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VOORWOORD

VOOR U LIGT ALWEER DE ZESDE EDITIE VAN DE REGIO ZWOLLE MONITOR.
 

Geachte lezer,

 

De Regio Zwolle Monitor heeft sinds de eerste editie in 2012 een serieuze bijdrage kunnen leveren 

aan de ontwikkeling van de Regio Zwolle. De bestuurlijke samenwerking in de Regio Zwolle is nu 

jongvolwassen en rijp om de wereld te gaan verkennen. De spelers in de regio gaan op zoek naar de 

uitdagingen die op hun pad komen en werken samen om daar op in te spelen.

Na de succesvolle lustrumeditie van het congres in 2016 zijn wij bij onze founders en stakeholders 

op zoek gegaan naar onze toegevoegde waarde. Volstaan wij met het aanreiken van de feiten of zijn 

wij in staat de regio in beweging te brengen? Wij vonden bij de stakeholders commitment voor de 

komende jaren, waarbij de intentie is uitgesproken om de inhoud van de monitor te gebruiken voor 

beleidsvorming rondom de economische ontwikkelingen in de regio. Daarmee wordt de monitor de 

verbindende factor. 

Die verbinding wordt nadrukkelijk ook bereikt tijdens het jaarlijkse congres waar overheden, onder-

wijs, onderzoekers en ondernemers uit de regio met elkaar in contact komen en samenwerkingen 

aangaan. Het congres is hét moment en de plaats om jaarlijks vanuit die verbinding de identiteit van 

de regio te benoemen en te versterken. 

In deze gesprekken met founders en stakeholders kwam steeds naar voren welke uitdagingen de re-

gio tegemoet treedt in de komende 10 jaar. Welke keuzes moeten we maken en welke investeringen 

moeten worden gedaan om ook in 2030 een vitale regio te zijn?
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Daarin ligt ook de oorsprong van het thema “Arbeidsmarkt 2030”. De sterke economische groei van onze regio en de voorsprong 

die de Regio Zwolle heeft ten opzichte van het landelijk gemiddelde gaan leiden tot (luxe)problemen. Hebben wij in het jaar 2030 

nog voldoende gekwalificeerd personeel om de economische groei van de regio bij te benen? Of gaan de dreigende tekorten op 

de arbeidsmarkt deze groei temperen? 

De Brede Welvaartsindicator (BWI), die dit jaar onderdeel uitmaakt van de Regio Zwolle Monitor, laat zien dat onze regio ook een 

voorsprong heeft ten aanzien van het leefklimaat. Hoe gaan we die voorsprong inzetten in de versterking van onze arbeidsmarkt?

Het zijn dergelijke vragen die wij binnen de regio willen beantwoorden. Tijdens de dialoogsessies op 10 oktober 2017 is daar een 

eerste aanzet voor gegeven, toen honderd deelnemers uit alle geledingen in de regio met elkaar in gesprek zijn geweest over de 

thema’s die spelen in de regio. Tijdens het Regio Zwolle Congres worden daar de drie belangrijkste thema’s uit gedestilleerd, op 

basis waarvan we in de loop van 2018 het gesprek aan willen gaan met de regio. Dat doen we in expeditiecafés die op verschil-

lende momenten in de regio worden georganiseerd. De inhoudelijke bijdrage van velen gaat leiden tot een goed beeld van de 

stappen die wij in de komende jaren met elkaar zullen gaan zetten. 

Het is deze samenwerking die onze regio zo bijzonder maakt. Wij ervaren dat dagelijks; hoe meer mensen dat met ons doen, 

hoe sterker onze regio daarvan wordt. 

 

Het bestuur,

Pierre Satink

Ronald Knoll

Jasper Vrieling

Marnix van Daal
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Noar veur’n!

Nedersaksische aanmoedigingskreet  

– Aanhang PEC Zwolle – 
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Bron: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie.
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Het gaat goed met de economie, landelijk maar zeker ook in de Regio Zwolle. 
Op verschillende vlakken overtreffen de regionaal-economische prestaties 
het nationale gemiddelde. Het geeft eens te meer aan dat de Regio Zwolle 
beschikt over een uitstekende infrastructuur voor groei; basisvoorwaarden 
die bijdragen aan de weerbaarheid en wendbaarheid van de regio. Ruimte 
voor bedrijvigheid, een gunstige ligging en een aantrekkelijk woon-leefkli-
maat, maar ook een gevarieerde sectorstructuur met bijbehorende ken-
nisinfrastructuur en hechte onderlinge samenwerking tussen ondernemers, 
overheden en onderwijs- en kennisinstellingen stellen de Regio Zwolle in 
staat om mee te bewegen met een wereld die door snelle veranderingen 
wordt gekenmerkt. 

In Nederland alsmede in de Regio Zwolle is de sterke economische groei 
vooral te merken aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De werkgelegen-
heid trekt aan, het aantal vacatures groeit, de werkloosheid krimpt en in 
bepaalde sectoren dienen zich steeds meer arbeidstekorten aan. Maar dit 
is slechts een deel van het verhaal; de gunstige cijfers maskeren de groei-
ende onzekerheid onder burgers die in belangrijke mate te wijten is aan 
veranderingen op de arbeidsmarkt. De dynamiek van de afgelopen jaren laat 
bijvoorbeeld zien dat werkenden steeds vaker een flexibele arbeidsrelatie 
hebben, die veelal gepaard gaat met een toenemende baan- en inkomenson-
zekerheid. Een regionale opgave die zich hierbij aandient is om enerzijds de 
arbeidsmarkt toekomstgericht te maken en economische groei te bevorderen 
en om anderzijds ervoor te zorgen dat iedereen goede kansen op volwaardig 
werk wordt geboden en maatschappelijke uitsluiting wordt voorkomen.

De Regio Zwolle Monitor brengt jaarlijks de sociaal- en ruimtelijk-economi-
sche ontwikkeling in beeld aan de hand van cijfers die een goede indicator 
zijn voor de ontwikkelkracht van de regio. Daarbij worden ieder jaar nieuwe 
accenten gelegd, zodat het niet beperkt blijft tot een standaard ‘fotomoment’ 
van de regio, maar er jaar op jaar diepgaander inzicht verkregen wordt in het 
bijzondere en kenmerkende van de Regio Zwolle.

De Regio Zwolle Monitor 2017 omvat drie pijlers: (1) de ‘staat van het be-
drijfsleven’, (2) ‘regionale kerngegevens’ en (3) ‘arbeidsmarkt 2030’. Een pijler 
omvat een aantal indicatoren waarmee inzicht wordt gegeven in de ontwik-
keling van verschillende facetten van de regionale economie. Elk jaar wordt 
in de derde pijler stilgestaan bij een specifiek thema. Onder de titel ‘arbeids-
markt 2030’ wordt dit jaar aandacht besteed aan de snel veranderende 
arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de Regio Zwolle. Een aantal kenmer-
kende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden beschreven, met specifiek 
aandacht voor de arbeidsmarktsituatie van de Regio Zwolle. Hiermee wordt 
een vertrekpunt gemarkeerd voor het gesprek over hoe de arbeidsmarkt in 
de Regio Zwolle functioneert en over waar de grote uitdagingen liggen voor 
de toekomst: arbeidsmarkt 2030.

De economie van de Regio Zwolle blijft groeien 
•  In 2016 is de regionale economie met 2,7 procent gegroeid;  landelijk 

was dit 2,2 procent
•  Het bruto regionaal product was €21,8 miljard; 3,1 procent van het 

bruto binnenlands product van Nederland 
•  De arbeidsproductiviteit in de regio is relatief laag en ontwikkelt 

zich minder snel dan het landelijke gemiddelde
•  De brede welvaart in de Regio Zwolle is hoger dan gemiddeld in 

Nederland
•  Het MKB verschaft 70 procent van de banen in de regio, maar de 

eenmanszaken vertonen de meeste dynamiek 
•  De toegenomen groei komt onder meer tot uitdrukking in een sterk 

stijgende export en import 
•  In 2016 bedroeg de waarde van goederenexport €15 miljard; de 

waarde van de goederenimport was ruim €9 miljard
•  In 2016 was het aandeel van de Regio Zwolle in de landelijke uitvoer 

4,9 procent
•  Eén vijfde van de export uit de regio gaat naar Duitsland; het is de 

belangrijkste handelspartner van de Regio Zwolle

De economie van de Regio Zwolle groeit gestaag door. In de twintig gemeen-
ten van de Regio Zwolle werd in 2016 een bruto regionaal product (brp) van 
€21,8 miljard gerealiseerd. Dat is 2,7 procent meer dan in het voorgaande 
jaar. Op landelijk niveau was de economische groei 2,2 procent. De groei die 
de economie nu doormaakt heeft te maken met een positieve binnenlandse 
dynamiek tussen aantrekkende werkgelegenheid, toenemende arbeidsdeel-
name, stijgende inkomens en bestedingen en een aantrekkende huizenmarkt. 
Het zijn ingrediënten die (in ruime mate) aanwezig zijn in de Regio Zwolle en 
terug zijn te zien in de bovengemiddelde groei. Het verhaal wordt anders als er 
gekeken wordt naar de arbeidsproductiviteit in de regio, als maatstaf voor de 
kracht van het regionale bedrijfsleven. In de Regio Zwolle blijkt de efficiëntie 
waarmee gewerkt wordt beduidend lager te zijn dan het landelijk gemiddelde. 
In de Regio Zwolle werd in 2015 per gewerkt uur gemiddeld een bruto toege-
voegde waarde van €40 gegenereerd; landelijk was dit gemiddeld €49. Ook als 
er wordt gekeken op sectorniveau is de arbeidsproductiviteit in de Regio Zwolle 
lager dan de landelijke arbeidsproductiviteit in de betreffende sector. In de tijd 
gezien vertoont de arbeidsproductiviteit, zowel in de Regio Zwolle als landelijk, 
een nauwelijks stijgende lijn. Pas in 2015 lijkt de ontwikkeling aan te trekken, 
maar minder sterk in de Regio Zwolle dan in Nederland in zijn geheel. 

Wanneer aan de hand van de zogeheten Brede Welvaartsindicator (BWI) naar 
de welvaart in brede zin wordt gekeken, dan blijkt deze in de Regio Zwolle ho-
ger te zijn dan gemiddeld in Nederland. Dit brede welvaartsbegrip heeft naast 

WEERBAAR EN WENDBAAR IN EEN SNEL VERANDERENDE ECONOMIE
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materiële aspecten ook oog voor verschillende immateriële aspecten die 
van belang worden geacht voor het menselijk welbevinden. In vergelijking 
met de twaalf provincies van Nederland staat de Regio Zwolle op de derde 
plek. Alleen Zeeland en Drenthe scoren hoger als welvaart op deze alter-
natieve manier wordt gemeten. De Regio Zwolle scoort vooral goed op de 
balans tussen werk en privé, sociale contacten en veiligheid. Daarnaast zijn 
de inwoners van de regio over het algemeen gelukkiger en meer tevreden, 
waaronder met hun woning. Zij hebben ook een hogere levensverwachting, 
wat ook bijdraagt aan de bovengemiddelde brede welvaart in de Regio 
Zwolle.

Het MKB is de economische ruggengraat van de Regio Zwolle. Het bedrijfsle-
ven in de Regio Zwolle is hoofdzakelijk samengesteld uit MKB-bedrijven (<250 
werknemers) die voor een groot deel van de werkgelegenheid verantwoor-
delijk zijn. Exclusief de eenmansbedrijven vertegenwoordigde deze categorie 
bedrijven in 2016 ruim 40 procent van het totaal aantal bedrijven en was het 
goed voor bijna 70 procent van het aantal banen. Maar met een toename van 
ruim 6.000 vestigingen in de afgelopen zes jaar zijn juist de eenmanszaken (dit 
is inclusief zzp’ers) in aantal fors gestegen in de Regio Zwolle. Het aantal vesti-
gingen van de andere type bedrijven in de regio, geclassificeerd naar het aantal 
werkzame personen, is in dezelfde periode vrijwel onveranderd gebleven. Deze 
snelle groei van het aantal eenmansbedrijven weerspiegelt een snel verande-
rende economie, een economie die in toenemende mate flexibiliseert. 

De groei van de regionale economie komt tot uitdrukking in een sterk 
stijgende export vanuit en import naar de Regio Zwolle. De afgelopen jaren 
werd de export van goederen, waar bedrijven gevestigd in de Regio Zwolle 
bij betrokken waren, gekenmerkt door een redelijk stabiel verloop, maar 
sinds 2015 is er sprake van een sterke toename. In 2016 is de waarde van 
de totale export van goederen, inclusief wederuitvoer, gegroeid tot €15 
miljard. De ontwikkeling van de import laat echter een meer gestage groei 
zien over de hele periode 2011–2016. In 2016 bedroeg de waarde van de 
import €9 miljard. Met een verhoudingsgewijs sterke groei van de internati-
onale handel ten opzichte van Nederland is het belang van de Regio Zwolle 
in de totale nationale export toegenomen. Tot en met 2014 schommelde 
het aandeel van de goederenexport vanuit de Regio Zwolle in de landelijke 
export jaarlijks rond de 3,5 procent. Twee jaar later was ruim 5 procent van 
het totale nationale exportvolume afkomstig uit de Regio Zwolle. Voor wat 
betreft de import was in 2016 ruim 3 procent van de totale goederenimport 
in Nederland toe te schrijven aan de Regio Zwolle. De internationale handel 
vanuit de Regio Zwolle is sterk Duits gekleurd. In 2016 bleek bijna één vijfde 
van de totale goederenexport vanuit de Regio Zwolle Duitsland als bestem-
ming te hebben. Landelijk lag dit percentage overigens nog iets hoger. Als 
wordt gekeken naar de herkomst van de import, dan blijkt de band met 
Duitsland nog hechter te zijn; ruim een kwart van de import was in 2016 
afkomstig uit Duitsland. Dit is in vergelijking met het landelijke aandeel 
relatief veel; van de totale landelijk import was ongeveer 15 procent afkom-
stig uit Duitsland. 

Ontwikkelingen op regionale arbeids- en woningmarkt 
in hogere versnelling
•  Met 5.000 extra banen is de werkgelegenheid bovengemiddeld ge-

groeid in 2016 
•  De werkloosheid is gedaald naar 5,5 procent; landelijk daalde die 

naar 6,0 procent
•  De Regio Zwolle heeft een brede basis aan activiteiten waarop het 

goed presteert, maar slechts weinig sectoren waarin het excelleert 
•  De meeste werkgelegenheid bevindt zich in de sectoren Groot- en 

detailhandel, Zorg en welzijn en Industrie 
•  De nationale topsectoren doen het in de Regio Zwolle beter dan landelijk
•  De voornaamste groeisectoren zijn relatief ondervertegenwoordigd 

in de Regio Zwolle
•  De regionale woningmarkt maakt een inhaalslag; er waren 30 pro-

cent meer woningtransacties dan een jaar eerder, terwijl landelijk 
de groei 20 procent bedroeg

•  In 2016 steeg de gemiddelde koopsom van een woning in de Regio 
Zwolle met €11.000 

•  In 2016 is de leegstand van kantoren in de Regio Zwolle licht geste-
gen naar 17 procent; landelijk daalde het naar 17,4 procent

•  De winkelleegstand nam iets toe naar 8,9 procent; landelijk groeide 
het naar 10,2 procent 

Na een voorzichtige stijging van het aantal arbeidsplaatsen in 2015, is in 
2016 de ingezette lijn bovengemiddeld doorgetrokken. In één jaar zijn er 
bijna 5.000 banen bijgekomen in de Regio Zwolle. Verhoudingsgewijs stijgt 
de vraag naar arbeid in de Regio Zwolle sneller dan in de rest van Neder-
land. Terugkijkend valt op dat de Regio Zwolle, in vergelijking met Neder-
land, gedurende de recessie het aantal arbeidsplaatsen redelijk op peil wist 
te houden. Vanaf 2015 is de regionale werkgelegenheid bovengemiddeld 
gaan stijgen wat eind 2016 heeft geresulteerd in een totale arbeidsvraag in 
de Regio Zwolle van ongeveer 325.500 banen. Deze toename van arbeids-
vraag gaat gepaard met een afname van de werkloosheid in de regio. In 
vergelijking met 2015 is het aantal werkloze personen in de Regio Zwolle 
met ruim 1.000 afgenomen. De werkloosheid in de Regio Zwolle is hierdoor 
gedaald van 6,0 naar 5,5 procent. De arbeidsmarkt in de Regio Zwolle 
presteert in die zin beter dan de Nederlandse arbeidsmarkt waar de 
werkloosheid is blijven steken op 6,0 procent. Het absorberende effect ten 
gevolge van de toegenomen werkgelegenheid wordt echter deels gecom-
penseerd door een toenemende (potentiële) beroepsbevolking. Er zijn 
namelijk meer mensen toegetreden tot de arbeidsmarkt wat de daling van 
de werkloosheid enigszins dempt. In 2016 zijn ongeveer 3.000 personen tot 
de arbeidsmarkt toegetreden. Deze bovengemiddelde stijging heeft geleid 
tot een beroepsbevolking van 360.000 personen. Daarnaast blijft er nog 
steeds potentieel zitten in het deel van de bevolking in de beroepsgeschikte 
leeftijd dat zich niet aanbiedt op de arbeidsmarkt. In de Regio Zwolle is de 
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arbeidsparticipatie bijna 72 procent; meer dan een kwart van de potentiële 
beroepsbevolking wordt niet benut. Landelijk is de arbeidsparticipatie 70 
procent. Niettemin leveren deze ontwikkelingen een steeds krappere 
arbeidsmarkt op, waardoor in sommige bedrijfstakken knelpunten 
beginnen te ontstaan. Meer bedrijven zullen de komende tijd te maken 
krijgen met een tekort aan arbeidskrachten.  

Hebben de sectoren in de Regio Zwolle zich de afgelopen zes jaar in dezelf-
de mate ontwikkeld als elders in Nederland? Voor de totale economie van 
de Regio Zwolle, in termen van werkgelegenheid, geldt dat deze gemiddeld 
sneller is gegroeid dan de economie van Nederland als geheel. Tussen 2011 
en 2016 bedroeg het groeiverschil gemiddeld 0,4 procentpunt per jaar. De 
werkgelegenheid in de Regio Zwolle groeide met gemiddeld 0,3 procent 
per jaar. Op landelijk niveau was er gemiddeld over de periode 2011–2016 
overigens nog sprake van een negatieve werkgelegenheidsontwikkeling 
(–0,1 procent). Wat verder opvalt is dat als alleen gekeken wordt naar de 
activiteiten behorende tot de landelijke topsectoren en regionaal benoemde 
topsectoren, dat de gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheidsgroei respec-
tievelijk 0,7 en 0,6 procent bedroeg. Kennelijk gedijen de topsectoren in 
de Regio Zwolle. De snellere algehele werkgelegenheidsgroei in de Regio 
Zwolle ten opzichte van de rest van Nederland wordt vooral gedragen door 
de sectoren Verhuur/overige zakelijke diensten en Nutsbedrijven. Daar vlak 
achter zit een ruime variatie aan sectoren waarin de gemiddelde groei van 
de werkgelegenheid iets bescheidener is, maar wel hoger dan de landelijke 
groei in de betreffende sectoren. Hierbij kan gedacht worden aan onder 
andere Onderwijs, Zorg en Welzijn, Groot- en detailhandel, Cultuur, sport 
en recreatie, Industrie en Vervoer en opslag. Uit deze variatie aan sectoren 
wordt het beeld van de Regio Zwolle bevestigd: de regio heeft een brede ba-
sis aan activiteiten waarop het goed presteert, maar excelleert niet nadruk-
kelijk op één of enkele terreinen. Er zijn dan ook relatief weinig sectoren in 
de Regio Zwolle die minder snel groeien ten opzichte van Nederland.

