame productieprocessen ontwikkeld die op een duurzame manier biomassa omzetten in een heel scala aan bestaande en nieuwe producten;In 2050 staat
Nederland in de mondiale top 3 van producenten van slimme materialen. In Nederland gevestigde bedrijven maken creatieve en innovatieve producten met een hoge toegevoegde waarde: materialen
voor energieopslag en katalysatoren die worden gemaakt van ruim beschikbare en toegankelijke grondstoffen (in plaats van bijvoorbeeld schaarse metalen). Kunststoffen zijn lichtgewicht, zelfreparerend,
zelfreinigend en volledig recyclebaar.

Beleidsvraagstukken

Nationale
spelers

Internationaal
speelveld

Trends

• Concurrentiepositie: Economische gevolgen van de mondiale energie-ontwikkelingen op de concurrentiepositie van de Nederlandse chemische industrie. Vraag staat
centraal tijdens ronde tafel gesprek met MEZ medio oktober.
• Transitie TKI’s: De financiering van de huidige TTI's Dutch Polymer Institute en het ppp Institute for Sustainable Procestechnology loopt af. Uitdaging is de succesfactoren
van de TTI's te behouden en te borgen in de nieuwe structuur van Topteam, kennisinstellingen en TKI's (topconsortia voor kennis en innovatie), en hierbij ondernemers te
betrekken.
• Bevorderen instroom geschoold personeel: 1) voorstel van bedrijfsleven en HBO raad over reductie en aanpassing afstudeerrichting, 2) in gesprek met OCW over start
bedrijfsstageprogramma voor 1e , 2e graads leraren opleidingen en zittende leraren 3) 50 nieuwe chemie beurze

Kennisinstellingen: TNO, DSTI, RUN, RUG, TUe, TUD, UU, UvA, VU, WUR, DPI, TI Pharma en hoger laboratoriumonderwijs.
Bedrijven: AkzoNobel, DSM, Shell, INEOS, Total, Sabic, Lyondell, Solvay, Schering Plough, Huntsman, Dow Benelux, Teijin Aramid, Fuijfilm, SBM, Fugro en Ten Cate
Topteam Chemie: G. van Harten (boegbeeld), B.J. Lommerts (MKB), B. Weckhuysen (kennisinst.), J. Wesseling (rijksoverheid), O. Delnooz (ambt. secr.), N. Emerencia (part.
secr.)
Sectorkenners overheid: EZ: J. Matakupan (TOP), J. van Dongen (TOP), M. Westendorp (TOP), H. Sprangers (I&K), G. Arnoldus (N&R), P. Besseling (BBE), N. Corbett
(HCA/techniekpact), F. van der Pas (AgNL), B. Breimer (NFIA). I&M: P. Kruithof, D. de Jong, en OCW: J. Mout-Leurs. BZ: J. Leeksma.
Brancheorganisaties: VNCI, NRK en VVVF

Topspelers wereldwijd: Akzo Nobel, Shell, DSM, BASF en Sabic
Top EU: AKZO Nobel, DSM, SBM Offshore, Furgo, Ten Cate, SABIC, DOW en Shell
Comparatief voordeel: 'Internal benchmarking by multiple global companies today finds that their Netherlands plants are among the best performing in the world. NL
benefits from a highly skilled workforce, integrated network of plants and excellent transportation infrastructure' (Deloite) + Wereldwijde sterke
octrooipositie voor procestechnologie en coatings.
Benchmarken landen/regio’s: België, Italië, Groot-Brittannië. Buiten EU: Midden-Oosten (toegang tot goedkope grondstoffen en energiebronnen), VS (toegang tot goedkope
grondstoffen en energiebronnen) en Azië (toegang tot opkomende markten en minder belemmerende regelgeving).
EU brancheorganisaties: CEFIC

• Specialisatie: Verschuiving van bulk naar specialiteiten: in NL zie je een beweging waarbij een deel van de chemiesector transformeert van bulk chemie naar specialiteiten/
markten met hogere marges. Een duidelijk voorbeeld is DSM, die heeft haar oude bulkactiviteiten verkocht (o.a. aan Sabic in Limburg) en investeert in nieuwe markten
met hogere marges (life sciences, etc).
• Verscherpte Europese concurrentie: Door de verzwakking van haar eigen positie (t.o.v. Midden Oosten, VS, Azië) zal de Europese chemische industrie alleen gaan produceren
voor de Europese markt. Dit zal leiden tot verdringing op de Europese markt en zal er een ‘survival-of-the-fittest’ komen binnen de Europese chemische industrie. Alleen
die productiesites die het meest efficiënt werken zullen nog overblijven in Europa. De rest zal verdwijnen.

Chemie - Facts and Figures
“Bijna driekwart van de bedrijven in de chemie doet aan innovatie: het hoogste aandeel innoverende bedrijven van alle topsectoren”
Omschrijving topsector Chemie algemeen
Nederland heeft een goed ontwikkelde chemiesector met mondiale spelers, een innovatief (down stream) MKB en vele spin offs vanuit universiteiten, TNO en de GTI’s. NL combineert kracht van zeer
sterke sector van bulk- en fijnchemie met grote bedrijven, groot aantal MKB bedrijven en kennisintensieve starters die vanuit universiteiten ontstaan. Wetenschappelijk onderzoek van NL
kennisinstellingen in chemie wordt door internationale peers als ‘uitmuntend’ beoordeeld. Binnen de sector zijn veel mensen in werkzaam. Chemie staat aan het begin van de keten, is
tussenleverancier en sluit ook de keten. Chemie is overal en onmisbaar in een circulaire economie; door slimme oplossingen, ketensamenwerking en know-how. Ervaring met procestechnologie en de
biobased economy maakt de topsector chemie tot een verbindend element in cross-sectorale samenwerking. De spin-off van (in)directe werkgelegenheid is groot.
Zie ook: www.top-sectoren/chemie & www.topchemie.nl

Omschrijving topsector Chemie kwantitatief
Kenmerkend voor de Chemie is een hoge productie (8% van het Nederlandse totaal). Binnen de topsector Chemie werkten in 2010 80 duizend personen verdeeld over ruim 2 duizend bedrijven, dit is
respectievelijk 1,2% en 0,2% van het Nederlandse totaal. Bijna driekwart van de bedrijven in de Chemie doet aan innovatie: het hoogste aandeel innoverende bedrijven van alle topsectoren. Het
aandeel in de productie en uitvoerwaarde van goederen van heel Nederland bedraagt 8%. Ook in termen van toegevoegde waarde draagt deze topsector met 3% relatief veel bij. Niet verrassend
werken binnen de Chemie nauwelijks zelfstandigen. Minder dan 1% van alle werkzame personen in de Chemie is zelfstandig, tegenover 11% voor heel Nederland. Het aandeel innoverende bedrijven
binnen de Chemie (73%) lag in 2010 ruim boven het landelijke gemiddelde (48%). Zie ook www.agentschap.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren

Gebruik instrumenten
In deze sector maken de bedrijven meer dan gemiddeld gebruik van regelingen om innovatie te stimuleren, vooral van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) (510 van de 7.780
bedrijven binnen de topsectoren) en de RDA (Research en Development Aftrek) (320 bedrijven van 4.460 totaal in topsectoren) (CBS, 2013). Binnen de topsector Chemie bestaan 4 Topconsortia voor
Kennis en Innovatie (TKI’s). In 2013 wordt in totaal €11,7 mln. aan TKI toeslag verleend. Een deel hiervan komt ten goede aan Energie (AgNL, 2013). In de topsector Chemie dreigt schaarste aan
kenniswerkers. De topsector berekent een jaarlijks tekort van 1.300 (75% MBO, 25% HBO/WO) tot 2020. Voor de topsector Chemie blijkt dat op zowel HBO- als WO-niveau de curricula voor de
toekomstige ingenieurs en onderzoekers aangepast moeten worden om aan de behoefte van bedrijven te voldoen (Platform Bèta Techniek, 2012). In de topsector zijn vijf Centra voor Innovatief
Vakmanschap (MBO) en vijf Centers of Expertise (HBO) opgericht. Ten opzichte van de andere topsectoren is de Chemie hier koploper. In de centra en centers werken ondernemers, wetenschappers,
docenten en studenten samen om het beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven (Platform Bèta Techniek, 2013). Bron: CBS 2012, tenzij anders vermeld. Zie ook:
www.volginnovatie.nl (AgNL).

Creatieve Industrie
“De vraag naar creativiteit en creatieve scheppingen groeit ook in economisch moeilijke tijden onverminderd”
Conclusies
• Voor de gehele creatieve industrie is de verwachting dat de markt in 2014 zal stabiliseren.
• Door de afname in werkgelegenheid en de lage toetredingsdrempel neemt het aantal zzp-ers in de creatieve industrie snel toe.
• De toegang tot financiering blijft voor de creatieve industrie een knelpunt. Dit beperkt de doorgroei van de creatieve industrie in Nederland.
• Door uitval van opdrachten in specifieke sub-sectoren zijn bedrijven genoodzaakt fors af te slanken.
• De technologische ontwikkelingen bieden kansen voor de creatieve industrie op bestaande en nieuwe markten. Vaak zijn hier nieuwe businessmodellen bij betrokken, waardoor
gevestigde bedrijven hun bedrijfsmodel herzien.
• Kansen voor de creatieve industrie op bestaande en nieuwe markten met vaak nieuwe businessmodellen, gevestigde bedrijven moeten hun bedrijfsmodel herzien.
• De vraag van bedrijven en organisaties naar ondersteuning door de creatieve industrie bij hun markt- en productontwikkeling en effectieve communicatie stijgt ook in het huidige
economische klimaat.

Actuele Ontwikkelingen
• Pas in 2014 wordt een licht herstel verwacht. Debet daaraan is het ontbreken van de impuls van het aantrekken van de uitvoer (Panteia).
• De vraag naar creativiteit en creatieve schepping groeit onverminderd. Initiële creatieve productie vertaalt zich in doorgaande groei van banen van ontwerpers, schrijvers,
vormgevers, film- en gamemakers (CMM).
• Banenverlies is in de exploitatiefase van de creatieve industrie zichtbaar, zoals bij uitgeverijen en omroepen. De werkgelegenheid bij grote bedrijven neemt af, terwijl het aantal
zzp’ers toeneemt vanwege de lage toetredingsdrempels. Dit maakt de creatieve industrie de meest dynamische topsector (EIM). De afname van de bedrijfsomvang geldt voor de
gehele economie, maar laat zich binnen de creatieve industrie het meest gelden. De schaalverkleining gaat vooralsnog ten koste van efficiency.
• De organisatiegraad van de sector is gegroeid door de start van de Dutch Creative Council en het TKI CLICK.

Kansen
• De innovaties uit de media (smart TV) en (serious) gaming vinden steeds meer vertaling naar o.a. zorg en onderwijs (CMM).
• De samenwerking van regionale overheden binnen het TKI CLICK om de regionale clusters te versterken
• Draagvlak groeit voor transformatie leegstaand vastgoed en/of (hergebruik van) historische gebouwen via vernieuwend opdrachtgeverschap
• Samenwerkingsverbanden van Kennisinstellingen met de creatieve industrie via o.m. TKI CLICK, de NWO/TNO call, Centers of Expertise (COE) Amsterdam en Utrecht
• Big Data markt biedt mogelijkheden voor de internationaal opererende reclamewereld en mobiele toepassingen (ABN AMRO).
• De toenemende vraag naar content door mobiele toepassingen en de veranderende consumenten behoeften
• De sterke onderzoeksbasis van Nederland op het gebied van design via de benutting van EU onderzoekscapaciteit, CRISP (FES) en IOP IPCR.
• De meerwaarde van design: nieuw product levert bijna 20% meer op als bij de ontwikkelingsfase al aandacht wordt besteed aan design (EUR).

Bedreigingen
• De beperkte doorstroming en doorgroei van start-ups en kleinbedrijf. Het ontbreken van schaal in bedrijvigheid kan leiden tot hogere transactiekosten en het ontbreken van
schaalvoordelen. Als belangrijkste knelpunt wordt toegang tot kapitaal genoemd. De financieringsmonitor van het EIM bevestigd die beeld (EIM).
• Onvolledige netwerkvorming waardoor er nog onvoldoende transparantie in de sector is en de transactiekosten oplopen.
• De levenscycli van creatieve producten worden korter door technologische ontwikkelingen. Dit heeft consequenties voor de investeringsbereidheid, businessmodellen en de mate van
duurzame economische groei.
• Kennis over financiering: Uit EIM blijkt dat ondernemers uit de creatieve industrie hun eigen competenties op het gebied van financiering en het laagste inschatten van alle
topsectoren.
• De aansluiting van de opleidingen op de behoeftes in de markt, zoals bijv. ICT experts voor de game-industrie

Creatieve Industrie - Doelen en ambities
•Versterken van het Ondernemerschap en onderwijs (levenscyclus)
• Het vergroten van het marktpotentieel en vernieuwing van het opdrachtgeverschap
• Vergroten van het innovatievermogen en verbeteren aansluiting op kennisinstellingen
• Vergroten toegang tot financieringsmogelijkheden en fiscaal innovatie-instrumentarium
• Vergroten van de internationale activiteiten
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• Kennis & Innovatie: Vergroten van het innovatievermogen, de private bijdrage aan (toegepast) onderzoek en de samenwerking met de kennisinfrastructuur van de, uit
voornamelijk uit MKB bestaande creatieve industrie
• Regio: Aansluiten van regionale (beleids)ontwikkelingen rondom creatieve industrie clusters op het topsectorbeleid en -agenda
• Financiering: Toegang tot o.m. vroege fase financiering, alternatieve financieringsvormen en het financieringsinstrumentarium
• Europa: Aansluiting van de creatieve industrie op het Europese beleidsvorming processen als Creative Europe (start 1 januari 2014), het nieuwe EFRO programma en het
kaderprogramma Horizon 2020.
• Internationalisering: Benutten van kansen voor de creatieve industrie op buitenlandse markten
• Human Capital/ Techniekpact: stimuleren regionale focus en verbondenheid van creatieve opleidingen
Kennisinstellingen: TUe, UVA, VU, HKU, Design Academy Eindhoven, TUD, ArtEZ, Hogeschool Utrecht en van Amsterdam
Bedrijven: Endemol, Eyeworks, G-Star, Guerilla Games, Kessels-Kramer, Layar, MEXX, OMA, MVDRV, Stage Entertainment, Spil Games, ReedElsevier, WoltersKluwer,
Sanoma, Media Republic, NPK, Fabrique, Layar, Talpa en Droog Design
Topteam: J. van Erp (wnd vz), A. M. Eggenkamp, E. Huizer en M. Hammersma
Sectorkenners overheid: EZ: M. de Lange, F. Schoneveld, M. van der Klei, A. van Winden; BZ: P. Levelink; BZ, E. Scholten OCW; I. Neudecker en E. Slot
Brancheorganisaties: Federatie Dutch Creative industries (koepelorg.), Modint, Dutch Games Association, BNA, BNO en NVPI

Topspelers wereldwijd: Google, Apple, Aecom ( architectuur), Electronic Arts (games), Nintendo, Armani, OMA en Endemol
Top EU: Foster & Partners (UK, architectuur), Ubisoft Entertainment (Fr. Games), Hugo Boss (Dtsl., mode), Kerin (Fr. o.m. Gucci), Eyeworks en Talpa
Comparatief voordeel: (digitale en mobiele) infrastructuur, regionale clusters van subsectoren en hotspots, imago van Nederland door Dutch Design en internationaal
befaamd cultureel erfgoed.
Benchmark landen/regio’s: De metropool regio Amsterdam kan zich meten met andere creatieve hotspots als Berlijn, Stockholm, Milaan en Londen.
EU brancheorganisaties: European Creative Industries Network (initiatief Dutch Creative Residencies Network)

• Grote diversiteit tussen de verschillende sub-sectoren: Game industrie is de snelst groeiende branche (wereldwijd 7% p/j) en heeft qua omzet de muziek¬branche ingehaald (DGA).
Games en game-play worden steeds meer ingezet in onderwijssituaties, in zorg en welzijn en in marketing. In de architectenbranche is tussen 2008 en 2011 de omzet en
werkgelegenheid gehalveerd (BNA) en de verwachting is dat de bouwproductie in 2013 pas in 2014 zal stabiliseren (ABN AMRO).
• Web adverts: Op de advertentiemarkt is in 2012 voor het eerst netto meer uitgegeven aan reclame op internet (+8%) dan op televisie (-5,4 %). Over het geheel daalden de
mediabestedingen in 2012 met 4,7 procent in Nederland (Nielsen). De groei voor de creatieve industrie tussen 2001 en 2011 kwam vanuit Europees perspectief, vooral door
de ontwikkelingen in digitale media (Booz & co).
• Fusies en overnames: Startende bedrijven worden nadat zij een proventrack record hebben opgebouwd, overgenomen door vaak buitenlandse marktpartijen t.b.v. de
schaalsprong of vanwege de nieuwe kennis. Dit beperkt de doorgroei van de creatieve industrie in Nederland.

Creatieve Industrie - Facts and Figures
“Het aandeel van de innovatieve bedrijven is een kwart hoger dan in de meeste andere topsectoren”
Omschrijving topsector Creatieve Industrie algemeen
Tot de creatieve industrie worden gerekend: de kunsten, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. Het topsectorenbeleid richt zich ondermeer op de subsectoren: architectuur,
design, mode, media en ict, gaming, cultureel erfgoed, muziek en film. De sector kenmerkt zich door het relatief hoge percentage MKB, bedrijven die dicht op de markt opereren. Veelal betreft de
productie mensenwerk waarvan de exportwaarde beperkt is. De Nederlandse creatieve industrie is internationaal een top-10 speler door internationaal opererende bedrijven als Endemol, Sanoma,
Reed-Elsevier, G-star, Layar, Guerilla Games, OMA, Spil games en Droog Design. Nederland is de derde exporteur, na de Verenigde Staten en Groot Brittannië van televisiecontent in de wereld en
daarmee een proeftuin voor TV-formats en innovatieve media concepten. Nederland beschikt over een concurrerende vestigingsplaats voor internationale IT-georiënteerde bedrijven door het AMS-IX
knooppunt (ABN AMRO) en hoge internet penetratie. Zie ook: www.top-sectoren.nl/creatieveindustrie

Omschrijving topsector Creatieve Industrie kwantitatief
De topsector Creatieve Industrie omvat de meeste bedrijven van alle topsectoren (97020 in 2010 en 106820 in 2011 ). De topsector bestaat vrijwel volledig uit kleine en middelgrote bedrijven (minder
dan 250 werkzame personen). Waar een gemiddeld Nederlands bedrijf uit bijna 8 werkzame personen bestaat, zijn dat er in de topsector Creatieve Industrie nog geen 2 per bedrijf. Het hoge percentage
kleine bedrijven in de topsector gaat samen met een hoog aandeel zelfstandigen: 47% van het totale aantal werkzame personen in deze sector, tegen 11% in heel Nederland. Het aantal ZZP-ers in de
creatieve industrie groeit nog steeds. Vanwege het innovatieve karakter van de creatieve industrie is tweederde van de bedrijven als innovatief bedrijf te typeren. Het aandeel van de innovatieve
bedrijven – bedrijven die meer dan een kwart van de omzet uit nieuwe producten halen – is ongeveer een kwart hoger dan in de meeste andere topsectoren. In 2010 waren de innovatie-uitgaven €21
mln., met relatief veel innoverende bedrijven (62%). In geen van de topsectoren is de groei van het aantal bedrijven – ook als die wordt gerelateerd aan de omvang van de sector – zo groot als in deze
topsector (het saldo oprichtingen en opheffingen van bedrijven in 2011 was 11.600, EIM, 2012). Zie ook www.agentschap.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren

Gebruik instrumenten
In de topsector Creatieve Industrie worden samenwerkingsverbanden relatief vaak gevonden in de regio (EIM, 2012). Dit is een van de verklaringen voor het relatief hoge aantal van bedrijven dat
gebruik maakte van de Innovatiepresetatiecontractensubsidie regeling (IPC) voor samenwerkende bedrijven binnen het MKB (80 van de 520 bedrijven binnen de topsectoren). Daarmee is de topsector
Creatieve Industrie de op een na grootste deelnemer van alle topsectoren aan deze regeling. Ook hebben relatief veel bedrijven gebruik gemaakt van de borgstellingkrediet BMKB (50 van 360 bedrijven
die binnen de topsectoren vallen). Het gebruik van de WBSO door de creatieve industrie is in 2012 toegenomen aangezien het aantal vastgestelde S&O-arbeidsjaren is gegroeid met 10%. (CBS, 2013).
Bron: CBS 2012, tenzij anders vermeld . Zie ook: www.volginnovatie.nl (AgNL)

Defensie & Veiligheid (DVI)
“De situatie in deze sector is zeer divers: enkele bedrijven verlaten daarom de sector, zeker als in andere sectoren betere perspectieven zijn.”
Conclusies
• De DVI ondergaat grote wijzigingen door substantiële besparingen door (m.n. Europese en andere westerse) ministeries van Defensie, een verdere consolidatie van de afnemers
en door het invoeren van nieuwe wetgeving. Dit zijn voor de sector serieuze uitdagingen. Het behoud van de opgebouwde NL DVI kennisinfrastructuur voor de toekomst verdient
dan ook aandacht.
• De voorgestelde beleidslijnen van de Europese Commissie in de mededeling over de defensie industrie worden in grote lijnen onderschreven en hebben nauwe samenhang met
het Interim-rapport Hoge Vertegenwoordiger Buitenlands en Veiligheidsbeleid. Het openbreken van de Europese toeleveringsketens blijft een belangrijk aandachtspunt om
mogelijkheden te creëren voor de NL DVI.
• Industriële Participatie blijft een instrument om de positie van de NL DVI te versterken en daarmee de Nederlandse veiligheidsbelangen te dienen.

Actuele Ontwikkelingen
• De situatie in de sector is zeer divers. Enkele tendensen: bedrijven die exporteren hebben vaak vacatures. Dat geldt zowel voor grotere bedrijven als niche bedrijven in de DVI. Maar
er is ook sprake van faillissementen van bedrijven voor wie grote orders steeds worden uitgesteld.
•In de Mededeling van de Europese Commissie over de defensie en veiligheidsindustrie wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld om de concurrentiekracht van de DVI te
vergroten op Europees niveau. De maatregelen variëren van het opstellen van standaarden en certificering tot het bevorderen van deelname van DVI aan Europese initiatieven op
het gebied van MKB. Daarentegen wil de Europese Commissie het gebruik van offset (compensatie; voor de Nederlandse DVI van groot belang) binnen de EU versneld afschaffen.
•Het percentage R&D in het totaal aantal arbeidsplaatsen is, zeker in vergelijking met de totale Nederlandse industrie, zeer hoog: 32%. De meest voorkomende opleidingsrichting
van in de NL DVI werkzame personen is Techniek. Op de tweede plaats komt ICT (Triarii).
• JSF/vervanging F-16 ontwikkelingen; het kabinet heeft op Prinsjesdag de keuze voor de F-35 bekend gemaakt.

Kansen
• Door de ADV (EU aanbestedingen). Per 15/2/2013 is de Aanbestedingswet Defensie en Veiligheid (ADV) in werking getreden.
• Sterke concurrentiepositie: Nederlandse DVI bedrijven zijn zelfverzekerd over hun concurrentiepositie; daarnaast beschikken ze over een sterk nationaal en internationaal netwerk en
samenwerkingsverbanden. 56% van de DVI bedrijven maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband, maar dus ook 44% (nog) niet. 85% begeeft zich deels of uitsluitend op de
buitenlandse DVI-markt; Belangrijkste sterkten zijn specialisatie, kennis, ervaring en gekwalificeerd personeel.
• ‘Openen’ van markt: Als er een werkelijk open en transparante defensie- en veiligheidsmarkt ontstaat dan zullen er voor de Nederlandse defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie
goede kansen zijn. Deze worden dan met name verwacht op de terreinen: Geavanceerde materialen, geavanceerde componenten, energiesystemen, sensorsystemen, C4I en
automatisering, bescherming en wapensystemen, de menselijke factor, geïntegreerd systeemontwerp & -ontwikkeling en ondersteunende diensten.
• Veiligheid krijgt als maatschappelijk thema steeds meer aandacht in het topsectoren beleid, maar ook als sector waarin geld te verdienen valt.