Regio’s laten zich doorgaans typeren door de economische activiteiten 
waarin zij specifiek uitblinken; terreinen waarop zij sterk gespecialiseerd 
zijn en waarop zij zodoende een sterke concurrentiepositie hebben. Voor 
wat betreft de economische specialisatie van de Regio Zwolle lijkt de 
economische structuur vrij sterk op de structuur van Nederland als geheel. 
Weinig sectoren in de Regio Zwolle zijn in termen van aantal arbeidsplaat-
sen relatief sterk oververtegenwoordigd dan wel sterk ondervertegenwoor-
digd. Uitzondering is de landbouw. Er zijn verhoudingsgewijs veel bedrijven 
actief in de agrarische sector. In termen van topsectoren heeft de Regio 
Zwolle een prominent aandeel in de topsector Agro & Food. Het is één van 
de negen topsectoren die zowel op nationaal als regionaal vlak speerpunt 
van economisch beleid is. Tevens is de topsector Tuinbouw en uitgangsma-
terialen bovengemiddeld aanwezig in de regio. De mate van specialisatie 
in deze topsectoren geeft aan dat de Regio Zwolle een uitblinker is op 
agrarisch gebied; de regio heeft duidelijk een concurrentievoordeel in de 
land- en tuinbouw. Wel moet de kanttekening geplaatst worden dat in deze 

sectoren de afgelopen jaren het aantal banen nauwelijks groeide, zelfs iets 
minder snel dan landelijk. De regionale werkgelegenheid blijkt zich vooral 
te concentreren in de sectoren Groot- en detailhandel, Zorg en welzijn en 
Industrie. Deze drie sectoren nemen een derde van de werkgelegenheid 
in de Regio Zwolle voor hun rekening en vormen hiermee een belangrijk 
fundament voor de regionale economie. Punt van aandacht is dat de voor-
naamste dynamiek, op het gebied van werkgelegenheid, plaatsvindt in de 
sectoren die relatief ondervertegenwoordigd zijn in de regio, de sectoren 
waarop de Regio Zwolle geen sterke concurrentiepositie heeft. 

De woningmarkt draaide ook in 2016 op volle toeren. Net als in de rest van 
Nederland is de gemiddelde koopsom van bestaande koopwoningen in de 
Regio Zwolle fors gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor wat 
betreft de mate van herstel maakt de Regio Zwolle een inhaalslag. Met een 
gemiddelde stijging van €11.000 stegen de transactieprijzen in de Regio 
Zwolle bijna net zo hard als de landelijke transactieprijzen; deze stegen in 
2016 met gemiddeld €13.000. Een jaar eerder lagen de gemiddelde prijs-
stijgingen tussen de Regio Zwolle en Nederland als geheel veel verder uit 
elkaar; in 2015 vlakte de groei in de Regio Zwolle af terwijl landelijk gezien 
de prijzen verder doorschoten. Een andere indicatie dat de Regio Zwolle een 
inhaalslag maakt is de bovengemiddelde groei (+30 procent) van het aantal 
transacties. In 2016 waren ruim 8.400 transacties te noteren, waarmee het 
aantal transacties van voor de crisis wordt overstegen. 

Anders dan de woningmarkt is er op de kantoren- en winkelmarkt in de 
Regio Zwolle nog weinig herstel te bespeuren. Voor de Regio Zwolle lijkt de 
in 2015 ingezette opleving van de kantorenmarkt vooralsnog van korte duur 
te zijn. Afgemeten aan het leegstandspercentage, is na een afname in 2015 
het aandeel ongebruikte kantoorruimte in 2016 weer licht gestegen naar 
17,0 procent. Ongeveer 178.500 m2 kantoorruimte staat leeg in de Regio 
Zwolle. Het regionale leegstandspercentage blijft desondanks iets onder 
de gemiddelde landelijke leegstand van 17,4 procent. Ook heeft de winkel-
markt in de Regio Zwolle met een fors overaanbod te kampen. Gemiddeld is 
9,0 procent van het winkelvloeroppervlak in de Regio Zwolle niet in gebruik 
in 2016. Dit komt neer op ruim 115.000 m2 leegstaand winkeloppervlak 
in de regio. Hiermee is in 2016 het leegstandspercentage licht gestegen; 
in 2015 bedroeg de leegstand nog 8,5 procent. Verhoudingsgewijs doet de 
winkelmarkt in de Regio Zwolle het iets beter dan de winkelmarkt lande-
lijk gezien. In 2016 bedroeg de gemiddelde leegstand in Nederland 10,2 
procent.
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Een snel veranderende arbeidsmarkt 
•  De beloning van de productiefactor arbeid als aandeel van de toe-

gevoegde waarde in de economie daalt in de Regio Zwolle, maar is 
hoger dan in Nederland

•  De arbeidsmarkt in de Regio Zwolle flexibiliseert in hoog tempo 
•  Minder werkzoekenden en meer vacatures leiden tot een verbe-

terde concurrentiepositie van werkzoekenden
•  In de Regio Zwolle zijn veel mogelijkheden tot werk in ICT, techniek, 

bouw, logistiek en zorg
•  Werkgevers stimuleren werknemers vooral om zich bij te scholen 

ten behoeve van hun huidige beroep, en niet zozeer om zich om te 
scholen 

•  Van alle werknemers die wonen in de Regio Zwolle werkt een derde 
bij een familiebedrijf

•  De regio is bij uitstek het schaalniveau waar een passend antwoord 
op scholingsvraagstukken ontwikkeld kan worden 

•  Op het thema Leven Lang Leren spelen werknemers, werkgevers, 
kennisinstellingen en lokale overheden een cruciale rol om in geza-
menlijkheid tot een passend aanbod te komen 

De afgelopen jaren is het verschil tussen arbeidsproductiviteit en de beloning 
van arbeid toegenomen in zowel de Regio Zwolle als Nederland als geheel. Of 
met andere woorden: de arbeidsinkomensquote daalt. Bedrijfseigenaren 
hebben met de economische groei productiviteitswinsten geboekt, die in 
mindere mate terechtkomen bij medewerkers. Over de relatief korte periode 
2012–2016 blijkt de daling in de Regio Zwolle sterker dan in Nederland. 
Tegelijkertijd is de arbeidsinkomensquote in de Regio Zwolle beduidend hoger 
dan in Nederland, zeker wanneer rekening wordt gehouden met zelfstandigen. 
Dit weerspiegelt het relatief arbeidsintensieve karakter van de productiestruc-
tuur van de economie in de Regio Zwolle en het grote aandeel zelfstandigen in 
de totale werkgelegenheid. Het aandeel van zelfstandigen op de arbeidsmarkt 
is groeiende; in Nederland alsmede in de Regio Zwolle zet de flexibilisering van 
de arbeidsmarkt onverminderd door. Arbeid wordt steeds flexibeler georgani-
seerd (denk aan oproepwerk, uitzendwerk, zzp’ers, tijdelijke contracten). Het 
gemiddeld aantal gewerkte uren per werkzame persoon is structureel gedaald 
terwijl het aantal flexibele contracten en het aantal zzp’ers is gestegen. Zo 
waren er in 2016 in de Regio Zwolle 75.000 werkzame personen met een 
flexibele arbeidsrelatie; 80 procent meer dan in 2003. Daarnaast is in 2016 het 
aantal zzp’ers gegroeid tot 40.000; 60 procent meer dan in 2003. Dit is 
vergelijkbaar met de ontwikkeling van het aantal zzp’ers op landelijk niveau. 

Zowel voor Nederland als de Regio Zwolle neemt sinds 2013 het aantal nieuwe 
vacatures per jaar toe; in de Regio Zwolle zelfs sneller dan landelijk. In de Regio 
Zwolle ontstonden in heel 2016 ongeveer 45.000 vacatures (gemiddeld 3.700 
per maand), waarmee het verhoudingsgewijs Nederland overtreft qua aanwas 
van nieuw ontstane vacatures. Vanaf eind 2016 lijkt de vraag naar arbeid extra 

te versnellen, waarmee voor werkgevers in de regio het tekort aan geschikt 
personeel alsmaar nijpender dreigt te worden. De arbeidsmarkt in de Regio 
Zwolle is de afgelopen tijd veranderd van een ruime arbeidsmarkt naar een 
arbeidsmarkt met een gemiddelde spanning; vraag en aanbod zijn redelijk in 
evenwicht. Minder werkzoekenden en meer vacatures leiden tot een verbe-
terde concurrentiepositie van werkzoekenden. Gemiddeld genomen nemen 
hun kansen op het vinden van werk toe. Maar werkgevers ondervinden daaren-
tegen meer knelpunten bij het invullen van vacatures. Er zijn echter grote 
verschillen tussen beroepsklassen én binnen beroepsklassen als het gaat om 
de kans op werk. In de Regio Zwolle blijkt krapte zich vooral te manifesteren 
ten aanzien van ICT-beroepen. Verder zijn in de Regio Zwolle overduidelijke 
knelpunten bij de vervulling van vacatures binnen de techniek, bouw, transport 
en logistiek en zorg. Aannemelijk is dat voor de voornoemde beroepen en 
sectoren de komende jaren de krapte zal aanhouden of zelfs zal toenemen. De 
toenemende spanning op de arbeidsmarkt betekent dat de concurrentiepositie 
van de gemiddelde werkzoekende het afgelopen jaar verbeterde. Toch blijkt 
dit voor sommige beroepsklassen in de Regio Zwolle niet van toepassing te 
zijn. Vooral bedrijfseconomische en administratieve beroepen springen hierbij 
in het oog, die door digitalisering en automatisering steeds meer (dreigen te) 
verdwijnen.

Scholing stelt werknemers in staat te voldoen aan de nieuwe eisen die aan hen 
gesteld worden. Investeren in continue opleiding en ontwikkeling van werkne-
mers (Leven Lang Leren) kan bijdragen aan de inzetbaarheid, en daarmee aan 
de verbetering van de aansluiting op de behoeften van de arbeidsmarkt. Er is 
hierbij een rol weggelegd voor werkgevers. Als wordt gekeken naar het belang 
dat ondernemers in de Regio Zwolle hechten aan de ontwikkeling van hun 
personeel, dan geeft iets meer dan 70 procent van de ondernemers aan dat 
bijscholing een enigszins tot grote rol speelt bij het inzetbaar houden van hun 
personeel. Hiermee willen ze zorgen dat werknemers zich in voldoende mate 
kunnen aanpassen aan veranderende werkzaamheden binnen hun huidige 
functie en daarbij horende taken. Omscholing, gericht op de vervulling van een 
andere functie, speelt daarentegen een veel minder belangrijke rol bij onder-
nemers in de regio. Slechts 30 procent van de ondernemers vindt de brede 
inzetbaarheid van hun personeel van belang.

De Regio Zwolle heeft naar verhouding een hoger aandeel vestigingen van fa-
miliebedrijven dan Nederland als geheel. Dit zorgt er mede voor dat een derde 
van alle werknemers die wonen in de Regio Zwolle werkt bij een familiebedrijf. 
Naast een andere eigendomssituatie, onderscheiden familiebedrijven zich van 
niet-familiebedrijven door de andere beslissingen die zij nemen. In plaats van 
korte termijn winstmaximalisatie denken veel familiebedrijven in lange termijn 
over generaties heen. Daarbij zijn familiebedrijven meestal sterk geworteld 
in hun regionale omgeving. Dit zorgt voor betrokkenheid bij de regio, wat ook 
doorwerkt op de regionale arbeidsmarkt. Familiebedrijven in de Regio Zwolle 
hebben bijvoorbeeld relatief veel werknemers van jonger dan 25 jaar in dienst 
(26 procent ten opzichte van 14 procent bij niet-familiebedrijven). Hiermee 
spelen familiebedrijven een belangrijke rol bij het verschaffen van de nodige 
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eerste werkervaring aan starters op de arbeidsmarkt. Ook blijkt dat familiebe-
drijven vaker dan andere bedrijven een leertraject aanbieden, bijvoorbeeld als 
erkend leerbedrijf. Familiebedrijven hechten waarde aan de relatie met hun 
werknemers en de reputatie van het bedrijf en de familie.

Ondanks afnemende werkloosheidscijfers en een oplopende werkgelegenheid 
vormen sommige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een steeds belangrij-
kere bron van onzekerheid voor burgers. De dynamiek van de afgelopen jaren 
laat bijvoorbeeld zien dat er steeds meer mensen een flexibele arbeidsrelatie 
hebben of als zzp’er aan de slag gaan. Voor een deel zijn dit vrijwillige keuzes, 
maar deels zijn het ook gedwongen keuzes doordat bedrijven steeds terughou-
dender zijn in het aanbieden van vaste contracten. Deze ontwikkelingen zorgen 
voor toenemende inkomensonzekerheid bij individuen. Op korte termijn kan 
zich dit uiten in verminderde investeringen in om- en bijscholing. Op lange ter-
mijn ontstaat er zorg omtrent opbouw van pensioenvermogen. De regio lijkt bij 
uitstek het schaalniveau waar een passend antwoord op scholingsvraagstuk-
ken, ter bevordering van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking, ontwik-
keld kan worden. Vooral op het thema Leven Lang Leren spelen werknemers, 
werkgevers, kennisinstellingen en lokale overheden een cruciale rol om tot een 
aanbod te komen waarin mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en daarmee 
een bijdrage leveren aan de weerbaarheid en wendbaarheid van de regio.

VERANTWOORDING 

De Regio Zwolle Monitor brengt de sociaal- en ruimtelijk-economische ontwik-
keling in beeld van de Regio Zwolle. Statistieken worden zoveel als mogelijk 
gepresenteerd voor het gebied van de twintig samenwerkende gemeenten. Er 
zijn beperkingen in de beschikbaarheid van data. Niet zelden zijn alleen data 
beschikbaar voor Noord-Overijssel en andere COROP-regio’s, arbeidsmarkt-
regio’s en provincies. Voor een aantal indicatoren heeft het onderzoeksteam 
zelf data verzameld. In de figuren staat zo goed als mogelijk vermeld op welk 
ruimtelijk schaalniveau de cijfers betrekking hebben. De monitor besteedt 
waar relevant aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen de twin-
tig gemeenten. De indicatoren in deze monitor zijn weloverwogen geselecteerd, 
maar vormen noodzakelijkerwijs een selectie en een momentopname die 
geen antwoord geeft op alle denkbare vragen. Het geeft wel een rijk palet aan 
inzichten, waarmee de discussie over de ontwikkeling van de Regio Zwolle met 
cijfermatig onderbouwde kennis wordt gevoed. 

ONDERZOEK

Het onderzoeksteam bestaat voornamelijk uit onderzoekers uit de Regio 
Zwolle en wordt gecoördineerd door het Kenniscentrum Technologie van 
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Vor, senior-onderzoeker regionale economie bij het Kenniscentrum 
Technologie. Inhoudelijke opmerkingen en/of suggesties kunnen naar hem 
ge-e-maild worden via: f.de.vor@windesheim.nl. 
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Morkuté en drs. Aljona Wertheim-Davygora (Provincie Overijssel, Team Beleids-
informatie), prof. dr. Henri L.F. de Groot (Vrije Universiteit Amsterdam, Departe-
ment Ruimtelijke Economie), drs. Sander Klaver (BPD Ontwikkeling) en dr. Erik 
Veldhuizen (Windesheim, Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven). 

Het CBS Urban Data Center/Zwolle, de Gemeente Zwolle, Right Marktonder-
zoek (i.s.m. VNO-NCW – MKB Regio Zwolle) en het UWV hebben medewerking 
verleend door middel van het beschikbaar stellen van verschillende datasets 
en arbeidsmarktinformatie. Dr. Erik Veldhuizen, associate lector bij het Lande-
lijk Expertisecentrum Familiebedrijven, heeft eerdere versies van tekstueel en 
inhoudelijk commentaar voorzien. 

De begeleidingscommissie met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid 
en wetenschap wordt gevormd door:
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STAAT VAN HET BEDRIJFSLEVEN

De economie van de Regio Zwolle blijft groeien 

•  In 2016 is de regionale economie met 2,7 procent gegroeid; landelijk was dit 2,2 procent

•  Het bruto regionaal product was €21,8 miljard; 3,1 procent van het bruto binnenlands product van Nederland

•  De arbeidsproductiviteit in de regio is relatief laag en ontwikkelt zich minder snel dan het landelijke gemiddelde

De economie van de Regio Zwolle leunt onverminderd op het MKB 

•  Het MKB verschaft 70 procent van de banen in de regio 

•  Maar de eenmanszaken vertonen de meeste dynamiek 

•  Het aantal zzp’ers blijft groeien

•  Het aantal faillissementen is in 2016 verder gedaald

Export en import trekken sterk aan

•  In 2016 bedroeg de waarde van goederenexport €15 miljard; de waarde van de goederenimport was ruim €9 miljard

•  Het aandeel van de Regio Zwolle in de totale landelijke export bedraagt 4,9 procent

•  Eén vijfde van de export uit de regio gaat naar Duitsland; het is de belangrijkste handelspartner van de Regio Zwolle

 

Pijler 1 in vogelvlucht
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1.1  VOORAF

De economie heeft de wind in de zeilen. Het Centraal Planbureau spreekt van 
een nationale economische groei die in een hogere versnelling is terechtge-
komen. Om na te gaan of de economie van de Regio Zwolle ook opschakelt 
wordt in deze pijler de recente regionaal-economische ontwikkeling bespro-
ken. De economische ontwikkeling van de Regio Zwolle wordt beschreven 
aan de hand van het bruto regionaal product (brp). Door bedrijfsdemografi-
sche ontwikkelingen in beeld te brengen wordt het bedrijfsleven in de Regio 
Zwolle gekarakteriseerd. Verschillende export- en importcijfers geven een 
indruk van de mate waarin het regionale bedrijfsleven internationaal geori-
enteerd is. De ontwikkelingen in de Regio Zwolle worden in perspectief ge-
plaatst door veelal de relevante ontwikkelingen in Nederland te tonen, maar 
ook door in een enkel geval vergelijkingen met andere regio’s te maken. 

1.2   ECONOMISCHE GROEI EN 

 ARBEIDSPRODUCTIVITEIT

De economie groeit door
De economie van de Regio Zwolle blijft groeien. Figuur 1.2a toont dat in 2016 
de economische groei 2,7 procent bedroeg; landelijk nam de omvang van 
de economie toe met 2,2 procent. Na een relatief lage groei in 2015 (1,0 
procent), ontwikkelt de regionale economie zich weer bovengemiddeld ten 
opzichte van Nederland. De gerealiseerde groei in 2016 overtreft eerdere 
verwachtingen (1,7 procent groei geraamd voor 2016) ruimschoots.1 De ver-
snelde groei werkt door in de nieuwe verwachtingen. In de meest recente 
macro-economische verkenningen raamt het Centraal Planbureau (CPB) 
voor Nederland een groei van 3,3 procent in 2017 en de 2,8 procent in 2018.2 

Er is een positieve binnenlandse dynamiek tussen aantrekkende werkgele-
genheid, toenemende arbeidsdeelname, stijgende inkomens en bestedingen 
en een aantrekkende huizenmarkt. Het zijn ingrediënten die ook (in ruime 
mate) aanwezig zijn in de Regio Zwolle en terug zijn te zien in de boven-
gemiddelde groei. Daarbij springt de in rap tempo aantrekkende regionale 
arbeidsmarkt in het oog. De werkloosheid in de Regio Zwolle is in 2016 ge-
daald naar 5,5 procent (landelijk 6,0 procent). En in de eerste helft van 2017 
zijn er in de Regio Zwolle alleen al ruim 40.000 nieuwe vacatures ontstaan, 
bijna net zoveel als in heel 2016. Voor 2017 raamt het CPB voor Nederland 
een werkloosheid van 4,9 procent. De vooruitzichten voor de werkloosheid 
in Regio Zwolle zijn gezien de recente ontwikkelingen vermoedelijk nog iets 
beter. Maar meer krapte zal ook betekenen dat werkgevers in toenemende 
mate rekening moeten houden met meer knelpunten bij het invullen van va-
catures. In pijler 3 van deze Regio Zwolle Monitor wordt uitgebreid ingegaan 
op deze en andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De economische groei is voor de Regio Zwolle gemeten aan de hand van het 
bruto regionaal product (brp) – de regionale evenknie van het bruto binnen-
lands product (bbp). Het is de optelsom van de waarde die door alle onder-
nemingen, huishoudens en overheden wordt toegevoegd aan de goederen 
en diensten die zij hebben moeten verbruiken om hun producten te maken. 
Hierbij is het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het 
verschil tussen toegerekende en afgedragen btw opgeteld, resulterend in 
het brp ‘in marktprijzen’. De toename van de waarde van het brp (oftewel de 
jaarlijkse volumemutatie), geeft een indicatie van de reële toename van de 
materiële welvaart, oftewel de economische groei. In de 2017-editie van de 
Regio Zwolle Monitor is, in tegenstelling tot alle voorgaande edities, gebruik 
gemaakt van statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Voorheen werd om de regionaal-economische groei te bepalen, gebruik ge-
maakt van statistieken afkomstig uit de Rabobank Regionaal-Economische 
Thermometer (RET). Door het gebruik van de geregionaliseerde standaard 
CBS-statistieken zijn de gepresenteerde cijfers over de economische pres-
taties van de Regio Zwolle accurater dan in de voorgaande edities en beter 
vergelijkbaar met andere regio’s in Nederland. De CBS-statistieken zijn ge-
baseerd op cijfers afkomstig uit de Nationale rekeningen, de officiële over-
zichtsstatistiek van de economie3, terwijl de RET een model hanteert dat een 
inschatting van de economische groei maakt op basis van de bedrijfseco-
nomische indicatoren winst, productiewaarde en investeringen; cijfers die 
afkomstig zijn uit de jaarstukken van de leden van de Rabobank. Nadeel 

FIGUUR 1.2A ECONOMISCHE GROEI IN DE REGIO 
ZWOLLE EN NEDERLAND 
Volumemutaties t.o.v. voorgaande jaar van het bruto regionaal product (brp) en 

bruto binnenlands product (bbp) in %;2013–2016

* De cijfers van het jaar 2016 hebben een voorlopig karakter.

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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van de wijziging van de gebruikte databronnen is dat door afwijkende defi-
nities en cijfers vergelijking tussen de macro-economische statistieken uit 
de 2017-editie en de voorgaande edities van de Regio Zwolle Monitor strict 
genomen niet mogelijk is. Wat niet anders is, is dat de meest recente statis-
tieken een voorlopige karakter hebben. 

Maar ook met gebruikmaking van de CBS-cijfers blijkt dat in een opgaande 
conjunctuur de Regio Zwolle doorgaans sneller groeit dan de Nederlandse 
economie. Uitzondering is het jaar 2015. Toen was de groei relatief beperkt 
(+1,0 procent), in vergelijking met de landelijke groei (+2,3 procent). Daaren-
tegen kende de Nederlandse economie in 2013 nog een lichte krimp maar 
groeide de economie van  Zwolle met ruim 1 procent. Ook in 2014 zette de 
bovengemiddelde groei in deze regio door. In 2015 groeide de regionale eco-
nomie tijdelijk wat minder hard, om vervolgens in 2016 weer een bovenge-
middelde groei van 2,7 procent te laten zien.

Figuur 1.2b toont dat in 2016 het brp van de Regio Zwolle €21,8 miljard be-
droeg; dit is 3,1 procent van het bruto binnenlands product van Nederland. 
In de periode 2012–2016 is het brp met 9,2 procent toegenomen. In dezelfde 
periode bleef de groei op landelijk niveau een fractie achter; 8,9 procent. Als 

er wordt gekeken naar de mate waarin de verschillende sectoren bijdragen 
aan de economische groei, dan valt op de Regio Zwolle zich kenmerkt door 
een (iets meer dan) bovengemiddelde invloed van de bedrijfstakken in de 
landbouw, bosbouw en visserij, de nijverheid en energie en de niet-commer-
ciële dienstverlening (zie figuur 1.2c). Het voornaamste verschil met Neder-
land manifesteert zich ten aanzien van de commerciële dienstverlening. Het 
aandeel van de bedrijfstakken in deze sectoren heeft zich de afgelopen jaren 
flink ontwikkeld, terwijl het aandeel in de Regio Zwolle vrijwel onveranderd 
is gebleven. In 2016 draagt de commerciële dienstverlening voor bijna 55 
procent bij aan het totale bbp van ‘dienstenland’ Nederland. Voor de Regio 
Zwolle bedraagt dit aandeel ruim 40 procent. In paragraaf 2.4 zal nader in-
gegaan worden op de ontwikkelingen in de sectorstructuur. 

Regio Zwolle minder productief dan landelijk
De arbeidsproductiviteit is een maatstaf voor de efficiëntie waarmee wordt 
gewerkt. Hiermee is het een belangrijke indicator van de kracht van het 
regionale bedrijfsleven. Een groeiende arbeidsproductiviteit verhoogt de 
welvaart van een land (of regio) en de winst van ondernemingen. Tevens 
is  arbeidsproductiviteit in een regio een veel gebruikte indicator om het 
 niveau van innovatie in de betreffende regio weer te geven. Het niveau van de 

FIGUUR 1.2C VERDELING BRUTO REGIONAAL 
 (BINNENLANDS) PRODUCT NAAR ALGEMENE 
 SECTOREN, REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND 
Aandeel toegevoegde waarde naar hoofdsector van het totale brp/bbp in de 

Regio Zwolle (linker diagram) en Nederland (rechter diagram) in %; 2016

* De cijfers van het jaar 2016 hebben een voorlopig karakter.

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).

FIGUUR 1.2B ONTWIKKELING BRUTO  REGIONAAL 
(BINNENLANDS) PRODUCT REGIO ZWOLLE EN 
 NEDERLAND 
Bruto regionaal product (x mld. euro) (linkeras) en Index 2012=100 (rechteras); 

2012–2016

* De cijfers van het jaar 2016 hebben een voorlopig karakter.

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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 arbeidsproductiviteit kan worden berekend als de bruto toegevoegde waarde per 
eenheid arbeidsvolume. Met de inzet van arbeid en kapitaal, maar bijvoorbeeld 
ook kennis, voegen bedrijven waarde toe. Deze toegevoegde waarde, in basisprij-
zen, staat voor wat er na aftrek van de ingezette grondstoffen en productiemid-
delen, zoals arbeid en kapitaal, met producten of diensten wordt verdiend.

In figuur 1.2e zijn de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de Regio Zwolle 
en Nederland als geheel tegen elkaar afgezet. De arbeidsproductiviteit is gemeten 
als de bruto toegevoegde waarde per gewerkt uur. Wat opvalt is het verschil in 
waarde dat gegenereerd wordt per gewerkt uur. In de Regio Zwolle in 2015, het 
meest recente jaar qua databeschikbaarheid op moment van vervaardiging van 
de monitor, werd per gewerkt uur gemiddeld een bruto toegevoegde waarde van 
€40 gegenereerd. Voor Nederland als geheel lag het niveau van de arbeidsproduc-
tiviteit fors hoger; in 2015 werd per gewerkt uur gemiddeld een bruto toegevoegde 
waarde van €49 gegenereerd. In de tijd gezien vertoont de arbeidsproductiviteit, 
zowel in de Regio Zwolle als landelijk, een nauwelijks stijgende lijn. Pas in 2015 
lijkt de ontwikkeling aan te trekken, maar minder sterk in de Regio Zwolle dan in 
Nederland in zijn geheel. Ten opzichte van 2014 groeide de arbeidsproductiviteit 
in 2015 in de Regio Zwolle met 2 procent, terwijl deze landelijk met 4 procent 
toenam. 

REGIO ZWOLLE IN PERSPECTIEF: REGIONAAL- 
ECONOMISCHE GROEI 
Om nader te bepalen waar de Regio Zwolle staat qua economisch preste-
ren, is de ontwikkeling van de economische groei (uitgedrukt in de jaarlijkse 
procentuele volumeontwikkeling van het bruto regionaal product (brp)) in 
verschillende regio’s in Nederland met elkaar vergeleken. De regio’s waar-
mee de Regio Zwolle vergeleken is zijn de niet-Randstedelijke tech-regio’s 
Twente en Brainport Eindhoven en de regio Arnhem/Nijmegen. De Rand-
stedelijke regio’s waarmee een vergelijking wordt gemaakt zijn Utrecht en 
Metropoolregio Amsterdam.4  

Wat opvalt is de variatie aan groeiontwikkelingen van de verschillende re-
gio’s. De Metropoolregio Amsterdam noteerde bijvoorbeeld in 2014 een 
groei die ver bovengemiddeld was, terwijl enkele regio’s datzelfde jaar nog 
aan het herstellen waren van de krimp van een jaar eerder. Maar ook de dip 
in 2015 van de Regio Zwolle is opmerkelijk. Voor wat betreft de groei in het 
meest recente jaar is te zien dat na Brainport Eindhoven en Twente, elk met 
een groei van 2,8 procent in 2016, de Regio Zwolle een bovengemiddelde 
groei laat zien (2,7 procent). Metropoolregio Amsterdam en Utrecht zijn met 
een groei van respectievelijk 2,6 en 2,5 procent sneller gegroeid dan lande-
lijk. Alleen Arnhem/Nijmegen blijft met een groei van 2,0 procent achter ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde van 2,2 procent. 

FIGUUR 1.2D ECONOMISCHE GROEI REGIONAAL 
 VERGELEKEN
Volumemutaties t.o.v. voorgaande jaar van het brp/bbp in %;2013–2016

* De cijfers van het jaar 2016 hebben een voorlopig karakter.

Bron: CBS, Brainport Monitor en De Economische Verkenningen Metropoolregio 

Amsterdam (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie). 
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Bij de interpretatie van de regionale en landelijke arbeidsproductiviteitscij-
fers moet de sectorstructuur en de samenstelling van de beroepsbevolking 
in het oog worden gehouden. Dit betekent dat als een regio bijvoorbeeld over 
veel grootschalige kapitaalintensieve procesindustrie beschikt, dan zal het 
doorgaans een hogere arbeidsproductiviteit hebben dan een minder kapi-
taalintensieve regio; waar bijvoorbeeld de agrarische sector of niet-com-
merciële diensten als onderwijs en zorg bovengemiddeld vertegenwoordigd 
zijn. Voor een groot deel heeft dit te maken met de mate van kapitaalinten-
siteit. De arbeidsproductiviteit kan bijvoorbeeld verhoogd worden door meer 
of beter gebruik te maken van machines (kapitaal). Sectoren of bedrijven 
die meer machines kunnen inzetten, zullen een hogere arbeidsproductivi-
teit hebben dan sectoren waar het vooral om de inzet van mensen draait. 
Figuur 1.2f laat dit verschil in productiviteit tussen sectoren zien, dat zich 
zowel op regionaal als landelijk niveau manifesteert. Bedrijfstakken in de 
sector nijverheid en energie genereren over het algemeen meer waarde per 
gewerkt uur dan bedrijfstakken behorende tot de dienstverlenende sectoren 
en de agrarische sector. Het valt op dat in alle sectoren de arbeidsproduc-
tiviteit in de Regio Zwolle lager is dan de landelijke arbeidsproductiviteit in 
 de betreffende sector. Niet-commerciële dienstverlening is de sector die het 
gemiddelde landelijk niveau van arbeidsproductiviteit het meest benadert. 
Maar ook daarvoor geldt dat ieder gewerkt uur in de Regio Zwolle gemiddeld 
genomen minder oplevert qua toegevoegde waarde dan landelijk. 

1.3   BEDRIJFSDEMOGRAFIE

Aantal eenmanszaken en zzp’ers snelst gegroeid
Op 1 januari 2016 telde het bedrijvenbestand in de Regio Zwolle bijna 55.000 
vestigingen. Dat is 2,5 procent meer dan in 2015, waarmee de stijging verge-
lijkbaar is met die in de voorgaande jaren. Deze regionale ontwikkeling wijkt 
af van die op landelijk niveau. Tot aan 2014 hield de Regio Zwolle qua groei 
van het aantal vestigingen nog gelijke tred met Nederland, maar daarna 
steeg het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland sneller dan in de Regio 
Zwolle (zie figuur 1.3a). 

Uit figuur 1.3b blijkt dat de toename van het aantal vestigingen in de Re-
gio Zwolle hoofdzakelijk is toe te schrijven aan de eenmanszaken. Met een 
toename van ruim 6.000 vestigingen is de categorie eenmanszaken (dit is 
inclusief zzp’ers) in de periode 2011–2016 flink gegroeid, terwijl de omvang 
van de andere grootteklassen in dezelfde periode onveranderd is gebleven 
of in een enkel geval zelfs gedaald (grootteklasse 2-9 werknemers). Hiermee 
vormen de eenmanszaken 58 procent van het bedrijvenbestand. De toename 
van het aantal eenmansbedrijven weerspiegelt de tendens van een toene-
mende flexibilisering van de economie. Een ontwikkeling die in belangrijke 
mate wordt gedreven door veranderingen in de sectorstructuur, productie-
wijze en technologische ontwikkelingen, die resulteren in een beweging van 

FIGUUR 1.2F ARBEIDSPRODUCTIVITEIT PER ALGEMENE 
SECTOR IN DE REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND
Bruto toegevoegde waarde per gewerkt in euro’s; 2015*

* De cijfers hebben een voorlopig karakter.

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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productie in grote ondernemingen naar kleinschalige netwerken. In pijler 3 
van deze monitor wordt dieper ingegaan op het functioneren van de regio-
nale arbeidsmarkt waarin nader wordt ingegaan op de positie van zzp’ers in 
de Regio Zwolle. 

Na de eenmanszaken heeft het grootste deel (33 procent) van de bedrijven 
2 tot 9 werknemers. Samen vormen deze zogeheten microbedrijven een 
substantieel deel van het vestigingenbestand in de regio. De overige MKB-
bedrijven, de grootteklassen 10 tot 49 en 50 tot 250 werknemers, vormen 
respectievelijk 6,9 procent en 1,3 procent van de bedrijven in de regio. Grote 
bedrijven (250 werknemers of meer) vormen met 92 vestigingen slechts 0,2 
procent van het totaal aantal bedrijven. 

Het MKB is de economische ruggengraat
Figuur 1.3c laat zien dat het belang van eenmanszaken als werkverschaf-
fer verhoudingsgewijs bescheiden is. Wel vindt de meeste banengroei juist 
binnen deze grootteklasse plaats (zie figuur 1.3b). In 2016 zijn eenmans-
zaken gegroeid tot 11 procent van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de 
Regio Zwolle (in 2015 was dit 9 procent). Maar verder blijkt de economie 
van de Regio Zwolle vooral te leunen op het MKB (zie ook tekstbox). Het zijn 
vooral de bedrijven met 2 tot 9, 10 tot 49 en 50 tot 249 werknemers die een 
substantiële bijdrage leveren. Deze bedrijven (exclusief eenmanszaken en 

zzp’ers) vertegenwoordigen bij elkaar bijna 45 procent van het totaal aantal 
bedrijven en zijn goed voor ruim 70 procent van het aantal banen. Daarnaast 
zorgen iets meer dan negentig bedrijven en instellingen met 250 en meer 
werknemers wel voor bijna een vijfde van de totale werkgelegenheid. 

MIDDEN– EN KLEINBEDRIJF (MKB)
Om te bepalen of een onderneming valt onder het midden- en klein-
bedrijf circuleren verschillende definities. In deze Monitor wordt de 
Europese definitie gehanteerd. In 2005 is door de Europese Com-
missie vastgelegd dat een onderneming als midden- en kleinbedrijf 
aangemerkt wordt als die bestaat uit maximaal 250 medewerkers. 
Binnen deze definitie van het MKB wordt onderscheid gemaakt in de 
volgende categorieën bedrijven:5

Categorie onderneming  Werknemers  Jaaromzet  of balanstotaal

Middelgroot  <250  ≤ € 50 mln.  ≤ € 43 mln.

Klein  <50  ≤ € 10 mln.  ≤ € 10 mln.

Micro  <10  ≤ € 2 mln.  ≤ € 2 mln.

FIGUUR 1.3B SAMENSTELLING VESTIGINGENBE-
STAND NAAR GROOTTEKLASSE IN DE REGIO ZWOLLE
In absolute aantallen; 2011 en 2016

Bron: LISA (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windes-

heim, Kenniscentrum Technologie).
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In welke sectoren de vestigingen met 250 of meer werknemers in de Re-
gio Zwolle actief zijn, is weergegeven in figuur 1.3d. De figuur geeft een in-
druk van de verdeling van deze vestigingen over de sectoren. Het blijkt dat 
het gros van de bedrijven en instellingen behorend tot grootteklasse 250 
en meer actief is in de (semi-)publieke sector. Veelal zijn dit stabiele, tot op 
zekere hoogte conjunctuur-ongevoelige sectoren. Voor bijvoorbeeld de sec-
toren Industrie, waar een vijfde van de vestigingen toe behoort, en Vervoer 
en opslag is dit minder het geval. Wel heeft schaalgrootte van een bedrijf 
positieve invloed op de productiviteit, maar het maakt ook kwetsbaarder. 
Grootschalige bedrijven zijn minder schokbestendig dan de kleinschaligere 
en meer flexibele MKB-bedrijven. 

Scherpe daling aantal faillissementen
Figuur 1.3e schetst het beeld van een economie, zowel nationaal als regi-
onaal, waarin de afgelopen drie jaar steeds minder bedrijven en instellin-

gen (inclusief eenmanszaken) failliet zijn gegaan. Na het begin van de Grote 
Recessie in 2008 steeg het aantal faillissementen sterk, met als negatief 
hoogtepunt het jaar 2013. Daarna trok de economie aan en dat is terug te 
zien in de afname van het aantal faillissementen, zowel op landelijk niveau 
als in de Regio Zwolle. 

Met de daling van het aantal faillissementen in de afgelopen jaren volgt de 
Regio Zwolle de landelijke ontwikkeling. In 2013 werd nog een recordaantal 
faillissementen genoteerd in Nederland. De situatie is nu wezenlijk anders. 
Landelijk zijn in 2016 5.012 bedrijven en instellingen (inclusief eenmans-
zaken) failliet verklaard. Dat is 17 procent minder dan in 2015. In de Regio 
Zwolle heeft zich zelfs een iets scherpere daling afgetekend. In 2016 zijn 28 
procent minder bedrijven en instellingen failliet gegaan dan een jaar eer-
der; 278 faillissementen in 2015 en 192 in 2016. Zowel in Nederland in zijn 
geheel als in de Regio Zwolle ligt het niveau van het aantal faillissementen 
bijna 30 procent lager dan in 2011.

FIGUUR 1.3D VERDELING VESTIGINGEN UIT GROOT-
TEKLASSE 250 EN MEER NAAR SECTOR* IN DE REGIO 
ZWOLLE**
Aandelen sectoren op basis van aantal vestigingen van totale populatie grootte-

klasse ≥250 in %; 2016

* Omwille van de vertrouwelijkheid zijn alleen de sectoren met vijf of meer 

 vestigingen verwerkt. 

** De verwerkte bedrijven en instellingen met 250 of meer werknemers zijn allen 

gevestigd in de provincie Overijssel.

Bron: LISA (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windes-

heim, Kenniscentrum Technologie).
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1.4   INTERNATIONALE ORIËNTATIE

Aantal exporterende bedrijven groeit 
In 2016 zijn in de Regio Zwolle bijna 3.500 bedrijfsvestigingen als expor-
terend aan te duiden, wat bijna 200 meer is dan het jaar ervoor. Bedrijfs-
vestigingen worden in de statistieken als exporterend aangeduid als zij in 
het desbetreffende kalenderjaar goederen met een waarde van minimaal 
€5.000 uitvoeren naar het buitenland. De ontwikkeling van het aantal expor-
terende bedrijven in de Regio Zwolle laat over de periode 2011–2016 een 
sterk fluctuerend beeld zien. Zo is na de dip in 2015 het aantal exporterende 
bedrijven in de regio in 2016 weer ongeveer op het niveau van 2014 (zie 
figuur 1.4a). In 2016 is het aandeel exporterende bedrijven van de totale be-
drijfsvestigingenvoorraad (inclusief eenmanszaken en zzp’ers) in de Regio 
Zwolle onveranderd gebleven ten opzichte van het jaar ervoor (5,3 procent). 
Hiermee doorbreekt het de trend van een aandeel dat jaarlijks daalt. Daar-
entegen is op landelijk niveau in 2016, ten opzichte van 2015, het aandeel 
exporterende bedrijven wel (licht) gedaald. 

Export trekt verder aan
Het fluctuerende verloop van de ontwikkeling van het aantal exporterende 
bedrijven gevestigd in de Regio Zwolle wordt niet direct weerspiegeld in de 
ontwikkeling van de goederenexport. De afgelopen jaren werd de export van 
goederen, waar bedrijven gevestigd in de Regio Zwolle bij betrokken waren, 
juist gekenmerkt door een redelijk gelijkmatig verloop; met sinds 2015 een 
sterk opgaande lijn (figuur 1.4b, linker diagram). In 2016 is de waarde van de 
totale export van goederen, inclusief wederuitvoer, gegroeid tot €15 miljard. 
De ontwikkeling van de import laat echter een meer gestage groei zien over 

de hele periode 2011–2016. De groeiversnelling van de export (inclusief we-
deruitvoer), ten opzichte van de import, is af te lezen aan het handelssaldo 
tussen 2011 en 2016. In 2014 was het goederenhandelsoverschot gedaald 
tot €3,7 miljard, terwijl het twee jaar later met meer dan 50 procent is toege-
nomen tot een waarde van €5,8 miljard. 