Bedreigingen
• Overheidsbezuinigingen: De overheid heeft in het kader van taakstellingen grote programma’s geschrapt. Gelijktijdig, zal toepassing van Industrieel Participatiebeleid – waarmee
bedrijven kansen krijgen als toeleverancier bij Original Equipment Manufacturers (OEMs) – beperkter worden door invoer van de ADV Wet. De wet zelf biedt de mogelijkheid om van
de hoofdaannemer onderaanneming te eisen, maar dit wordt slechts in beperkte mate toegepast.
• Ontbreken Level Playing Field (LPF): Alhoewel in theorie met de invoering van de ADV Wet er een LPF zou moeten ontstaan is de verwachting dat de grote OEMs meer lokaal gaan
inkopen, vanwege gemak en impliciete nationale belangen, ongeacht of een aanspraak op art. 346 VWEU wordt gedaan. Dit zal de NL industrie (kwantitatief en kwalitatief)
verminderen.
• Fragmentatie: Veel bedrijven zijn te klein zijn om echt mee te dingen in grote opdrachten en aanbestedingen en raamcontracten.

Defensie & Veiligheid - Doelen en ambities
• Sector wil maximaal blijven profiteren van de mogelijkheden die het compensatiebeleid/industrieel participatiebeleid biedt onder erkenning dat competitief aanbieden ook onder die omstandigheden
noodzakelijk is.
• Deelname aan internationale participatieprogramma’s zoals F-35/JSF opent mogelijkheden om langjarig op hoog technologisch niveau in ontwikkeling- en productieprogramma’s deel te nemen met
spin-off effecten en ruimte om ook bij andere programma’s ingang te krijgen.
•H2020 met onderdeel “Secure Societies”geeft mogelijkheden voor NL bedrijven en kennisinstellingen
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• Level Playing Field: Bereiken van een level playing field op de defensie & veiligheidmarkt, niet alleen binnen Europa maar ook wereldwijd.
• Interdepartementale samenwerking: Strategische afspraken met Defensie over samenwerking bij defensiematerieelverwerving.
• Defensie Industrie Strategie: Tot stand brengen herziene Defensie Industrie Strategie (DIS 2.0), samen met Defensie.
•De Europese Commissie heeft medio 2013 een mededeling uitgebracht hoe de concurrentiekracht van de defensie & veiligheidindustrie vergroot kan worden
• Aanstaande fusie- en overnamegolf: de eerste tekenen van een mondiale fusie- en overnamegolf binnen de defensiegerelateerde industrie worden zichtbaar. Vooral de
middelgrote kennisintensieve bedrijven zijn kwetsbaar. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen.
• Financiering: vooral behoefte aan langdurig krediet op lange termijn investeringen in R&D te kunnen laten renderen.

Kennisinstellingen: TNO, NLR, MARIN, ECN, TU-Twente en –Delft en NFI
Bedrijven: o.a. Thales, Damen/Schelde, Imtech, Fokker Technologies en Van Halteren Metaal
Topteam: A. Lundqvist heeft zich opgeworpen als trekker richting het Europese programma “Secure Societies”
Sectorkenners overheid: EZ-CMP: P. Taal (Commissaris) /H.H. de Brabander-Ypes (Veiligheid); EZ-AgNL: P. Kruis; (http://www.rijksoverheid.nl/cmp )Defensie: R.M.F.
Nanhekhan (DMO)/ Kol. E.A.E. Dobbenberg (DOBBP)/ P.J. Keuning (R&D)
Brancheorganisaties: Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV), Netherlands Aerospace Group (NAG), Dutch Gasturbine Association (DGTA) en Hague
Security Delta (HSD)

Topspelers wereldwijd: Boeing (US), Lockheed Martin (US), Northrop Grumman (US), Thales (F), EADS (o.a. Airbus, Cassidian & Eurocopter) (D/F/UK), BAe Systems (UK) en
General Dynamics (US)
Top EU: EADS (D/F/UK), Thales (F), BAe Systems (UK), Rheinmetall (D), SAAB (S), Krauss-MaffeiWegmann (D), Finmeccanica (I) en RUAG (CH)
Comparatief voordeel: De Nederlandse DVI bestaat voor een groot deel uit 2nd en 3rd tier toeleveranciers aan OEMs. Zij behalen hun voordeel uit specialisatie op specifieke
niches en door probleemoplossend meedenken met de klant.
Benchmark landen/regio’s: Zie de EU OEM’s; bovenstaand met de genoemde landen. Nederland heeft een internationale positie voor marineschepen en integratiedelen daarbij
(DamenSchelde, Thales en Imtech). Frankrijk met DCNS is hierbij een benchmarkwerf.
EU (Branche)organisaties: AeroSpace & Defence Industries Association of Europe (ASD).
• Specialisatie: Een belangrijke trend is dat steeds meer bedrijven zich specialiseren. Daarnaast maakt R&D een steeds belangrijker deel uit van de bedrijfsvoering, momenteel
32% van het werknemersbestand (Triarii).
• Innovatie: Innovatie komt nog centraler te staan. Dit wordt versterkt door Horizon 2020 “Secure Societies” en de Nationale Cyber Security Research Agenda, die gedeeltelijk
gekoppeld is aan de Roadmap Security in de topsector HTSM.
• Samenwerking in de keten: Samenwerking binnen de gouden driehoek krijgt steeds meer aandacht. Van oudsher bestond deze als op het krijgsdeel marine, maar wordt nu
uitgebreid naar andere krijgsmachtdelen.

Defensie & Veiligheid - Facts and Figures
“DVI bedrijven zijn actief in ten minste 7 van de 9 topsectoren”
Omschrijving DVI-sector algemeen
De sector Defensie & Veiligheid is geen klassieke homogene sector maar een groep van ca. 450 heterogene bedrijven die aan bedrijven en overheden, op het gebied van defensie en veiligheid,
materieel (producten, systemen en diensten) leveren, naast civiele activiteiten in sectoren: metalektro, elektronica, optica, optronica, sensortechnologie, voertuigen, scheepsbouw, lucht- en
ruimtevaart, (fijn-)mechanica, chemie, kunststof, composieten en ICT. De Defensie & Veiligheidindustrie (DVI) is een compacte en uiterst innovatieve sector, met enkele grote en vele kleinere
spelers. DVI bedrijven zijn actief in ten minste 7 van de 9 topsectoren, m.u.v. Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De sector is het meest vertegenwoordigd in de topsector High Tech
Systems & Materialen. Gemiddeld komt 7% van hun totale omzet uit D&V activiteiten. 32% van de DVI medewerkers zijn actief in R&D. De DVI draagt in grote mate bij aan de kennis ook voor civiele
toepassingen.

Omschrijving DVI-sector kwantitatief
Het percentage R&D in het totaal aantal arbeidsplaatsen is, zeker in vergelijking met de totale Nederlandse industrie, zeer hoog: 32%. De meest voorkomende opleidingsrichting van in de NL-DVI
werkzame personen is Techniek. Op de tweede plaats komt ICT. Het opleidingsniveau is voornamelijk HBO, met MBO op tweede en universiteit op derde plaats. Het grootste deel van de bedrijven
verwacht in hun eigen bedrijf een stijging in het aantal arbeidsplaatsen. Het huidig aantal vacatures in de NL DVI bedroeg eind 2012 277. Omzet in de sector bedraagt € 3,10 miljard. De export
bedraagt met € 2,18 mld. 70% van de omzet (€ 3,10 mld.). Dit percentage is sterk gestegen ten opzichte van 2006: 42% (€ 1,48 mld. ten opzichte van € 3,56 mld. omzet). Dit zou gerelateerd kunnen zijn
aan het nu ook meten van de veiligheidsindustrie. Gemiddeld wordt een lichte stijging van de omzet verwacht (in 2012). Gemiddeld wordt een stabiel resultaat verwacht (in 2012). De inzet van R&D
heeft in de afgelopen 2 jaar bij 52% van de bedrijven geleid tot een concreet product. Bij 35% van de bedrijven is een nieuw product in ontwikkeling. Slechts 14% geeft aan dat geen nieuw product is
ontwikkeld. De belangrijkste landen waaraan de sector levert zijn (in aantallen, ongewogen met omzet): Duitsland, USA, Nederland, UK en Frankrijk. 85% begeeft zich deels of uitsluitend op de
buitenlandse markt. Bron: De Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde Industrie 2012 (Triarii, 2012).

Bron: Triarii, 2012)

Detailhandel
“De klant van morgen is een andere dan de klant van gisteren”
Conclusies
• De detailhandel heeft het moeilijk. Enerzijds door conjuncturele omstandigheden. Anderzijds door structurele veranderingen: meer online en meer ketens i.p.v. speciaalzaken.
• Het aantal faillisementen en leegstand neemt toe, met name in non-food segment.
• De klant van morgen is een andere dan de klant van gisteren en de verhouding tussen fysieke verkopen en online verkopen verandert.
• Voor 2014 wordt verdere krimp verwacht (EIM). 'Shake-out' houdt aan.
•Groeikansen liggen in e-ecommerce en internationalisering

Actuele Ontwikkelingen
• De omzet in het tweede kwartaal van dit jaar viel 1,5% lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen waren ruim 2% hoger, het volume kromp bijna 4%. De omzet en het
volume daalden wel minder hard dan in het eerste kwartaal van 2013.
•De verkopen van de Nederlandse detailhandel liggen onder het EU gemiddelde. Voor 2014 wordt een verdere krimp verwacht. Supermarkten houden hun volume van hun omzet op
peil (CBS).
• De omzet van de non-foodwinkels daalde voor het 9e kwartaal op rij. Kledingwinkels en textielsupermarkten herstelden licht van het slechte en relatief koude 1e kwartaal van
2013. Winkels voor consumentenelektronica hadden het zwaarder in het 2e kwartaal. Zij kampten met de grootste omzetdaling in de afgelopen 4 jaar.
• Het aantal faillissementen en leegstand neemt toe. Nu de economie niet groeit blijkt dat er in Nederland structureel te veel m2 winkeloppervlakte is. Met name de detailhandel die
gerelateerd is aan de woningmarkt, heeft het moeilijk (CBS).

Kansen
• De consument van nu is een andere dan de consument van 10 jaar geleden. Voor de detaillist die weet in te spelen op de veranderende wensen van de consument zijn er nog mogelijkheden.
Zoals in de gehele samenleving is ook in de detailhandel de rol van internet prominent geworden. Internet zorgt voor een grotere transparantie in de prijzen. Steeds meer mensen
zijn in het bezit van een mobiele smartphone, waardoor het veel gemakkelijker wordt om prijzen te vergelijken. Dit betekent kleinere winkels met minder producten en veel
“smart” toepassingen. De consument verwacht behalve winkels ook horeca, sfeer en vermaak op de winkellocaties. Het verschil tussen boodschappen doen en winkelen wordt
steeds groter. Winkelen wordt meer 'fun'.
• Internationale uitbreiding: bijvoorbeeld Hema en Albert Heijn
• E-commerce & M-commerce

Bedreigingen
• Er is structureel teveel winkeloppervlakte: Andere overheden, beleggers hebben in het verleden vaak een (te hoge) grondpositie ingenomen en zullen hun verliezen moeten nemen.
Volgens ABN AMRO zal de leegstand in 2020 14,5% bedragen. Naar verwachting verdwijnt 30% van het winkeloppervlakte.
• Lage bestedingen: De consument geeft structureel minder geld uit aan de detailhandel dan een paar jaar geleden. In tegenstelling tot de verkoop in fysieke winkels neemt de verkoop
via internet toe. Zolang de woningmarkt stagneert, heeft een gedeelte van de detailhandel, zoals woninginrichters en doe-het-zelf zaken, het extra moeilijk.
• Financiering: Net zoals in andere sectoren is het voor de detailhandel lastiger om financiering van de banken te krijgen. In de eerste 5 maanden van 2013 zijn 377 winkelbedrijven
failliet gegaan.

Detailhandel - Doelen en ambities
De ambitie van de detailhandel is om de samenleving te voorzien van een betaalbaar, toegankelijk en breed aanbod van consumptiegoederen, waaronder voedsel. De klant van morgen heeft andere eisen
dan de klant van gisteren. Voor de detaillist die daar goed op inspeelt is een goede toekomst weggelegd.

Beleidsvraagstukken

Nationale
spelers

Internationaal
speelveld

Trends

• Smart Cities: Als er steeds meer via internet verkocht wordt, zal het aantal pakketbezorgingen toenemen. Uit verkeer- en kostenoverwegingen zal moeten worden
nagedacht over de gevolgen hiervan.
• Leegstand winkelpanden: Uit de ervaringen in de zg. krimpgebieden blijkt dat lokale overheden met hun ruimtelijke ordeningsbeleid van invloed kunnen zijn op de
leegstand. Dit vereist wel een regisserende rol van provincies en gemeenten. Decentrale overheden zullen nog veel meer dan nu hun verantwoordelijkheden moeten
nemen en met name via hun ruimtelijke ordeningsinstrumentarium.
• Spanningsveld internethandel in producten waar een leeftijdsgrens of accijns speelt (b.v. alcohol en tabak). De Europese Commissie worstelt met het dilemma van
enerzijds de vrije markt en anderzijds de landelijke autonomie.

Kennisinstellingen: Er is geen kennisinstelling bekend die toegepast onderzoek naar de detailhandel verricht. Wel is er sectorspecifieke kennis bij een aantal banken en
HBO-instellingenaanwezig.
Bedrijven: Ongeveer de helft van het aantal m2 winkeloppervlakte is van grote, landelijk en soms internationaal werkende bedrijven. De andere helft bestaat uit veelal
lokaal werkende MKB bedrijven. De verwachting is dat met name de laatste categorie zal afnemen.
Sectorkenners overheid: EZ: R. Bekhof, A. Hautvast (TOP)
Brancheorganisaties: Detailhandel Nederland. De traditionele branche-indeling verandert, omdat steeds meer branches vervagen (denk aan de combinatie van een
wasserette, internetcafé en koffieshop) en omdat het onderscheid tussen detailhandel en groothandel steeds meer afneemt.

Topspelers wereldwijd: Ikea, Zalando, H&M, Action en Zara etc
Nationale spelers: Albert Heijn (Bol.com), Hema en Bijenkorf
Comparatief voordeel: De Nederlandse detailhandel heeft een voordeel t.o.v. omringende landen omdat het kan profiteren van een uitstekende logistieke infrastructuur,
waardoor het goed kan inspelen op de veranderende wensen van de consument in binnen- en buitenland.
Benchmark landen/regio’s: 'non-food': op online gebied Duitsland, Frankrijk en het VK. Op 'food' gebied: Duitsland en Belgie.
EU brancheorganisaties: n.b.

• Klant centraal: De klant zal een veel prominentere rol krijgen. De klant gaat bepalen wat en wanneer hij koopt en beschikt in toenemende mate over informatie over het
product alvorens hij overgaat tot aankoop.
• ICT toepassingen: De rol van ICT in de detailhandel zal fors toenemen.
• Nieuwe business-modellen: M-commerce, 'clicks & bricks' en andere nieuwe concepten.
• Dalend winkeloppervlak: Het aantal m2 winkeloppervlak blijft afnemen. Niet alleen vanwege de aanwezige overcapaciteit maar ook omdat de noodzaak om grote voorraden
aan te houden zal verminderen door allerlei ICT toepassingen.
• Institutionele veranderingen: De traditionele branche-indeling zal veranderen, vanwege allerlei combinaties van detailhandel, ambachten en horeca.

Detailhandel - Facts and Figures
“De enige subsector die tegen de verdrukking in ... groei blijft realiseren is de online detailhandel”
Omschrijving detailhandel algemeen
Detailhandel is levering aan consumenten. De detailhandel beslaat verschillende verkoopdomeinen, zoals gevestigde detailhandel (winkels), ambulante handel (markt), postorderverkoop en
internetverkoop. De detailhandel is een zeer diverse sector. Er zijn landelijk aangestuurde formules met eigen filialen, landelijke formules met franchisenemers, mengvormen van de eerste twee, er
zijn zelfstandige ondernemers en inkoopcombinaties. Verhouding groot/MKB: 18%/82% (2010). In 2013 komt aan de daling van de afzet van de detailhandel nog geen einde. Deze verdere daling hangt
mede samen met de stijging van het hoge BTW-tarief naar 21%. De verwachte ommekeer in de consumentenbestedingen in 2014, als gevolg van het weer aantrekkende consumentenvertrouwen en het
begin van herstel van de woningmarkt, maakt een eind aan de forse daling van de afzet van de detailhandel, maar groei zit er ook dan nog niet in (EIM). Zie ook www.hbd.nl

Omschrijving detailhandel kwantitatief
In 2012 behaalde de totale detailhandel 1,0% minder omzet dan in 2011. De omzet wordt voorlopig geraamd op bijna € 83 miljard (exclusief btw). De gedaalde koopkracht, de gestagneerde
huizenmarkt, de btw-verhoging en het lage consumentenvertrouwen zorgden voor ongunstige omstandigheden voor de detailhandel. Er gingen 2,5% minder producten over de toonbank dan in 2011.
De prijzen waren 1,6% hoger. De foodsector vormde opnieuw een uitzondering; die omzet was 2,3% groter dan in 2011. De toename kwam op rekening van de supermarkten die met 3% voor het
zevende jaar op rij een omzetstijging boekten. De foodspeciaalzaken zaten 2,4% in de min. Het verkochte volume was bijna 5% kleiner. Het marktaandeel van supermarkten blijft toenemen terwijl het
aantal foodspeciaalzaken daalt. De non-foodsector liet in 2012 een omzetdaling zien van 3,8%. Er gingen bijna 5% minder producten over de toonbank. De economische situatie en de weinige
verhuizingen hebben een negatieve invloed op vooral de non-foodbranches. De omzetontwikkelingen van de food- en non-foodsector lopen steeds verder van elkaar uiteen. Eerstgenoemde heeft een
omzet die 35% groter is dan in 2000. Non-food is echter onder het niveau van 2000 gedoken. In 2011 waren er 12.800 starters in de detailhandel. Van de in totaal 104.900 startende ondernemers
in 2009, was 12% in de detailhandel. De laatste jaren is het aantal starters in de detailhandel sterk toegenomen. In 2000 waren bijna 6.300 starters. Daarna nam het toe tot 12.800 in 2009. Voor een
groot deel zijn dat starters met een webwinkel of in de ambulante handel. Terwijl het totaal aantal starters met 2% afnam in het bedrijfsleven, nam het aantal startende detaillisten juist toe met liefst 8%.
Bron: CBS, 2013. Zie ook: www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,145,0,0,html/Detailhandel

Kerncijfers:
Aantal oprichtingen:
Aantal opgeheven bedrijven:
Aantal werknemers:
Octrooien:
Private R&D:
Retour % KP7:
Toegevoegde waarde:
Productie:
Aantal bedrijven:
Uitvoerwaarde van goederen:
Uitvoerwaarde in % van totaal Nederland:

160; opheffingen: 106 (2011, CBS T-1)
n.b.
80.000 fte (2010, CBS)
27.604 (1999-2008, EIM)
737 mln (2010, CBS)
6,2% (2007-2010, EG Liason; 6e intern.
14.819 mln (2010, CBS)
90.389 mln (2010, CBS)
2.150 (2010, CBS)
n.b.
n.b.

Energie
"Wens is om maatschappelijke doelen (“groen”) om te zetten naar een structureel hoger verdienpotentieel (“groei”)"
Conclusies:
• Sinds de start van de Topsectorenaanpak is er in het energiedomein in korte tijd zeer veel in gang gezet. De organisatiegraad van de sector is toegenomen, er zijn veel projecten op
het gebied van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie opgestart en innovatie staat veel prominenter op de maatschappelijke agenda.
• De topsector Energie valt als deel van het geheel volledig binnen het gehele energiedomein. In samenspraak met de wetenschap en het bedrijfsleven is de topsector gefocust op de
commercialiseringfase. Dat wil zeggen dat er binnen het Topsector een zeven thema’s zijn gekozen waar kans op succes (commercialisering, exportvergroting, meer werkgelegenheid)
wordt vergroot.
•.Verwachtingen voor energiedomein zijn moeilijk te geven; deze wordt namelijk deels ook bepaald door de opgelede EU-doelen, te weten 14% DE 2020, 20% CO2 2020, 1,5%
energiebesparing (jaarlijks 2014-2020).
• Energiemarkt stabiliseert dit jaar en zal in 2014 weer groeien.

Actuele Ontwikkelingen:
• Tostandkoming Energieakoord: http://www.energieakkoordser.nl/
• Vanuit de CBS radar voor duurzame energie, die voor het derde jaar wordt uitgebracht, komt naar voren dat NL in 2008 netto importeur was van energie en dat men in 2011 netto
exporteur is geworden. Dit is met name biomassa inzake de bijmengverplichting op transportbrandstof. Het gaat hier wel om het doorvoeren van bulkgoederen, voor NL is dit geen
toegevoegde waarde omdat er geen aanvullende activiteiten aan ten grondslag zitten.
• Na een krimp in 2012 en een stabilisatie in 2013, zal de toegevoegde waarde van de sector energie in 2014 weer toenemen. De uitvoer van de topsector Energie, en daarmee de
ontwikkeling van de toegevoegde waarde, is sterk gerelateerd aan de economische bedrijvigheid. Bij meer bedrijvigheid zal de internationale vraag naar energie toenemen. Daarnaast
bepalen klimatologische schommelingen en veranderingen in de internationale energiestromen ook de behoefte aan energie (EIM/CPB).

Kansen:
• Energieakkoord: dit biedt voor de topsector Energie nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.
• Innovatie: Voor de sector is het belangrijk dat innovatieve projecten opschuiven richting volgende fasen en dat de kansrijkheid naar de commercialiseringslag wordt vergroot.
• Decarbonisatie van de energievoorziening: a) CO2-neutrale electriciteitsvoorziening b) inzet van duurzame biomassa, c) energiebesparing m.n. door verbetering van energie-efficiente en
d) CO2 afvang en – opslag
• Groen en groei: wens is om maatschappelijke doelen (“groen”) om te zetten naar een structureel hoger verdienpotentieel (“groei”).
• Energie-innovatie als spil: fundamentele transitie naar CO2-arme Nederlandse energiehuishouding door ontwikkeling van nieuwe technieken.

Bedreigingen:
• Voldoende goed opgeleid personeel: een tekort aan (technisch) geschoold personeel, op zowel universitair, als HBO- en MBO. Het onderwijs is onvoldoende voorbereid op de continue
inhoudelijke verandering.
• Teruglopende gasvoorraden: leiden mogelijk tot toenemende afhankelijkheid van het buitenland.
• Discontinuïteit van beleid: gevaar dat bedrijvenbeleid/topsectorenaanpak niet zal worden gecontinueerd en dat middelen zullen worden gekort.
• Kiezen voor korte termijn zekerheden: bedrijven investeren te weinig in innovatie en maatschappelijke uitdagingen; groeimarkten. Teruglopende private R&D inspanningen in Nederland:
met name bij MKB en midcap bedrijven.
• Shake-out productie zonnepanelen: heeft naast Nederland ook Duitsland last van level playing field verstoring: door toedoen o.a. China
• De versnelde overstap naar duurzame energie in Duitsland kan het streven van Nederland om meer te investeren in wind, water en zonne-energie ernstig belemmeren (ABN AMRO)

Energie - Doel & Ambitie
• SER-energieakkoord: In het SER akkoord wordt gesproken van een lagere energieprijs, mits de doelen voor energiebesparing worden gerealiseerd. Tevens wordt er gestuurd op het verminderen van de
kwetsbaarheid voor fluctuaties in de energieprijs en op het verbeteren van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en dit kan een impuls geven aan de werkgelegenheid.
Ambitie topsector:
• Energieprijzen op zowel korte als lange termijn laag houden, en sneller en meer concurrerend maken van duurzame energieopties, bijdrage aan de Nederlandse economie vergroten en de CO2 uitstoot
verminderen.
• Doe l is Private R&D-inspanningen te vergroten en de vraagsturing onderzoek middels PPS in TKI’s te versterken.