Hoewel van een andere grootteorde, laat de ontwikkeling van de internatio-
nale goederenhandel in Nederland in zijn geheel verhoudingsgewijs een sta-
bieler en vlakker beeld zien dan de ontwikkeling van de internationale han-
del van de Regio Zwolle. Over de periode 2011–2016 verandert de jaarlijkse 
importwaarde relatief nauwelijks, terwijl de exportwaarde de laatste twee 
jaar weer aantrekt. Het nationale saldo van export (inclusief wederuitvoer) 
en import van goederen is hiermee in 2016 opgelopen tot €21 miljard. Niette-
min is de verhouding tussen export en import in de Regio Zwolle aanzienlijk 
hoger dan in Nederland als geheel.

Het belang van de Regio Zwolle in de totale nationale export en import is 
de laatste jaren toegenomen. Figuur 1.4c laat zien dat tot en met 2014 de 
totale exportwaarde (inclusief wederuitvoer) jaarlijks schommelde rond de 
€10 miljard. Daarmee bedroeg het aandeel in de nationale export ongeveer 
3,5 procent. In de periode tot en met 2016 is de waarde van de export op-
gelopen tot €15 miljard. Hiermee is ruim 5 procent van het totale nationale 
exportvolume afkomstig uit de Regio Zwolle. De bijdrage van de Regio Zwolle 
aan de nationale import is daarentegen relatief iets lager. In 2011 kwam 
ruim 2 procent van de totale goederenimport in Nederland op het conto van 
de Regio Zwolle, vijf jaar later bedroeg dit aandeel ruim 3 procent. 

FIGUUR 1.4A EXPORTERENDE VESTIGINGEN IN DE REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND
In absolute aantallen, Index 2011=100 (linker diagram) en aandeel exporterende vestigingen van het totale vestigingenbestand in % (rechter diagram); 2011–2016

 

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).

n Exporterende vestigingen Regio Zwolle

 Index Regio Zwolle   Index Nederland

3.700

3.600

3.500

3.400

3.300

3.200

3.100

2011 2012 2013 2014 2015 2016

120

110

100

90

80

70

60

n Aandeel Regio Zwolle  n Aandeel Nederland

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

pagina 19



Duitsland belangrijkste handelspartner
Figuur 1.4d toont de samenstelling van de internationale handel naar bestem-
ming en herkomst. Het laat zien dat het grootste deel van de goederen, uitge-
voerd vanuit de Regio Zwolle, gaat naar landen die geschaard worden onder 
de categorieën Rest van de wereld en Overig EU. Maar als wordt gekeken naar 
afzonderlijke landen dan blijkt dat de export vanuit de Regio Zwolle zich in 
belangrijke mate concentreert op Duitsland. In 2016 heeft bijna een vijfde van 
de totale goederenexport vanuit de Regio Zwolle Duitsland als bestemming. 
Landelijk ligt dit percentage zelfs nog iets hoger. Vanuit het perspectief van de 
samenstelling van de import naar herkomst blijkt de band met Duitsland zelfs 
nog hechter te zijn; ruim een kwart van de import is afkomstig uit Duitsland. 
Dit is zelfs in vergelijking met het landelijke aandeel relatief veel; van de totale 
landelijk import is ongeveer 15 procent afkomstig uit Duitsland. 

Voor wat betreft de ontwikkeling van de export vanuit de Regio Zwolle, blijkt in 
de periode 2011–2016 de hoogste gemiddelde groei plaatsgevonden te heb-
ben in de handel met China (figuur 1.4e). Jaarlijks is de waarde van goede-
renexport met gemiddeld 25 procent toegenomen. Landelijk gezien is China 

ook de exportbestemming die de hoogste groei liet zien. Wel moet opgemerkt 
worden dat de bijdrage van de export naar China aan de totale export van de 
Regio Zwolle bescheiden is. In termen van exportgroei wordt China op de voet 
gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, de op één na belangrijkste exportpart-
ner van de Regio Zwolle. De export naar dit land groeide de afgelopen jaren 
met gemiddeld 21 procent. Belangrijkste exportpartner Duitsland noteerde 
een gemiddelde groei van ruim 5,5 procent, terwijl landelijk de export jaar-
lijks gemiddeld daalde met 1 procent. Dit komt tot in zekere mate overeen 
met het algemene beeld dat zich opdringt uit figuur 1.4e (linker diagram). De 

FIGUUR 1.4C BIJDRAGE REGIO ZWOLLE AAN DE 
 NATIONALE EXPORT EN IMPORT
Aandelen van de totale Nederlandse goederenexport (incl. wederuitvoer) en 

goederimport in %; 2011–2016

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).

FIGUUR 1.4B GOEDERENIMPORT, -EXPORT, -WEDERUITVOER EN HANDELSSALDO REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND 
Waarde internationaal verhandelde goederen (x mld. euro) Regio Zwolle (linker diagram) en Nederland (rechter diagram); 2011–2016

 

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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WEDERUITVOER VAN GOEDEREN
Het CBS neemt wederuitvoer op in de statistieken van de internati-
onale handel vanwege de wisseling van eigendom van een goed. Bij 
wederuitvoer gaat om de goederen die via Nederland – of de Regio 
Zwolle – vervoerd worden en daarbij (tijdelijk) eigendom worden van 
een ingezetene. Het zijn doorgaans goederen die worden ingevoerd 
en het land in (vrijwel) onbewerkte staat verlaten. 
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FIGUUR 1.4D SAMENSTELLING EXPORT EN IMPORT NAAR BESTEMMING EN HERKOMST, REGIO ZWOLLE EN  NEDERLAND
Aandeel exportwaarde (incl. wederuitvoer) naar bestemming van de totale exportwaarde (linker diagram) en aandeel importwaarde naar herkomst van de totale importwaarde 
(rechter diagram) in %; 2016

* Over de handel naar het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk waren op het moment van vervaardiging van de monitor geen invoergegevens over het jaar 2016 beschikbaar.

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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FIGUUR 1.4E GEMIDDELDE GROEI EXPORT EN IMPORT NAAR BESTEMMING EN HERKOMST, REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND 
Gemiddeld groei exportwaarde (incl. wederuitvoer) en importwaarde per land van bestemming (linker diagram) en herkomst (rechterdiagram)*; 2011–2016 

 

* Over de handel naar het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk waren op het moment van vervaardiging van de monitor geen invoergegevens over het jaar 2016 beschikbaar

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).

export vanuit de Regio Zwolle laat over de periode 2011–2016 over de gehele 
linie noemenswaardige groei zien (met uitzondering van de uitvoer naar de 
Verenigde Staten), terwijl de landelijk gemiddelde exportgroei bescheiden is. 

Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van de import naar de Regio Zwolle 
(figuur 1.4e, rechter diagram), dan is de invoer van goederen uit de Verenigde 
Staten het meest gegroeid; over de periode 2011–2016 is de waarde jaarlijks 
gemiddeld met ruim 15 procent toegenomen – landelijk zelfs met 28 procent. 

Opvallend is dat juist de export naar de Verenigde Staten vanuit de Regio 
Zwolle fors is gekrompen. Hierbij moet opgemerkt worden dat het in absolute 
termen om een bescheiden handelsomvang gaat, wat voor een belangrijk deel 
de gesignaleerde uitschieters in de handel met de Verenigde Staten verklaart. 
Maar ook bij de gemiddelde groei van de import valt op dat de Regio Zwolle 
over de hele linie relatief meer is gegroeid dan landelijk. Voor Nederland in zijn 
geheel is de gemiddelde groei over de periode 2011–2016 zelfs nihil, terwijl de 
goederenimport jaarlijks met gemiddeld ruim 8 procent is toegenomen. 
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TABEL 1: DE ELF DIMENSIES EN HUN ONDERIGGENDE 
 INDICATOREN

Dimensies Indicatoren
Subjectief welzijn Geluk
 Tevredenheid met het leven
Gezondheid Levensverwachting bij geboorte
Onderwijs Opleidingsniveau bevolking
 PISA score
Milieu Hoeveel heid fijnstof
 Living Planet Index (biodiversiteit)
Veiligheid Geweldsmisdrijven
 Moorden
Materiële welvaart Gemiddeld besteedbaar inkomen
Arbeid Werkloosheid
 Flexibele arbeidscontracten
Sociale connecties en vertrouwen Contact met familie en vrienden
Maatschappij Institutionele kwaliteit
Balans werk en privé  Gemiddeld aantal werkuren per 

week
Wonen Tevredenheid met de woning

Bron: Rabobank en Universiteit Utrecht.

BREDE WELVAART 
Voor het meten van de welvaart wordt doorgaans (de groei van) het bruto 
binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking als benadering ge-
bruikt. Maar er kan ook vanuit een andere invalshoek naar welvaart wor-
den gekeken. De omvang van de economie, en de groei daarvan, worden 
dan niet gezien als de enige factoren die de (ontwikkeling van de) wel-
vaart bepalen. Ook aspecten als gezondheid, inkomen, onderwijs, veilig-
heid, milieu en geluk zijn hiervoor van belang. Die veelal immateriële as-
pecten komen echter nauwelijks aan de orde bij het meten van welvaart 
op de traditionele manier. Een alternatieve maatstaf is de Brede Welvaar-
tindicator (BWI), die rekening houdt met deze aspecten en de zogenoemde 
brede welvaart meet langs elf dimensies die van belang worden geacht 
voor het menselijk welbevinden (tabel 1).6 In dit intermezzo wordt aan 
de hand van de BWI een poging ondernomen meer grip te krijgen op de 
brede welvaart van de Regio Zwolle. Er wordt stilgestaan bij de gekozen 
dimensies van de brede welvaart en hoe de Regio Zwolle hierop presteert 
in vergelijking met andere regio’s en Nederland als geheel.

Brede welvaart nog niet hersteld van de crisis
De Brede Welvaartsindicator en het bbp per hoofd van de bevolking heb-
ben in Nederland duidelijk een ander verloop (figuur 1). Tot 2009 lieten 
beide een opwaartse ontwikkeling zien, maar groeide het bbp per hoofd 
veel sneller. In 2009 daalde het bbp sterk als gevolg van de Grote Reces-
sie, terwijl de brede welvaart nagenoeg gelijk bleef. In die periode hielden 
veel bedrijven nog vast aan hun werknemers en bleven de lonen stijgen. 
Vanaf 2010 begon de brede welvaart te dalen, met 2013 als dieptepunt. 
De werkloosheid was toen fors opgelopen en de tevredenheid met het 
leven daalde. Dit hangt mogelijk samen met de gevolgen van de crisis en 
de daarmee samenhangende onzekerheid voor veel Nederlanders. Het 
bbp per hoofd groeide na 2013 weer en is inmiddels weer op het niveau 
van 2008. De BWI liet het afgelopen jaar pas een flinke toename zien, 
vooral door de dalende werkloosheid, maar de brede welvaart is nog niet 
hersteld van de crisis.

FIGUUR 1: BREDE WELVAART NOG NIET HERSTELD VAN 
DE CRISIS

Bron: Rabobank en Universiteit Utrecht.
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FIGUUR 2: CUMULATIEVE VERANDERING VAN DE ELF 
DIMENSIES TUSSEN 2003 EN 2016

Bron: Rabobank en Universiteit Utrecht.

FIGUUR 3: GROTE REGIONALE VERSCHILLEN IN BREDE 
WELVAART

Bron: Rabobank en Universiteit Utrecht.

Grote verschillen per dimensie en regio
Hoewel de BWI in de periode 2003–2016 per saldo is gestegen, geldt dat 
niet voor alle onderliggende dimensies (figuur 2). Nederland staat er op 
vijf dimensies beter voor dan in 2003, waarvan vooral milieu (minder uit-
stoot van fijnstof) en veiligheid in het oog springen. Op de overige zes 
dimensies is de situatie in Nederland verslechterd, zij het over het al-
gemeen in beperkte mate. Alleen op het gebied van arbeid en wonen is 
het negatieve verschil tussen 2003 en 2016 groot. De materiële welvaart 
(besteedbaar inkomen) is de dimensie die inhoudelijk het dichtst bij de 
maatstaf bbp per hoofd staat. Maar hoewel het besteedbaar inkomen 
sinds 2003 is gestegen, was die stijging lang niet zo groot als die van 
het bbp per hoofd. Dit betekent dat een relatief groot deel van de eco-
nomische groei in die periode niet bij huishoudens terecht is gekomen. 

In technische termen is de loongroei achtergebleven bij de groei van de 
arbeidsproductiviteit.

Net als verschillen tussen de dimensies zijn er ook ruimtelijke verschillen 
(figuur 3). Met name de regio’s rondom de drie grootste steden (Groot-Am-
sterdam, Agglomeratie Den Haag en Groot-Rijnmond) hebben een lagere 
brede welvaart dan de rest van Nederland. Met uitzondering van Groot-
Rijnmond scoren de stedelijke gebieden goed op onderwijs en besteedbaar 
inkomen, maar zij hebben het nakijken als het gaat om veiligheid, milieu, 
woontevredenheid en de balans tussen werk en privé. De brede welvaart is 
het grootst in Noord-Drenthe, vooral door een hoge woontevredenheid, op 
afstand gevolgd door Zuidwest-Drenthe. Het Gooi en Vechtstreek neemt de 
derde positie in, vooral door een hoge materiële welvaart.
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Hoge brede welvaart in Regio Zwolle
De brede welvaart in Regio Zwolle is hoger dan gemiddeld in Nederland. 
Als de regio wordt afgezet tegen de twaalf provincies, staat de regio op de 
derde plek (figuur 4).7 Alleen in Zeeland en Drenthe is de brede welvaart 
hoger. Als er wordt gekeken naar de elf onderliggende dimensies, dan 
scoort de Regio Zwolle vooral goed op de balans tussen werk en privé, 
sociale contacten en veiligheid (figuur 5). Ten opzichte van Nederland als 
geheel springt vooral de dimensie sociale contacten in het oog. Daarnaast 

zijn de inwoners van de regio over het algemeen gelukkiger en meer te-
vreden, waaronder met hun woning. Zij hebben ook een hogere levens-
verwachting. De werkloosheid is er lager en er is minder uitstoot van fijn-
stof. Op slechts twee van de elf dimensies scoort de Regio Zwolle minder 
goed dan Nederland, te weten materiële welvaart (besteedbaar inkomen) 
en onderwijs. In Regio Zwolle heeft een kleiner deel van de bevolking mi-
nimaal middelbaar onderwijs genoten.

FIGUUR 4: HOGE BREDE WELVAART IN REGIO ZWOLLE

Bron: Rabobank.

FIGUUR 5: HOGERE SCORE OP ACHT VAN DE ELF 
 DIMENSIES

Bron: Rabobank.
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Ter illustratie tonen figuur 6 en figuur 7 de criminaliteit en het besteed-
baar inkomen voor alle gemeenten. Op deze dimensies scoort Regio 
Zwolle respectievelijk het beste en het op een na slechtste. Criminaliteit 
hangt sterk samen met stedelijkheid, waardoor gemeenten met meer 

criminaliteit verspreid liggen over het land. Dit geldt ook voor gemeente 
Zwolle, die schril afsteekt tegen haar omgeving. Het besteedbaar inko-
men van huishoudens is duidelijk hoger in het westen van Nederland, 
vooral in gebieden rondom de grote steden. 

FIGUUR 6: CRIMINALITEIT HANGT STERK SAMEN MET 
STEDELIJKHEID

Bron: Rabobank.

FIGUUR 7: HOOGSTE BESTEEDBAAR INKOMEN RONDOM 
DE GROTE STEDEN IN HET WESTEN

Bron: Rabobank.
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Tot slot toont figuur 8 de ontwikkeling van de brede welvaart en de afzon-
derlijke dimensies sinds 2013, grofweg het einde van de crisis. Sindsdien 
groeide de brede welvaart in Nederland, maar lang niet zo sterk als het 
bbp per hoofd. In de Regio Zwolle was de groei nauwelijks lager dan lan-
delijk, maar voor een paar dimensies zijn er grotere verschillen. Dit geldt 

vooral voor de dimensie arbeid. In de Regio Zwolle is het aantal flexibele 
arbeidscontracten in verhouding hoger, en meer gegroeid, dan landelijk. 
De werkloosheid is weliswaar lager, maar nam sinds 2013 minder af dan 
gemiddeld in Nederland.

FIGUUR 8: ONTWIKKELING BWI EN ONDERLIGGENDE 
DIMENSIES

Bron: Rabobank.
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1  CPB (2016). Macro Economische Verkenningen 2017. Den Haag; Sdu Uitgevers.
2  CPB (2017). Macro Economische Verkenningen 2018. Den Haag; Sdu Uitgevers.
3  De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. Nationale rekeningen zijn wereldwijd gestandaardiseerd en vastgelegd in internationale richtlijnen waardoor 

vergelijkingen tussen landen mogelijk zijn. Meer informatie is beschikbaar via: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/28/nationale-rekeningen-2016. 
4  De afbakening van de regio’s is in de meeste gevallen conform de veelal gelijknamige COROP-gebieden. waarbij Brainport Eindhoven samenvalt met COROP Zuidoost-Noord-Brabant. Uitzondering is de 

bestuursregio Metropoolregio Amsterdam, die bestaat uit 36 gemeenten die gelegen zijn in meerdere COROP-gebieden (voor nadere details zie: http://www.metropoolregioamsterdam.nl/).
5  European Commission (2005). The new SME definition; User guide and model declaration. Enterprise and Industry Publications.
6  Badir, M., B. van Bavel, S. Hardeman & A. Rijpma, (2017). Brede Welvaartsindicator 2017; Brede welvaart in Nederland: nationaal en regionaal. Universiteit Utrecht & Rabobank.
7  Regio Zwolle wordt hier vergeleken met de twaalf provincies en niet met de veertig COROP-regio’s. Voor wat betreft bevolkingsomvang behoort De orde van grootte van de Regio Zwolle, in termen van bevolkings-

omvang, is die van een kleine provincie en van een grote COROP-regio. De oppervlakte van de Regio Zwolle is echter groter dan die van alle veertig COROP-regio’s en ongeveer gelijk aan de gemiddelde provincie. 
Daarom is gekozen voor een vergelijking met de twaalf provincies. Als de brede welvaart van Regio Zwolle met die van de veertig COROP- regio’s wordt vergeleken, dan neemt de regio de twaalfde positie in.
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REGIONALE KERNGEGEVENS

De arbeidsmarkt trekt stevig aan

•  Met 5.000 extra banen is de werkgelegenheid bovengemiddeld gegroeid in 2016 

•  Het arbeidsaanbod nam toe met 3.000 personen naar bijna 360.000 personen 

•  De werkloosheid is gedaald naar 5,5 procent; landelijk daalde die naar 6,0 procent

•  Bijna zeven op de tien inwoners met een baan oefent deze uit in de Regio Zwolle

De Regio Zwolle heeft een brede basis aan activiteiten waarop het goed presteert, maar slechts weinig sectoren waarin 
het excelleert 

•  Tussen 2011 en 2016 is de totale werkgelegenheid van de Regio Zwolle gemiddeld sneller gegroeid dan landelijk

•  De meeste werkgelegenheid bevindt zich in de sectoren Groot- en detailhandel, Zorg en welzijn en Industrie 

•  De nationale topsectoren doen het in de Regio Zwolle beter dan landelijk

•  De Regio Zwolle is vooral gespecialiseerd in agrarische sectoren en de regionale topsector Kunststoffen 

•  Maar de voornaamste groeisectoren zijn relatief ondervertegenwoordigd in de Regio Zwolle

De regionale woningmarkt maakt inhaalslag, de hoeveelheid leegstaande kantoor- en winkelruimte is weer toegenomen 

•  In 2016 steeg de gemiddelde koopsom van een woning in de Regio Zwolle met €11.000 

•  Er waren 30 procent meer woningtransacties dan een jaar eerder; landelijk was dit 20 procent

•  In 2016 is de leegstand van kantoren in de Regio Zwolle weer licht gestegen naar 17 procent; landelijk daalde het naar 17,4 procent

•  De winkelleegstand nam iets toe naar 8,9 procent; landelijk groeide het naar 10,2 procent

Pijler 2 in vogelvlucht
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2.1  VOORAF

De economie is meer dan het bedrijfsleven. De in deze pijler beschreven 
regionale kerngegevens geven een indruk van de staat en ontwikkeling van 
enkele randvoorwaarden die van belang zijn voor regionaal-economische 
ontwikkeling. Een belangrijke randvoorwaarde is het functioneren van de 
regionale arbeidsmarkt. In samenhang met ontwikkelingen van de bevol-
king, wordt dit aan de hand van een aantal basis maatstaven – ontwikkeling 
werkgelegenheid en beroepsbevolking, arbeidsparticipatie en werkloos-
heid – besproken. Daarnaast wordt gekeken naar pendel, als één van de 
mechanismen om de vraag naar en het aanbod van arbeid binnen een 
regio op elkaar aan te laten sluiten. Wat de Regio Zwolle kenmerkt wordt 
in belangrijke mate bepaald door de sectoren waarin het uitblinkt. Om dit 
bloot te leggen is de ontwikkeling per sector in de Regio Zwolle vergeleken 
met de ontwikkeling van sectoren in de rest van het land. Tot slot wordt 
stilgestaan bij het functioneren van verschillende vastgoedmarkten, als een 
belangrijke indicator voor de aantrekkingskracht van de Regio Zwolle als 
vestigingsplaats. 