Beleidsvraagstukken

Nationale
spelers

Internationaal
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• Betrekken maatschappelijke factoren in innovatie-keuze: Voor succesvolle innovaties in de energiesector moeten maatschappelijke factoren worden meegenomen die
grootschalige inzet van nieuwe en alternatieve energiebronnen en technologieën in de weg staan. Kennispartijen, maatschappelijke partijen, TKI’s en
industrie hebben daarom in 2012 het initiatief 'Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij' (STEM) opgezet.
• Internationalisering van de afzetmarkt: potentiële afzetmarkten zijn redelijk in kaart gebracht, maar onduidelijk is welke belemmeringen er bestaan om markten te betreden,
en welke steun hiervoor nodig is van overheid.
• Gebrek aan focus TKI plannen: het is onvoldoende duidelijk waar en hoe een TKI het verschil gaat maken. Daarvoor is een verbeterslag nodig waarbij (SMART) doelstellingen
worden verbonden aan de programmalijnen en een uitgewerkte route hoe die doelstellingen bereikt kunnen worden.
• SER Energieakkoord: is in laatste fase aanbeland
Kennisinstellingen: ECN, TNO, TUD, TUe, UU, RUG en WUR
Bedrijven: Energie: RWE, Vattenfal, Eneco, Delta, Electrabel. Gassector: Gasunie, Gasterra. Chemiebedrijven: Shell, Akzo, DSM. Groot-industrie: o.a. Tata Steel en vele
kleinere spelers in het energieveld; energieleveranciers, energie-, hardwareproducenten, dienstverleners en installateurs.
Topteam: M. Boersma (boegbeeld), T. van der Hagen (wetenschap), F. Pentinga (MKB), M. Dierikx (overheid)
Sectorkenners overheid: EZ: P. Polman, B. Bussemaker, S. van Santen; A. Schoof; AgNL: J. Koch; en NFIA: O. Bartelds en W. Luijendijk
Brancheorganisaties: EnergieNed, NOGEPA en DE Koepel

Topspelers wereldwijd: Grote energie- en olie- en gasbedrijven zoals ExxonMobil, GdF, BP, Shell, Vattenfall, E.ON etc.
Comparatief voordeel: Door onze gasvoorraad, geografische ligging en infrastructuur heeft NL natuurlijke voorsprong op specifieke gebieden, zoals veel (deels lege) gasvelden
en goede gas- en electrische infrastructuur, relatief grote procesindustrie (o.a. chemie en agro), grote haven-, offshore- en transportsector en relatief grote binnenvaart.
Kwalitatief hoogwaardig onderzoek+ sterke regionale clusters (o.a. Energy Valley en Eindhoven)
EU brancheorganisaties: Europia (gas en olie) en Eurelectric, CEFIC (Chemie)

• Energie-innovatie als spil: voor de lange termijn (2050) is het energieonderzoek en –innovatie de drager van de fundamentele transitie naar CO2-arme Nederlandse
energiehuishouding door ontwikkeling van nieuwe technieken.
• Groen en groei: wens om de maatschappelijke doelen (“groen”) om te zetten naar een structureel hoger verdienpotentieel “(“groei”)
• Veranderende energiehuishouding
• Samenwerking EU: de integratie van EU energielandschap vereist samenwerking op diverse thema’s. EU is ook een belangrijke potentiële bron van onderzoeksmiddelen.

Energie - Facts and Figures
“In de energiesector werkt maar liefst bijna twee derde van de bedrijven samen”
Omschrijving topsectorEnergie algemeen
De Nederlandse energiesector is omvangrijk, divers en heterogeen. Nederlandse bedrijven in de energiesector die tot de wereldtop behoren, hebben veelal eerder een sterke positie in de toeleverende
industrie dan in de primaire technologie. Door zijn geografische ligging en infrastructuur heeft Nederland een natuurlijke voorsprong op specifieke gebieden (zoals veel - deels lege -gasvelden en een
goede gas- en elektrische infrastructuur, een relatief grote procesindustrie (o.a. chemie en agro), een grote haven-, off-shore- en transportsector en ook is de Nederlandse binnenvaart relatief groot.
Jaarlijks wordt vanuit het CBS de radar voor duurzame energie uitgebracht. Oktober 2013 wordt de radar uitgebracht met gegevens over 2011 en 2012. De topsector Energie maakt onderdeel uit van het
gehele energiedomein. De Topsector Energie richt zich in samen-spraak met de wetenschap en het bedrijfsleven specifiek op de commercialiseringsfase van een aantal energiethema’s (de zeven tki’s).
Het aantal partijen dat is aangesloten (via projecten) bij de Topsector Energie is : 383, bestaande uit MKB (185), grote bedrijven (124), kennisinstellingen (28) en overig (46). Zie ook: www.topsectoren.nl/energie

Omschrijving topsector Energie kwantitatief
In de kapitaalintensieve Energiesector kent relatief weinig bedrijven. Ondanks het kleine aantal bedrijven zijn de productie (€55 mld.), toegevoegde waarde (€27 mld.) en investeringen (€4,9 mld.) erg
hoog. Als de investeringen worden vergeleken met de toegevoegde waarde is het aandeel investeringen in de toegevoegde waarde voor topsector Energie van alle topsectoren ook het hoogst (18%).
Dit is anderhalf keer hoger dan gemiddeld in de topsectoren en bijna 2,5 keer hoger dan gemiddeld in Nederland. De Energiesector is in termen van aantal bedrijven en werkzame personen een
relatief kleine topsector. Met 47 duizend arbeidsjaren (0,7% van totaal Nederland) zijn er in de topsector Energie, na de topsector Life Sciences & Health, de minste personen werkzaam van alle
topsectoren. Omdat de topsector Energie erg kapitaalintensief is, is de bijdrage aan het nationaal product daarentegen aanzienlijk: in 2010 werd ongeveer 5% van de totale productie en toegevoegde
waarde in Nederland gecreëerd. De arbeidsproductiviteit is er met ruim €550 duizend per arbeidsjaar ook ruim 7 keer hoger dan het landelijke gemiddelde. Zie ook
www.agentschap.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren

Gebruik instrumenten
Gemiddeld werkten in de topsectoren in 2012 een derde van de bedrijven samen met andere partijen bij de uitvoering van hun vernieuwingsactiviteiten. Het betreft vernieuwingsactiviteiten gericht op
de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten of de verbetering van het productieproces. In de topsector Energiesector werkt bijna twee derde van de bedrijven samen en worden de belangrijkste
samenwerkingspartners relatief vaak gevonden in het buitenland (EIM, 2012). Maar ook in Nederland wordt de publiek-private samenwerking gestimuleerd door de oprichting van 5 EnergieTopconsortia voor Kennis- en Innovatie (TKI’s) en 2 gezamenlijke TKI’s met de topsector Chemie. In 2012 is vanuit energie-innovatiemiddelen en de SDE+ regeling voor €119,3 mln. aan deze TKI’s
verleend naast de TKI-toeslag van €14,9 mln. (AgNL, 2013). Ook speelt de energiesector in op innovaties die bijdragen aan het verlagen van de kosten voor het reduceren van de CO2-uitstoot, het
ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen en het slimmer benutten ervan. In de topsector zijn in 2012 30 Green Deals afgesloten om barrières bij de ontwikkeling van duurzame initiatieven weg
te nemen (CBS, 2013). Daarnaast is het aandeel van duurzame energie gemeten aan het totale elektriciteitsverbruik in Nederland gestegen van 7,7% in 2008 naar 10,1% in 2011 (EurObserv’ER, 2012). Bron:
CBS 2012, tenzij anders vermeld. Zie ook: www.volginnovatie.nl (AgNL)

Financiële Dienstverlening
“Nederland positioneert zich als een unieke en onderscheidende Europese 'hub' voor financiële logistiek en dienstverlening”
Conclusies
• Kennisintensieve diensten steeds belangrijker voor NL concurrentiekracht.
• Toenemende rol van (zakelijke) diensten in de maakindustrie.
• Bankensector: primaire inzet op gezondmaking en versterking : Kabinetsvisie Nederlandse bankensector (d.d. 23-08-2013).

Actuele Ontwikkelingen
• Verdere terugval omzet in 2013, toenemende schaalverkleining & automatisering, omzetgroei alleen in kleinere segment (< 10 werknemers), kostenbesparingen (ING)
• Ook in de financiële dienstverlening zal door reorganisaties een groot aantal banen verdwijnen. In 2014 zal de werkgelegenheid slechts beperkt verder afnemen (EIM).
• Verzekeraars actief bezig met vergroten innovatievermogen door programma’s als “Tijd voor Transitie”, TNO-innovatieradar “Oog voor innovatie”, samenwertking met Academia
(ACIS) (VVV).
• De Nederlandse dienstenuitvoer groeide tussen 1995 en 2009 met gemiddeld ruim 4% per jaar. Het aandeel van de Nederlandse dienstenuitvoer in de totale Nederlandse uitvoer is in
deze periode rond de 21% gebleven (NVB).

Kansen
• Kostenbesparingen lijken het meest kansrijk door procesinnovaties en open innovatie met (strategische) partners en klanten.
• Laagconjunctuur is het moment voor herijken businessplan en/of verdienmodel.
• Toenemende klantgerichtheid. Kan leiden tot nieuwe product(vorm)en, nieuwe businesmodellen en nieuwe markten. Biedt ook kansen voor nieuwe toetreders zoals oprichting van
nieuwe ( coöperatieve) banken, KNAB, Brand New Day en BeFrank
• Effectief inzetten en toepassen van ICT: Kan leiden tot gewenste kostenbesparingen en meer op individu toegesneden dienstverlening
• Schaalvoordelen realiseren door consolidatie (groei of samenwerking)

Bedreigingen
• Lage productiviteitsgroei, beperkte vernieuwing en innovatie (initiatieven op te kleine schaal).
• Niveau en groei van de dienstenexport is internationaal gezien beperkt. Exportintensiteit dienstensectoren zeer verschillend.
• Voortbestaan oude, gevestigde businessmodellen is onzeker; idem voor klantloyaliteit.
• Continue druk op marge en omzet
• Verslechtering werking markt: Geringe concurrentie kan leiden tot hogere prijzen en tarieven voor consumenten in vergelijking met ons omringende landen.

Financiële dienstverlening - Doelen en ambities
Nederland positioneert zich als een unieke en onderscheidende Europese Hub voor financiële logistiek en dienstverlening. (open innovatie)
- verbetering imago
- Stijging van de arbeidsproductiviteit door meer innovatie en verbeterde interorganisatorische samenwerkingstrajecten (netwerkvorming);
- Meer innovatie door vraagstimulering (innovatief aanbesteden en launching customer) en frameworking (wetgeving, netwerkvorming) en het aantrekken van hoofdkantoren die van strategische waarde
zijn voor het internationaal innovatiegedreven concurrentievermogen.

Beleidsvraagstukken

Nationale
spelers

Internationaal
speelveld

Trends

• Lage arbeidsproductiviteit: Hoe verhogen we de achterblijvende arbeidsproductiviteit in de zakelijke dienstensector (vgl. zakelijke dienstverlening) ?
• Innovatievermogen: Welke rol heeft de overheid bij het stimuleren / regisseren van innovatie in de diensten?
• Positie sector t.o.v. topsectoren: Veel ogenschijnlijke lossen onderwerpen (sociale innovatie, organisatorische innovatie ict, ondernemerschap, financial logistics, service
design) hangen met elkaar samen, en sluiten aan bij acties van de verschillende topsectoren. Wat is de rol van de overheid hierin?
• Versterken bankensector: Kabinetsvisie Nederlandse bankensector op basis van CIE Structuur NL Banken (TK dossier 32013) : Solide en stabiele bankensector, versterking en
uitbreiding toezicht, open, diverse, integere en transparante sector en de klant centraal.

Kennisinstellingen: EUR (RSM), UvA(AMSI, ACIS) UvT /Netspar (pensioenen), hogescholen, Duisenberg School of Finance
Bedrijven: Pensioenfondsen (ABP, APG , PGGM), Banken (ABN AMRO, ING, RSB, SNS, NIBC), Verzekeraars (Aegon, EUREKO, Delta Lloyd, UVIT) en Logistics (TNT, Equens)
Sectorkenners overheid: EZ: P. Overbeek, L. Hartog, R. Leering, M. te Pas (AEP), P. Schelvis (I&K), Gertsen (AgNL/NFIA), J. Hessels (O), S. Rozemeijer (TOP), J. Sprenger (DEUR)
en AFM.
Brancheorganisaties: DUFAS, VVV, NVB en Holland Financial Centre (HFC)

Topspelers wereldwijd: ICBC, AIG, HSBC, JPMorgan Chase, Citigroup en ING
Top EU: ING, Rabobank, Generali, Allianz en MastercardEurope
Comparatief voordeel: NL pensioensysteem
Benchmark landen/regio’s: Nederlands pensioenstelsel wordt door velen als voorbeeld gezien. Gelet op situatie vooral nationale focus en afstemming EU beleid en weinig tot
geen benchmarking met andere landen zoals vroeger VK, Lux, Duitsland, Ierland.
EU Brancheorganisaties: EBF en Insurance Europe

• Nieuwe financieringsvormen: Toegenomen volatiliteit leidt tot hoger risicoprofiel voor ondernemingen: de terugverdientijd van investeringen wordt korter, en het testen
van nieuwe concurrentievoordelen dwingt ondernemingen tot meer ‘trial and error’. Conventionele bankfinanciering is minder toegesneden op dergelijke
risicoprofielen. Bovendien kunnen banken zich door Basel III minder financieringsrisico’s permitteren. Dat ondernemingen in NL meer dan in de meeste andere Europese
landen zijn aangewezen op bankfinanciering vergroot de noodzaak om andere financieringsvormen te ontwikkelen (BCG).
• Inspelen op maatschappelijke wensen: Inspelen op maatschappelijke wensen door samen met stakeholders gepaste oplossingen te bieden, waardoor financiële
dienstverleners instellingen het vertrouwen van de maatschappij langzaam kunnen terugwinnen (WEF).
• Nieuwe vormen van financiering van ondernemingen: biedt kansen voor nieuwe aanbieders van financiële diensten.

Financiële Dienstverlening - Facts and Figures
"In vergelijking met andere landen heeft Nederland financiële instellingen veel steun verleend via kapitaalinjecties"
Omschrijving financiële dienstverlening algemeen
Deze sector bestaat uit banken, pensioenfondsen, verzekeraars en financiële adviesbureaus. De financiële sector is zwaar gereguleerd. De groei wordt bepaald door concurrentiepositie,
ondernemerschap, innovatie, regelgeving (administratieve lasten, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving, (overheids)aanbestedingen.) Ruimtelijke structuur komt overeen met de zakelijke
dienstverlening: Meervoudige concentratie met een dominante positie voor de Noordvleugel: (Amsterdam (Zuidas)/Utrecht. De positie van Holland Financial Centre (HFC) is sinds terugtrekken
van overheid in het voorjaar van 2013 omgeven door onzekerheid. Een aantal initiatieven tot versterking van de samenhang in de sector (bedrijven, kennisinstellingen) is tot wasdom gekomen,
zoals Centre for Finance & Sustainabilty, Centre for Retirement Management, maar voortzetting alsnog onzeker. Het succesvolle Starterscentrum HFC Plaza op de Amsterdamse Zuidas wordt
verzelfstandigd. Zie ook: www.hollandfinancialcentre.com, www.nvb.nl en www.afm.nl

Omschrijving financiële dienstverlening kwantitatief
Tijdens de recente crisis hebben overheden op verschillende manieren financiële instellingen ondersteund. Van land tot land en van instelling tot instelling zijn er grote verschillen in omvang en
vorm van de steun, de vergoeding die de overheid ontvangt en de voorwaarden voor aflossing. Rekening houdend met terugbetaling, komt de kapitaalsteun in Nederland uit op 6,3% van het BBP.
De positie van Nederland komt redelijk overeen met de positie die ons land inneemt in het overzicht van de omvang van de bancaire sector. In vergelijking met andere landen heeft Nederland
financiële instellingen veel steun verleend via kapitaalinjecties. Nederland heeft een omvangrijke bankensector in verhouding tot het BBP. In tijden van een mondiale financiële crisis is het dan ook
aannemelijk dat ons land fors moet ingrijpen. Uit het overzicht blijkt ook dat een deel van deze steun al is terug betaald. Net als bij kapitaalinjecties is er bij asset-relief programma’s een grote
diversiteit aan voorwaarden. Bij dit type steun bevindt Nederland zich met 10,8% van het BBP in de middenmoot samen met België (11,7%), Duitsland (11,8%) en Zwitserland (9,6%). Het VK scoort
het hoogste met 16,7% van het BBP.

Gastvrijheidseconomie
“De gastvrijheidssector schept randvoorwaarden voor een goede balans tussen wonen, werken en ontspannen”
Conclusie
• De gastvrijheidssector is een brede sector waar groeipotentieel in zit.
• De sector werkt aan een eenduidig gezicht. De pas door de sector en EZ opgestarte netwerkaanpak zal EZ hieraan bijdragen. Het beleid van EZ is gericht op het versterken van
ondernemerschap, bevorderen van inkomend toerisme en duurzaamheid. Kansen voor groei in de sector liggen op het terrein van het aantrekken van buitenlandse bezoekers, het
bedienen van de binnenlandse bezoekers, werken vanuit een beleving, meer samenwerken tussen de verschillende stakeholders en toepassing van innovatieve (business)concepten
en verdienmodelllen.
• De gastvrijheidssector schept randvoorwaarden voor een goede balans tussen wonen, werken en ontspannen en vergroot daarmee de ‘quality of life’ in Nederland vergroot. Naast
waardevolle belevingen en herinneringen draagt de sector evenzeer bij aan welzijn en integratie.

Actuele Ontwikkelingen
• Deze zomer hebben naar verwachting zo’n 2,7 mln. buitenlandse toeristen hun zomervakantie in Nederland doorgebracht, 50.000 meer dan vorig jaar. Daarnaast verwacht NBTC
Holland Marketing dat zo’n €4,4 mln. Nederlanders hun zomervakantie in eigenland doorbrengen. Dit is een daling van zo’n 100.000 ten opzichte van vorig jaar. In totaal besteden de
(inter)nationale toeristen bijna €2 mld. in Nederland tijdens de zomermaanden juli en augustus.
• De gastvrijheidseconomie is een stabiele sector. Echter, de subsectoren horeca, catering en de verblijfsrecreatie hebben last van de crisis. Het aantal vacatures in de horeca is sinds
het begin van de crisis sterk gedaald, het aantal WW-uitkeringen is verdubbeld en het aantal faillissementen nam sterk toe. Zo is onlangs is o.a. touroperator OAD failliet verklaard.
• Consumenten regelen hun vakantie steeds vaker buiten de traditionele reisbedrijven om. Dit jaar gaan zij ook nog eens minder vaak op vakantie. ING verwacht dat het aantal
vakanties in 2013 met 4% afneemt, waardoor reisbureaus en touroperators hun winstgevendheid verder zien verslechteren. De magere economische vooruitzichten bieden volgens
ING voorlopig geen uitzicht op herstel voor de reisbranche.

Kansen
• Goede internationale concurrentiepositie: Grote diversiteit van recreatieve/toeristische mogelijkheden op een klein oppervlak.
• Toename van het aantal buitenlandse gasten (zij zorgen nu voor slechts 20% van de bestedingen in de gastvrijheidseconomie). Kansrijke landen zijn met name China, Rusland en Brazilië.
• Meer synergie tussen natuur en recreatie/gastvrijheidseconomie en ondernemerschap.
• Nieuwe en innovatieve product-markt combinaties (gebruikmakend van allianties met andere sectoren zoals zorg, sociale media, etc.)
• NL als congresbestemming: Nederland staat voor het tweede achtereenvolgende jaar op de negende plaats op de ranglijst van internationale congresbestemmingen; in 2012 met 315
internationale meetings, in 2011met 291.

Bedreigingen
• Bezuinigingen door overheid op natuur- en recreatiegebieden.
• Hevige internationale concurrentie om gunsten internationale gast (zowel toeristisch als zakelijk). De toeristen uit de groeimarkten China, Brazilie en Rusland kunnen uit verschillende
continenten als bestemming kiezen.
• De klant heeft een afnemende loyaliteit en toenemende individualisering (aanbod op maat nodig). Hierdoor kunnen accomodaties niet meer vanzelfsprekend rekenen op de volgende
boeking. Ondernemers moeten tijdig de omslag maken naar een andere marktbenadering.
• Professionaliteit medewerkers en odnernemers. De gastvrijheid wordt gekenschetst door goed opgeleide medewerkers die de klant centraal stellen en zich dienstbaar opstellen.

Gastvrijheidsindustrie - Doelen en ambities
Visie en ambitie wordt momenteel door de sector geformuleerd regieteam gastvrijheidseconomie. De gastvrijheidssector is ondersteunend aan de topsectoren en het vestigingsklimaat. De sector heeft
de ambitie om in 2025 door te groeien naar een aandeel van 5% van het BBP en 6% werkgelegenheid. Daarbij gaat het om ciraca 200.000 extra banen, voor een belangrijk deel voor laagopgeleiden.

Beleidsvraagstukken

• Ondernemersklimaat: Het EZ-beleid richt zich op de verbetering van het ondernemersklimaat voor de sector (o.a. regeldrukvermindering, bevordering van samenwerking en
innovatie), het aantrekken van meer internationale bezoekers en bestedingen en verduurzaming van de gastvrijheidseconomie.
• Sectoragenda: De minister heeft de sector uitgedaagd om met een visie en ambitie te komen à la de aanpak van de topsectoren om innovatie en samenwerking te
bevorderen. De sector heeft de handschoen opgepakt en is voortvarend aan de slag. Eind oktober wil het een visie en ambitie hebben geformuleerd met aandacht voor
innovatie, internationalisering, regelgeving, duurzaamheid, etc. In het regeerakkoord is aangeven dat er meer synergie tussen natuur en recreatie en ondernemerschap
moet komen. Dit krijgt vorm in netwerkaanpak van de gastvrijheidseconomie en in de Natuurvisie

Nationale
spelers

Kennisinstituten: UVA, VU, EUR,NHTV Breda, Hogere en Middelbare Hotelscholen e.d.
De leden van Gastvrij Nederland zijn: ANVR, CLC-Vecta, Club van Elf, HISWA Vereniging, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, Nederlandse Vereniging
van Luchthavens/ Schiphol, Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, RECRON, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Vereniging van
Evenementenmakers en VVV Nederland. Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen en ANWB zijn geassocieerd lid. Gastvrij Nederland is gelieerd aan VNO-NCW en
MKB Nederland. Het regieteam gastvrijheideconomie kent vertegenwoordigers van het grootbedrijf, MKB, kennisinstellingen en rijksoverheid.
Bedrijven: Efteling, Madurodam , Molecaten, Burgers Zoo, Nationale Park de Hoge Veluwe, Hotel Theater Figi/Slot Zeist etc.
Sectorkenners overheid: EZ: M. Bakkennes (TOP), L. van Vliet (N&B), K. Besenbruch (R&I); en I&M: H. Bersee

Internationaal
speelveld

Trends

Topspelers wereldwijd: Molecaten en TUI Nederland
Comparatief voordeel: De bereikbaarheid van Nederland is zeer goed. Nederland biedt een grote diversiteit van recreatieve/toeristische mogelijkheden op een klein
opppervlak. De toeristische beleving kan hierdoor heel gevarieerd en afwisselend zijn.
EU brancheorganisaties: HOTRAC
Comperatief voordeel: De gastvrijheidssector is vooral een nationaal opererende sector waarbij regionale/lokale spelers een belangrijke rol hebben.
Reisorganisaties en recreatieparken hebben vestigingen in andere landen. Ideeën voor nieuwe concepten worden vooral in het buitenland opgedaan door de
ondernemers.