2.2  BEVOLKING EN ARBEIDSMARKT

Bevolkingsgroei iets onder landelijk gemiddelde
Ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt worden in 
belangrijke mate bepaald door demografische ontwikkelingen. De twintig 

gemeenten waaruit de Regio Zwolle bestaat, telden op 1 januari 2017 om 
precies te zijn 681.429 inwoners. Van de totale Nederlandse bevolking 
woont daarmee 4 procent in de Regio Zwolle. Ten opzichte van 2011 steeg 
in de Regio Zwolle het inwoneraantal met 2,3 procent, terwijl in Nederland 
de bevolkingsgroei 2,5 procent bedroeg. Sinds 2014 is sprake van een 
afwijkende groeiontwikkeling. Vanaf dat jaar is de bevolking in Nederland 
verhoudingsgewijs iets harder gegroeid dan in de Regio Zwolle. Tot die tijd 
lag de jaarlijkse groei nagenoeg op hetzelfde niveau (zie figuur 2.2a). 

Figuur  2.2b zoomt in op het groeiverloop en de componenten waaruit de 
regionale bevolkingsgroei is samengesteld. Na de dip in 2013 (de bevolking 
nam in dat jaar slechts met 1.000 personen toe), trok de bevolkingsontwik-
keling stevig aan. Vanaf 2015 lijkt die ontwikkeling zich gestabiliseerd te 
hebben op een niveau van ongeveer 3.500 personen die per jaar aan de 
bevolking in de Regio Zwolle worden toegevoegd. De samenstelling van de 
bevolkingsgroei bestaat uit het saldo van geboorte en sterfte (het natuur-
lijk verloop) en het saldo van de migratie vanuit binnen- en buitenland. 
Het natuurlijk verloop blijkt de belangrijkste component in de regionale 
bevolkingsgroei te zijn. Niettemin wordt het natuurlijk verloop gekenmerkt 
door een gestaag dalende ontwikkeling. In 2016 is, in vergelijking met 2011, 
het saldo van geboorte en sterfte met ruim 1.000 verminderd. De andere 
component van de groei, het migratiesaldo, kent een grilliger verloop. In de 
periode 2012 tot met 2014 vertrokken er meer mensen uit de Regio Zwolle 
dan dat er zich vestigden. Maar sinds 2015 levert de migratie weer een 
positieve bijdrage aan de bevolkingsgroei in de Regio Zwolle. Een belangrijk 

FIGUUR 2.2A BEVOLKINGSONTWIKKELING REGIO 
 ZWOLLE EN NEDERLAND 
In absolute aantallen (x 1.000; linkeras) en Index 2011=100 (rechteras);  

2011–2017 (peildatum 1 januari)

Bron: CBS (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie).
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FIGUUR 2.2B  SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKINGS-
GROEI IN DE REGIO ZWOLLE
In absolute aantallen; 2011–2016

Bron: CBS (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie).
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deel van dit positieve saldo is het gevolg van de toegenomen buitenlandse 
migratie, mede ten gevolge van de vluchtelingencrisis. Ter illustratie: in 
2015 en 2016 schreven respectievelijk 204.000 en 230.000 personen zich 
in als immigrant bij een Nederlandse gemeente. Van deze immigranten was 
het grootste deel afkomstig uit Syrië.8

In welke gemeenten de bevolkingsgroei in de Regio Zwolle zich de afgelo-
pen jaren manifesteerde wordt duidelijk uit de kaart in figuur 2.2c. In het 
merendeel van de gemeenten is de bevolking in de periode 2011−2016 tus-
sen de 0 en 2 procent gegroeid. Uitschieter is Urk. Met een bevolkingstoe-
name van 7 procent is deze gemeente het sterkst gegroeid in de Regio 
Zwolle. Gedurende de periode 2011−2016 groeide Urk van 18.500 naar 
ruim 20.000 inwoners. In absolute termen was de groei in de stad Zwolle 
het grootst; het inwonertal is gedurende zes jaar met 4.500 personen 
toegenomen, wat overeenkomt met een groei van 4 procent. Kampen kende 
een vergelijkbare procentuele groei in de periode 2011−2016. Deze ontwik-
keling geeft uitdrukking van de aantrekkingskracht van de stad Zwolle als 

woonplek, met Kampen dat functioneert als belangrijk overloopgebied. Nu 
en in de toekomst wordt een toenemende bevolkingsgroei voorzien in de 
grotere gemeenten in Nederland, waartoe Zwolle ook behoort. In kleinere 
gemeenten, met uitzondering van Urk, wordt stabilisatie of krimp ver-
wacht.9 In de Regio Zwolle doet zich dit bijvoorbeeld voor in de gemeente 
Westerveld. Daar slonk de bevolking gedurende de periode 2011−2016 met 
425 personen, een daling van 2 procent. 

Nieuwkomers uit Noord- en Oost-Nederland, vertrek naar de Randstad
Binnenlandse migratie is een component van de bevolkingsgroei. 
 Figuur  2.2d geeft een indruk van de herkomst en bestemming van ves-
tigers in en vertrekkers uit de Regio Zwolle. Het betreft hierbij de bin-
nenlandse verhuisbewegingen in de periode 2011–2016. De afgebeelde 
lijnen op de kaarten weerspiegelen de herkomst en bestemming van de 
verhuizing. Op de bovenste kaart zijn de verhuisbewegingen vanuit de regio 
weergegeven (vertrek) en op de onderste kaart staan de verhuisbewegin-
gen naar de regio (vestiging). De dikte van de lijnen geeft een indruk van 
het totaal aantal verhuizingen van of naar de betreffende gemeente, in de 
gemeten periode. Omwille van de leesbaarheid zijn alleen de lijnen weerge-
geven die 200 of meer verhuisbewegingen vertegenwoordigen. 

Er zijn een paar duidelijke verhuisstromen vanuit en naar de Regio Zwolle 
waar te nemen. De Regio Zwolle ‘verliest’ haar inwoners met name aan 
Noord- en Oost-Nederland en de gemeenten in de Randstad (vooral Am-
sterdam en Utrecht). Opvallend genoeg zijn dit ook de gebieden waar de 
meeste binnenlandse nieuwkomers in de Regio Zwolle vandaan komen. 
Voor de uitgaande naar en inkomende verhuisstromen vanuit Noord- en 
Oost-Nederland geldt dat zij vrijwel in balans zijn met elkaar. Voor de Rand-
stad is dit niet het geval. Aan de Randstad raakt de Regio Zwolle duidelijk 
meer mensen kwijt dan ervoor terugkomen. 

Een deel van de verklaring ligt verscholen in de kenmerken van de vertrek-
kers en vestigers en de aantrekkingskracht van de stad Zwolle. Net als veel 
andere steden trekt Zwolle vooral jongvolwassenen aan, die voor opleiding, 
werk of stedelijke voorzieningen komen.10 Ook verhuizen meer mensen van 
halverwege de twintig naar Zwolle dan dat er vertrekken, bijvoorbeeld om 
er te werken na hun opleiding. De jongvolwassenen en twintigers die Zwolle 
aantrekt blijken vooral te komen uit Noord- en Oost-Nederland. Daar staat 
tegenover dat jongvolwassenen die Zwolle verlaten, in de meeste gevallen 
trekken naar de grotere steden in de Randstad (vooral Utrecht en Amster-
dam) en naar andere steden met een universiteit, zoals Groningen. Van 
deze mensen die veelal vertrekken om elders te gaan studeren keert een 
aanzienlijk deel na afronding van hun opleiding terug naar bekend terrein; 
zij zijn doorgaans in of rond Zwolle opgegroeid. Groningen is met afstand 
de belangrijkste gemeente waar de afgestudeerden vandaan komen die 
zich, met of zonder gezin, weer in Zwolle vestigen. In totaal verhuizen meer 
inwoners uit Groningen naar Zwolle dan omgekeerd. 

FIGUUR 2.2C BEVOLKINGSONTWIKKELING REGIO 
ZWOLLE GEMEENTEN
Bevolkingsgroei in %; 2011–2016 

Bron: CBS (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie).
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Overigens zijn er bij dertigers en kinderen tot tien jaar (gezinnen met jonge 
kinderen) uit Zwolle juist wat meer vertrekkers dan vestigers. Echter, de 
gezinnen met kinderen die Zwolle verlaten blijven veelal voor de regio 
behouden. Zij vestigen zich voornamelijk in nabijgelegen gemeenten, met 
name Kampen, Dalfsen en Hattem.

FIGUUR 2.2D BINNENLANDSE VERHUISBEWEGINGEN 
VAN EN NAAR DE REGIO ZWOLLE 
Totaal aantal verhuizingen vanuit (vertrek) en naar (vestiging) de Regio Zwolle; 

2011–2016

Bron: CBS (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie).

OPBOUW ARBEIDSMARKT
In figuur 2.2e wordt de opbouw van de arbeidsmarkt in de Regio Zwolle 
schematisch weergegeven. Dit is gedaan in een aantal voor de arbeids-
markt relevante categorieën. Alle mensen tussen de 15 en 74 jaar wor-
den tot de potentiële beroepsbevolking gerekend. Zij zouden in potentie 
kunnen werken. Kinderen jonger dan 15 jaar (leerplicht) en ouderen 
vanaf 75 jaar (pensioen) zijn hiervan vrijgesteld. Zij zijn ingedeeld in 
de groep overige bevolking. Van de potentiële beroepsbevolking werkt 
een groot deel of is werkloos (dat wil zeggen: wenst en zoekt werk). 
Samen vormen deze twee groepen de beroepsbevolking; het feitelijke 
arbeidsaanbod. Niet-actieven zijn de mensen die niet kunnen werken 
(bijvoorbeeld door ziekte of zorgtaken), die niet willen werken, of die 
niet verwachten werk te vinden. In deze editie van de Regio Zwolle 
Monitor worden de definities van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) gehanteerd. Sinds 2015 wordt de potentiële beroepsbevolking 
ruimer gemeten dan voorheen het geval was; 15 tot en met 74 jaar (in 
plaats van 64 jaar). Daarnaast is bij werkzame personen de definitie 
van een werkweek veranderd; deze was ‘12 uur of meer per week 
werken’ maar kent volgens de huidige definities geen urengrens meer. 
Hiermee sluit het CBS zich aan bij de definities die de International 
Labor Organization en Eurostat aanhouden.

FIGUUR 2.2E OPBOUW ARBEIDSMARKT REGIO ZWOLLE 
In absolute aantallen (x 1.000); 2016

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).  
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Meer banen 
Na een voorzichtige stijging van het aantal arbeidsplaatsen in 2015, is 
in 2016 de ingezette lijn bovengemiddeld doorgetrokken. In één jaar zijn 
er bijna 5.000 banen bijgekomen in de Regio Zwolle. Verhoudingsgewijs 
stijgt de vraag naar arbeid in de Regio Zwolle sneller dan in de rest van 
Nederland. Terugkijkend valt op dat de Regio Zwolle, in vergelijking met 
Nederland, gedurende de recessie het aantal arbeidsplaatsen redelijk op 
peil wist te houden. In figuur 2.2f is onder andere te zien dat in de periode 
2008–2012 het aantal banen gestaag groeide, maar sinds 2013 is ook in de 
Regio Zwolle sprake van (bescheiden) banenkrimp. Vanaf 2015 is de werk-
gelegenheid weer begonnen te stijgen wat eind 2016 heeft geresulteerd in 
een totale arbeidsvraag in de Regio Zwolle van ongeveer 325.500 banen.11

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat de positieve ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt de komende tijd stand zullen houden.12 Vorig jaar was er 
al sprake van een snelle stijging van de werkgelegenheid, en een daarmee 
samenhangende daling van de werkloosheid. Deze positieve ontwikkeling 
zet naar verwachting in ieder geval door in 2018. Deze ontwikkelingen 
hebben tot gevolg dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, waardoor in 
sommige bedrijfstakken knelpunten beginnen te ontstaan. Meer bedrijven 
zullen de komende tijd te maken krijgen met een tekort aan arbeidskrach-
ten. In een krappe arbeidsmarkt neemt de onderhandelingsmacht van wer-
kenden ten opzichte van werkgevers toe. De verwachting is dat dit leidt tot 

verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de vorm van 
hogere lonen, meer vaste contracten en voor zzp’ers tot hogere tarieven. 
In pijler 3 van deze monitor zal op deze thematiek uitgebreider ingegaan 
worden.

Forse stijging arbeidsaanbod
Eind 2016 hebben 340.000 personen woonachtig in de Regio Zwolle een 
baan. Dit is ruim 4 procent van het totaal aantal werkenden in Nederland. 
Afgezet tegen de beroepsbevolking, blijkt in de Regio Zwolle 94,5 procent 
daadwerkelijk werkzaam te zijn; 5,5 procent is werkloos. In Nederland als 
geheel heeft verhoudingsgewijs een iets kleiner deel van de beroepsbevol-
king een baan. Ongeveer 94 procent van de beroepsbevolking is geregis-
treerd als werkende, 6 procent is werkloos (zie figuur 2.2g). 

Figuur  2.2h laat zien dat het totale arbeidsaanbod in de Regio Zwolle in 
2016 (360.000 personen), ten opzichte van het jaar ervoor, met ongeveer 
3.000 personen beduidend gestegen is.13 Deze stijging is niet terug te zien 
in de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie. Uitgedrukt als bruto partici-
patiegraad, het aandeel van de beroepsbevolking in de potentiële beroeps-
bevolking, is in 2016 de arbeidsparticipatie met 72 procent ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. In Nederland als geheel is 
de arbeidsparticipatie daarentegen licht gedaald. 

FIGUUR 2.2F ONTWIKKELING ARBEIDSPLAATSEN IN 
DE REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND 
In absolute aantallen (x 1.000; linkeras) en Index 2008=100 (rechteras); 2008–2016

Bron: LISA (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie).
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FIGUUR 2.2G WERKZAME EN WERKLOZE BEROEPS-
BEVOLKING IN DE REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND
Aandelen van de beroepsbevolking in %; 2016

Bron: CBS (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en 

 Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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FIGUUR 2.2H BEROEPSBEVOLKING EN ARBEIDS-
PARTICIPATIE IN DE REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND
In absolute aantallen (x 1.000; linkeras) en aandeel (werkzame en werkloze) 

beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking in % (rechteras); 2011–2016

Bron: CBS (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windes-

heim, Kenniscentrum Technologie).

In figuren 2.2i en 2.2j is de arbeidsparticipatie uitgesplitst naar opleidings-
niveau en leeftijd. Het verschaft inzicht in wie werken (en indirect wie niet 
werken) én in welke groep het potentiële arbeidsaanbod zich bevindt. 

De bruto arbeidsparticipatie van hoogopgeleiden is structureel groter dan 
die van middelbaar en laagopgeleiden (zie figuur 2.2i). Dit geldt voor zo-
wel de Regio Zwolle als Nederland. Dit is een structureel kenmerk van de 
arbeidsmarkt. Maar het geeft ook aan dat de effecten van de crisis en de 
tegenvallende ontwikkeling van de werkgelegenheid in de afgelopen jaren 
vooral werden gevoeld door laag en middelbaar opgeleiden. De verschillen 
ten opzichte van Nederland zitten vooral in de ontwikkeling van de partici-
patie van de middelbaar en laagopgeleiden. Maar ook in het dalende verloop 
van de arbeidsparticipatie van hoogopgeleiden in de Regio Zwolle, terwijl dit 
landelijk vrij stabiel is. De arbeidsparticipatie van middelbaar opgeleiden in 
de Regio Zwolle ligt op een structureel hoger niveau dan in Nederland als ge-
heel, waarbij het verschil de laatste twee jaar zelfs groter is geworden. Onder 
invloed van de recente aantrekkende werkgelegenheid lijkt vooral deze groep 
aangemoedigd te worden de arbeidsmarkt (weer) te betreden. Bij laagop-
geleiden wordt de bruto arbeidsparticipatie daarentegen gekenmerkt door 
een dalend verloop. In de Regio Zwolle is deze daling scherper dan landelijk. 
Het is echter de vraag of deze ontwikkeling structureel van aard zal zijn. Het 
ingezette herstel van de werkgelegenheid zal op den duur laagopgeleide niet-
actieven doen bewegen de arbeidsmarkt weer te betreden. 

Figuur  2.2j laat zien dat de groep 25- tot en met 44-jarigen de hoogste 
participatiegraad heeft op de arbeidsmarkt van de Regio Zwolle; het deel 
van deze groep dat werkt schommelt rond de 90 procent in de periode 
2011–2016. Dit is een fractie hoger dan de bruto arbeidsparticipatie van 
deze groep op landelijk niveau. De bruto arbeidsparticipatie onder 15- tot 
en met 24 jarigen is over de periode 2011–2016 redelijk stabiel, rond de 70 
procent. Ook voor deze groep geldt dat de participatie in de Regio Zwolle 
iets hoger is dan het landelijk gemiddelde. Van de groep 45- tot en met 
74-jarigen in de Regio Zwolle is ongeveer 60 procent actief op de arbeids-
markt. De ontwikkeling van bruto arbeidsparticipatie van deze groep laat 
echter een lichte stijging zien; zowel in de Regio Zwolle als in Nederland als 
geheel. De verwachting is dat deze ontwikkeling van structurele aard zal 
zijn. De bevolking wordt gemiddeld ouder, ook de werkzame beroepsbevol-
king. Door een betere gezondheid blijven oudere werknemers langer aan 
het werk.

Werkloosheid daalt verder
In figuur 2.2k is onder andere te zien dat eind 2016 de werkloosheid in 
de Regio Zwolle gelijk is aan 5,5 procent van de beroepsbevolking. De 
arbeidsmarkt in de Regio Zwolle presteert in die zin beter dan de Neder-
landse arbeidsmarkt (werkloosheid van 6,0 procent). In vergelijking met 
2015 is het aantal werkloze personen in de Regio Zwolle met ruim 1.000 
afgenomen. Mede dankzij de toegenomen werkgelegenheid is een deel van 
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FIGUUR 2.2I ONTWIKKELING ARBEIDSPARTICIPATIE 
NAAR OPLEIDINGSNIVEAU IN DE REGIO ZWOLLE EN 
NEDERLAND 
Aandeel van de beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking naar oplei-

dingsniveau in de Regio Zwolle (blauw) en Nederland (groen) in %; 2011–2016

Bron: CBS (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windes-

heim, Kenniscentrum Technologie).
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FIGUUR 2.2J ONTWIKKELING ARBEIDSPARTICIPATIE 
NAAR LEEFTIJD IN DE REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND 
Aandeel van de beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking naar leeftijd 

in de Regio Zwolle (blauw) en Nederland (groen) in %; 2011–2016

Bron: CBS (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windes-

heim, Kenniscentrum Technologie).
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FIGUUR 2.2K WERKLOZE BEROEPSBEVOLKING EN 
WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE IN DE REGIO ZWOLLE 
EN NEDERLAND
In absolute aantallen (x 1.000; linkeras) en aandeel werkloze personen van de 

beroepsbevolking in % (rechteras); 2011–2016

Bron: CBS (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windes-

heim, Kenniscentrum Technologie).
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REGIO ZWOLLE IN PERSPECTIEF: WERKLOOSHEID
Hoe verhoudt de arbeidsmarkt in de Regio Zwolle zich ten opzichte 
van andere regio’s? Om hier achter te komen is de werkloosheid in 
verschillende regio’s met elkaar vergeleken. De regio’s waarmee de 
Regio Zwolle vergeleken is zijn de niet-Randstedelijke tech-regio’s 
Twente en Brainport Regio Eindhoven en de regio Arnhem/Nijmegen. 
De Randstedelijke regio’s waarmee een vergelijking wordt gemaakt 
zijn Utrecht en Metropoolregio Amsterdam.14 

Met een werkloosheid van 5,5 procent zijn de prestaties van de 
regionale arbeidsmarkt van de Regio Zwolle in 2016 iets beter dan 
die van Brainport Eindhoven (5,6 procent) en Nederland als geheel 
(6,0 procent). Alleen Utrecht presteert in dit opzicht beter (5,2 procent 
werkloosheid). Maar afgemeten aan de ontwikkeling van de werk-
loosheid laat de Regio Zwolle een verhoudingsgewijs gematigde 
daling zien. Ten opzichte van 2015 is de werkloosheid in 2016 met 0,5 
procentpunt gedaald. Alleen Twente liet een nog beperktere daling 
zien (0,4 procentpunt). Met een daling van 1,2 procentpunt slonk de 
werkloosheid het snelst in de regio Utrecht. Brainport Eindhoven en 
de regio Arnhem/Nijmegen volgden op de voet met een daling van 
respectievelijk 1,1 en 1,0 procentpunt, iets meer dan de landelijke 
gemiddelde daling (0,9 procentpunt). Voor alle regio’s geldt echter wel 
dat de werkloosheid fors boven het niveau ligt van een aantal jaren 
geleden (voor de Grote Recessie van 2008).

FIGUUR 2.2L   WERKLOOSHEID REGIONAAL VERGELEKEN
Aandeel werkloze personen van de beroepsbevolking in %; 2011–2016 

Bron: CBS, Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (bewerking: 

Windesheim, Kenniscentrum Technologie). 
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het  arbeidsaanbod geabsorbeerd. Hierdoor is de werkloosheid in de Regio 
Zwolle gedaald van 6,0 naar 5,5 procent. Dit effect wordt deels gecompen-
seerd door een toenemende (potentiële) beroepsbevolking. Er zijn meer 
mensen toegetreden tot de arbeidsmarkt wat de daling van de werkloos-
heid enigszins dempt. De ontwikkeling van de werkloosheid gaat de goede 
kant op; niettemin zijn er anno 2016 in absolute en relatieve termen meer 
mensen werkloos dan voor de Grote Recessie, toen het werkloosheidsper-
centage zich rond de 3 procent bevond.

In alle afzonderlijke gemeenten in de Regio Zwolle is de werkloosheid in 
2016 gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar (zie figuur 2.2m). De 
daling varieert van 0,1 procentpunt (Dronten, Oldebroek, Steenwijkerland) 
tot 1,3 procentpunt (Westerveld). Met een werkloosheid van 6,7 procent 
heeft Zwolle de hoogste werkloosheid. Daarna volgen Meppel (6,1 procent), 
Steenwijkerland (6,1 procent) en Dronten (6,0 procent); allen ruim boven 
het gemiddelde van 5,5 procent voor de regio als geheel. Met een werkloos-
heid van 4,1 procent is Urk de gemeente met de laagste werkloosheid in de 
regio, gevolgd door Olst-Wijhe en Zwartewaterland; elk met een werkloos-
heid van 4,4 procent.

2.3  WOON-WERKVERKEER

Werknemers zijn vooral uit de regio zelf afkomstig
Pendel is één van de mechanismen om de vraag naar en het aanbod van 
arbeid binnen een regio op elkaar aan te laten sluiten. Lokale mismatches 
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kunnen door pendel (deels) 
worden tenietgedaan. Uit de figuren 2.3a en 2.3b is op te maken dat voor 
de Regio Zwolle de balans van arbeidsvraag en -aanbod negatief is. In 
2015 arriveren dagelijks 82.600 personen om in de Regio Zwolle te komen 
werken. Daar staan 107.000 ‘uitgaande’ werkzame inwoners tegenover 
(inwoners die buiten de Regio Zwolle werken). Per saldo levert dit een 
negatieve woon-werkbalans van 24.600 personen op. In 2014 sloeg de 
woon-werkbalans iets minder negatief uit; de uitgaande pendel oversteeg 
de inkomende pendel met 23.000 personen.

Ruim 66 procent van de werkzame beroepsbevolking woonachtig in de 
Regio Zwolle blijkt ook binnen de Regio Zwolle te werken. Hiervan werken 
bijna 124.500 inwoners in de eigen woongemeente, terwijl 80.000 wer-
kende inwoners elders in de Regio Zwolle werken. Blijft over een groep van 
107.000 personen die buiten de Regio Zwolle werkt (zie figuur 2.3a). Van 
deze uitgaande pendel werkt bijna 30 procent in het overige deel van de 
provincie Gelderland, dat niet deel uitmaakt van de Regio Zwolle. Hierna 

FIGUUR 2.2M ONTWIKKELING WERKLOOSHEID PER 
REGIO ZWOLLE GEMEENTE 
Aandeel werkloze personen in de totale beroepsbevolking in %; 2013–2016

Bron: CBS (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windes-

heim, Kenniscentrum Technologie).

ZWOLLE

STEENWIJKERLAND

MEPPEL

DRONTEN

HARDENBERG

NOORDOOSTPOLDER

WESTERVELD

KAMPEN

OLDEBROEK

OMMEN

RAALTE

ELBURG

STAPHORST

HEERDE

HATTEM

DE WOLDEN

DALFSEN

ZWARTEWATERLAND

OLST-WIJHE

URK

n 2013     n 2014     n 2015     n 2016

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

FIGUUR 2.3A WERKREGIO VAN WERKZAME 
 INWONERS UIT DE REGIO ZWOLLE 
Verdeling van werkzame inwoners uit de Regio Zwolle naar werkbestemming in 

%; 2015

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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FIGUUR 2.3B WOONREGIO VAN DE IN DE REGIO 
ZWOLLE WERKZAME PERSONEN
Verdeling van in de Regio Zwolle werkzame personen naar woonregio in %; 2015 

 
Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).

volgen Overijssel, Drenthe en Flevoland als werkprovincies voor werk-
nemers uit de Regio Zwolle. Ook hierbij gaat het om de gedeelten van de 
betreffende provincies die niet onderdeel zijn van de Regio Zwolle.

Andersom is te zien dat in de Regio Zwolle 29 procent van de banen vervuld 
wordt door werknemers van buiten de regio (zie figuur 2.3b). De provincie 
Overijssel (de overige gemeenten die niet behoren tot de Regio Zwolle) is 
het belangrijkste herkomstgebied van werknemers van buiten de regio, 
op de voet gevolgd door Gelderland en Drenthe. De Regio Zwolle blijkt een 
relatief grote aantrekkingskracht te hebben op werknemers uit Noord- en 
Oost-Nederland. Daarentegen is Flevoland (het deel dat geen onderdeel is 
van de Regio Zwolle) als aangrenzende provincie een stuk minder georiën-
teerd op de Regio Zwolle als het om werk gaat. 

Toereikend regionaal vervoersnetwerk belangrijk
Aan de inkomende en uitgaande pendelcijfers valt af te leiden dat de omvang 
van de forensenstroom afhankelijk is van respectievelijk de grootte van 
de regio van herkomst (de woonregio) en van de grootte van de regio van 
bestemming (de werkregio). Daarbij speelt de afstand tussen de woon- en 
werkregio een bepalende rol: hoe dichterbij des te meer pendel. Uitzon-
dering hierop vormt de inkomende pendel uit Flevoland (het deel dat niet 

tot de Regio Zwolle behoort). Een verklaring hiervoor kan gevonden in de 
aantrekkingskracht van het goed bereikbare Amsterdam, waar een grote en 
diverse vraag naar arbeid is. Toch vinden per saldo de grootste forensenstro-
men binnen de Regio Zwolle plaats. Het duidt erop dat veel inwoners uit de 
verschillende gemeenten zich verplaatsen naar werk in  andere delen van de 
Regio Zwolle. Belangrijke voorwaarde is een toereikend regionaal vervoer-
snetwerk. De hoofdinfrastructuur die de regio met de rest van Nederland 
verbindt is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de capaciteit en 
fijnmazigheid van de infrastructuur binnen de regio die zorgt voor het goed 
functioneren van de regionale arbeidsmarkt. Gedetailleerde informatie over 
de mate waarin de vraag naar en het aanbod van arbeid in de gemeenten 
met elkaar overeenkomen (woon-werkbalans) en de pendelstromen in 
2015 (woon-werkverkeer) zijn opgenomen in de bijlagen 1 en 2.

2.4 SECTORALE ONTWIKKELING

Snellere groei Regio Zwolle heeft een brede basis
Hebben de sectoren in de Regio Zwolle zich de afgelopen zes jaar in dezelfde 
mate ontwikkeld als elders in Nederland? Voor de totale economie van de Regio 
Zwolle, in termen van werkgelegenheid, geldt dat deze gemiddeld sneller is 
gegroeid dan de economie van Nederland als geheel. Tussen 2011 en 2016 
bedroeg het groeiverschil gemiddeld 0,4 procentpunt per jaar (zie figuur 2.4a). De 
werkgelegenheid in de Regio Zwolle groeide met gemiddeld 0,3 procent per jaar. 
Op landelijk niveau was er gemiddeld over de periode 2011–2016 nog sprake 
van een negatieve werkgelegenheidsontwikkeling (–0,1 procent).   
Als de economische sectorstructuur wordt ingedeeld volgens de standaard 
bedrijfsindeling (SBI) van economische activiteiten,15, 16 dan blijkt de grotere 
werkgelegenheidsgroei in de Regio Zwolle ten opzichte van de rest van Neder-
land vooral wordt gedragen door de sectoren Verhuur/overige zakelijke diensten 
en Nutsbedrijven. Bij de sector Verhuur/overige zakelijke diensten kan gedacht 
worden aan onder andere autoverhuur- en leasebedrijven, beveiligingsdiensten, 
schoonmaakbedrijven, reisorganisaties en uitzendbureaus. Ook groeide het aan-
tal banen in de sectoren Onderwijs, Zorg en Welzijn, Groot- en detailhandel, Cul-
tuur, sport en recreatie, Industrie en Vervoer en opslag sneller dan in Nederland 
als geheel. Uit deze variatie aan sectoren wordt het bekende beeld van de Regio 
Zwolle bevestigd: het heeft een brede basis aan activiteiten waarop het goed 
presteert, maar het excelleert niet nadrukkelijk op één of enkele terreinen. Er zijn 
dan ook relatief weinig sectoren in de Regio Zwolle die minder snel groeien ten 
opzichte van Nederland. Financiële instellingen en Informatie en Communicatie 
zijn de sectoren die in dat opzicht het slechtst scoren. 

Veel sectoren groeiden in de Regio Zwolle sneller dan in de rest van 
 Nederland. Niettemin is er in enkele van die sectoren sprake van een 
negatieve ontwikkeling tussen 2011 en 2016 (zie ook figuur 2.4b). Dat het 
groeiverschil in die gevallen positief was, komt doordat de ontwikkeling 
in de Regio Zwolle minder slecht was dan de ontwikkeling in Nederland 
als geheel. Zo is de werkgelegenheid in de sectoren Industrie, Openbaar 
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bestuur en overheid, Vervoer en opslag en Landbouw, bosbouw en visserij 
in de Regio Zwolle gedaald, maar minder snel dan in Nederland. Andersom 
komt in een enkel geval ook voor. Het aantal banen in Horeca en Informatie 
en Communicatie is in de Regio Zwolle gegroeid, maar minder snel dan in 
Nederland in zijn geheel. Dit resulteert in een negatief groeiverschil.

Beperkte mate van specialisatie
Regio’s laten zich doorgaans typeren door de economische activiteiten 
waarin zij specifiek uitblinken. Dit zijn de activiteiten waarin zij sterk zijn. 
Deze specialisatie in bepaalde sectoren heeft te maken met de aanwe-
zigheid van comparatieve voordelen. Met andere woorden, unieke lokale 
productiefactoren, zoals personeelskwalificaties, aanwezigheid van grond-
stoffen, geografische ligging, et cetera, bepalen de mate waarin een regio 
in staat is bepaalde goederen en diensten efficiënter te produceren dan 
elders. Een hoge mate van specialisatie in een bepaalde sector is een uiting 
van regionale productievoordelen en daarmee van concurrentiekracht.

De mate van specialisatie van een sector, en dus de concurrentiekracht 
ten opzichte van de rest van Nederland, wordt gemeten aan de hand van 
de specialisatiegraad per sector (ook wel het locatiequotiënt genoemd). De 

specialisatiegraad drukt de relatieve positie uit die elke sector in de Regio 
Zwolle inneemt ten opzichte van de Nederlandse economie. Het is de ver-
houding tussen het sectorale aandeel in de regionale economie in vergelij-
king met het nationale aandeel van die sector. In dit geval gaat het om het 
aandeel arbeidsplaatsen. De specialisatiegraad geeft zodoende de relatieve 
over- of ondervertegenwoordiging aan van een sector in de economie in de 
Regio Zwolle (in termen van arbeidsplaatsen). Een specialisatiegraad hoger 
dan 1 zegt dat de betreffende sector relatief oververtegenwoordigd is, ofwel 
dat er sprake is van een sterke concurrentiepositie op dit terrein. 

Figuur  2.4b geeft een indruk van het huidige economische specialisatiepa-
troon en de gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheidsgroei, over de periode 
2011–2016, in de Regio Zwolle. De horizontale positie van de bollen drukt 
de mate van specialisatie op basis van het aantal arbeidsplaatsen uit van 
de betreffende sector. De verticale positie drukt de gemiddelde werkgele-
genheidsgroei uit. Verder weerspiegelt de grootte van de bollen de absolute 
omvang van de betreffende sectoren in aantal banen; het geeft weer in 
welke sectoren de werkgelegenheid in de Regio Zwolle zich concentreert. 
De figuur is op te delen in vier kwadranten die gevormd worden door (i) 
het aandeel van iedere sector in de werkgelegenheid in de Regio Zwolle 

FIGUUR 2.4A GROEIVERSCHILLEN REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND PER SECTOR (STANDAARD BEDRIJFSINDELING)* 
Verschil Regio Zwolle en Nederland in gemiddelde groei werkgelegenheid per sector in procentpunten; 2011–2016 

* Let op: in een aantal sectoren is in de periode 2011-2016 sprake van negatieve groei in de Regio Zwolle. Het niveau van de groei per sector is opgenomen in figuur 2.4b.

Bron: LISA (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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FIGUUR 2.4B SPECIALISATIEPATROON EN GROEI VAN DE REGIO ZWOLLE (STANDAARD BEDRIJFSINDELING) 
Specialisatiegraad (op basis van arbeidsplaatsen), 2016 (horizontale as); werkgelegenheidsgroei in %, 2011-2016 (verticale as); aantal arbeidsplaatsen per sector (grootte bol), 2016 

Verhuur/overige zakelijke diensten

Bron: LISA (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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ten opzichte van overig Nederland, de specialisatiegraad (verticale stippel-
lijn) en (ii) de gemiddelde groei van de werkgelegenheid in de Regio Zwolle 
(horizontale stippellijn). Ten opzichte van Nederland als geheel is de Regio 
Zwolle sterk gespecialiseerd in de sectoren aan de rechterzijde van de 
verticale stippellijn. 

Het beeld dat zich opdringt uit figuur 2.4b, voor wat betreft de economische 
specialisatie van de Regio Zwolle, is dat de economische structuur van de 
Regio Zwolle vrij sterk lijkt op de structuur van Nederland als geheel; het 
merendeel van de sectoren ligt qua specialisatiegraad rond de 1. Weinig 
sectoren in de Regio Zwolle zijn relatief sterk oververtegenwoordigd dan 
wel sterk ondervertegenwoordigd. Uitzondering is de agrarische sector. In 
2016 was ruim 6 procent van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de Regio 
Zwolle te vinden in de sector Landbouw, bosbouw en visserij. In de rest van 

Nederland was dit aandeel afgerond 2 procent. Dit resulteert in een hoge 
specialisatiegraad (2,3), weerspiegeld in de positie aan de rechterzijde van 
de figuur. Voor de overige sectoren ter rechterzijde van de verticale stippel-
lijn geldt eveneens dat ze qua aantal banen, hoewel in veel mindere mate 
dan landbouw, bovengemiddeld vertegenwoordigd zijn in de Regio Zwolle. 
Dit zijn sectoren waarin de regio een (licht) concurrentievoordeel heeft. 
Daarentegen ligt het zwaartepunt van de regionale werkgelegenheid niet 
in de agrarische sector, de sector waarin de Regio Zwolle, ten opzichte van 
Nederland, bovengemiddeld gespecialiseerd is. Afgaand op de grootte van 
de bollen in figuur 2.4b, wordt duidelijk dat de regionale werkgelegenheid 
zich met name concentreert in de sectoren Groot- en detailhandel, Zorg en 
welzijn en Industrie. Bij elkaar nemen deze drie sectoren een derde van de 
werkgelegenheid in de Regio Zwolle voor hun rekening en vormen hiermee 
een belangrijk fundament voor de regionale economie.
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Sectoren in de Regio Zwolle die jaarlijks bovengemiddeld snel groeiden 
tussen 2011 en 2016 bevinden zich boven de horizontale stippellijn. Wat 
opvalt is dat een aantal als toonaangevend aangeduide sectoren, sectoren 
waarin de regio gespecialiseerd is, juist gemiddeld gekrompen zijn qua 
aantal arbeidsplaatsen in de periode 2011–2016 (kwadrant rechtsonder). 
Van de gevolgen van de Grote Recessie, die in 2008 begon, blijken de 
Industrie, Bouwnijverheid maar ook de agrarische sector nog niet hersteld. 
De recessie is daarnaast een stimulans geweest voor arbeidsbesparende, 
technologische ontwikkelingen. Een gevolg is dat de werkgelegenheid juist 
is gegroeid in de dienstverlenende sectoren waar technologische ontwik-
keling, zoals toenemende digitalisering, minder grip op heeft. In combinatie 
met de toegenomen consumptieve bestedingen groeiden in het bijzonder 
sectoren als Verhuur/overige zakelijke diensten (waartoe ook uitzend-
bureaus behoren), Cultuur, sport en recreatie, Specialistische zakelijke 
diensten, Horeca en Groot- en detailhandel.

Een aandachtspunt dat voortkomt uit figuur 2.4b is dat er geen sectoren zijn 
die zich rechtsboven in de figuur bevinden. Met andere woorden, de Regio 
Zwolle heeft geen concurrentievoordeel in sectoren waarin de afgelopen 
jaren een positieve dynamiek heeft plaatsgevonden. En in de sectoren waarin 
het gespecialiseerd is, heeft de afgelopen jaren nauwelijks groei plaatsgevon-

den. Verhuur/overige zakelijke diensten, specialistische diensten en Cultuur, 
sport en recreatie zijn sectoren die bovengemiddeld gegroeid zijn. Maar het 
zijn ook sectoren die gemiddeld of minder dan gemiddeld vertegenwoordigd 
zijn in de Regio Zwolle, in vergelijking met Nederland. Het tegenovergestelde 
is onder andere van toepassing op de sectoren Landbouw en Bouwnijverheid. 
Het duidt er op dat de Regio Zwolle met het huidige specialisatiepatroon tot 
op zekere hoogte potentiële groeikansen laat liggen. 

Nationale topsectoren gedijen in de Regio Zwolle
Agro & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en 
Materialen (HTSM), Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw en Uitgangs-
materialen (TenU) en Water zijn zogeheten topsectoren. Deze negen sectoren 
zijn aangewezen door de rijksoverheid en bedrijfsleven als speerpunten voor 
het nationale economisch beleid. Het zijn kennisintensieve sectoren waarin 
Nederland wereldwijd een vooraanstaande rol speelt. Met het Topsectoren-
beleid beogen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, door samenwer-
king aan kennis en innovatie, deze positie nog sterker te maken.17, 18 

Conform de landelijke definities van topsectoren zijn in 2016 ruim 120.000 
mensen in de Regio Zwolle werkzaam in een topsector. In vergelijking 
met 2011 zijn dit ruim 4.500 werkzame personen extra, een gemiddelde 

FIGUUR 2.4C GROEIVERSCHILLEN REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND PER NATIONALE TOPSECTOR* 
Verschil Regio Zwolle en overig Nederland in gemiddelde groei werkgelegenheid per sector in procentpunten; 2011–2016 

* Let op: in een aantal sectoren is in de periode 2011-2016 sprake van negatieve groei in de Regio Zwolle. Het niveau van de groei per topsector is opgenomen in figuur 2.4d.