1. Het groeiende belang van vakanties
2. Steeds meer buitenlandse vakanties
3. Vaker kort gedurende het jaar
4. Maatwerk belangrijker bij boeken vakantie
5. Vakanties steeds korter voor vertrek geboekt
6. Toenemend gebruik van mobiel internet
7. Nieuwe manieren van reizen: ‘social travelling’
8. Vakantiegedrag wordt gevarieerder

9. Meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
10. Vakanties steeds luxer
11. Toenemend belang van duurzaamheid
12. Senioren: een sterk groeiende groep op de vakantiemarkt
(Bron: NIPO/NBTC)

Gastvrijheidseconomie - Facts and Figures
“De gastvrijheidseconomie is een brede sector die gaat van café tot natuurgebied, van Efteling tot museum”
Omschrijving gastvrijheidssectoralgemeen
De gastvrijheidssector is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. De sector heeft een omzet van 37 miljard euro en telt ruim 412.000 werknemers (CBS 2011). Daarmee is de
gastvrijheidseconomie goed voor 4,5% van het totaal aantal banen in Nederland. Tot deze sector behoren ruim 50.000 bedrijven (grotendeels MKB), met een totaal van toegevoegde waarde van 3%
bbp. De omvang van de sector is gebaseerd op een strikte definitie van de sector, vrijetijdsbesteding van minder dan 2 uur en funshoppen zijn dan nog niet eens meegenomen. De
gastvrijheidseconomie, ofwel toerisme en recreatie, is een brede sector die gaat van café tot natuurgebied, van de Efteling tot museum. www.gastvrij-nederland.nl

Omschrijving gastvrijheidssector kwantitatief
In 2011 zorgde de gastvrijheidssector voor ruim €37 mld. aan bestedingen. Binnen- en buitenlandse
bezoekers besteedden deze euro’s bij zo’n 50.000 toeristisch-recreatieve bedrijven. Daarnaast zorgde de
sector met ruim 400.000 banen voor 4,5% van het totaal aantal banen in Nederland. De economische
recessie heeft ook de gastvrijheidsindustrie in Nederland niet onberoerd gelaten. Toch zijn de
verwachtingen op de lange termijn positief. Over ongeveer 10 jaar komen er zo’n 60 à 70.000 banen bij in
de toeristische sector.
Nederlanders ondernamen in 2012 in totaal bijna 37 mln. vakanties. Zo’n 18,1 mln. hiervan werden
doorgebracht in eigen land. Dat is een stijging van 2% vergeleken met 2011. Dit betekent dat de
binnenlandse vakantiemarkt momenteel de belangrijkste vakantiemarkt vormt voor Nederland. Het
aantal buitenlandse gasten dat in 2012 voor een vakantie of zakelijk motief in Nederland verbleef, is met
ruim 3% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal gasten is daarmee naar bijna 11,7 mln.
gestegen; een nieuw record. Belangrijke verklaringen voor de groei in 2012:
1. een relatief zwakke euro waardoor vakanties naar Nederland relatief goedkoper werden voor inwoners
van niet-Eurolanden
2. economische groei in de BRIC-landen, wat een boost gaf aan het internationaal reizen in die landen
3. Nederland (i.c. Amsterdam) profiteerde van het groeiende stedenreissegment in Europa
4. een licht groeiend aantal vliegverbindingen naar Nederland
De groei van het aantal intercontinentale gasten naar Nederland was het grootst vanuit China en Japan
(respectievelijk 26% en 23%). Naast deze intercontinentale groeimarkten, lieten alle hiernaast gespecificeerde herkomstregio’s groei zien, met uitzondering van Noord-Amerika en Afrika. Bron: NBTC, 2013

High Tech Systems & Materialen (HTSM)
“Een van de grootste uitdagingen is te zorgen een voldoende instroom van technisch goed gekwalificeerde mensen”
Conclusies
• Topsector HTSM is sterk verbonden met andere (top)sectoren en in hoge mate internationaal georiënteerd.
• Sinds de grote dip in 2009 en het herstel in 2011 staat HTSM nu voor een 2e kleinere dip die in 2013 eerst groter wordt (RABO). Voor 2014 wordt een bescheiden herstel verwacht, voor
HTSM wat gunstiger dan voor de maakindustrie als geheel. Ook de productiviteit zal dan sterk toenemen (EIM/CPB).
• Groei komt vooral door in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen, de ontwikkeling van sleuteltechnologieën en is verder vooral verbonden aan export. Ondanks de recessie
vertoont de private R&D groei (2009: €2,3 mld. > 2010: €2,58 mld. (TNO)). De verhoudingen tussen Original Equipmpent Manufacturers (OEM’s) en toeleveranciers zijn aan verandering
onderhevig; van het mkb wordt ook inzet op R&D verlangd.
• Schaalvergroting (internationale samenwerking) is vanwege de mondiale concurrentie voorwaarde om overeind te blijven. Een van de grootste uitdagingen is te zorgen een voldoende
instroom van technisch goed gekwalificeerde mensen.

Actuele Ontwikkelingen
• HTSM bevindt zich in tweede dip sinds uitbreken crisis, maar overall over laatste 10 jaar sterke groei in toegevoegde waarde, productie en export; binnen HTSM zijn machinebouw en
IT-dienstverlening de sterkste groeiers. Stijging te zien van de private investeringen in NL in R&D, ondanks recessie, maar blijvende aandacht nodig.
• Voor maakindustrie als geheel wordt in 2014 een geringe groei verwacht maar in de semiconductor-industrie wordt een sterk herstel verwacht (Rabobank).
• Aandeel HTSM in NL economie: HTSM heeft veel verbindingen met andere sectoren en vervult de rol van enabler voor de NL economie. Directe bijdrage HTSM aan economie in 2011
bedraagt € 33,8 mld. (6,3 % totale toegevoegde waarde NL); indirecte bijdrage is € 25 mld. (4,6 % totale economie (TNO). HTSM is een belangrijke exportmotor voor Nederland, 12% van
totaal exporteurs komen uit sector HTSM (EIM). Werkgelegenheid stabiel, ook op langere termijn (2020) (TNO).
• Door alle aandacht, die Topsectoren nu aan de Human Capital Agenda schenken en de activiteiten van organisaties als betatechniek lopen de aantallen studenten (op alle niveaus) bij
technische studies op. Ook zijn er verwant aan de hernieuwde aandacht voor onderwijs nieuwe Centers of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap ontstaan in de HTSM. De
vraag is wel of de stijging van beta-studenten kwantitatief voldoende is om het begrote tekort aan vakmensen op te vangen.

Kansen
• Maatschappelijk: met name veel duurzaamheid; energie, mobiliteit, nieuwe materialen,grondstoffen, gezondheid & welzijn en veiligheid.
• Exportstrategie HTSM, focus op met name Duitsland, VS en China, gecombineerd met inzet politieke kanalen verhoogt kans op exportgroei
• Multidisciplinair werken steeds meer nodig: NL niet-hiërarchische cultuur is gunstig daarvoor.
• Groeikansen voor hele sector door de groei van m.n. BRIC-landen en heel Azië
• Gezondheidszorg: toepassingen om thuiszorg efficiënter te maken en ziekenhuisapparatuur te verbeteren
• NL moet zoeken naar nichemarkten in sfeer More than Moore (kwalitatieve insteek/diversificatie/produceren op kleine schaal) Schaalvergroting in innovatie biedt kansen (zie Duitsland met
zijn High Tech Strategy, New York, Silicon Valley) dus meer samenwerking met andere landen: man-on-the-moon targets. Voorbeeld: Connected Cars: overheden Dld-Oostenrijk-Nl.
Consequenties voor HTSM maar ook transport/logistiek. Duitsland focust op maatschappelijke uitdagingen én sterke sectoren én vernieuwende technologie.

Bedreigingen
• Economische situatie: Mondiale groeiperspectief laag, met name Europa door het geslonken consumentenvertrouwen. In BRIC-landen meer risico’s door toename protectionisme.
• Technische Human Capital grootste uitdaging en dan met name op MBO en HBO niveau. Broodnodig voor MKB.
• Schaliegas verlaagt energiekosten in VS waardoor industriële renaissance maakindustrie daar sterker is dan in Europa.
• NL heeft relatief weinig Original Equipment Manufacturer’s (OEM’s); is de laatste jaren ook niet gegroeid. Dat geeft de sector een relatief smalle basis. Bestaande OEM’s gaan relatief meer R&D in
buitenland verrichten (dichterbij afzetmarkten).
• In pro-seed en groeifasen is financiering nog altijd problematisch; verbetering in communicatie brengen over het NL en het EU-instrumentarium. Verbetering op deze punten zou ook ontstaan
OEM’s bevorderen.

HTSM - Doelen en ambities
Het bevorderen van de exportgroei van €41 mln. in 2010 tot 60 mln. in 2020. Het verbeteren van de aansluting onderwijs en arbeidsmarkt door de instroom van studenten op relevante opleidingen te
vergroten, door middel van o.a. Techniekpact. Doel is om 1 op de 4 studenten in de beta-techniek te laten instromen. Nederland branden als monidiale ‘high tech’speler. Aantal deelemende landen aan
high tech missies laten aansluiten. Gebruik maken van ondezoeksmogelijkheden: H2020: EU-onderzoekspot (ca. € 70 mld.); voor maatschappelijke uitdagingen is ca. € 28 mld beschikbaar en voor
KET’s ca. € 16 mld. Maatschappelijke man-on-the-moon-projecten geven de innovatie meer richting dan wanneer alleen de eigen motieven spelen van grote bedrijven.

Beleidsvraagstukken
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• Continuiteit: Langdurig commitment van zijde overheid in de innovatie-inspanningen (TKI-toeslag totaal, MIT-regeling, budget t.b.v. Topteam); Rol TKI en TTI bij
Innovatiecontract en verdeling rollen Topteam en bestuur TKI. Uitbreiding volume pps-projecten
• Fiscaal instrumentarium, dat in de plaats is gekomen van innovatiesubsidies, stimuleert niet op eenzelfde manier dat bedrijven en kennisinstellingen of bedrijven onderling
gaan samenwerken.
• Innovatief Inkopen: Aanzwengelen innovatie via innovatief inkopen door de overheid (meer en grote boegbeeldprojecten)
• MKB: Nog meer aandacht voor aansluiting MKB bij onderzoeksprojecten en voor de financieringsbehoeften van het MKB, m.n. voor startende bedrijven en snelle groeiers.
Bijv. over en weer gebruik instrumentarium NL/Duitsland
• Branding- en Exportinspanningen gericht op beperkt aantal doellanden; m.n. NL partnerland 2014 van Hannover Messe
• Uitvoering Techniekpact : 250 beurzen, samenwerking bedrijven – scholen.
Kennisinstellingen: o.m. Holst Instituut, ESI, 3 TU’s, TNO, Point One, M2I, NLR, DPI, FOM, MESA+, AI Centrum, ATC en KC Vaco
Bedrijven: o.m. Tata, ASML, Philips, NXP, Océ, DAF, VDL, Fokker, Solliance, NTS, Sioux, CCM, Frenken, Demcon, ASMI, Prodrive, Neways, Nedcar, Inalfa
Topteam: A. Lundqvist (boegbeeld), D. Blank (TU Twente), M. Hendrikse (MKB), J. Wesseling (EZ)
Sectorkenners overheid: EZ: Klein Lebbink, G. Cremers, M. Janson (ambt. secr.) G. Ipema, L. Klomp; AgNL: Netten; NFIA: C. Vreuls; provincies; ROM’s; gemeenten zoals
Eindhoven, Helmond (M. Jacobs).
Brancheorganisaties: o.m. High Tech NL, FME-CWM, Metaalunie, FHI, NEVAT, Brainport, FHA, RAI, Bovag, Focwa, ANWB, VNMI (onderdeel basismetaal FME), MRF
(recycling), Automotive NL, NAG (Netherlands Aerospace Group)

Topspelers wereldwijd: o.m. NXP, Philips, Tata Steel, TomTom, ASMKL, Inalfa, Caon/Océ, Mitsubishi, Toyota, Fei, Panasonic, VDL, Vanderlande en Samsung
Top EU: DAF Trucks, Thales en Fokker
EU Brancheorganisaties: o.m. ACEA, CLEPA, EUCAR, Eurofer en Orgalime/Ceemet
Comparatief voordeel: kennisnetwerk, samenwerking (gouden driehoek) en open innovatie
Benchmarken landen/regio’s: veel informatie beschikbaar bij Brainort Development, FME en bij NFIA

• 12 verstorende technologieën: Mckinsey signaleert 12 verstorende technologieën (zowel kansen als bedreigingen) zoals Cloudtechnologie, Robotica, Mobiel internet, Internet
der Dingen, automatisch kennisnetwerk, Connecting Cars, biotechnologie (DNA mutaties), Energieopslag, 3D-printen, geavanceerde materialen, geavanceerde olie- en
gasextractie en hernieuwbare energie (zon, wind), die voor een groot deel gelieerd zijn aan HTSM.
• Nieuwe business-models: Er is een verschuiving gaande van R&D van grotere OEM’s naar tier-1 toeleveranciers. Hierdoor verandert niet alleen het business-model van de tier-1
toeleverancier maar ook zijn financieringsbehoefte en risicoprofiel. Als gevolg daarvan nemen ze steeds meer de rol van ‘supply chain coordinator” in de keten op zich, een
sterkere positie in de keten dus terwijl de afhankelijkheid van de OEM van de toeleverancier toeneemt (zie HT Forecasting & Planning Summit 2013, S.F.).
• Werkgelegenheid stabiliseert op termijn (TNO, 2013). In 2020 zal dat aantal iets hoger liggen dan de huidige 520.000. Reden van de geringe stijging is vooral de verhoging van de
arbeidsproductiviteit.
• Diversificatie: Van “Moore’s Law” (miniaturization) naar “More than Moore”.

HTSM - Facts and Figures
“de sector doet bijna de helft van alle R&D-uitgaven die door bedrijven zelf wordt uitgevoerd in Nederland”
Omschrijving topsector HTSM algemeen Topsector HTSM bestaat uit nauw aan elkaar verwante en verweven subsectoren. Statistisch gezien omvat de sector de vervaardiging van
metalen en niet-metaalhoudende minerale producten, elektrische en optische apparatuur, machines en apparaten (m.i.v. de semiconductor- en componentenindustrie), auto’s en overige
transportmiddelen + deel van de technische adviesbureaus. Het onderzoek strekt zich uit van mechatronica, micro-elektronica, materiaalkunde, ICT, embedded systems, nanotechnologie, fotonica,
automotive tot space. HTSM is in termen van productie, toegevoegde waarde en uitvoer de grootste topsector. Nederland staat op de tweede plaats van hightech landen in de wereld (Bloomberg), als in de
grootste aandeel van HTSM bedrijven in de totale industrie. De bedrijven in deze topsector zijn in vergaande mate ruimtelijk geclusterd met een zwaartepunt rond Eindhoven (onder andere Philips en
ASML), daarnaast rond Delft (onder andere Airborne) en Twente. De universiteiten in deze regio’s maken, net als TNO, deel uit van de netwerken van hightech bedrijven, waaronder spin-offs van de
universiteiten. Zie ook: www.hollandhightech.nl/htsm/Topsector HTSM

Omschrijving topsector HTSM kwantitatief
De topsector HTSM leverde in 2010 ruim 8% van de productie en 6% van de toegevoegde waarde van
Nederland op. Het is daarmee zowel in termen van productie als toegevoegde waarde de grootste topsector.
Daarnaast kenmerkt deze topsector zich door zijn innovatieve karakter: de sector doet bijna de helft van
alle R&D-uitgaven die door bedrijven zelf wordt uitgevoerd in Nederland. Er werken ruim 440 duizend
personen (in fte) in de topsector HTSM, dat is bijna 7% van Nederland. Daarnaast is de topsector met 11%
van de totale uitvoer in Nederland een belangrijke exporteur van goederen. De uitvoerwaarde in 2011,
wederuitvoer meegenomen, was $ 214,7 mld.; dit is de hoogste stand sinds 2004 (LEI, 2013). De
uitvoerwaarde zonder wederuitvoer was in 2011 circa €59 mld. Het marktaandeel in de
wereldgoederenhandel is 2,8%. Innovatie is binnen de topsector HTSM zeer belangrijk. In 2010 gaf de
topsector ruim €2,5 mld. uit aan eigen R&D. Zie ook www.agentschap.nl/onderwerpen/innovatiefondernemen/topsectoren

Gebruik instrumenten
Ook is er binnen de topsector HTSM veel aandacht voor samenwerking op het gebied van innovatie. In 2010
werkten vier op de tien HTSM-bedrijven die technologisch innoveren samen. Dit is minder dan in een
aantal andere topsectoren, maar meer dan gemiddeld in Nederland. In de topsector HTSM worden de
belangrijkste samenwerkingspartners voor vernieuwingen vaak gevonden in het buitenland (EIM, 2012). In
2012 werd bijvoorbeeld uitsluitend door deze topsector (waarvan 48 bedrijven en 13 kennisinstellingen)
gebruik gemaakt van Joint Technology Initiatives (JTI’s) om in publiek-private partnerships over Europese
landsgrenzen heen te werken. Daarnaast waren voor de topsector HTSM de Eureka Clusters in 2012 erg
belangrijk waarmee met behulp van industriële initiatieven in groot verband met andere Europese landen
samengewerkt wordt: 39 bedrijven hebben in 2012 deelgenomen. Bovendien is de topsector koploper op
het gebied van octrooien met 3.712 aanvragen in 2010. Terwijl dit het hoogste aantal is moet ook worden
opgemerkt dat de octrooiaanvragen nog nooit zo gering waren sinds 2004: toen lag het aantal aanvragen
nog op 5.079 (AgNL, 2013). Ten opzichte van alle andere topsectoren maakte de topsector HTSM ook het
meeste gebruik van subsidie- en kredietregelingen in 2012 zoals de WBSO (Wet Bevordering Speur- en
Ontwikkelingswerk), de RDA (Research en Development Aftrek)en de BMKB (Borgstelling MKB Kredieten).
Ook heeft de topsector de grootste deelname aan economische missies. In 2012 hebben 120 bedrijven
deelgenomen, waarvan 80 binnen het MKB. In totaal waren er in de topsectoren in 2012 240 deelnames
(CBS, 2013). Bron: CBS 2012, tenzij anders vermeld Zie ook: www.volginnovatie.nl (AgNL)

Deelsector Elektrisch Vervoer De doelstelling van Nederland als lid van de
Electric Vehicle Initiative (EVI) is om 200.000 elektrische auto’s in Nederland te laten rijden in
2020. Wereldwijd streeft de EVI naar maar liefst 20 miljoen elektrische auto’s in 2020. Eind
2012 waren er ruim 180.000 elektrische auto’s op de wereld. Daarvan reden er 13.150 in
Nederland. In Nederland waren er in 2013 Nederland heeft de meeste laadpunten per hoofd
van de bevolking o.a. als verdienste van E-laad. De verwachte bijdrage van de elektrische
voertuigen aan de verduurzaming van de economie is een besparing van energie, reductie van
CO2-uitstoot en een meer onafhankelijke positie van het gebruik van fossiele brandstoffen.

ICT
“Door de aanhoudende crisis zijn omzetten van ICT bedrijven het afgelopen jaar achtergebleven bij de verwachtingen”
Conclusies
• ICT is een belangrijke enabler voor innovaties van (werk)processen, diensten en producten van vandaag en (over)morgen. Op ICT-gebied behoort Nederland tot de koplopers in de
wereld. ICT-ontwikkelingen gaan snel (tablets, smartphones) en wereldwijd ontstaan nieuwe ICT-gedreven innovatieclusters, bijvoorbeeld in Rusland. Vanwege concurrentiekracht is
het belangrijk om adequaat in te blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen, zowel in Nederland als in de samenwerking met buitenlandse bedrijven/clusters/kennispartners. Door de
aanhoudende crisis zijn omzetten van ICT-bedrijven de afgelopen paar jaar achtergebleven bij de verwachtingen. Maar de ICT-markt lijkt zich op onderdelen te herstellen. Het ICTbeleid van het kabinet is er op gericht om dat herstel mede mogelijk te maken.
• Tot dusver bestond het Nederlandse ict-beleid voornamelijk uit het verzorgen van randvoorwaarden op het gebied van onderzoek, standaarden, privacy, veiligheid en infrastructuur.
Met de doorbraakprojecten geeft het kabinet een extra impuls en komt de ambitie van Nederland als Digital gateway to Europe een stap dichterbij.
• In 2013 wordt een lichte groei verwacht in het segment software en services van 0.6% naar een totaal van € 8 miljard

Actuele Ontwikkelingen
• Door de aanhoudende crisis zijn omzetten van ICT-bedrijven het afgelopen paar jaar achtergebleven bij de verwachtingen. In 2013 lijkt de ICT-markt zich lichtelijk te herstellen.
• Binnen de Topsector HTSM draagt ICT, samen met machinebouw, het sterkst bij aan toegevoegde waarde en banengroei (TNO, 2013). De uitgangspositie van Nederland als Digital
Gateway is goed (sterke infrastructuur, systeem van open innovatie, ICT-onderzoek van topniveau, gebruik van internet) om buitenlandse investeringen aan te trekken en de
Nederlandse ICT-sector en de topsectoren verder te versterken.
• Meer dan de helft van de investeringen in ICT in Nederland gaat naar software. Sterke groei heeft plaats op het gebied van nieuwe media, cloudcomputing en gaming. In 2013 wordt
een lichte groei verwacht in het segment software en services van 0.6% naar een totaal van € 8 mld. (ICT Marktmonitor 2013, Nederland ICT).

Kansen:
• De kern van de Roadmap ICT voor Topsectoren is privaat-publieke samenwerking bij ICT-innovatie door een meerjarig onderzoeksprogramma (2012-2016). De focus is gericht op een
beperkt aantal thema’s die uitdagend en topsectoroverstijgend zijn.
- ICT om op te vertrouwen: vraagstukken op het gebied van veilige en vitale ICT, privacy, e-Identiteit en cybercrime.
- ICT-systemen voor monitoring en control: slim en kostenefficiënt ontwerpen en produceren van zelfdenkende systemen
- ICT voor een verbonden wereld: vereenvoudigen van de uitwisseling van data door standaardisatie en nieuwe diensten door open data.
- Data, data, data: hoe zijn grote hoeveelheden data vanuit verschillende bronnen te koppelen en te hergebruiken voor nieuwe toepassingen
- Informatie in ketens: procesinnovatie door bedrijven en vereenvoudiging van gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheden
- Persoonlijk en sociaal kapitaal: hoe de vaardigheden van de beroepsbevolking te vergroten teneinde ICT-innovaties te benutten.

Bedreigingen
• De Eurocrisis duurt voort met achterblijvende investeringen in ICT als gevolg, met name in het vernieuwen van business processen.
• Lagere productiviteitsgroei en minder nieuwe diensten/banen door groeiend tekort aan geschoolden in ICT en in ICT-toepassingen, waarvoor kennis en vaardigheden nodig zijn in
domeinen/sectoren/business processen én ICT.
• Internationale concurrentie: Voorsprong op ICT-infra wordt steeds moeilijker om te behouden. Wereldwijd nemen investeringen toe, met name buiten EU. Concurrentie loopt
achterstand snel in.

ICT - Doelen en ambities
De bedrijven/topsectoren benutten ICT-innovaties door kennisdeling, geavanceerd producten en nieuwe online diensten. ICT verbinden met lifestyle en met optimalisaties van werk- en productieprocessen
binnen en tussen bedrijven en in de onderzoekswereld (meer doen met data). Talent interesseren voor werk in de ICT-sector, want zonder voldoende gekwalificeerde ICT-professionals blijven baanbrekende
innovaties en productiviteitsgroei in (top)sectoren achter. Vertrouwen in het gebruik van ICT vergroten (betrouwbaarheid, beveiliging), opdat economische en maatschappelijke voordelen van ICT optimaal
worden benut.
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• Kapitaliseren van ICT kansen: Het kabinet zet in op het kapitaliseren van de kansen van ICT/Internet voor economische groei met beleid gericht op:
- ICT-benutting (ICT-doorbraakprojecten),
- onderzoek en ontwikkeling (Roadmap ICT voor Topsectoren) en
- randvoorwaarden (Digitale Agenda).
• Doorbraakprojecten: Het nieuwe kabinet heeft 10 ICT-doorbraakprojecten gestart (2013-2016) om in PPS-verband het gebruik van ICT-toepassingen door bedrijven te
vergroten, oa. voor MKB, Logistiek (informatieplatformen), Energie (slimme energienetten), Onderwijs (digitale leermiddelen) en Langdurige zorg.
• Strategische acquisitie: Medio 2013 is een actieplan gestart voor strategische acquisitie van buitenlandse ICT-bedrijven. Dit versterkt de topsectoren
Logistiek, HTSM, Tuinbouw, Life Sciences en Creatieve Industrie en de kennisopbouw voor onderwerpen uit de Roadmap ICT.

Kennisinstellingen: NWO, TNO, STW, CWI, IPN, eSC, TU’s, COMMIT, EIT ICT Labs en SURF
Bedrijven: o.a. voor ICT-diensten: Capgemini, IBM, KPN, Exact, Circle, Davilex, GX Software, Salland Engineering, TomTom, UNIT4 en verder voor hardware o.a. ADSL,
Cisco, Philips Research, Thales en Océ en als ICT-gebruikers o.a. KNMI en PostNL
Topteam Roadmap ICT: A. Lundqvist, A. Smeulders, P. Apers
Sectorkenners overheid: EZ: B. Timmermans, P.Tops, E. Wijnen en J. Bongers; en verder CBS en TNO
Brancheorganisaties: Nederland ICT en CIO-platform

Topspelers wereldwijd: VS, Zuid-Korea, Japan en BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China.
Export: In 2011 exporteerde Nederland voor € 12,9 mld. aan ICT. Dat is 6% meer dan in 2010. Het overgrote deel betreft wederuitvoer: 82% in 2011.
Top EU: op ICT-gebied behoort Nederland wereldwijd tot de koplopers.
Comparatief voordeel: NL als Digital Gateway to Europe positioneren (internetknooppunt, toegevoegde waardediensten).
Benchmarken landen/regio’s: Internationaal gezien behoort Nederland op ICT-gebied tot de top 5 in de wereld: nr. 5 in de Digital Economy Index (The Economist, 2010) achter
Zweden, Denemarken, VS en Finland en nr. 4 in de ranking van het World Economic Forum (2012/2013) achter Finland, Singapore en Zweden.

• Toename ICT bestedingen: In 2013 zullen de Europese ICT-bestedingen naar verwachting groeien met 1,5%. Door de economische crisis stellen bedrijven en organisaties
vervangingsinvesteringen in ICT uit (ICT Marktmonitor 2013, Nederland ICT). Buiten Europa zijn het voornamelijk opkomende economieën die profiteren van een
toename van ICT-bestedingen. Voor Nederland is het vooruitzicht wat somberder. In 2012 zette het herstel van de ICT-markt in Nederland nog niet door (ICT
Marktmonitor 2013).