Bron: LISA (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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jaarlijkse groei van 0,7 procent. Dit is opmerkelijk aangezien in de totale 
economie van de Regio Zwolle het aantal banen tussen 2011 en 2016 jaar-
lijks met slechts 0,3 procent is gegroeid. De indruk die hieruit naar voren 
komt is dat de topsectoren beter presteren dan de gemiddelde regionale 
economie, in termen van werkgelegenheidsontwikkeling. Voor wat betreft 
de topsectorenindeling moet opgemerkt worden dat enkele banen toebe-
deeld zijn aan verschillende topsectoren, er is in sommige gevallen sprake 
van enige overlap. Bij HTSM en Chemie komt dit voor, maar ook bij Agro & 
Food en Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Niettemin bedraagt in 2016 het 
aandeel van de nationale topsectoren in de Regio Zwolle ruim 37 procent 
van de totale regionale werkgelegenheid. 

Wat voor de totale regionale werkgelegenheid geldt, geldt ook voor de 
 regionale werkgelegenheid binnen de nationale topsectoren: in de Regio 
Zwolle is het aantal banen dat onderdeel is van een nationale topsector 
gemiddeld sneller gegroeid dan het aantal banen binnen de nationale 
topsectoren op landelijk niveau. Tussen 2011 en 2016 bedroeg het groeiver-

schil gemiddeld 0,1 procentpunt per jaar (zie figuur 2.4c). De werkgelegen-
heid in nationale topsectoren in de Regio Zwolle groeide met gemiddeld 
0,7 procent per jaar. Op landelijk niveau was er gemiddeld over de periode 
2011–2016 sprake van een werkgelegenheidsontwikkeling van afgerond 
0,6 procent per jaar. Het groeiverschil manifesteert zich met name in Life 
Sciences & Health. In de Regio Zwolle groeide het aantal banen in deze 
topsector de afgelopen jaren gemiddeld met 3,6 procent per jaar. Opvallend 
genoeg kromp deze sector landelijk met gemiddeld 0,1 procent per jaar. 
Het lijkt erop dat de oververtegenwoordiging van Zorg & welzijn in de regio 
doorwerkt in de ontwikkeling van de verwante topsector Life Sciences & 
Health. Ook de topsectoren HTSM, Logistiek, Creatieve industrie en in iets 
mindere mate Tuinbouw en uitgangsmaterialen, presteerden in termen van 
werkgelegenheidsontwikkeling beter dan landelijk. Voor Water is tussen 
2011 en 2016 ook een (klein) positief groeiverschil gemeten, ten opzichte 
van Nederland. Desondanks was er sprake van een negatieve ontwikkeling 
in diezelfde periode van deze sector (zie ook figuur 2.4d). In de Regio Zwolle 
was de ontwikkeling van de topsector Water namelijk minder slecht (–0,2 

FIGUUR 2.4D SPECIALISATIE PATROON EN GROEI VAN DE REGIO ZWOLLE (NATIONALE TOPSECTOREN) 
Specialisatiegraad (op basis van arbeidsplaatsen), 2016 (horizontale as); werkgelegenheidsgroei in %, 2011-2016 (verticale as); aantal arbeidsplaatsen per sector (grootte bol), 2016 

Bron: LISA (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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procent) dan in de rest van Nederland (–0,3 procent). Voor Agro & Food 
is het omgekeerde van toepassing. Deze topsector is in de Regio Zwolle 
minder snel gegroeid (+0,5 procent) dan landelijk (+1,0 procent). Per saldo 
levert dit een negatief groeiverschil op voor Agro & Food. Het grootste ver-
schil in negatieve zin betreft de ontwikkeling in de topsector Energie (–1,7 
procentpunt). Op dit vlak presteert de Regio Zwolle beduidend minder dan 
de rest van Nederland. Terwijl op landelijk niveau het aantal banen jaarlijks 
met gemiddeld 0,8 procent toenam, nam in de Regio Zwolle het aantal 
banen in de topsector Energie met 0,8 procent af.

Om meer inzicht te krijgen in de relatieve positie van de topsectoren in 
de Regio Zwolle ten opzichte van de Nederlandse structuur in topsecto-
ren, zijn ook hier de specialisatiegraden (op basis van arbeidsplaatsen) 
berekend. Figuur  2.4d geeft weer in welke mate de Regio Zwolle gespecia-
liseerd is als het om topsectoren gaat (horizontale as), gecombineerd met 
de absolute omvang van de betreffende topsectoren (weerspiegeld in de 
grootte van de bollen) en de gemiddelde werkgelegenheidsgroei, over de 
periode 2011–2016 (verticale as). Er is een duidelijk onderscheid tussen de 
sectoren die over- dan wel ondervertegenwoordigd zijn in de Regio Zwolle, 
ten opzichte van Nederland. Ter rechterzijde van de stippellijn vallen de 
sectoren Tuinbouw en uitgangsmaterialen19 en Agro & Food op; de sectoren 

die het meest oververtegenwoordigd zijn. De mate van specialisatie in deze 
sectoren geeft aan dat de Regio Zwolle een comparatief voordeel heeft in 
de land- en tuinbouw. Hoewel Agro & Food met een werkgelegenheid van 
57.000 arbeidsplaatsen de grootste werkgever is, moet de kanttekening 
geplaatst worden dat er de afgelopen jaren beperkte groei heeft plaatsge-
vonden. Agro & Food omvat overigens meer dan alleen de bedrijven in de 
sector Landbouw, bosbouw en visserij. Met 19.000 banen draagt de traditi-
onele agrarische sector uiteraard voor een belangrijk deel bij aan de Agro 
& Food topsector (zie figuur 2.4b), maar het zijn vooral de bedrijven in de 
toeleverende industrie en (voedsel)verwerkende industrie waarin het gros 
van het werk te vinden is. 

Het tegenovergestelde is van toepassing op de sector HTSM. Hoewel 
redelijk omvangrijk als topsector in de regio, is HTSM minder dan gemid-
deld vertegenwoordigd in de regio. Daar staat tegenover dat de gemid-
delde groei van het aantal banen in deze sector, in de periode 2011–2016, 
substantieel is (+1,4 procent). De kleinere topsector Creatieve industrie laat 
een vergelijkbaar beeld in nog wat extremere vorm zien: sterk onderver-
tegenwoordigd maar een sterke werkgelegenheidsgroei (+2,8 procent). 
De topsector Life Sciences & Health is relatief klein maar blinkt uit als het 
om werkgelegenheidsgroei gaat (+3,6 procent). Met een specialisatiegraad 

FIGUUR 2.4E GROEIVERSCHILLEN REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND PER REGIONALE TOPSECTOR* 
Verschil Regio Zwolle en overig Nederland in gemiddelde groei werkgelegenheid per sector in procentpunten; 2011–2016 

* Let op: in een aantal sectoren is in de periode 2011-2016 sprake van negatieve groei in de Regio Zwolle. Het niveau van de groei per topsector is opgenomen in figuur 2.4f.

Bron: LISA (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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van 1 heeft de regio echter een concurrentievoordeel noch –nadeel in deze 
topsector. 

Evenals bij de sectorstructuur op basis van de standard bedrijfstakindeling, 
blijkt voor de indeling in nationale topsectoren zich hetzelfde aandachts-
punt op te dringen: de dynamiek vindt plaats in de sectoren waar de regio 
geen concurrentievoordelen in heeft, zoals Life sciences & health, Creatieve 
industrie en HTSM. Door de relatieve ondervertegenwoordiging in groeisec-
toren laat de Regio Zwolle potentiele groei liggen, nu maar mogelijk ook in 
de toekomst. 

Regionale topsectoren drukken hun stempel 
In het Werkplan Economie 2015-2020 is gezamenlijk door bedrijfsleven, 
overheid en kennisinstellingen een aantal regionale topsectoren voor de 
Regio Zwolle vastgesteld.20 Er wordt ingezet op vijf als sterk en kansrijk 
geachte sectoren in de Regio Zwolle, namelijk Agro & Food, Health & Care, 
Kunststoffen, Logistiek en Vrijetijdseconomie. Deze sluiten qua afbakening 
aan op de nationale topsectoren, maar kennen in sommige gevallen een 
eigen definitie passend bij het regionale schaalniveau en de economische 
structuur van de regio.21 In 2016 zijn ruim 148.000 mensen in de Regio 
Zwolle werkzaam in één van de vijf regionale topsectoren. Dat komt over-
een met 45 procent van de totale regionale werkgelegenheid.

In vergelijking met 2011 zijn in 2016 ruim 5.000 werkzame personen extra 
werkzaam in een regionale topsector. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse 
groei van 0,6 procent, 0,1 procentpunt minder dan de gemiddelde werkgelegen-
heidsgroei in de nationale topsectoren in de Regio Zwolle (0,7 procent). Hier-
mee drukken de regionale topsectoren een belangrijk stempel op de regionale 
economie. Figuur  2.4e laat zien dat als de gemiddelde groei van de regionale 
topsectoren wordt afgezet tegen de groei van dezelfde sectoren op landelijk 
niveau, dit een groeiverschil van 0,2 procentpunt oplevert in het voordeel van de 
Regio Zwolle. In figuur 2.4e is ook te zien dat het positieve verschil in groei tussen 
de Regio Zwolle en de rest van Nederland toe te schrijven is aan de sectoren 
Logistiek, Kunststoffen en Health & Care. Echter, in de regionale topsector Kunst-
stoffen was er sprake van een negatieve werkgelegenheidsgroei in de periode 
2011–2016 (zie ook figuur 2.4f). Maar doordat die ontwikkeling in de Regio Zwolle 
minder slecht was (–0,1 procent) dan de ontwikkeling van overig Nederland (–1,0 
procent), is het groeiverschil toch positief. Voor de regionale topsectoren die ge-
middeld minder snel groeiden dan landelijk blijkt juist het omgekeerde het geval. 
Het aantal banen in de Vrijetijdseconomie en Agro & Food in de Regio Zwolle is 
gegroeid, maar minder snel dan in Nederland in zijn geheel. 

In figuur 2.4f is afgebeeld in welke mate de Regio Zwolle gespecialiseerd is 
in een bepaalde regionale topsector, op basis van het aantal arbeidsplaat-
sen (horizontale as). Ook is de informatie aangaande werkgelegenheids-
groei (verticale as) en omvang van de sector (weerspiegelt in de grootte 
van de bollen) toegevoegd. De specialisatiegraad geeft een indicatie voor 
de concurrentiekracht van de Regio Zwolle op het vlak van deze sectoren, 

ten opzichte van de rest van Nederland. In het oog springt dat bijna alle re-
gionale topsectoren op of rechts van de verticale stippellijn gepositioneerd 
zijn. De meeste regionale topsectoren zijn gemiddeld dan wel bovengemid-
deld aanwezig in de Regio Zwolle. Alleen Vrijetijdseconomie blijkt, qua aan-
tal banen, ondervertegenwoordigd te zijn in de Regio Zwolle in vergelijking 
met Nederland als geheel. Met ruim 20.000 banen is de vrijetijdseconomie 
evengoed een belangrijke sector voor de Regio Zwolle. Het is een brede 
sector die zijn basis vindt in recreatie en toerisme, maar ook afhankelijk is 
van de (historische) steden, landschapswaarde en aanwezig natuurschoon. 
Onder Vrijetijdseconomie vallen deelsectoren zoals cultuur, recreatie, 
logies verstrekking, sport en handel in sport- en reisartikelen.22

Saillant is overigens wel dat, ondanks de relatieve ondervertegenwoordi-
ging, de werkgelegenheid in de sector Vrijetijdseconomie tussen 2011 en 

FIGUUR 2.4F SPECIALISATIE PATROON EN GROEI 
VAN DE REGIO ZWOLLE (REGIONALE TOPSECTOREN) 
Specialisatiegraad (op basis van arbeidsplaatsen), 2016 (horizontale as); werkge-

legenheidsgroei in %, 2011-2016 (verticale as); aantal arbeidsplaatsen per sector 

(grootte bol), 2016

Logistiek

Vrijetijdseconomie Health & Care Agro & Food

Kunststoffen

Bron: LISA (bewerking: Provincie Overijssel, Team Beleidsinformatie en Windes-

heim, Kenniscentrum Technologie).
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2016 jaarlijks met gemiddeld 0,8 procent is gegroeid. Dat is 0,2 procentpunt 
meer dan de gemiddelde totale werkgelegenheidsgroei in de regionale 
topsectoren. Van de regionale topsectoren is Kunststoffen verhoudingsge-
wijs het sterkst oververtegenwoordigd in de Regio Zwolle, in termen van 
aantal arbeidsplaatsen. Er is sprake van een hoge mate van specialisatie 
waarmee een uiting wordt gegeven van zekere regionale productievoorde-
len en daarmee een bepaalde mate van concurrentiekracht. Kunststoffen 
is daarentegen wel de kleinste regionale topsector in termen van werkge-
legenheid. Vanuit het perspectief van de nationale topsectorenindeling valt 
Kunststoffen onder Chemie; een sector die niet ruim vertegenwoordigd is in 
de Regio Zwolle. Van de in totaal 3.280 arbeidsplaatsen in de Regio Zwolle 
die geschaard worden onder deze nationale topsector, is de grote meerder-
heid van 2.523 banen ook onderdeel van Kunststoffen.23

Figuur  2.4f laat nog eens te meer het belang van de sector Agro & Food 
voor de Regio Zwolle zien. Met 57.000 arbeidsplaatsen en een zekere mate 
van specialisatie speelt de Regio Zwolle op dit gebied een voortrekkers-
rol. Een ander fundament onder de regionale economie is Health & Care. 
Hoewel deze regionale topsector verhoudingsgewijs niet bovengemid-
deld aanwezig is in de regio, verschaft het werk aan ruim 54.000 mensen. 
Omdat de regio een bredere focus op Health & Care voorstaat dan de 
nationale topsector Life Sciences & Health, valt het aantal arbeidsplaatsen 
in de regionale topsector op het gebied van health hoger uit dan landelijk. 
De Regio Zwolle beschouwt daarnaast vooral care als belangrijk speerpunt. 
Activiteiten onder de noemer care zijn standaard ingedeeld in de sector 
Zorg en welzijn. Met ruim 51.000 arbeidsplaatsen was dat in 2016 één van 
de grotere sectoren in de Regio Zwolle (zie figuur 2.4b).

2.5 VASTGOEDMARKTEN

De regionale woningmarkt maakt inhaalslag
De woningmarkt draaide ook in 2016 op volle toeren. Figuur  2.5a laat zien 
dat net als in de rest van Nederland de gemiddelde koopsom van be-
staande koopwoningen in de Regio Zwolle fors is gestegen ten opzichte van 
het voorgaande jaar. Voor wat betreft de mate van herstel maakt de Regio 
Zwolle een inhaalslag. Met een gemiddelde stijging van €11.000 stegen 
de transactieprijzen in de Regio Zwolle bijna net zo hard als de landelijke 
transactieprijzen; deze stegen in 2016 met gemiddeld €13.000. Een jaar 
eerder lagen de gemiddelde prijsstijgingen tussen de Regio Zwolle en Ne-
derland als geheel veel verder uit elkaar; in 2015 vlakte de groei in de Regio 
Zwolle af terwijl landelijk gezien de prijzen verder doorschoten. 

Een andere indicatie dat de Regio Zwolle een inhaalslag maakt is de 
 bovengemiddelde groei van het aantal transacties. In 2016 waren ruim 
8.400 transacties te noteren, waarmee het aantal transacties van voor de 
crisis wordt overstegen. Opvallend is dat het aantal transacties in de Regio 
Zwolle in 2016, ten opzichte van 2015, met bijna 30 procentpunt groeide 

terwijl de landelijke groei van het aantal transacties iets minder dan 20 
procentpunt bedroeg. Dat de effecten van de crisis (op de woningmarkt) 
niet overal even groot zijn geweest openbaart zich in de regionale variatie 
in timing en mate van herstel. Ook lijken sommige markten op te drogen.

Dat de woningmarkt in de Regio Zwolle verder aantrekt, valt eveneens op 
te maken uit de ontwikkeling van aantal te koop staande woningen (figuur 
2.5b). Als gevolg van de crisis nam het aantal te koop staande woningen 
toe tot 10.000 aan het einde van 2012. Inmiddels is eind 2016 dit aantal 
gedaald tot ruim 7.600. Aan het verloop van indexcijfers is af te lezen dat 
de ontwikkeling in de Regio Zwolle grotendeels gelijke tred houdt met 
de Nederlands ontwikkeling. Maar vanaf begin 2015 vertraagt het tempo 
van de aanbodafname in de Regio Zwolle in vergelijking met het tempo in 
Nederland. In het laatste kwartaal van 2016 stijgt zelfs het aantal aan-
geboden woningen in de Regio Zwolle. Interessant om te zien is dat eind 
w2016 het aantal aangeboden koopwoningen in de Regio Zwolle nog altijd 
ligt boven het niveau van het aantal aangeboden koopwoningen van voor 
het begin van de crisis op de huizenmarkt (begin 2009). Eind 2016 nam het 
aanbod bestaande woningen zelfs weer toe. Een verklaring hiervoor is dat 
door de sterk aantrekkende markt mensen sneller geneigd zijn hun woning 
te koop te zetten; zij signaleren een kans om hun woning te verkopen 
tegen een aantrekkelijke prijs. Er doet zich dan de situatie voor waarin het 
woningaanbod is toegenomen in een aantrekkende woningmarkt. 

FIGUUR 2.5A ONTWIKKELING GEMIDDELDE KOOPSOM 
EN AANTAL TRANSACTIES IN DE REGIO ZWOLLE EN 
NEDERLAND
Gemiddelde koopsom in euro’s (linkeras) en Index (2007=100) aantal transacties 

(rechteras); 2007–2016

Bron: Kadaster (bewerking: BPD Ontwikkeling en Windesheim, Kenniscentrum 

Technologie).
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Gevarieerd beeld van de regionale woningmarkt 
Figuur  2.5c bevat de door BPD Ontwikkeling ontwikkelde ‘hittekaart van 
de woningmarkt’. De kaart geeft de variatie in de marktomstandigheden op 
de gemeentelijke koopwoningmarkten in de Regio Zwolle weer. Zo wordt in 
één oogopslag zichtbaar welke gemeenten in de Regio Zwolle gekenmerkt 
worden door een sterke dan wel minder sterke woningmarkt (zie tekstbox). 

Aan de hand van de hittekaart kan een ranking van populaire woonsteden 
in Nederland worden gemaakt. Het blijkt dat de top-3 wordt gevormd door 
Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Zij worden op de voet gevolgd door ste-
den als Amersfoort, Ede, Nijmegen, Breda en Zwolle. De hittekaart laat zien 
dat de vraag op de woningmarkt zich geleidelijk als een olievlek uitbreidt 
van de grote steden naar gebieden ten noorden, oosten en zuiden van de 
Randstad. De druk op de woningmarkt, met name in de grote steden in de 
Randstad, uit zich in een afnemend aanbod van betaalbare woningen. Ge-
meenten die goed bereikbaar zijn, en zich in de nabijheid van de Randstad 
bevinden, vormen in toenemende mate een aantrekkelijk alternatief. 

Als wordt ingezoomd op de Regio Zwolle dan springt naast de hoge score 
van Zwolle, de sterkte van de woningmarkten van Dronten, en in iets 
mindere mate, van Kampen in het oog. Deze bevindingen onderstrepen het 
belang van een gunstige ligging ten opzichte van de Randstad en de aanwe-

FIGUUR 2.5B ONTWIKKELING AANGEBODEN KOOPWONINGEN IN DE REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND
In absolute aantallen (linkeras) en Index 2009/1e kwartaal=100 (rechteras); 2009–2016 (per kwartaal)

Bron: Huizenzoeker.nl/ABF Research (bewerking: BPD Ontwikkeling en Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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HITTEKAART WONINGMARKT
BPD Ontwikkeling heeft de hittekaart woningmarkt ontwikkeld. 
De hittekaart geeft de variatie in de marktomstandigheden op de 
gemeentelijke koopwoningmarkten weer. Aan de hand van de hit-
tegraad is af te leiden welke gemeenten gekenmerkt worden door 
een sterke dan wel minder sterke woningmarkt. De hittegraad is een 
samengestelde score die bestaat uit het marktvolume in een bepaald 
jaar, gecombineerd met de toekomstige huishoudengroei tot 2025 in 
een gemeente. Het marktvolume in de bestaande markt is berekend 
door het aantal koopwoningtransacties te vermenigvuldigen met 
de gemiddelde koopprijs. Om te voorkomen dat de omvang van een 
gemeente te zwaar telt, wordt gecorrigeerd door het marktvolume 
te delen door de voorraad koopwoningen. Een hoge score op de hit-
tekaart kenmerkt zich door hoge prijzen en/of veel huizenverkopen, 
maar ook een sterke (verwachte) huishoudensgroei.