ICT - Facts and Figures
“Tussen 1985-2009 was gemiddeld bijna 16% van de bbp-groei gebaseerd op inzet van ICT”
Omschrijving ICT-sector algemeen
De ICT-sector is gericht op de inzet van informatie- en (tele)communicatietechnologie. De ICT-sector omvat ICT-industrie en ICT-diensten. ICT-industrie ontwerpt en produceert hardware en
software voor het opslaan, verwerken en uitwisselen van elektronische informatie. ICT-diensten(sector) omvat het benutten van elektronische informatieverwerking en (tele)communicatie
voor economische en maatschappelijke activiteiten, zoals internet-, data- en clouddiensten en het slimmer maken van bedrijfsprocessen door integratie van informatiesystemen, software,
beveiliging en consultancy. Sectorintelligentie (CBS ed.) wordt gegenereerd op de aanbodkant van het ICT-bedrijfsleven. De impact van ICT op innovatie van (werk)processen en business
modellen is ook relevant, maar lastig meetbaar in reguliere statistieken op sectorniveau. Zie ook: www.top-sectoren.nl/hightech

Omschrijving ICY-sector kwantitatief
In 2012 was 4,4% van de Nederlandse bedrijven actief in de ICT-sector. In 2007 was dit nog 3,8%. De bijdrage van ICT(-gebruik) aan economische groei in Nederland (innovatie, productiviteit) wordt
geschat op circa 40% (indicatief; OECD, 2009 en Spieza, 2011). De impact van ICT in de laatste 20 jaar voor de economische ontwikkeling in NL is aanzienlijk geweest. Tussen 1985-2009 was
gemiddeld bijna 16% van de bbp-groei gebaseerd op inzet van ICT. In 2007 kwamen de ICT-investeringen weer uit boven het niveau van 2000. De fors toegenomen investeringen in sofware vormden
de basis voor deze groei (CBS, 2011). De productiewaarde van de ICT-industrie groeide in 2010 met 9,9%. Dit betekende een herstel nadat de productiewaarde in 2009 een dieptepunt bereikte met
een krimp van 8,7% t.o.v. 2008. Ook de bruto toegevoegde waarde van de ICT-industrie kromp fors in 2009, gevolgd door herstel in 2010 (ICT, kennis en economie CBS 2011). In 2011 is weer sprake
van omzetgroei in ICT (CBS, 2013). Zie ook: www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/digitale-economie/publicaties/2013-ict-kennis-economie-2012-pub.htm

Kerncijfers:
Aantal werknemers:
Aantal bedrijven:
Toegevoegde waarde:
Totaal ICT-uitgaven
Totaal ICT-goederen
Totaal ICT-diensten

283.000 (2010, CBS)
34.725 (2010) , 54.705 (2013, CBS)
8,9% van de NL bedrijvensector (2009, CBS)
€ 47.117 mln (2010) 48 mld (2011, CBS)
€ 14.486 mln (2010) 15 mld (2011, CBS)
€ 32.631 mln (2010) 33 mld (2011, CBS)

Life Sciences & Health (LSH)
“Bedrijven hebben behoefte aan voldoende investeringskapitaal gezien de lange en dure ontwikkelingstrajecten voor nieuwe medische
producten”
Conclusies
• De sector heeft veel potentie, gelegen in een sterke kennisbasis, onderzoek en infrastructuur, gecombineerd met een traditie van samenwerken. Dit biedt een goede basis
voor innovaties. Tegelijkertijd ziet de sector de budgetten (zowel privaat als publiek) op het terrein van onderzoek en innovatie teruglopen.
• Beschikbaar van financiering voor onderzoek: is nodig voor de sector om te (blijven) floreren. Het gaat om (fundamenteel) onderzoek als om bedrijfs-/projectfinanciering (ppsconstructies). Hier wordt een groter wordend gat ervaren en krijgt hierdoor prioriteit, zowel binnen als buiten de overheid.
• Sterke focus op scholing en opleiding: uitvoeren Human Capital agenda van belang om de sterke positie van Nederland vast te houden.
• Maatschappelijke opgave: de vraag naar gezondheidszorg blijft groeien en biedt in die zin economisch perspectief / markt voor bedrijven. Tegelijkertijd is dit één van de belangrijkste
maatschappelijke uitdagingen: de “houdbaarheid” (betaalbaarheid, toegankelijkheid) van de gezondheidszorg.
• Nieuwe medische producten/technologie moet er voor zorgen dat zorg niet alleen beter, maar vooral ook (kosten)beheersbaar blijft. Hierdoor moet introductie van nieuwe
producten kosteneffectief gebeuren en gepaard gaan met vervanging van het oude.

Actuele (economische) ontwikkelingen
• Gezien de lange en dure ontwikkelingstrajecten van veel nieuwe medische producten (met name in biotechnische farma), hebben startende bedrijven behoefte aan voldoende
investeringskapitaal wanneer het bedrijf met het nieuwe product nog geen winst maakt.
• Zowel private als publieke bronnen zijn vereist op het gebied van bedrijfsfinanciering als op het gebied van onderzoeksprojecten (incl. publiek-private projecten). In de huidige
economische situatie is het niet eenvoudig dit benodigde kapitaal te vergaten. EZ zal in 2013 nadere uitwerking geven aan de opzet van een valorisatiefaciliteit om hiermee een
impuls te geven aan de vroege fase financiering.
• Totstandkoming van meer en betere samenwerking tussen partijen in de sector (o.a. fusie NIABA/Biofarmind, LSH Alliance en gezamenlijke presentaties).

Kansen
• NL heeft een sterke kennis- en PPS-basis (maar er is meer funding en focus nodig om dit te laten 'renderen‘)
• Groei vraagt om innovaties. De 10 roadmaps uit het Innovatiecontract zijn: Molecular diagnostics, Imaging & image-guided therapies, Homecare & self-management, Regenerative
medicine, Pharmacotherapy, One health (betreft (overdraagbare) ziekten op gebied dier-mens), Specialized nutrition, health & disease, Health technology assessment & quality of
life, Enabling technologies & infrastructure, en Global health, emerging diseases in emerging markets.
• Zorgverzekeraars actiever en vroegtijdiger betrekken in (R&D) investeringen: is in buitenland al veel gebruikelijker  hiermee kan het registratie/
vergoedingstraject soepeler verlopen en is er meer privaat kapitaal beschikbaar
• Meer op maat gesneden medicatie/zorg (minder bijwerkingen voor patiënt, effectievere behandeling/dosering, ook minder kosten?)
• Groei medische markt: in binnen en buitenland. Opkomende groei-economieën zijn India, China, Brazilië.

Bedreigingen
• Ontwikkelings-, registratie- en vergoedingstraject duurt lang. Resterende tijd in patentperiode om terug te verdienen neemt af. Ontwikkeling FDA (VS) om traject i.g.v. 'unmet medical
needs' anders in te richten wat dan kansen biedt.
• Vergoedingssystemen in de diverse (Europese) landen verschilt, maar landen willen zelfstandig opereren, dus harmonisatie ligt (politiek) niet voor de hand.
• Regulering medtech en farma wordt meer in lijn met elkaar gebracht: mogelijke bedreiging voor medtech (langere termijnen)
• Budget gezondheidszorg: Kostenbeheersing gezondheidskosten nopen overheden om te snijden in de zorg; zaak is dat dit op de goede plaatsen gebeurt. Budgetperikelen kunnen
onze kennisinfra verzwakken, waardoor we minder aantrekkelijk worden als R&D land. Investeren in kennisinfrastructuur en vestigingsklimaatvan van Nederland zijn belangrijke
redenen voor internaitonale firma’s om zich in Nederland te vestigen.
• Financiering: malaise op kapitaalmarkt treft vooral jonge bedrijven.

Life Sciences & Health - Ambities & Doelen
- Significante bijdragen leveren aan zowel economische (bedrijvigheid) als maatschappelijke doelstellingen (nieuwe medische producten die zaken vervangen, betaalbaarheid zorg ook o.g.v. zorg thuis en
technologie i.p.v. tekort aan handen)
- Wat betreft bedrijvigheid wil de sector tot de snelste drie groeiers (omzet en winstgevendheid) horen; wil het de werkgelegenheid, ontwikkelportfolio en export sneller dan het Europees gemiddelde
laten groeien; en wordt blijvend >10% van de omzet in R&D geïnvesteerd.

Beleidvraagstukken

Nationale
spelers

Internationaal
speelveld

Trends

• De kosten van de gezondheidszorg nemen almaar toe, vanaf 2000 zelfs in versnelde mate. Betaalbaar en beheersbaar houden van zorg is daardoor een van de grotste
maatschappelijke opgaven: Hoe kunnen we het beleid zo vormgeven dat patiënten, de behandelaars, de politiek en de overheid ieder hun verantwoordelijkheid te
nemen, zodat zorg betaalbaar en beheersbaar blijft?
• 'Time to market’ van medische innovaties kan en moet korter door nieuwe en internationaal (EU) geharmoniseerde regelgeving voor klinisch onderzoek, registratie en
vergoeding  zie ook bij bedreigingen
• Potentiële groei sector zal geremd worden door toenemende schaarste in aanbod risicokapitaal en daling budgetten
overheid (in diverse schakels van de ontwikkelingsketen): hoe verbinden we middelen die er nog wel zijn slim aan elkaar en hoe zetten we ze in op de juiste dingen (HTA
voor medische innovaties)?
• Vasthouden aan focus en samenwerking op alle fronten: gezamenlijk onderzoek, buitenlandse missies, aantrekken buitenlandse bedrijven etc.
Kennisinstellingen: UMC's / 3 TU's (en overige universiteiten), STZ, TNO, DLO (vet.) en HBO
Bedrijven: Grote internationale bedrijven met NL'se vestigingen: MSD, J&J, GSK, Roche, Philips Medical, Galapagos, maar vooral vele jonge SME’s (veelal spinoffs vanuit
kenniswereld) zie ook www.lifescienceshealth.com
Topteam: Van Leen (boegbeeld), Schikan en De Jong (mkb'ers), Pols (wetenschap) en Huijts (overheid). Daaromheen een regiegroep met meer actoren als
gezondheidsfondsen, zorgverzekeraars, UMC's en Hogeschool.
Sectorkenners overheid: EZ: P. van Baak/Donk (TOP), Meeuwesse/Dubelaar (I&K), Levelink (RRE); AgNL: De Wild, Lommers (DAD, link veterinair); VWS: o.a .Flier, vd Wijngaard,
Esveld, Driece; BZ: De Laat (/BEB), Vommen (OS); OCW: Ridder; en NFIA: A. Eleveld en H. Jacobs.
Brancheorganisaties: LSH Alliance (Nefarma, Holland Bio en FME/HHT

Topspelers wereldwijd: o.a. MSD, J&J, Roche, GSK, Philips Medical, GE, Siemens
Top EU: Roche, GSK, Astra Zeneca, Sanofi-aventis, Siemens en Philips Medica
Comparatief voordeel: NL heeft goede kennisinfra + tax incentives voor buitenlandse investeerders en goede logistieke infra goed onderzoek, goede gezondheidszorg en
verzekeringsstelsel.
Benchmark landen: NL is goede (onderzoeks)speler in EU vanwege goed medisch/klinisch onderzoek (maar Oost-Europa is in opkomst), goed zorgsysteem, stevig PPSnetwerk (actoren kruipen steeds dichter naar elkaar). Zwitserland heeft aantrekkelijk vestigingsklimaat en farma-historie. China en India gaan medische markt op!
EU Brancheorganisaties: EFPIA en EuroBio
• Vraag naar persoonlijke diensten en producten neemt sterk toe; mede a.g.v. stijgende welvaart: sterk veranderende klantenbehoeftes, wat vraag naar maatwerkproducten en diensten
doet stijgen, waaronder e-health.
• Global Health: Meer focus op internationale ontwikkelingen: global health (ziekten stoppen niet bij de grens), bestrijding armoedegerelateerde ziekten.
• Steeds minder 'traditionele' -veelal chemische- medicijnen (leegraken pijplijn): leidt tot meer generica en biosimilars door afloop patenten / druk op ‘dure’ blockbuster geneesmiddelen,
en meer open innovatie: toenemende samenwerking big pharma met medtech / diagnostiek.
• Fusies en overnames: Grote farmaceutische ondernemingen schroeven R&D inspanningen weloverwogen terug om zich te richten op de overname van succesvolle start-ups
• Technologische doorbraken voorzien o.g.v .regeneratieve geneeskunde, stamcelonderzoek.
• Focus op platformtechnologieën en samenwerking farma, diagnostiek (personalized medicine) en med-tech.

Life Sciences & Health - Facts and Figures
“Het oordeel van de LSH-bedrijven over de ontwikkeling van de financieringsmogelijkheden is vrij negatief...”
Omschrijving topsector LSH algemeen
Life Sciences & Health levert producten en technologieën die ziekten voorkomen, opsporen en behandelen. LSH beslaat daarmee het brede terrein van medische technologie, (bio)farmacie en
regeneratieve geneeskunde. De sector is sterk wetenschappelijk gedreven en kennisintensief (kwart toegevoegde waarde wordt in R&D geïnvesteerd). De topsector richt zich zowel op de
maatschappelijke als op de economische dimensie (en diens combinatie): kwaliteit van leven; productieve beroepsbevolking; (internationale) bedrijvigheid; en beteugeling van de groei in
zorgkosten. Voor diverse 'deelsectoren' binnen LSH (bijv. geneesmiddelen) is het ontwikkeltraject lang en daarmee risicovol en kostbaar. Nieuwe kennis wordt wereldwijd ontwikkeld en de
Nederlandse markt is bijv. op het vlak van afzet veelal te klein: mede hierom is de LSH-sector sterk internationaal georiënteerd. LSH is sterk verweven met andere topsectoren, met name Agri&Food,
Chemie en High tech systemen en materialen. Zie ook: www.regiegroeplsh.nl en www.lifescienceshealth.com

Omschrijving topsector LSH kwantitatief
De topsector Life Sciences & Health is relatief klein: in 2010 bevatte de sector iets meer dan 2000 bedrijven wat overeenkomt met 0,2% van alle bedrijven in Nederland. Ondanks de geringe
omvang is de sector wel verantwoordelijk voor 13% van de R&D uitgaven in Nederland en in totaal wordt er door de sector 1121 miljoen uitgegeven aan innovatie. De totale toegevoegde waarde
van de sector LSH aan de Nederlandse economie bedraagt €2768 mln, 1% van het bbp. Bijna drie kwart van de LSH-bedrijven valt binnen de subsector Medische instrumenten. Er werken
bovengemiddeld veel mensen bij de bedrijven in deze topsector: in totaal 0,6% van het totale aantal werkzame personen in Nederland. In totaal 39.302 personen in de sector LSH. Ook de
bijdragen van de topsector Life Sciences & Health aan de Nederlandse productie (1,1% van het totaal) en toegevoegde waarde2768 miljoen (0,5%) zijn relatief hoog, vergeleken met het aantal
bedrijven in deze sector. In 2010 besteedt de topsector Life Sciences & Health €671 mln. aan private R&D-uitgaven. Dat is 13% van het bedrag voor heel Nederland. Daarmee is deze sector één van
de belangrijkste partijen binnen de Nederlandse R&D. Het aantal octrooiaanvragen ligt op plaats 4 van totaal (EU-)27 met 842 octrooiaanvragen in 2010. In 2011 voerde de sector LSH voor $33,4
mld. aan goederen uit, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van de waarde in 2004 ($17,9 mld.) en wat een marktaandeel van 4,9% representeerde (LEI, 2013). Het gemiddelde bedrag per
exporteur ligt in deze topsector 4 keer zo hoog als het Nederlands gemiddelde (EIM, 2012). Zie ook www.agentschap.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren

Gebruik instrumenten
Het oordeel van de LSH bedrijven over de ontwikkeling van de financieringsmogelijkheden is vrij negatief waarbij er vooral behoefte is aan financiering in vroege ontwikkelingsfase (EIM, 2012). Via de
vier bestaande regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) hebben bedrijven uit de Life Sciences & Health in 2012 €45 mln. aan kredieten toegekend gekregen. Daarnaast is het aantal aanvragen
voor de Innovatiekrediet gestegen van 19 in 2011 naar 28 in 2012. De omvang van de toegewezen kredieten is ook gestegen van €15,5 mln. in 2011 naar €24,1 mln. in 2012 (AgNL, 2013). Bron: CBS 2012,
tenzij anders vermeld. Zie ook www.volginnovatie.nl (AgNL).

Logistiek
“Nederland als één samenhangend logistiek systeem”
Conclusies
• Export is in 2012 en 2013 de groeimotor voor de Nederlandse economie (logistiek als enabler!).
• Voor het logistieke bedrijfsleven (verladers en vervoerders) is expliciete inzet op strategie en focus noodzaak: de toegevoegde waarde in de supply chain is bepalend voor de
continuiteit van het bedrijf (rationalisatie).
• Transporteurs kunnen een stevigere (meer onmisbare) positie in de supply chain verkrijgen door naast transport ook aanvullende logistieke diensten aan te bieden (opslag,
finance, ICT, bundeling, regie etc.). Het overgrote deel van de transporteurs is inmiddels ‘lean and mean’; de volgende stap is agile gedrag: adequaat reageren op veranderingen en
gewenste flexibiliteit in de markt (waaronder synchromodaal transport).

Actuele Ontwikkelingen
• De omzet van de transport en opslag is volgens het CBS de laatste jaren gestegen, en groeide in het derde kwartaal van 2012 met ruim 3%. Daarmee steeg de omzet in de sector voor
het tiende kwartaal op rij (CBS). Expediteur: relatief goed gepresteerd, omzetstijging van 3% in 2012. Binnenvaart: in 2012 omzetdaling van 7%, na 2009 is overcapaciteit ontstaan
door de hausse aan nieuwe schepen. Wegvervoer: lichte omzetstijging in 2012, slecht jaar, zeer veel faillissementen, concurrentie op prijs, druk op marges. Spoorvervoer: na de
financiële crisis in 2009 lichte omzetstijging. Groothandel volume onder druk, alleen internationale groothandel groeit nog (export). Verladers: toename eisen o.g.v. snelheid,
tijdigheid, 'tracking en tracing', ICT en duurzaamheid.
• De groothandel en de transportsector klimmen langzaam uit het dal. De transportsector kende in het eerste deel van het jaar zelfs de moeilijkste tijd sinds 2009. Meest onder druk
qua vrachtvolume staat het wegvervoer. Enerzijds door de zwakke ontwikkeling van de binnenlandse markt, anderzijds door structurele concurrentie uit het buitenland. Lichtpuntje
is de verder afnemende filedruk (ING).

Kansen
• Topsector Logistiek faciliteert de goederenstromen vanuit alle (Top)sectoren. Kansrijke thema’s waarop ingezet wordt (kennisontwikkeling, innovatie, toepassing, pilots,
samenwerkingsmodellen en valorisatie) met de actieagenda van Topsector Logistiek zijn bijvoorbeeld: Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), synchromodaal transport,
trade compliance (douane), supply chain finance, cross chain control centers en servicelogistiek.
• Uitwerking van deze thema’s biedt bedrijfseconomische voordelen (kosten, beladingsgraad, betrouwbaarheid) voor logistiek bedrijfsleven (vervoerders en verladers) en maatschappelijke
vraagstukken (bereikbaarheid, duurzaamheid / CO2). Klimmen in de waardeketen: van transport naar logistiek dienstverlener naar ketenregisseur. Logistiek als concurrentiefactor
(niet als kostenpost).
• Toepassing van ICT en koppeling van informatie- en goederenstromen biedt mogelijkheden om arbeidsproductiviteit en efficiency (beladingsgraad, CO2, duurzaamheid) te verhogen en
kosten te reduceren. Groter belang voor duurzaamheid (verladers): m.n. voor binnenvaart en spoor.

Bedreigingen
• Internationale ontwikkelingen: hoewel Nederland een logistieke toppositie heeft, is deze positie niet gegarandeerd. Herorientatie door grote verladers op global supply chains is
mogelijk een bedreiging. Het is belangrijk dat Nederland (Rotterdam, Schiphol) een concurrentievoordeel heeft en houdt in vergelijking tot zee- en luchthavens in Noordwest Europa
(Antwerpen, Hamburg resp. Londen, Frankfurt).
• Outsourcing: logistiek is een ‘footlose’ activiteit. Verplaatsing van distributiecentra en ketenregie activiteiten naar het buitenland is vaak een mogelijkheid.
• Faillissementen: de hoge dieselprijzen, de kleine marges, een fluctuerende vraag en weinig reserves leidt mogelijk tot een continuering van de trend van veel faillissementen in de
transportsector. Faillissementsfraude (oneigenlijke doorstart) is een knelpunt.
• Machtspositie van verladers waardoor grote nadruk op kosten (tenderterreur) en gemiste kansen op stratgeische, duurzame relaties in supply chains waardoor samenwerkingspotentieel
wordt gemist (duurzaamheid, kosten, bundeling, beladingsgraad etc.).

Logistiek - Doelen en ambities
De ambitie van Topsector Logistiek is opgesteld vanuit een verladersperspectief (logistiek is een dienstverlenende sector) en uitgangspunt in de actieagenda van Topsector Logistiek zijn de
intercontinentale goederenstromen die via de mainports Amsterdam en Rotterdam worden geaccommodeerd. Deze topsector draagt maximaal bij aan het versterken van de Nederlandse
concurrentiepositie: in 2020 heeft Nederland een internationale toppositie: a) in de afwikkeling van goederenstromen, b) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en c) als land met
een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven. De ambitie van Topsector Logistiek is om in 2020 nr. 1 van Europa te zijn op de WLPI (nu 5e) Aan de WLPI liggen
zes indicatoren ten grondslag: douane, infrastructuur, concurrerend kostenniveau van transport, kwaliteit van logistieke dienstverleners, ICT en tracking en tracing en leverbetrouwbaarheid. Met name
wat betreft douane en leverbetrouwbaarheid scoort Nederland in 2012 relatief zwak.

Beleidsvraagstukken

Nationale
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• Nederland als één samenhangend logistiek systeem: Neutraal Logistiek Informatie Platform, Synchromodaal transportsysteem (flexibele en duurzame inzet van vervoerswijzen),
Samenwerking Nederlandse zeehavens, Kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten en Stroomlijnen en vereenvoudigen van
activiteiten van douane en inspecties.
• Ketenregie: Cross Chain Control Centers en service logistiek, Supply Chain Finance en Internationale allianties en buitenlandpromotie.
• Innovatie- en vestigingsklimaat: Vereenvoudigen wet- en regelgeving, Verkleinen van de kloof tussen kennis en bedrijfsleven (vooral MKB) met een substantiële rol voor de
innovatiecampus, Betere wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt (zowel kwantitatief als kwalitatief) en Eén nationale kennis- en innovatieagenda logistiek.

Kennisinstellingen: TKI Logistiek, Dinalog, TNO, NWO, TU/e, EUR, TU/d, VU, WUR en Hogescholen.
Bedrijven: ECT, TNT, DHL, Jan de Rijk, AF-KLM, transporteurs, expediteurs en logistiek dienstverleners in weg, spoor en binnenvaart. Grote verladers als: FloraHolland,
Philips, FrieslandCampina, ASML. Havenbedrijf R’dam , Havenbedrijf A’dam, Schiphol Group.
Topteam Logistiek: A. Veenman als boegbeeld (Strategisch Platform Logistiek (SPL)), W. Boevé (ECT); J. Fransoo ( TU/e); L. Hagdorn (TNO Mobiliteit), T. Huges ( Flora
Holland/NS); P. van Laarhoven (Schiphol Group); E. Liskamp (Philips); P. van der Meij (oudDHL/Exel, vz. Kennisakkoord Logistiek); L. Ongering (DG Bereikbaarheid
minI&M), R. van Slobbe (ex bestuurP&O Nedlloyd); H. Smits (Havenbedrijf Rotterdam); R. Vat, Board (VAT Logistics).
Brancheorganisaties: TLN, EVO, NDL, ACN, FENEX, VLM, VRC, KNV, KNVR, CBRB, Railforum (Logistieke Alliantie) en NVG.

Topspelers wereldwijd: Maersk, ECT, DB Schenker, AF-KLM, FloraHolland en HbR.
Top EU: Jan de Rijk, Wim Bosman Groep, Vos Logistics, DHL Suplply Chain, Kuehne & Nagel, Rhenus Logistics. CEVA Logistics.
Comparatief voordeel: Nederland heeft van oudsher een toppositie als het gaat om de efficiente, fysieke afwikkeling van goederenstromen die via haar mainports Amsterdam
(Schiphol, zeehaven en greenport) en Rotterdam worden aan- en afgevoerd. Ook als het gaat om kennis en innovatie op het thema logistiek is Nederland toonaangevend.
Nederland heeft daarnaast een efficiënte douaneafhandeling en veel ondernemingen die AEO gecertificeerd zijn.
Benchmarken landen/regio’s: Singapore, Hongkong, Finland, Duitsland ( WLPI). Nederland is in 2012 gezakt van positie 4 naar positie 5.
EU brancheorganisaties: n.b

• Zoeken naar nichemarkten: Trend is dat grote logistieke dienstverleners deze periode aangrijpen om nieuwe nichemarkten aan te boren. Veel logistiek dienstverleners zijn
op dit moment, mededoor de crisis, op zoek zijn naar een stuk meerwaarde, onderscheidend vermogen en klantenbinding
• Groen en groei: Er wordt ingezet op duurzaam transport. Niet alleen om aan Horizon2020 te voldoen maar ook om geld te besparen. Hogere beladingsgraad,
energiezuinige vervoersmiddelen en schaalvoordelen (Maersk Triple-E klasse) zijn een trend.
• Digitaliswering van de keten: Daarnaast wordt een slag gemaakt naar digitalisering in de gehele keten. Dit om, naast het vergemakkelijken van administratie, een slag te
maken in supply chain management en cross chain control centers, welke verder reiken dan alleen de directe supply chain. Digitaliserende overheid en het Neutraal
Logistiek Informatie Platform (NLIP) kunnen hier de sector mee verder helpen.

Logistiek - Facts and Figures
“De topsector Logistiek is goed voor 10% van de toegevoegde waarde en 12% van het aantal werkzame personen in Nederland”
Omschrijving topsector Logistiek algemeen
Logistiek is een verzamelwoord voor alles wat komt kijken bij het plannen, organiseren, uitvoeren en besturen van de stroom aan goederen vanaf het moment dat de grondstoffen worden ingekocht tot aan
de levering van het eindproduct aan de afnemer, inclusief rest-/retourstromen. Deze keten wordt internationaal ook wel supply chain genoemd. Logistiek gaat daarmee verder dan alleen transport.
Logistiek is de kennis en kunde die nodig is om goederen- en informatiestromen en de daarmee verbonden financiële stromen van grondstof tot eindproduct efficiënt, duurzaam en effectief te plannen, te
organiseren, uit te voeren en te besturen. Logistiek heeft een enabling functie voor alle andere (top)sectoren en is een belangrijke pijler onder het vestigingsklimaat van Nederland (indirecte effecten).Voor
het logistieke bedrijfsleven en de afzonderlijke transportmodaliteiten bestaat er afhankelijk van de deelmarkt (agri, high tech, life sciences etc.) een genuanceerd beeld. In de topsector logistiek zitten meer
snelgroeiende bedrijven dan gemiddeld in Nederland (EIM). Voor een overzicht van de activiteiten Topsector Logistiek, zie www.topsectorlogistiek.nl Zie ook: www.agentschap.nl/onderwerpen/innovatiefondernemen/topsectoren

Omschrijving topsector Logistiek kwantitatief
Om de topsector Logistiek volledig te beschrijven is een functionele benadering nodig. Omdat het voor de meeste
indicatoren binnen de onderzoeksopzet van het CBS niet mogelijk is een functionele benadering toe te passen, gaat het
CBS uit van een sectorale benadering: Transport en Opslag. Dit houdt in dat logistieke activiteiten o.a. in de industrie,
handel, retail, bouw niet zijn meegenomen. In dit jaarbericht zijn de cijfers van de sectorale benadering opgenomen als
zijnde cijfers voor de sector Logistiek. Onderzocht wordt of het CBS de statistische informatie kan baseren op de
functionele indeling. De sector transport en opslag doet veel investeringen (ruim €4,6 mld.) in 2010. Er werken 335
duizend personen in deze sector. De sector is goed voor 10% van de toegevoegde waarde in Nederland en 12% van het
aantal werkzame personen in Nederland. De sector heeft een goede internationale oriëntatie (plaats 5 wereldwijd). Op
het gebied van infrastructuur is de topsector Logistiek op plaats 3 wereldwijd, in internationaal vrachtvervoer op plaats
3 wereldwijd en het volgen en nagaan van zendingen op plaats 2 wereldwijd (WLPI, 2012). De topsector maakt relatief
weinig gebruik van regelingen zoals WBSO en RDA om innovatie aan te jagen. Dit wordt verklaard omdat binnen de RDA
en WBSO uit wordt gegaan van de definitie van techologische innovatie Binnen topsector Logistiek gaat het echter niet
om technische innovatie maar om nieuwe governance- en samenwerkings-modellen en toepassingen van bestaande
ICT (diensteninnovatie). Binnen de BMKB is de topsector Logistiek met ruim €23 mln. aan afgegeven garanties de op
een na grootste topsector (CBS, 2013). Zie ook: www.volginnovatie.nl (AgNL) en www.agentschap.nl/
onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren

Gebruik instrumenten
Dinalog, NWO en TNO gaan gezamenlijk als Topconsortium Kennis- en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband
aan om de innovatie in de sector aan te jagen. Hiervoor is een TKI Logistiek opgericht met een verleende TKI-toeslag
van €1,7 mln. in 2013 en een groot aantal partijen vergeleken met andere TKI’s (289 partijen) (AgNL, 2013). Om de
toegang voor logistieke (MKB) bedrijven tot nieuwe kennis en innovatie te verbeteren zijn 5 Kennisdistributiecentra
opgericht met 247 actief participerende bedrijven (waarvan 200 MKB) en een financiële inbreng van €150 duizend
(bedrijfsleven), €310 duizend (overheid) en €274 duizend (kennisinstellingen) (Dinalog, 2013). Bron: CBS 2012, tenzij
anders vermeld

Deelsector Groothandel:
Dit is een omvangrijke subsector en goed voor 8,4% van de totale toegevoegde waarde in Nederland. Er is binnen deze
subsector sprake van een grote diversiviteit aan handels-activiteiten; intermediaire goederen (bijvoorbeeld
grondstoffen), kapitaalgoederen (bijv. machines en IT-apparatuur), non-food consumenten goederen en agrarische
producten. Van de totale omzet in de Groothandel (inclusief voedingsmiddelen) wordt 49% in het buitenland afgezet en
dit aandeel groeit (ING). Groothandels die exporteren (naar met name opkomende landen) zijn in staat om beter te
presteren. De sector vormt een belangrijke schakel richting wereldhandel. De resultaten van Groothandels die in het
binnenland zaken doen, zijn sterk afhankelijk van de sector waar ze actief zijn. De Groothandel staat bekend als een
innovatieve sector. De Nederlandse groothandel heeft echter moeite om het succesvolle groeipad uit het recente
verleden te hervinden. Nadat het handelsvolume vorig jaar afnam (-1,3%), stevent de sector ook dit jaar af op een min (1%). Lichtpunt is dat de sector het tij met een aantrekkende uitvoer in de tweede helft van het jaar langzaam moet
kunnen keren (ING).

Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U)
“Nederlandse bedrijven kunnen grote concurrentievoordelen behalen door hun duurzame productiewijze goed te vermarkten”
Conclusies
• Kenmerkend voor deze topsector is de relatief hoge uitvoerwaarde, ongeveer driekwart van de tuinbouwproductie gaat naar het buitenland. Ondanks de crisis in de EU landen
weet de sector nog steeds een exportgroei te realiseren.
• De sector uitgangsmateriaal rendeert uitstekend. In de periode 2001-2013 verdubbelde de exportwaarde. De bedrijven investeren in vernieuwing en uitbreiding van hun R&D
faciliteiten in Nederland.
• De rendementen in de tuinbouwsector zijn divers. Het aantal faillissementen in de sector nam als geheel toe (o.a. tomatentelers).
• Verwachting toekomst: Op het gebied van groenten, siergewassen, en aardappelen zijn Nederlandse bedrijven toonaangevend met belangrijke aandelen in de wereldmarkt. Met
een groeiende wereldbevolking die moet worden gevoed, een groene woon- en leefomgeving in het stedelijk gebied, gezondheid en voedselveiligheid, liggen hier goede
perspectieven voor deze sector.

Actuele Ontwikkelingen
• Voor de tuinbouw (exclusief de veredelig) nam de productiewaarde met bijna 5% toe tot €9,5 mrd, bijna volledig door betere prijzen. De inkomens in de glastuinbouw
profiteerde van deze hogere prijzen van groenten en bloemen en herstelde zich enigszins na het slecte jaar 2011. Daarbij zijn de verschillen in inkomens groot en sterk afhankelijk
van de ontwikkelingen in de diverse tuinbouwsectoren (negatieve effectendoor EHEC crisis in de groenteteelt, vorstschade in de fruitteelt).
•Schaalvergroting en samenwerking zijn de belangrijke strategieën om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Mede op basis van het matige jaar 2011 nam het aantal
glastuinbouwbedrijven in 2012 met ongeveer 6% af, het aantal opengrondstuinbouwbedrijvenmet 4% (LEB 2013).
• Na een kleine krimp van de omzet in 2012, pakt de sector in 2013 de weg naar boven weer op Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met de aantrekkende wereldhandel. Het
herstel zal zich in 2014 verder voortzetten. De groei van de toegevoegde waarde zal nog iets versnellen. De productiviteit zal in 2013 en 2014 sterk verbeteren (EIM/CPB).

Kansen
• Biodiversiteit: Nederlandse bedrijven kunnen grote concurrentievoordelen behalen door hun duurzame productiewijze goed te vermarkten (biologische bestrijding, hoge energieefficiëntie en telen in gesloten systemen).
• Kas als energiebron: In 2020 wordt ernaar gestreefd dat nieuw te bouwen kassen klimaatneutraal zijn. Gebruik van restwarmte en CO2 uit de industrie en gebruik van aardwarmte.
• Productie van gezond en veilig voedsel: tracking and tracing, borging en certificering. Door het hoge vakmanschap, de goede ketenorganisatie en de inzet van ICT is Nederland op deze
gebieden toonaangevend. In een wereld waarin herkomstgarantie en betrouwbaar voedsel steeds belangrijker worden biedt dit een uitstekende concurrentiepositie.
• In de jaren 2009-2011 werd met Warmte Kracht Centrales naast warmte voor de bedrijven ook gemiddeld 11 tot 12 miljard kWh elektriciteit opgewekt, wat neerkomt op zo’n 10%
van de totale Nederlandse elektriciteitsconsumptie. Voor deze capaciteit hoeven geen centrales gebouwd te worden.

Bedreigingen
• Concurrentie buitenland: Minder goed nieuws voor Nederlandse telers en handelaren is dat in de belangrijkste afzetgebieden Duitsland, het VK en Frankrijk de locale productie van
vooral groenten langzaam aan het toenemen is (ING). De Nederlandse tuinbouw speelt daarop in via nieuwe strategieën (o.a. via ‘local for local’ en Da Vinci project).
• Ketenregie: de schaalomvang van de EU retail aan de ene kant en de relatief kleinschalige omvang aan de aanbodzijde, zorgt voor onevenwichtigheid in de groente- en fruitketen.
• Kleinschaligheid sierteelt: In de sierteelt is zowel de aanbodzijde als de vraagzijde relatief kleinschalig.
• Importbarrières: De handel in uitgangsmateriaal kan belemmerd worden door fytosanitaire eisen, die door sommige landen kunnen worden ingezet als importbarrière.
• Bedreiging kwekersrecht: De sector Veredeling ziet de samenloop van octrooirecht en kwekersrecht als een bedreiging voor het kwekersrecht. Hiermee zou het bestaande
innovatiemodel (via de kwekersvrijstelling in het kwekersrecht) onder druk komen te staan. Er is een traject ingezet om de balans tussen beide systemen te herstellen.

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen - Doelen en ambities
Met een duidelijke visie op de toekomst zijn voor de komende vijf jaar o.b.v. economische, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen voor 2020 de volgende vier
innovatiethema’s benoemd:
- ‘Meer met minder’;
- ‘Voedselveiligheid en -zekerheid’;
- ‘Gezondheid en welbevinden’;
- ‘Samenwerkende waardeketen’. Vormen basis voor Uitvoeringsagenda tot 2016, naast de Human Capital Agenda voor aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven v.v. en de internationaliseringsopgave.

Beleidsvraagstukken

Nationale
spelers

Internationaal
speelveld

Trends

• Betrokkenheid MKB: Om de betrokkenheid van ondernemers in de uitvoering maximaal te maken, blijft maatvoering voor MKB-bedrijven in de uitwerking van (fiscale)
regelingen noodzakelijk; daarnaast is de aansluiting op het (toegepast) onderzoek van belang.
• Aansluiting arbeidsmarkt: Het concept van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap is gerealiseerd. Hierin gaan groen onderwijs en bedrijfsleven intensief samenwerken.
Ook zorgt actieve betrokkenheid van ondernemers bij het onderwijs voor aantrekkelijk onderwijs. Met de aanpassing van de bevoegdhedenregeling kan worden geput uit
deze rijke bron van kennis en kunde (25 juni geaccordeerd in de Eerste Kamer).
• Modernisering teeltareaal: Ongeveer 1500 ha v/h areaal moet gemoderniseerd worden.
• Continuering verlaagd energiebelastingtarief Tuinbouw vanaf 2015.
• PBO’s opheffing: het vinden van nieuwe manieren van gezamenlijk privaat investeren na opheffing van de PBO’s.
Kennisinstellingen: WUR – DLO, TNO.
Bedrijven: Coforta/The Greenery, Dutch Flower Group, Rijk Zwaan en Bejo Zaden.
Topteam: L. Hermans (boegbeeld), J.W. Breukink (MKB) E. van den Ende (wetenschap) en H. Hoogeveen (overheid)
Sectorkenners overheid: EZ: A. Nieuwenhuijse, J. van Vliet, A. van Winden. Niet overheid: N. de Groot (LEI) en Th. Simons (Uitgangsmateriaal)
Brancheorganisaties: LTO Glaskracht (N. Van Ruiten), GreenPort Holland, Plantum en LTO Nederland.

Topspelers wereldwijd: FloraHolland, Nunhems, Enza, Priva, Rijk Zwaan, Syngenta.
Export: De topsector T&U is met ruim $23,2 mld. goed voor 12,5% van de marktaandeel in het wereldgoederenhandel. Grofweg de helft van het marktaandeel
wereldgoederenhandel bestaat uit sierteelt (53,9%) (LEI, 2013).
Comparatief voordeel: Clustering van kennis en goede toegang voor import (Schiphol en Rotterdam) en een goede infrastructuur naar de grote afzetgebieden in de
belangrijkste exportlanden.
Benchmarken landen/regio’s: De export van groenten, fruit en snijbloemen van eigen bodem en van overzee blijft zeer sterk gericht op de Europese markt. Die van
uitgangsmaterialen en bollen is sterker gericht op de mondiale markt.
EU brancheorganisaties: Copa-Cogeca
• Gezonde voeding: Zowel de belangstelling voor gezonde voeding en rol van groenten en fruit daarin als de bijdrage die groen kan leveren aan een prettig woon en werkklimaat
neemt nog steeds toe.
• Volop kansen liggen er in opkomende economieën (China, India, Rusland, Zuid-Amerika, Turkije) en ook in potentiële nieuwe EU toetreders. Belangrijk is dat er in deze landen een
snel groeiende middenklasse is ontstaan, die hogere eisen stelt aan het voedselpakket (kwaliteit, exclusiviteit, jaarrond verkrijgbaarheid). Moderne rassen, ontwikkeld in NL,
zijn ook in deze landen goed bruikbaar.
• Nieuwe moleculaire veredelingstechnieken: versnelling in rasontwikkeling door de toepassing van nieuwe moleculaire veredelingstechnieken (niet GMO).
• Betrouwbaar voedsel: Toenemende mondiale belangstellen voor betrouwbaar voedsel met een gegarandeerde herkomst.
• Robotisering: sterke belangstelling voor robotisering om arbeidsinzet verder te verminderen en kwaliteit te uniformeren.

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen - Facts and Figures
“Kenmerkend voor de Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is de relatief hoge uitvoerwaarde van goederen…”
Omschrijving topsecto T&U algemeen
De topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen omvat alle plantaardige ketens met uitzondering van de akkerbouw van het totale plantaardige agrocomplex. Daarmee bestaat de topsector uit de
primaire sectoren, de sector uitgangsmaterialen en de bedrijven in verwerking, toelevering, handel en distributie. De topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen bestaat uit het
glastuinbouwcomplex (de glasgroenteteelt, de snijbloementeelt, de potplantenteelt en de champignonteelt) en het opengrondstuinbouwcomplex (groenteteelt in de open grond, de fruitteelt, de
bloembollenteelt en de boomkwekerijen). Verder bevat het de groente- en fruitverwerkende industrie, toeleveranciers en distributie bedrijven. Zie ook www.topsectorTU.nl en www.topsectoren.nl/tuinbouw

Omschrijving topsector T&U sector kwantitatief
Kenmerkend voor de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is de relatief hoge uitvoerwaarde van
goederen, ongeveer drie kwart van de tuinbouwproductie gaat naar het buitenland. Deze topsector is één van
de kleinere sectoren in termen van productie en toegevoegde waarde. De Tuinbouw en Uitgangsmaterialentopsector creëert bijna 2% van zowel de productie als toegevoegde waarde van Nederland (EIM, 2012). Er zijn
130 duizend mensen werkzaam (in fte), dat is bijna 2% van totaal Nederland. Deze mensen werken samen in
ruim 19 duizend bedrijven. De topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen gaf in 2010 bijna €500 miljoen uit
aan innovatie. Dat is iets meer dan 5% van de toegevoegde waarde. Hiermee scoort de topsector Tuinbouw en
uitgangsmaterialen ruim twee keer hoger dan het landelijk gemiddelde (2,5%).
www.agentschap.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren

Gebruik instrumenten
De bedrijven in deze topsector maakten naast de WBSO (Wet Bevordering Speur-en Ontwikkelingswerk) (480
bedrijven van in totaal 7780 in topsectoren) relatief vaak gebruik van de RDA (Research en Development Aftrek)
(330 bedrijven van in totaal 4460 in topsectoren) (CBS, 2013). Ook werken bedrijven in de sector meer dan
gemiddeld (een derde) met kennisinstellingen aan vernieuwingen. Samenwerkingspartners worden in deze
sector vaak in de regio gezocht (EIM, 2012), met €848.000 toegekende subsidie vanuit de IPC
(Innovatieprestatiecontracten) wordt deze aanname gesteund. In 2012 hebben 40 bedrijven uit deze sector IPC
gebruikt bij meerjarige subsidieprojecten van in totaal 520 bedrijven in de topsectoren (CBS, 2013). Daarnaast
wordt er geïnvesteerd in 2 Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) met een gezamenlijke TKI toeslag van
€5,1 mln. in 2013 en 88 partijen. De topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen is met ruim $23,2 mld. goed
voor 12,5% van de marktaandeel in het wereldgoederenhandel. Grofweg de helft van het marktaandeel
wereldgoederenhandel bestaat uit sierteelt (53,9%) (LEI, 2013). De energiemonitor met betrekking tot
glastuinbouw over 2010 laat zien dat de glastuinbouw in hetzelfde jaar ruimschoots de doelen haalde voor
energie-efficiëntie en CO2-emissie, maar niet voor duurzame energie. De sector produceerde ruim 12 miljard
kWh elektriciteit, een nieuw record (LEI, 2011). Bron: CBS 2012, tenzij anders vermeld

Deelsector Kassenbouw
De kassenbouw is als toeleverancier nauw verweven met de glastuinbouw. Een groot deel van deze toeleveranciers heeft zich verenigd in AVAG PLUS, de overkoepelende organisatie voor bedrijven
die zijn gespecialiseerd in tuinbouwtoelevering en -dienstverlening. AVAG PLUS vertegenwoordigt circa 100 bedrijven en genereert met 6.500 werknemers een omzet van €2,6 mld. De meeste
aangesloten bedrijven van AVAG zijn ook in het buitenland actief. Van de totale omzet wordt circa €800 mln. in het buitenland behaald, waarvan ongeveer €480 mln. in Noord-, West- en ZuidEuropa. Daarnaast zijn veel Nederlandse kassenbouwers actief in Rusland, Turkije, Mexico, Oost-Afrika en het Verre Oosten, waar zij een leidende positie hebben. Naar schatting is ongeveer 80%
van alle glazen kassen die buiten Europa in gebruik zijn van Nederlandse herkomst. De verwachting is dat vooral in die contreien de omzet verder zal groeien, terwijl die in Nederland gelijk blijft of
zelfs licht daalt (2013, LEB)

Water - Facts and Figures
“In de topsector Water kent naar verhouding veel grote bedrijven. Vooral in de subsector Watertechnologie…”
Omschrijving topsector Water algemeen
De topsector Water bestaat uit 3 deelsectoren: Watertechnologie, Deltatechnologie en Maritiem. Iedere deelsector bestaat uit kleinere clusters van bedrijven en kennisinstellingen. Watertechnologie
omvat drinkwater, afvalwater en sensoring. In de topsector Water zitten verhoudingsgewijs veel grote bedrijven; vooral in subsector watertechnologie (12%). Zie ook: www.top-sectoren.nl/water

Omschrijving topsector Water kwantitatief
De topsector Water bestaat uit 3.000 bedrijven en kent naar verhouding veel grote bedrijven. Vooral in de subsector Watertechnologie is dit aandeel groot: meer dan 12%. De Watersector genereert 2,2%
van de totale Nederlandse productie en 1,6% van de totale toegevoegde waarde. Met bijna 90 duizend werkzame personen in de Watersector, houdt deze topsector 1,3% van de werkzame personen van
Nederland aan het werk. De topsector geeft €468 mln. uit aan eigen R&D: dat is 9% van de totale uitgaven in Nederland. Verder kent de topsector Water relatief weinig starters. Voor de topsector Water
geldt dat 42% van de bedrijven aan technologische innovatie doet. Bij tweederde van de bedrijven die aan technologische innovatie doet is er sprake van samenwerking (CBS, 2012). Van de bedrijven die
tijd investeren in vernieuwingsactiviteiten steken de Water bedrijven (ongeveer 1 op de 6) maar liefst 50% of meer van de arbeidsinzet in vernieuwingsactiviteiten. Ongeveer eenderde van de bedrijven in
de sector werkt samen met kennisinstellingen aan vernieuwingen (EIM, 2012). Een zwakte is de beperkte samenhang binnen de sector & smalle basis in waterbouw

Gebruik instrumenten
Van de bedrijven die internationaal actief zijn via alle vier de vormen van internationalisering (export, import, buitenlandse investering en samenwerking met een buitenlands bedrijf) komen relatief
veel bedrijven uit de topsector Water (EIM, 2012). In 2012 hebben 60 bedrijven deelgenomen aan economische missies van in totaal 240 deelnemers in de topsectoren en is daarmee de op een na
grootste sector die deelneemt aan economische missies. Ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemerschap is de Watersector sterk gepositioneerd. In 2012 zijn
met de Transitiefaciliteit in totaal 30 projecten opgestart, waarvan 11 Waterprojecten. Het programma Publiek Private samenwerking voor sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden bestaat onder
andere uit het Fonds Duurzaam Water waarvan in 2013 een totaal budget van €50 mln. beschikbaar is en €42 mln. gecommitteerd is (AgNL, 2013). Bron: CBS 2012, tenzij anders vermeld. Zie ook:
www.volginnnovatie.nl

Water – Watertechnologie
"Nederland beschikt over excellente kennis op het vlak van schoon drinkwater en de behandeling van afvalwater. De uitdaging is die kennis
samen te benutten en internationaal te vermarkten"
Conclusies
• De Nederlandse watertechnologiesector kenmerkt zich door een excellente kennisbasis (b.v. anaerobe waterzuivering, membraanfiltratie); een hoog niveau van onderwijs en veel
kennis en ervaring m.b.t. water governance.
• Tegelijkertijd is het een sector die versterking kan gebruiken qua schaal en organiserend vermogen. De sector is versnipperd; kent vele kleine bedrijven en daarnaast grote (semi-)
publieke spelers en enkele sterke kennisclusters. Een uitdaging is om producenten en afnemers nog beter met elkaar te verbinden in de keten van kennis naar kassa.
• Er liggen grote exportkansen in internationale markten voor watervoorziening en waterbehandeling die vragen om nationale en internationale krachtenbundeling van
Nederlandse private en publieke waterpartijen in de gouden driehoek.

Actuele Ontwikkelingen
• De wereldwatermarkt groeit explosief. Onder andere bevolkings- en welvaartsgroei in opkomende markten (meer vraag naar voedsel en water), vervuiling van waterbronnen en
stijging van de waterspiegel hebben de vraag naar waterkennis enorm doen toenemen.
• Deze groeiende wereldmarkt voor water leidt ook tot toenemende concurrentie tussen bedrijven die actief zijn in waterproducten en -diensten.
• Slimme financiering en governance van grootschalige waterprojecten nemen in belang toe. Publiek-private samenwerking vervult hierin een sterk groeiende rol. Publieke
afnemers spelen een belangrijke rol in de valorisatie van nieuwe kennis en producten.

Kansen
• Mondiale maatschapelijke uitdagingen: De waterproblematiek die zich mondiaal aandient, biedt uitstekende kansen voor het beschikbaar stellen en vermarkten van Nederlandse
waterkennis. Met name de problematiek van stedelijke delta's met sterk groeiende inwonersaantallen is daarin – voor zowel deltatechnologie als watertechnologie – een dominante
factor.
• Cross-overs: Crossovers tussen de watersector en andere sectoren als voedsel, tuinbouw, energie en ICT, bieden voor Nederlande partijen enorme kansen voor de ontwikkeling en
vermarkting van nieuwe toepassingen in Nederland en daarbuiten.

Bedreigingen
• De concurrentie in de mondiale watersector neemt toe. Door de sterkte groei van de wereldmarkt zien steeds meer bedrijven – ook uit opkomende markten – kansen in het betreden van
de markt voor watervoorziening, waterzuivering en behandeling van afvalwater.
• Bezuinigingen bij de overheid leiden tot minder inzet van publiek geld voor de watersector in Nederland/Europa. Deze bezuinigingen raken ook aan de publieke
kennisinfrastructuur.
• Het dreigend tekort aan instroom van technici in de watertechnologie. Met een totale werkgelegenheid van zo’n 35-40.000 FTE in 2012, wordt tussen 2012 en 2016 een uitbreiding (groei)
verwacht van 3300 FTE, en een vervangingsvraag van 6900 FTE, totaal dus 10.200FTE. De instroom van 5350 uit de opleidingen weegt hier niet tegenop, en al in 2016 zal een gat
optreden van 4050 FTE. Het verschil tussen vraag en instroom is ongelijk verdeeld en tekorten zullen zich met name voordoen bij technisch personeel, en niet bij economisch of
management personeel.

Water - Watertechnologie - Doelen en ambities

Beleidsvraagstukken

Nationale
spelers

Internationaal
speelveld

Trends

• Mogelijkheid van Nederlandse publieke partijen om – samen met private partijen – actief te zijn op buitenlandse markten: om integrale Nederlandse wateroplossingen te kunnen aanbieden
in het buitenland, kan samenwerking tussen bedrijven en publieke partijen als Waterschappen onze kansen vergroten. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen juridische
belemmeringen zijn, maar publieke belangen wel moeten worden geborgd. Het is aan de sector zelf om partijen in privaat-publiek verband te mobiliseren om te tenderen
op internationale watercontracten.
• Speelruimte Waterschappen: diverse Waterschappen zoeken naar mogelijkheden om vanuit hun publieke taak een bijdrage te leveren aan bredere maatschappelijke opgaven
door b.v. de winning van energie uit afvalwater en herwinning van grondstoffen/nutriënten uit afvalwater. Dit vergt aanpassing van wet- en regelgeving.
• Mobiliseren van innovatiegerichte inkoopkracht.
• Opleiden en werven van voldoende technisch personeel
Kennisinstellingen: Wetsus, KWR, TU Delft, WUR, Stowa,
Bedrijven: Paques, Lubron, Berson, Hatenboer-Water, MicroLAN, Dacom, HydroLogic, Landustrie, Berghof, WaterIQ, Pentair en drinkwaterbedrijven (o.a. Vitens, Evides)
Topteam: W. Buijs (Hatenboer-Water)
Sectorkenners overheid: EZ: A. Reitsma, P. Polman, AgNL: M. Luijten, BZ: R. Martens , R. Hafkenscheid, I&M: O. Clevering, Ch. Aangenendt
Brancheorganisaties: Aqua Nederland, VLM, NWP, Water Alliance, Vewin en Unie van Waterschappen
EU Brancheorganisaties: n.b.

Topspelers wereldwijd: Veolia, Suez, GE Water, Siemens, Berlin Wasser
Top EU: Veolia, Suez, Siemens, Berlin Wasser
Comparatief voordeel: n.b.
Benchmark landen/regio’s: Frankrijk, Duitsland, VS en Singapore

• Belangrijke internationale trends zijn :
- Toenemende mondiale verstedelijking;
- Waterschaarste en privatisering;
- Sterke expansie van de wereldbevolking, en
- Vraag naar complete oplossingen.
• Deze trends bieden kansen voor Nederlandse ondernemingen die bijvoorbeeld actief zijn op het gebied van drink- en industriewaterproductie, afvalwaterzuiveringsapparatuur, engineering en maritieme diensten. Maar ook voor leveranciers van leidingen, pompen, koppelingen en kleppen. De omvang van deze markt wordt geschat op
€400 tot €500 mld. Drinkwatervoorziening en afvalwatervormen hiervan het belangrijkste aandeel. De wereldgroei in de waterzuiveringssector bedraagt 11%. De
watertechnologiemarkt groeit zelfs met 15,2% per jaar.

Watertechnologie - Facts and Figures
“Watertechnologiesector Nederland kent veel kleine bedrijven en belangrijke (semi-)publieke spelers. De internationale markt biedt
grote potentie.”
Omschrijving watertechnologie algemeen
De Nederland watertechnologiesector levert schoon water van de beste kwaliteit en houdt daarbij de druk op onze leefomgeving zo laag mogelijk. De Nederlandse kennis en technologie, die is
ontwikkeld om drink- en industriewater van het hoogste niveau te produceren, wordt wereldwijd toegepast en verkocht. Dit geldt ook voor onze kennis en technologie rond het zuiveren en
hergebruiken van afvalwater.Zie ook: www.top-sectoren.nl/water

Economische kengetallen watertechnologiesector
Bedrijven
en instellingen

Drinkwaterbedrijven

Waterschappen
(zuivering)

Totaal

Aantal bedrijven

1.025-1.325

10

25

1.060-1.360

Omzet watertechnologie
(mln euro)

5.800-7.000

1.400

ca. 1300

7.200-8.400**

Toegevoegde waarde (mln euro)

3.100-3.900

750***

700***

3.900-4.600***

24.000-29.000

5.200

5.800*

35.000-40.000

Aantal arbeidsplaatsen Nederland
Toegevoegde waarde/persoon (euro) ****

110-125.000

125.000*****

110-125.000

Bron: BBO/Grondmij, 2012
* Bouw en installatie van waterzuiveringswerken + toerekening van algemene kostenposten naar rato van aandeel waterzuiveringswerken; aantal werkzame personen is totaal ongeveer 11.000; hier toegerekend aan
waterzuivering naar rato van omzet waterzuiveringswerken.
** Gecorrigeerd voor dubbeltellingen.
*** Toegevoegde waarde geschat op 56% van productie/omzet.
**** Schatting.
***** Bron: CBS

Kerncijfers voor de private watertechnologiesector

Aantal bedrijven
Omzet watertechnologie
(mln euro)
Aantal arbeidsplaatsen
Bron: BBO/Grondmij, 2012

Kern bedrijven
(leveranciers + R&D)

Adviseurs,
R&D-bedrijven,
contractors

Bedrijven
zonder R&D

Ingenieurs-bureaus

Kennisinstellingen

Totaal

500

250-300

250-500

10

ca. 15

1.025-1.325

2.500

550-650

1.700-2.800

1.000

80

5.800-7.000

10.000-12.500

2.500-3.000

8.000-12.500

2.500

500

24.000-29.000

Water - Maritieme maakindustrie
“Door gebrek aan financiering kunnen er minder projecten worden binnengehaald”

Conclusies
• De Maritieme industrie staat er in Nederland ten opzichte van de meeste andere Europese landen goed voor.
• Maar het level playing field en de grote overcapaciteit bij werven wereldwijd blijven zorgpunten. Ook de beschikbaarheid van technisch personeel blijft een probleem voor veel
werven. Grootste knelpunt voor werven is de beperkte beschikbaarheid van financiering voor nieuwe projecten.
• Kansen liggen er in niches en versterking van de activiteiten in het buitenland, meestal buiten Europa.
• De verwachting is dat landen met (te) veel werfcapaciteit zich steeds meer richten op niches waar Nederlands sterk in is.

Actuele Ontwikkelingen
• Sinds eind 2008 hebben de maritieme sectoren te maken met de gevolgen van de crisis. De afgenomen vraag naar transport heeft geleid tot grote overcapaciteit. De Nederlandse
scheepsbouw doet het relatief goed in verhouding tot veel andere Europese landen. Met name de markt voor speciale schepen (werkschepen, baggerschepen, patrouilleschepen,
superjachten, etc.) biedt nog goede mogelijkheden. De markt voor kust- en binnenvaart vertoont nog geen herstel.
• Het transport over water van droge lading en containers, met name bij de binnenvaart, verkeert nog steeds in zwaar weer. Tarieven zijn laag en reders zijn terughoudend met het
plaatsen van orders. Mogelijkheden zijn er wel voor speciale ladingschepen zoals voor de offshore-industrie en bijvoorbeeld voor de plaatsing van windmolens.
• Aantal aanmeldingen voor opleidingen werktuigbouw en maritieme techniek bij TUDelft laat stijging zien van 25%. Onderwijscapaciteit staat hierdoor onder druk.
• IHC Merwede heeft zijn grootste opdracht ooit binnengehaald. Het maritieme concern gaat pijpenleggers bouwen voor de Braziliaanse olie-industrie met een totale waarde van
ruim €1 mld. Huisman Equipment, de specialist in hijs-, boor-en offshore equipment, gaat de pijplegsystemen bouwen.

Kansen
• Goed inspelen op maatschappelijke en economische vraagstukken (bijv. veiligheid, emissies, energie en grondstoffen).
• Markt voor speciale schepen (werkschepen, baggerschepen, patrouilleschepen, superjachten, etc.) biedt nog goede mogelijkheden. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben
hierin een leidende positie.
• Op het gebied van CO2, Nox en Sox emissiereductie en bijvoorbeeld op diepzeemijnbouw.
• In de offshore industrie (olie, gas, grondstoffen, windenergie, etc.) is nog steeds veel behoefte aan slimme (werk-)schepen.
• Horizon 2020: Nederlandse maritieme bedrijven en kennisinstellingen werken goed samen om deel te nemen aan Horizon 2020-programma’s. De afgelopen jaren is de sector zeer
succesvol geweest in deelname aan Europese kaderprogramma’s. Onder andere op het gebied van maritiem transport en gebruik van de zee. Veel Europese thema's sluiten goed aan
op de maritieme innovatiethema's in de Nederlandse Topsector Water.

Bedreigingen
• Gebrek aan level playing field: Andere EU-landen geven invulling aan de mogelijkheden die de Europese Commissie biedt om de nationale scheepsbouw te steunen middels
innovatiesubsidie. Nederlands stelt hiervoor geen middelen beschikbaar.
• Als gevolg van beperkte beschikbaarheid van financiering bestaat het risico van verlies van kennis en kunde en is er een algemene druk op innovatie. Door gebrek aan financiering kunnen
er minder projecten worden binnengehaald.
• Sector heeft last van regelgeving die de toepassing van nieuwe technologie belemmert.
• Reders die langs Oost- of West-Afrika varen hebben in toenemende mate te maken met piraterij.
• Beschikbaarheid technisch personeel: Met vergrijzing in scheepsbouw is het van levensbelang dat er voldoende nieuwe instroom komt.
• Internationale concurrentie: Landen met teveel werfcapaciteit gaan zich steeds meer richten op niches waar Nederlands sterk in is.

Water - Maritieme Industrie - Doelen en ambities
Nederland is hét maritieme centrum van Europa en bezit één van de sterkste maritieme clusters van de wereld. Het is de ambitie deze kracht verder uit te bouwen, zodat Nederland niet alleen de Europese
top nastreeft, maar de maritieme wereldtop. Ambitie in advies topsector water “Water verdient het” is om de toegevoegde waarde in 2020 te verdubbelen.
Nederlands maritieme cluster wil haar wereldwijde leidende positie in het ontwerp, de bouw en de exploitatie van complexe en speciale schepen en eenheden uitbouwen. Deze doelstelling wordt
gecombineerd met de doelstellingen op het gebied van veiligheid en milieu, zodat Nederland, met behoud van concurrentiepositie, duurzaam en verantwoord kan blijven groeien. Nieuwe
product/marktcombinaties ontwikkelen, innovatieve maritieme producten, diensten en processen ontwikkelen, Productieproces en samenwerking in de keten innoveren.

Beleidsvraagstukken

Nationale
spelers

Internationaal
speelveld

Trends

• Level playing field: NL-se maritieme sector concurreert mondiaal en level playing field is van levensbelang. Overheidsondersteuning is in het buitenland in het algemeen
sterker dan in Nederland. Niet alleen in Verre Oosten (China, Zuid-Korea), maar ook binnen de EU. Concurrerende EU-lidstaten maken gebruik van mogelijkheden die EC
biedt. Nederland gaat hier niet in mee.
• Deep Sea Mining: Begin juli start de interdepartementale werkgroep die wetgeving gaat opstellen die het bedrijven mogelijk maakt om in de diepzee te gaan exploreren en
exploiteren (mineralen, metalen, fosfaten, etc.).
• Beschikbaarheid technisch personeel: techniekpact: CIV, COE.
• Financiering: Financiering wordt een steeds groter probleem voor werven. Voorjaar 2013 is de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering gepubliceerd die hier op in
speelt. De werven maken inmiddels gebruik van deze regeling.
Kennisinstellingen: MARIN, TUDelft, TNO, MKC en Deltares
Bedrijven: Damen Shipyards, IHC Merwede, Keppel Verolme, Huisman Equipment, Allseas, Fugro, Heerema, SBM, Feadship, Royal Huisman, Alewijnse, Wart5sila, Imtech,
VEKA, Mammoet, Van Oord, Boskalis, Spliethoff, Vroon en Wagenborg,
Topteam: R. Berkvens (Damen)
Sectorkenners overheid: EZ: A. Jonk, P. Polman, M. Luijten, R. Zweers; BuZa: Stoffelen. I&M: Van Holk en De Jong
Brancheorganisaties: ScheepsbouwNederland, NML, Hiswa, IRO, Marine, Brancheorganisaties Binnenvaart, KVNR, Havenbedrijven en Vereniging van Waterbouwers.

Topspelers wereldwijd: Zuid-Korea (Deawoo, Hyundai, Samsung, STX Shipbuilding), China (CSSC State Shipbuilding Corp., CSIC China Shipbuiding Industry en China
Shipbuiding Kuming)
Top EU: Ficantieri, STX, Wartsila, Meyer Werft, Blohm+Voss, ThyssnKrupp MarineSystems, DEME, De Nul, Maersk en Chantiers Atlantique
Comparatief voordeel: Nederland heeft compleet maritiem cluster dat goed samenwerkt en sterk is in niches met speciale schepen (werkschepen, baggerschepen,
patrouilleschepen, superjachten, etc.)
Benchmark landen/regio’s: Nederland is de benchmark voor de genoemde type schepen. In de EU zijn Italië (jachten, cruiseschepen), Duitsland/Finland (cruiseschepen) en
Noorwegen (werkschepen) de benchmark. In Azië zijn Japan, Zuid-Korea en China belangrijke landen.
EU Brancheorganisaties: Sea Europe (CESA, EMEC)
• Innovatie: is cruciaal voor de ontwikkeling van de maritieme sector
•Opkomende markten: De beoogde groei komt naar verwachting voornamelijk uit opkomende landen zoals China, Brazilië, India en Rusland. Grote Europese markten zoals
Duitsland blijven belangrijk, maar dragen relatief minder bij aan de groei. Als meest kansrijke sectoren worden genoemd de offshore, baggersector en werkschepen.
• Specialisatie en flexibilisering bedrijfsvoering: nodig om in te kunnen spelen op kansen die zich op nichemarkten voordoen en in te kunnen spelen op veranderende wensen van
klanten

Maritieme maakindustrie - Facts and Figures
“Nederland is het maritieme centrum van Europa en bezit het sterkste maritieme cluster in de wereld.”
Omschrijving maritieme sector algemeen
De maritieme cluster is breed en omvat de scheepsbouwindustrie, offshore, zeevaart, zeehavens, (zee-)visserij, Koninklijke Marine, binnenvaart, waterbouwers, kennisinstellingen en
opleidingsinstituten. De sector heeft zich verenigd in de stichting Nederland Maritiem Land (NML).
De internationale positie van Nederland is sterk:
• De maritieme maakindustrie ontwerpt en bouwt unieke schepen en systemen.
• De bagger- en offshoresector neemt wereldwijd een toonaangevende positie in.
• De zeevaartvloot beschikt over een omvangrijke vloot voor transport en dienstverlening.
• De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste van Europa. Nederland heeft de grootste havencapaciteit van Europa.
• De maritieme kennisinstellingen hebben een internationale reputatie en werken nauw samen met het bedrijfsleven.
Zie ook: www.top-sectoren.nl/water

Omschrijving maritieme sector kwantitatief

Bedrijven uit maritieme cluster naar bedrijfsgrootte, 2011

Nederland is het maritieme centrum van Europa en bezit het sterkste maritieme
cluster in de wereld. In Europa is het marktaandeel 60% voor short sea shipping
en 80% voor binnenvaart. Het wereldwijde marktaandeel voor baggerschepen is
50%, voor sleepboten 40%, en 20% voor megajachten. Voor internationale
offshore operaties (hijsen, pijpenleggen, zware lading transport, etc.) wordt het
marktaandeel geschat op 40%. De totale toegevoegde waarde van het cluster is €
10 mrd. , plus indirect nog € 3,8 mrd. De cluster biedt werkgelegenheid aan
129.000 mensen (incl. indirect 181.000). De Nederlandse maritieme
maakindustrie heeft een productiewaarde van € 5,5 mrd., waarvan € 2,8 mrd.
wordt geëxporteerd. Maritieme toeleveranciers hebben een productiewaarde
van € 4,6 mrd. Waarvan € 2,3 mrd. wordt geëxporteerd. (uit clusteranalyse
Topsector Water, Boer en Croon, 2011). Zie ook: www.maritiemland.nl

Totale economische betekenis maritieme cluster, 2011

Kerncijfers
Gemiddelde groei bedrijven:
Aantal oprichtingen:
Aantal werknemers:

n.b.
n.b.
181.000 (2011, Policy Research Corporation (PRC))

Aantal octrooien:
Private R&D:
Retour % KP7:
Toegevoegde waarde:
Productie:
Arbeidsproductiviteit:
Aantal bedrijven:
Verhouding groot/MKB:

475 (1999-2008, NL Octrooictrm; 8e internat.)
350 mln (2010, Ecorys)
n.b.
€13,7 mld (2011,PRC)
€31,6 mld (2011, PRC)
n.b.
12.000
97,9% bedrijven < 100 werknemers (2011, PRC)

Water - Deltatechnologie
“Gezamenlijke profilering en acquisitie op buitenlandse markten vraagt om de nodige inzet van alle betrokken partijen”
Conclusies
• Door demografische en economische ontwikkelingen, klimaatveranderingen en milieuvervuiling en aandacht voor duurzaamheid en grondstoffen zal de wereldwijde behoefte aan
(nieuwe) deltatechnologie voor een veilige en leefbare delta blijven groeien. M.n. de vraag naar integrale oplossingen (gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking) neemt toe.
• De aanbesteding en realisatie van deltatechnologie - projecten staan onder druk omdat de opdrachtgevers (veelal overheden) hun investeringen uitstellen vanwege de economische
crisis.
• Het Nederlands bedrijfsleven (aannemers, baggeraars, advies- en ingenieursbureaus), kennisinstellingen (gericht op onderwijs, opleiding, onderzoek, ontwikkeling en toepassing)
en de overheden (met de kennis, kunde en ervaring van Rijkswaterstaat en de waterschappen) hebben een goede uitgangspositie op de mondiale markt voor deltatechnologie.
• Het behouden en verzilveren van die positie vereist echter het voortdurend ontwikkelen en toepassen van creatieve oplossingen en innovaties voor nieuwe en complexe
uitdagingen. De financiële ruimte voor strategisch onderzoek wordt echter steeds kleiner.

Actuele Ontwikkelingen
• De Nederlandse waterbouwmarkt (onderdeel van de markt voor deltatechnologie) was in 2012 ongeveer € 3,6 miljard groot, maar zal ruim 3 % per jaar krimpen tot 2015. In Europa
worden investeringen uitgesteld. Ook op markten met groeicapaciteiten worden investeringen getemporiseerd in afwachting van het mondiale economische herstel. Latijns
Amerika en het Verre Oosten bieden als nieuwe groeimarkten nog wel kansen.
• De internationale concurrentiestrijd bij de aannemers vertaalt zich in grote aandacht voor de efficiency van het productieproces en in het internationaliseren en / of diversifiëren
van de werkzaamheden.
• Ook de Nederlandse advies- en ingenieursbureaus merken de stagnatie op de nationale markt en zoeken compensatie door te groeien op de buitenlandse markten. Dit geldt ook
voor de Nederlandse onderzoeksinstellingen.

Kansen
• Waterveiligheid: Waterveiligheid (slachtoffers bij wateroverlast) heeft belangstelling van publiek, media en politiek.
• Klimaat: Voortdurende klimaatverandering (zeespiegelstijging, periodes met extreme droogte, neerslag en wind), bodemdaling, sedimentatie (slibafzetting), bevolkingsgroei (delta’s
zijn aantrekkelijk voor handel, transport, landbouw, industrie), groeiend gebrek aan bruikbaar water (voor natuur, landbouw, industrie).
• Mondiale groei: Behoefte aan aanleg, verbreding, verdieping en onderhoud van vaarwegen en havens (mede ten gevolge van economische groei).
• Beperkt budget (voor projecten en personeel) dwingt overheden te zoeken naar creatieve en goedkope oplossingen en en meer gebruik te maken van kennis en kunde bij private
partijen en kennisinstellingen. Onderzoeksinstellingen, adviesbureau’s en aannemers worden uitgedaagd met integrale oplossingen te komen en vroegtijdig te gaan samenwerken
met de opdrachtgever (PPS)
• De aandacht voor duurzaamheid biedt kansen voor innovatie (en samenwerking met NGO’s), bijvoorbeeld: natuurlijke processen benutten voor waterveiligheid (zie bijvoorbeeld de
Zandmotor) en de natuur ontzien bij waterbouw (koraal, vissen).

Bedreigingen
• Bezuinigingen: deze raken zowel het strategisch onderzoek door kennisinstellingen als de projectrealisatie door bedrijven. Hierdoor komen de lange termijn kennisontwikkeling
(strategisch onderzoek), de waterveiligheid en de concurrentiepositie in gevaar.
• Risicomijdend gedrag opdrachtgevers (ten gevolge van veiligheidseisen). De overheid als belangrijkste opdrachtgever geeft prioriteit aan waterveiligheid en financiële zekerheid.
• Level Playing Field: Concurrentie door buitenlandse bedrijven die met overheidsgeld concurrerende offertes kunnen aanbieden. Bedrijven uit aanpalende markten betreden
(gedwongen door de crisis) het terrein van deltatechnologie (zij diversifiëren).
• Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt: Gebrek aan voldoende personeel met geschikte opleiding.
• Dalende R&D budgetten: Adviesbureaus en aannemers hebben geringe financiële mogelijkheden om te investeren in R&D (in cash), maar zijn wel bereid om menskracht
beschikbaar te stellen (in kind). Sector steekt meer tijd en geld in projectacquisitie dan in business-development.

Water - Deltatechnologie - Doelen en ambities
Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de deltatechnologie onderschrijven de eerder uitgesproken ambitie van het Topteam Water om in 2020 tot een verdubbeling van de omzet te komen. Deze
omzetverdubbeling zal vooral gerealiseerd worden door het vergroten van de export en door het ontwikkelen en toepassen van creatieve oplossingen en innovaties voor nieuwe en complexe uitdagingen.
Realisatie van deze ambities vereist samenwerking binnen “de gouden driehoek” en leidt tot innovaties waardoor overheden hun maatschappelijke taak efficiënt en effectief kunnen uitvoeren en
bedrijven hun concurrentiekracht en exportpositie kunnen versterken.
De deltatechnologie - sector heeft de noodzakelijke kennisontwikkeling samengevat in vier innovatiethema’s, namelijk; 1) Waterveiligheid; 2) Waterbeheer; 3) Duurzame aanleg, beheer en onderhoud; 4)
Ecologisch ontwerpen.

Beleidsvraagstukken

• Interdepartementale samenwerking: Met name het beleid van I&M (bijv: op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, transportinfrastructuur, gebiedsontwikkeling)
heeft invloed op de deze sector, bijv. het Deltaprogramma, Ruimte voor Rivieren en het Hoogwater Beschermingsplan. Maar ook EZ en BuZa (OS) zetten zich hier voor in.
•Innovatiegericht Inkopen: Het Programma Inkoop Innovatie Urgent heeft als doel om 2,5 % van het overheid- inkoopbudget te besteden aan innovatiegericht inkopen; dit
biedt mogelijkheden voor de deltatechnologiesector.
•Internationalisering: Aansprekende voorbeeldprojecten op de thuismarkt bevorderen exportkansen. De sector maakt graag gebruik van het Nederlandse postennetwerk
(exportondersteuning). Gezamenlijke profilering en acquisitie op buitenlandse markten vraagt om de nodige inzet van alle betrokken partijen.
• Inzet op cross-overs: Tussen topsectoren Energie en Water (Wind op Zee, Energiedijken, getijdenenergie) en Water en Agri & Food (verzilting, verdroging) en Water en
Logistiek (havenontwikkeling) bieden innovatiemogelijkheden.
• Financiering: De sector heeft behoefte aan een portfolio met krediet en garantieregelingen waarmee innovatieve financieringsconstructies kunnen worden samengesteld
voor het ontwikkelen en uitvoeren van werkzaamheden in binnen- en buitenland (Dutch Good Growth Fund).

Nationale
spelers

Kennisinstellingen: Deltares, Alterra, Imares, TNO, NIOO, NIOZ, TUD, WUR.
Bedrijven: Bagger-, kust-en oeverwerken: Van Oord, Boskalis, Van den Herik Groep, Van der Kamp, Baggerbedrijf de Boer, De Vis Groep, Klaar Baggertechnieken. Haven- en
maritieme infrastructuurconstructies: Strukton, Ballast Nedam, BAM, Volker Wessels. Adviesbureaus: Royal HaskoningDHV, Witteveen & Bos, Arcadis, Oranjewoud,
Grontmij, Tebodin en Fugro.
Topteam: J.H. Dronkers (DG Rijkswaterstaat)
Sectorkenners overheid: I&M (RWS), BuZa (OS), Provincies, Gemeenten (bijvoorbeeld Rotterdam), Waterschappen, EZ: L. van Damme.
Brancheorganisaties: NWP, Vereniging van Waterbouwers, Platform Kleinschalig Baggeren, NABU, NL Ingenieurs, Unie van Waterschappen.

Internationaal
speelveld

Topspelers wereldwijd: CHEC (China), DCI (India), Penta Ocean (Japan), TOA Corporation (Japan), Hyundai (Z-Korea), Samsung (Z-Korea), GLDD (USA).
Top EU: DEME (België), Jan de Nul (België), Rohde Nielsen (Denemarken)
Comparatief voordeel: Door ligging aan kust en in delta van grote rivieren heeft het dichtbevolkte en welvarende Nederland noodgedwongen veel kennis, kunde en ervaring
o.g.v. deltatechnologie en waterbeheer. Nederland bezit op de wereldmarkt een sterk imago, dat grotendeels gebaseerd is op historische voorbeelden zoals waterschappen
(bestuursmodel), watersnoodramp, Deltawerken, Maeslantkering, Afsluitdijk, IJsselmeerpolders, Maasvlakte.De intensieve samenwerking tussen overheden, bedrijven en
kennisinstellingen biedt Nederlandse partijen veel voordeel op de wereldmarkt. De samenwerking tussen baggeraars en scheepsbouwers leidt tot geavanceerd materieel.
Benchmark landen / regio’s: De wereldwijde waterbouwmarkt wordt beheerst door een viertal bedrijven waarvan er twee (Boskalis en Van Oord) uit Nederland komen. Arcadis en
Fugro behoren beiden tot de top tien van internationale ingenieurs- en architectenbureaus (blijkt uit een internationale studie van de Swedish Federation of Consulting
Engineers and Architects). Binnen Europa neemt Arcadis de derde plaats in en Fugro de vijfde.

Trends

• De Nederlandse waterbouwmarkt is in transitie, d.w.z.: de terugtredende overheid zoekt vaker en vroegtijdig samenwerking met private partijen. De oude situatie werd
gekenmerkt door “u vraagt en wij draaien”, anders gezegd: de opdrachtgever (overheid) wist precies wat hij wilde hebben en maakte een gedetailleerd bestek met
tekeningen, vervolgens berekende de aannemer zijn prijs op basis van ervaringsgetallen en de beschikbaarheid van mensen en materieel. In de nieuwe situatie zoeken
beide partijen samen naar creatieve oplossingen om wensen en mogelijkheden optimaal op elkaar af te stemmen. Deze transitie vereist bij beide partijen een
rolverandering en nieuwe kwaliteiten: de opdrachtgever moet loslaten (vertrouwen schenken) en de aannemer moet meedenken (creativiteit bieden). Dit
veranderingsproces is gaande en vereist ondersteuning. Door deze transitie kan de Nederlandse waterbouwsector zich ontwikkelen tot een gewaardeerde gesprekspartner
die innovatieve oplossingen aandraagt, uitwerkt en realiseert.
• Nieuwe business modellen: Sommige 'leaderfirms' (Boskalis) ontwikkelen zich (door acquisities) tot full service providers (ontzorgen klant) of zoeken nieuwe rollen (Van Oord
wordt aandeelhouder en uitvoerder van het windpark Gemini).

Water – Deltatechnologie - Facts and Figures
“De totale omzet van het deltatechnologie - cluster bedraagt ca. € 7,5 mld,, waarvan bijna € 4 mld. wordt behaald in het buitenland.”
Omschrijving sector deltatechnologie algemeen
Deltatechnologie omvat de kennis, kunde, werkzaamheden, voorzieningen en middelen die nodig zijn om een delta bewoonbaar en leefbaar te maken en te houden, bijvoorbeeld: water keren en water
beheren (incl. waterveiligheid, watervoorziening, waterverdeling), land aanwinnen, gebied inrichten, bouwen mogelijk maken. Deltatechnologie is veelal een B2G-market (Business tot Government) met
een publieke vraagzijde (opdrachtgevers) en een private aanbodzijde (opdrachtnemers). De vraagzijde bestaat vooral uit overheden en weinig private opdrachtgevers. De aanbodzijde bestaat vooral uit
dienstverleners (kennisinstellingen, adviesbureaus, aannemers) en weinig producenten. Aannemers bieden uitvoeringscapaciteit aan die gebaseerd is op personeel en materieel/ vloot. De Nederlandse
baggersector bestaat uit twee 'leaderfirms' (Boskalis en Van Oord) die mondiaal georiënteerd zijn en daarnaast ongeveer 150 MKB die vooral nationaal en deels Europees georiënteerd zijn.
Kennisinstellingen ontwikkelen en verspreiden nieuwe kennis, bijvoorbeeld met behulp van geavanceerde onderzoeksfaciliteiten. Adviesbureaus helpen hun klanten door het benutten, vertalen en
combineren van bestaande kennis. Advies- en ingenieursbureaus zijn vaak actief in meer sectoren dan alleen water . Overheden hebben een dominante en meervoudige rol in de markt voor
deltatechnologie: De overheid is opdrachtgever, afnemer, regelgever, normsteller, vergunningverlener en financier. De nationale markt voor deltatechnologie wordt beïnvloed door vier nationale
overheden: rijk, waterschappen (25), provincies (12) en gemeenten (408); met ieder hun eigen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mogelijkheden. De opdrachtgever (overheid) geeft prioriteit aan
waterveiligheid en financiële zekerheid, hetgeen leidt tot risicomijdend gedrag en geringe vernieuwingsdrang. Gebrek aan concurrentie tussen opdrachtgevers (overheden) leidt tot geringe
innovatiebehoefte. Innovaties vereisen kapitaalintensieve prototypes op ware grootte in concrete praktijksituaties (gevolgd door een omvangrijk meetprogramma). Elk deltatechnologieproject is uniek en
bezit dus relatief weinig herhalingen die voor lucratieve innovaties vatbaar zijn. Zie ook: www.top-sectoren.nl/water

Omschrijving sector deltatechnologie kwantitatief
De totale omzet van het Nederlandse deltatechnologie - cluster bedraagt ca. € 7,5 mld., waarvan bijna € 4 mld. wordt behaald in het buitenland. Daarmee realiseert Nederland naar schatting 6 % van de
totale internationale markt voor deltatechnologie (die circa € 120 mld. bedroeg in 2008). De Nederlandse waterbouwmarkt was in 2012 ongeveer € 3,6 mld. groot, maar zal ruim 3 % per jaar krimpen tot
2015. De Nederlandse waterbouwmarkt bedroeg in 2012 ongeveer € 3,6 miljard (waarvan € 3,2 mrd. afkomstig van overheden), met het Infrafonds als grootste investeerder (55 %) en RWS als grootste
opdrachtgever (45 %). Met name het rijk en de provincies zullen komende jaren flink bezuinigen, de uitgaven van de waterschappen en gemeenten blijven vrijwel op peil. De mondiale markt voor
deltatechnologie in 2008 wordt geschat op € 120 mld.. Met een geschat marktaandeel van 6 %, een marktaandeel in de waterbouw van ongeveer 40 % en betrokkenheid bij prestigieuze projecten is
Nederland duidelijk aanwezig op de internationale markt. De mondiale markt voor deltatechnologie in 2008 wordt geschat op € 120 miljard Met een geschat marktaandeel van 6 %, een marktaandeel in
de waterbouw van ongeveer 40% en betrokkenheid bij prestigieuze projecten is Nederland duidelijk aanwezig op de internationale markt (Het Nederlandse Deltatechnologie - cluster; Panteia, september 2010).

Kerncijfers
Omvang van wereldmarkt en voor NL bereikbaar deel

Waterbouw
Waterbeheer
Water en Groen
Water en energie

omvang wereldmarkt

omvang bereikbare wereldmarkt

€ 10 – 12 miljard
€ 90 miljard
€ 10 – 20 miljard
€ 15 – 20 miljard

€ 7 – 8 miljard
€ 4,5 miljard

(Uit: Advies Topsector Water, juni 2011)

€ 0,25 miljard

Zakelijke Dienstverlening
“Laagconconjunctuur is het moment voor het herijken van de businessplannen of het verdienmodel”

Conclusies
• Prestaties en vernieuwing onder druk. Situatie blijft zorgelijk als gevolg van kwakkelende economie. Sector heeft duidelijk last van de conjuncturele tegenwind en het herstel is
nog niet in zicht.
• Innovatie en vernieuwing van businessmodel continu aandachtspunt, maar gebeurt op (te) kleine schaal.
• De Nederlandse dienstverleners die zijn gericht op de internationale markt vormen een belangrijke groeimotor van de Nederlandse economie (BCG)
• Nieuwe ontwikkelingen bieden daarnaast voldoende kansen voor innovatie en nieuwe producten, diensten en verdienmodellen.
• Zakelijke dienstverlening zal pas in 2014 profiteren van herstel in andere sectoren

Actuele Ontwikkelingen
• In het 1e kwartaal van 2013 heeft de zakelijke dienstverlening minder omzet behaald dan een jaar eerder. De stemming onder hen blijft somber. Ook over het tweede kwartaal van
2013 zijn de ondernemers pessimistisch gestemd. Alleen voor de omzet verwachten zij een positieve ontwikkeling (CBS). Het dalende aantal opdrachten vanuit zowel bedrijfsleven als
overheid zorgt voor een krimp in de zakelijke dienstverlening. Veel kennisintensieve dienstverleners lijden onder de sterke druk op de tarieven en de omslag naar een werkwijze met
meer automatisering (ING)
• Verdere terugval in omzet in 2013, toenemende schaalverkleining & automatisering, omzetgroei VEELAL alleen in kleinere segment (< 10 werknemers), nadruk op
kostenbesparingen, toenemende faillisementen (ING) Schaalvergroting en dalende rendementen en productiviteit onder druk (ABN).
• De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is in juni en juli verder achteruitgegaan. Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren nam met 5% af t.o.v. het voorgaande jaar. De
omzet van uitzendbedrijven kromp in deze periode met 2%. De werkgelegenheid voor uitzendkrachten neemt al sinds begin 2012 bijna onafgebroken af(ABUP).

Kansen
• Toenemende rol van diensten in de maakindustrie: Kennisintensieve diensten steeds belangrijker voor NL concurrentiekracht. De Nederlandse dienstverleners die zijn gericht op de
internationale markt vormen een belangrijke groeimotor van de Nederlandse economie (BCG)
• Procesinnovatie: Kostenbesparingen lijken het meest kansrijk door procesinnovaties en open innovatie met (strategische) partners en klanten.
• Nieuwe businessplannen: Laagconjunctuur is het moment voor het herijken businessplan en of het verdienmodel (inspelen op toenemende klantgerichtheid).
• ICT: Effectief inzetten en toepassen van ICT
• Consolidatie: Schaalvoordelen realiseren door consolidatie (groei of samenwerking)

Bedreigingen
• Lage productiviteitsgroei, beperkte vernieuwing en innovatie (initiatieven op te kleine schaal). Advocatuur innoveert te weinig; vooral werkprocessen, ICT en prijsmodellen.
Inhoudelijke vernieuwing scoort het laagst (AEB).
• Sterke nationale en regionale focus: Niveau en groei van de dienstenexport is internationaal gezien beperkt.
• Exportintensiteit dienstensectoren zeer verschillend.
• Voortbestaan oude, gevestigde businessmodellen is onzeker; idem voor klantloyaliteit.
• Continue druk op marge en omzet

Zakelijke Dienstverlening - Doelen en ambities
Nederland positioneert zich als een unieke en onderscheidende hot spot voor de hoogwaardige zakelijke dienstverlening en open diensteninnovatie. Het wil een Europese Hub zijn (bron: Amsterdambrief
en Rapport Hoofdkantoren) voor bijvoorbeeld:
- smart services (ICT, media, communicatie, (software) consultancy) en logistieke diensten.
- Stijging van de arbeidsproductiviteit door meer innovatie en verbeterde interorganisatorische samenwerkingstrajecten (netwerkvorming);
- Meer innovatie door vraagstimulering (innovatief aanbesteden en launching customer) en frameworking (wetgeving, netwerkvorming) en het aantrekken van hoofdkantoren die van strategische waarde
zijn voor het internationaal innovatiegedreven concurrentievermogen.
- Het vestigingsklimaat verbeteren en de binding(skracht) met internationale bedrijven vergroten (clustervorming).

Beleidsvraagstukken

Nationale
spelers

Internationaal
speelveld

Trends

Vraagstukken die op dit moment of komende tijd spelen. Te denken valt aan vraagstukken op gebied van cross-overs, level playing field, groene groei, wet- en regelgeving,
internationalisering, concurrentiepositie, etc.
- Hoe verhogen we de achterblijvende arbeidsproductiviteit in de zakelijke dienstensector?
CPB (2012) concludeerde dat in de periode 1987-2009 de arbeidsproductiviteit in de zakelijke dienstverlening gemiddeld nog met 0,4% per jaar toenam. In de
overeenkomstige periode steeg de arbeidsproductiviteit in de marktsector met gemiddeld 1,7% per jaar.
- Welke rol heeft de overheid bij het stimuleren / regisseren van innovatie in de diensten?
- Veel ogenschijnlijke losse onderwerpen (sociale innovatie, organisatorische innovatie ict, ondernemerschap, financial logistics, service design) hangen met elkaar samen.

Kennisinstellingen: EUR (RSM), UvA (CWI en AMSI), VU, UvT, hogescholen, Novay, TuD, TUe, TNO, ESIC
Bedrijven: Randstad, TNT, E&Y, Kempen & Co, Boekel de Neree, Baker & McKenzie, Nauta Dutilh, Dialogic
Sectorkenners overheid: EZ: Patrick Schelvis (I&K), Saskia de Smidt (O), Eric van Pelt & Ramon Rentmeester (AgNL), R. van der Ven (AEP).
Brancheorganisaties: Raad voor OrganisatieAdvies( ROA), Organisatiedeskunigen en adviseurs ( OOA), ECP.nl , Algemene Bond Uitzendbureaus (ABU), Nederland
Beroepsorganisatie van Accountants (fusie NIVRA en NovAA), De Orde – Orde van Advocaten(NBA), Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) en Notarissen (KNB)

Topspelers wereldwijd: Gemalto, TomTom, IBM, Google, Canon/Océ, Deloitte, Pwc, E&Y en KPMG.
Top EU: Eureko, Randstad, KPN en Telefonica.
Export: De Nederlandse dienstenuitvoer groeide tussen 1995 en 2009 met ruim 4% p/j. Het aandeel in de totale Nederlandse uitvoer is in deze periode rond de 21% gebleven.
Comparatief voordeel: AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) als een van de grootste dataknopunten is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor data/internetintensieve
zakelijke dienstverlening.
Benchmark landen/regio’s: Nederland heeft een comparatief voordeel in Transport en Overige zakelijk dienstverlening (zie omschrijving) Deze laatste deelsector is een van
onze grootste uitvoercategorieën). Verder maken hiervan uit de relatief snel groeiende sectoren Vervoersdiensten en Royalty’s & licentierechten. De VS zijn een belangrijk
benchmarktland voor ICT- en computerdiensten.
EU Brancheorganisaties: European Federation of Accountants and Auditors (EFAA), Conseil des Notariats de l’Union Européenne (CNUE), - European Confederation of Private
Employment Agencies (Eurociett)

De groei van de dienstensector wordt in toenemende mate bepaald door concurrentiepositie, ondernemerschap, innovatie, regelgeving (administratieve lasten,
arbeidsvoorwaarden en werkomgeving en (overheids)aanbestedingen.
• Kennisintensieve diensten steeds belangrijker voor NL concurrentiekracht.
• Toenemende rol van diensten in de maakindustrie: Grotere verwevenheid tussen maakindustrie en diensten. Scheidslijn tussen beiden vervaagd.
• Toenemende klantgerichtheid.

Zakelijke Dienstverlening - Facts and Figures
“Dienstverleners die zijn gericht op de internationale markt vormen een belangrijke groeimotor van de Nederlandse economie”
Omschrijving sector zakelijke diensten algemeen
Deze sector bestaat uit verhuur van roerende goederen, ICT en computerdiensten, niet-technisch speur- en ontwikkelingswerk, juridische en economische dienstverlening, ingenieurs- en
architectenbureaus, reclamebureaus, reiniging gebouwen, en overige zakelijke dienstverlening (waaronder: beveiliging, keuringsorganisaties en call centers) en het uitzendwezen. De sector is
enorm divers in samenstelling, zowel inhoudelijk (subsectoren) als omvang (grootte van de bedrijven). Relatief veel kleinbedrijf en zzp-ers. De zakelijke dienstverlening is vooral belangrijk als
leverancier van diensten aan andere sectoren. De bedrijfstak levert bijvoorbeeld kennisintensieve diensten in de vorm van adviezen aan de Nederlandse industrie, wat daar kan leiden tot betere
organisatie van processen of productinnovaties met een hogere productiviteit als resultaat. Sinds 1998 neemt de arbeidsproductiviteit niet meer toe. Ruimtelijke structuur: Meervoudige
concentratie met een dominante positie voor de Noordvleugel, maar ok de Zuidvleugel Randstad, Den Bosch en Eindhoven, Arnhem en Nijmegen doen mee ( stedelijke hiërarchie: grote en
middelgrote steden hebben een sterke focus op zakelijke diensten). Aantal vestigingen en werkgelegenheid is tot 2008 sterk gegroeid met relatief snelle groei in de Noordvleugel (steden
Amsterdam en Utrecht). 60% van de groei in de werkgelegenheid in commerciële dienstensectoren komt uit financiële en zakelijke dienstverlening.

Omschrijving sector zakelijke diensten kwantitatief
De zakelijke dienstverlening is één van de snelst groeiende bedrijfstakken in Nederland. De meeste zakelijke dienstverleningsbedrijven zijn klein. Het leeuwendeel van de zakelijke
dienstverleningsbedrijven heeft 10 of minder werknemers. De drempel om te starten is laag doordat het leveren van zakelijke diensten over het algemeen relatief weinig investeringen vergt in
gebouwen, machines en voorraden. In het tweede kwartaal van 2013 heeft de zakelijke dienstverlening meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee heeft de omzetdaling van
de voorgaande twee kwartalen niet doorgezet. Het aantal vacatures in de branche was historisch laag en het aantal faillissementen is verder toegenomen. De stemming onder de zakelijke
dienstverleners was somber in het tweede kwartaal. Ook voor het derde kwartaal van 2013 zijn de ondernemers overwegend pessimistisch gestemd. De omzet van de zakelijke dienstverleners is in
het tweede kwartaal 0,3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze kleine toename volgt op twee kwartalen waarin de omzet afnam. In de eerste helft van 2013 is er sprake van
een omzetdaling van gemiddeld 0,4 procent. Een jaar eerder nam de omzet met gemiddeld 2 procent toe in de eerste helft van het jaar. Het beeld binnen de zakelijke dienstverlening was
wisselend in het tweede kwartaal. Bedrijven in de reis-, managementadvies- en schoonmaakbranche deden de beste zaken en realiseerden een omzettoename ten opzichte van een jaar eerder. De
uitzend-, reclame- en architectenbranche zagen hun omzet afnemen. Aantal openstaande vacatures zijn bijzonder laag. Er waren aan het einde van het tweede kwartaal 16,5 duizend openstaande
vacatures in de zakelijke dienstverlening. Het aantal vacatures lag hiermee op het laagste niveau in de afgelopen tien jaar. Ook het aantal ontstane en vervulde vacatures is laag: in het tweede
kwartaal van 2013 ontstonden er 26 duizend nieuwe vacatures in de zakelijke dienstverlening en werden er 26 duizend vervuld. Een jaar eerder werden er in het tweede kwartaal 27 duizend
vacatures vervuld. Het aantal faillissementen de zakelijke dienstverlening is in het tweede kwartaal verder toegenomen. Er gingen in totaal 460 ondernemers failliet. Dit recordaantal is 60 meer
dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Over heel 2012 bedroeg het aantal faillissementen onder zakelijke dienstverleners 1383. Bron: CBS, 2013

Nawoord
Beste collega’s,
Op initiatief van de directie Topsectoren & Industriebeleid zijn sectorkenners binnen het ministerie van Economische Zaken (B&I, ETM en AEP) uitgenodigd een bijdrage te leveren aan
het Jaarbericht Sectoren (JBS). In dit periodieke sectorenbericht wordt weergegeven hoe de sectoren er voor staan. Dit is de vierde editie.
Het JBS heeft als doel de kennis die er binnen EZ bestaat over sectoren te borgen, toegankelijk te maken en te benutten. De belangrijkste meerwaarde van het JBS zit hem in de
vertaalslag van sectorsignalen naar kansen, bedreigingen en beleidsaandachtspunten. Deze informatie wordt kwantitatief ondersteund. Het JBS is complementair aan reeds bestaande
kennisproducten van EZ (Conjunctuurmonitor, Keek op de Week, diensten van informatiecentrum) die veelal meer op actualiteit gericht zijn, en aan sectorstudies van banken, CBS en
andere onderzoeksinstituten, en ondersteunend aan de jaarlijkse monitoring en effectmeting van het bedrijvenbeleid. Het JBS wordt daarnaast ingezet ter voorbereiding van
bezoeken van de ambtelijke top aan bedrijven
Mede dankzij alle feedback hebben we ten opzichte van het vorige sectorbericht een aantal verbeterslagen doorgevoerd. Waar we in de vorige publicatie nog sterk de nadruk legden op
de topsectoren, hebben we deze publicatie verrijkt met andere sectoren, ook vanwege de groeiende aandacht voor ontwikkelingen in bijvoorbeeld de bouw en detailhandel. Ook in
deze versie is de kring van sectorkenners die input hebben geleverd gegroeid. Voor een groot aantal sectoren zijn sectortafels georganiseerd. Tijdens deze tafels is met externe partijen
(banken, AgNL en ondernemers) gesproken over de trends en ontwikkelingen in de sector. Mede dankzij de bijdrage van AgNL hebben we de cijferstromen verder geüniformeerd. Qua
vormgeving is een verbeterslag gemaakt om de leesbaarheid te vergroten. Om uitwisseling van sectorkennis tussen overheid, private sector, banken te versterken heeft Marinus van
der Meer van ING een aantal maanden op EZ meegedraaid en meegewerkt aan dit Jaarbericht en.
Dit is de eerste versie van het jaarbericht sectoren dat rijksbreed verspreid wordt. Hiermee worden ook groepen bereikt buiten het ministerie van EZ die zich met de sectoren bezig
houden. De voornaamste doelgroepen zijn de sectorkenners (interne en externe uitwisseling van informatie), het management (signaalfunctie) en beleidsstrategen
(beleidsvernieuwing). De informatie afkomstig uit het JBS biedt een handvat voor contacten met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden.
Je kan geen partner zijn in de gouden driehoek als je niet weet wat er binnen de sectoren en bedrijven speelt. De rijksoverheid als strategisch netwerkpartner begint bij een goed
sectorkennis management. Het Jaarbericht Sectoren draagt hier aan bij.
Afsluitend nog veel dank aan iedereen die aan het JBS heeft bijdragen!
Hartelijke groet, Team Sector Intelligence
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