De kaart is een belangrijke graadmeter in de vastgoedbranche die 
marktpartijen richting geeft in de afweging waar te investeren. Prijs- 
en transactiegegevens zijn afkomstig van het Kadaster. Het CBS is 
leverancier van data over de omvang van de woningvoorraad en de 
verwachte huishoudensontwikkeling.
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zigheid van hoogwaardige infrastructuur. Zo is bijvoorbeeld met de aanleg 
van de Hanzelijn de bereikbaarheid van Dronten vanuit de Randstad, maar 
ook vanuit Zwolle, substantieel toegenomen. Aan de andere kant kunnen 
enkele gemeenten in de Regio Zwolle, op basis van de hittekaart, getypeerd 
worden als zwakkere woningmarkten. Met name Zwartewaterland en Stap-
horst scoren in dit opzicht beneden gemiddeld.  

Een andere manier om de variatie in de regionale koopwoningmarkt te 
illustreren is het per gebied weergeven van de gemiddelde woningwaarde. 
Figuur  2.5d toont per wijk in de Regio Zwolle de zogeheten WOX-waarde die 
de gemiddelde woningprijs per vierkante meter weergeeft in het tweede 
kwartaal van 2017. De WOX-waarde houdt rekening met onder- of overver-
tegenwoordiging van de verkochte woningen ten opzichte van de bestaande 
woningvoorraad in een gebied en corrigeert daarmee voor de ‘toevallige’ 
verkoopprijs als gevolg van de transacties in een periode. Uit de kaart blijkt 
dat vooral de wijken in en rondom Zwolle de hoogste WOX-waarden kennen; 
het gaat onder andere om Vechtlanden in Zwolle en de wijk Polder Hattem 
en Molecaten in Hattem. Wijken in de gemeente Noordoostpolder kennen de 
laagste gemiddelde woningwaardes.

Regionale kantorenleegstand neemt iets toe
De landelijke voorraad kantoorruimte is de laatste decennia gestaag 
toegenomen, met een versnelling van de groei rond de eeuwwisseling. Het 

gebruik van kantoren hield geen gelijke tred met de voorraadontwikkeling. 
Toenemende leegstand was het gevolg. Sinds 2008, toen de economische 
crisis intrad, is de gemiddelde leegstand in Nederland nog verder toegeno-
men tot 17,5 procent in 2015. In 2016 lijkt een einde te zijn gekomen aan 
de stijging van de totale leegstand in Nederland; de leegstand is met een 
fractie gedaald, naar 17,4 procent (zie figuur 2.5g). 

Voor de Regio Zwolle lijkt het in 2015 ingezette herstel van de kantoren-
markt (nog) niet door te zetten. In figuur 2.5g is te zien dat na een afname 
in 2015, de leegstand in 2016 licht gestegen is naar 17,0 procent; wat 
 overeenkomt met een oppervlakte van 178.500 m2 ongebruikte kantoor-
ruimte. Het regionale leegstandspercentage blijft desondanks onder het 
landelijk gemiddelde. 

De toegenomen regionale leegstand in 2016 valt cijfermatig te verklaren 
uit een gegroeide voorraad (+1.500 m2) met daar tegenover een afgeno-
men opname van kantoorruimte (–230 m2). In Zwolle en Meppel hebben 
zich mutaties in de voorraad voorgedaan. Terwijl in Zwolle 1.000 m2 aan de 
bestaande voorraad is onttrokken, is er in Meppel 2.500 m2 nieuwe kantoor-
ruimte toegevoegd. Ten aanzien van de ingebruikname van kantoorruimte 
is meer regionale variatie, wat zich binnen de Regio Zwolle vertaalt in forse 
verschillen in ontwikkeling van de leegstand.

FIGUUR 2.5C HITTEKAART WONINGMARKT 
Kracht van gemeentelijke koopwoningmarkten; 2016

Bron: BPD Ontwikkeling.
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FIGUUR 2.5D WOX-WAARDEN IN DE REGIO ZWOLLE 
WOX-woningwaarde per m2; tweede kwartaal 2017

Bron: Calcasa (bewerking: BPD Ontwikkeling).
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WONINGMARKTPROGNOSE: BEHOEFTERAMING NIEUW-
BOUW 2018 
Met behulp van het BPD-Mosaicmodel is het mogelijk een kwantita-
tieve en kwalitatieve woningmarktprognose voor de regio te maken. De 
modeluitkomsten helpen bij het geven van richting aan de kwalitatieve 
woningbouwprogrammering. Het model berekent de te verwachten 
kwantitatieve vraag naar nieuwe koopwoningen in een gebied. Daar-
naast berekent het de kwalitatieve vraag die bestaat uit de vraag naar 
woonmilieus en de vraag van doelgroepen. De kwalitatieve vraag is 
onderzocht door middel van een grootschalige enquête onder vijftig 
doelgroepen. Meer dan 15.000 respondenten hebben de enquête inge-
vuld waarin is gevraagd naar hun woonvoorkeuren. In welk type woning 
zouden ze willen wonen? In wat voor buurt moet deze staan? En hoe zou 
deze woning er idealiter uit moeten zien? Op basis van deze input is ook 
voor de Regio Zwolle een inschatting te maken van de aard van de vraag 
naar nieuwbouwwoningen.24

Het model raamt voor de regio een totale behoefte aan bijna 1.300 
nieuwe koopwoningen. Hierbij gaat het om het totaal van ééngezins-
woningen en appartementen. Figuur  2.5e toont dat van deze jaarlijks 
geraamde behoefte in de Regio Zwolle het woonmilieu ‘centrum-dorps’ 

het populairst is; het geschatte aandeel bedraagt 43 procent. Bijna een 
kwart van de vraag bestaat uit een voorkeur voor het woonmilieu ‘ste-
delijk buiten centrum’. Met een aandeel van 5 procent is er maar weinig 
vraag naar centrum-stedelijk wonen.

Hoe de behoefteraming naar verwachting neerslaat in de verschillende 
gemeenten is weergegeven in figuur 2.5f. In kwantitatieve zin is te zien 
dat de voorkeur voor nieuwe koopwoningen in Zwolle het grootst is; in 
2018 wordt de behoefte geraamd op meer dan 200 nieuwe woningen en 
appartementen. Ook in Hardenberg, de Noordoostpolder en in mindere 
mate Dronten, Kampen, Raalte en Steenwijkerland wordt een behoorlijke 
behoefte aan nieuwe koopwoningen voorzien.

Kijkend naar de verdeling over de woonmilieus, dan is opvallend dat 
zelfs in de stad Zwolle meer dan een kwart van de geraamde behoefte 
in het woonmilieu ‘centrum-dorps’ wordt voorzien. Niettemin is de aard 
van de geraamde behoefte hoofdzakelijk te karakteriseren als ‘stedelijk 
buiten centrum’. Net als in de rest van de Regio Zwolle heeft de voorkeur 
voor het stedelijke woonmilieu ‘centrum-stedelijk’ het kleinste aandeel, 
zelfs in een stad als Zwolle. In de andere gemeenten is het woonmilieu 
‘centrum dorps’ het meeste gewenste woonmilieu.

FIGUUR 2.5E SAMENSTELLING GERAAMDE 
 BEHOEFTE AAN NIEUWE KOOPWONINGEN IN 2018 
NAAR WOONMILIEU IN DE REGIO ZWOLLE 
Aandelen van verwachte voorkeur type woonmilieu in %; 2018

Bron: BPD Mosaic 2017 (bewerking: BPD Ontwikkeling en Windesheim, Kennis-

centrum Technologie).
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FIGUUR 2.5F VERWACHTE BEHOEFTE AAN NIEUWE 
KOOPWONINGEN IN 2018 NAAR WOONMILIEU PER 
REGIO ZWOLLE GEMEENTE
In absolute aantallen; 2018

Bron: BPD Mosaic 2017 (bewerking: BPD Ontwikkeling en Windesheim, Kennis-

centrum Technologie).
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In figuur 2.5h is de ontwikkeling van de kantorenleegstand in verschillende 
gemeenten binnen de regio afgebeeld. Het betreft alleen de gemeenten 
waarvan de leegstand als structureel aangemerkt kan worden; oftewel met 
een leegstand van meer dan 5 procent. In een ‘gezonde’ kantorenmarkt 
wordt namelijk een leegstand van circa 5 procent en lager aangemerkt als 
tijdelijke frictieleegstand. Een aanzienlijk deel van de leegstand manifes-
teert zich in de grootste kantoorgemeenten; Zwolle en Meppel. Terwijl het 
leegstandspercentage van de Regio Zwolle als geheel licht stijgt, laten deze 
gemeenten respectievelijk een kleine daling en een lichte stijging van de 
leegstand zien. Daarbij geldt dat met percentages van 18,9 procent (Zwolle) 
en 19,1 procent (Meppel) de leegstand in 2016 hoger is dan zowel het regi-
onale als het landelijk gemiddelde. 

Het hoogste leegstandspercentage in de Regio Zwolle wordt echter geno-
teerd door Dronten. In 2016 is de leegstand 19,8 procent. Stond in 2015 in 
deze gemeente nog bijna 1.700 m2 leeg, een jaar later is het aantal onge-
bruikte vierkante meters meer dan verdubbeld tot bijna 4.000 m2, terwijl de 
kantorenvoorraad in Dronten gelijk is gebleven. Hoewel onder het landelijke 
en regionale leegstandsgemiddelde, is ook in Dalfsen, Noordoostpolder en 
Raalte het aantal ongebruikte vierkante meters kantoorruimte toegenomen. 
Hiertegenover staan gemeenten als Kampen en Steenwijkerland, waar de 
leegstand in meer of mindere mate is afgenomen. 

De lichte toename van de leegstand, met uitzondering voor Dronten, geeft eens 
te meer aan dat er nog een fikse regionale opgave ligt. In de toekomst zal het 
kantoorgebruik eerder afnemen dan stijgen. Het aantal vierkante meters per 
werkende neemt af, doordat veel bedrijven en organisaties overgaan op meer 

FIGUUR 2.5G LEEGSTAND EN VOORRAAD KANTOORRUIMTE IN DE REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND*
Leegstand als aandeel van de voorraad in % (linker diagram) en voorraad (in gebruik) x 1.000 m2 (rechter diagram); 2011–2016

*Alleen kantoorpanden met minimaal 500 m2verhuurbare vloeroppervlakte zijn geregistreerd.

Bron: Bak, NVM, Compendium voor de Leefomgeving (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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FIGUUR 2.5H KANTORENLEEGSTAND PER REGIO 
ZWOLLE GEMEENTE*,** 
Aandeel van de kantorenvoorraad in %; 2011–2016

* Alleen gemeenten met een leegstand hoger dan 5 procent zijn verwerkt in de figuur.

** Alleen kantoorpanden met minimaal 500 m2verhuurbare vloeroppervlakte zijn 

geregistreerd.

*** In Dronten is van 2011 t/m 2013 geen leegstand geregistreerd. 

Bron: Bak/Compendium voor de Leefomgeving (bewerking: Windesheim, Ken-

niscentrum Technologie).
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flexibele vormen van werken (‘het nieuwe werken’). Een structureel overschot 
van kantoormeters is het gevolg. Daarnaast heeft de kantorenmarkt te maken 
met een kwalitatieve opgave, zoals gedateerde kantoren die onvoldoende 
aangepast zijn aan de eisen van vandaag. Het vraagt regionale afstemming 
over waar wel en waar niet nieuwe kantoormeters worden toegestaan. Daarbij 
moet voldoende oog zijn voor de gewijzigde eisen aan de omvang en het ge-
bruik van kantoorruimte die de huidige kantoorgebonden werkzaamheden met 
zich meebrengen. Remedies die hierbij ook in ogenschouw genomen kunnen 
worden zijn transformatie van ongebruikte kantoren, in bijvoorbeeld woningen, 
dan wel onttrekking uit de voorraad door middel van sloop.  

Weer meer lege winkelmeters
De winkelvoorraad in Nederland is tussen 2004 en 2015 gestaag toegeno-
men, in totaal met ruim 4 miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlak. 
Er zijn lange tijd veel vierkante meters toegevoegd en aanzienlijk min-
der onttrokken aan de voorraad. Bij de toevoegingen gaat het zowel om 
nieuwbouw, en dus nieuwe vestigingen, als om uitbreidingen van bestaande 
vestigingen. In 2016 is voor het eerst een daling van de voorraad te zien 
als gevolg van meer onttrekkingen dan toevoegingen. Dit heeft echter niet 
kunnen voorkomen dat de leegstand verder is opgelopen, daarvoor is het 
gebruik van winkelmeters teveel teruggelopen. In 2016 bedroeg de gemid-
delde leegstand in Nederland 10,2 procent van het totale winkelvloeropper-
vlak; een toename van 1,0 procentpunt ten opzichte van 2015.
De Regio Zwolle ontsnapt niet aan de tendens van oplopende leegstand; er is 
eveneens sprake van een (fors) overaanbod van winkels in de detailhandel (zie 
figuur 2.5i). Gemiddeld is afgerond 9,0 procent van het winkelvloeroppervlak 

in de Regio Zwolle niet in gebruik in 2016. Dit komt neer op ruim 115.000 m2 
leegstaand winkeloppervlak in de regio. Na twee jaren waarin de leegstandper-
centages stabiel bleven, is in 2016 het leegstandspercentage met 0,5 procent-
punt gestegen. Verhoudingsgewijs doet de winkelmarkt in de Regio Zwolle 
het daarmee iets beter dan de winkelmarkt landelijk gezien. Een belangrijke 
verklaring voor de toename is dat veel winkelmeters leeg zijn komen te staan 
door faillissementen van ketens zoals V&D, Miss Etam, Schoenenreus en 
House of Shoes. Recent kwamen daar onder andere MS Mode en Mitra bij, 
maar de effecten hiervan zijn nog niet in deze cijfers verwerkt. 

Net als op de kantorenmarkt kenmerkt de leegstand op de winkelmarkt zich 
door grote regionale verschillen. Deze verschillen manifesteren zich ook 
binnen de Regio Zwolle. Figuur  2.5j toont de leegstandspercentages van de 
afzonderlijke gemeenten binnen de Regio Zwolle. De gemeenten zijn ge-
rangschikt naar hoogte van het leegstandspercentage. Opvallend is de grote 
variatie tussen de gemeenten en de grote schommelingen per jaar binnen een 
gemeente. Zo is bijvoorbeeld het laatste jaar de leegstand in Dronten met 6,3 
procentpunt gestegen, waarmee het de gemeente met de hoogste leegstand in 
de regio is (19,1 procent). Maar ook Zwolle heeft te kampen met forse toename 
van leegstaande winkelmeters. De 3,2 procentpunt groei van de leegstand in 
2016 is vooral te wijten aan het faillissement van V&D (sinds september 2017 
huist het warenhuis Hudson’s Bay in het voormalige V&D-pand). Hiertegenover 
staan ook voorbeelden van gemeenten waarin juist de leegstand sterk gedaald 
is. Bijvoorbeeld Ommen en Raalte, waar de winkelleegstand met respectie-
velijk 6,7 en 5,7 procentpunt is afgenomen. De verschillen tussen gemeenten 
worden deels verklaard door de aanwezigheid van een bepaald type winkelge-

FIGUUR 2.5I VOORRAAD WINKELRUIMTE EN LEEGSTAND IN DE REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND
Leegstand als aandeel van de voorraad in % (linker diagram) en voorraad (in gebruik) x 1.000 m2 (rechter diagram); 2011–2016

   
Bron: Locatus/Compendium voor de Leefomgeving (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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bied in een gemeente. Over het algemeen is er namelijk bovengemiddeld veel 
leegstand in de centrale winkelgebieden van de kleinere en middelgrote ge-
meenten. Daarnaast komen gemeenten met een leegstandspercentage boven 
het landelijk gemiddelde voor een deel overeen met de gemeenten met een 
stabiliserende of afnemende bevolkingsontwikkeling. Dit vormt een belangrijke 
oorzaak van de winkelleegstand.25

FIGUUR 2.5J WINKELLEEGSTAND IN DE REGIO 
ZWOLLE GEMEENTEN EN NEDERLAND
Aandeel van winkelvloeroppervlak in %; 2013–2016

Bron: Locatus/Compendium voor de Leefomgeving (bewerking: Windesheim, 

 Kenniscentrum Technologie).

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

STAPHORST

WESTERVELD

ELBURG

NOORDOSTPOLDER

OLST-WIJHE

OLDEBROEK

ZWARTEWATERLAND

RAALTE

DE WOLDEN

DALFSEN

OMMEN

URK

HARDENBERG

ZWOLLE

HEERDE

MEPPEL

HATTEM

KAMPEN

STEENWIJKERLAND

DRONTEN

n 2013    n 2014    n 2015    n 2016

8  CBS (2016). ‘Bevolking groeit vooral door immigratie’, Nieuwsbericht, 27 januari 2016.
9  PBL/CBS (2016). Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016–2040: sterke regionale 

verschillen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
10  CBS (2017). ‘Zwolle blijft relatief jong’, Nieuwsbericht, 29 juni 2017.
11  Wijzigingen in het LISA-vestigingenregister worden jaarlijks met terugwerkende kracht doorgevoerd. 

Mogelijk wijken hierdoor cijfers uit de vorige editie af van de definitief gecorrigeerde cijfers die zijn 
opgenomen in deze editie van de Regio Zwolle Monitor.

12  CPB (2017). Macro Economische Verkenningen 2018. Den Haag: Sdu Uitgevers.
13  Ten opzichte van voorgaande edities van de Regio Zwolle Monitor is gebruik gemaakt van 

niet-afgeronde  arbeidsdeelnamedata in plaats van (op duizendtallen) afgeronde cijfers. Door 
gebruikmaking van deze meer accurate gegevens, wijken de cijfers uit deze editie mogelijk af van 
dezelfde cijfers in voorgaande edities.   

14  De afbakening van de regio’s is in de meeste gevallen conform de veelal gelijknamige COROP-
gebieden, waarbij Brainport Regio Eindhoven samenvalt met COROP Zuidoost-Noord-Brabant. 
Uitzondering is de bestuursregio Metropoolregio Amsterdam, die bestaat uit 36 gemeenten waarmee 
meerdere COROP-gebieden overlapt worden (voor nadere details, zie: http://www.metropoolregio-
amsterdam.nl/). 

15  De Standaard Bedrijfslindeling (SBI) biedt een hiërarchische indeling van alle economische 
activiteiten, ofwel alle op de productie van goederen of diensten gerichte activiteiten, zowel van het 
bedrijfsleven als van de overheid. Meer gedetailleerde informatie en achtergronden over de SBI zijn 
beschikbaar op: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbi/default.htm. 

16  Wijzigingen in het LISA-vestigingenregister worden jaarlijks met terugwerkende kracht doorgevoerd. 
Mogelijk wijken hierdoor cijfers uit de vorige editie af van de definitief gecorrigeerde cijfers die zijn 
opgenomen in deze editie van de Regio Zwolle Monitor.

17  CBS (2014). Monitor topsectoren 2014. Uitkomsten 2010, 2011, 2012. Den Haag/ Heerlen: Centraal 
Bureau voor de Statistiek.

18  Wijzigingen in het LISA-vestigingenregister worden jaarlijks met terugwerkende kracht doorgevoerd. 
Mogelijk wijken hierdoor cijfers uit de vorige editie af van de definitief gecorrigeerde cijfers die zijn 
opgenomen in deze editie van de Regio Zwolle Monitor.

19  Tuinbouw en uitgangsmaterialen is een brede sector geworteld in de tuinbouw met bedrijfstakken 
die lopen van groenten, fruit en bomen tot aan bloemen, bollen en uitgangsmaterialen (pootgoed, 
plantgoed en zaaizaad).

20  Regio Zwolle (2015). Werkplan Economie 2015–2020. Zwolle: Regio Zwolle Bureau. Beschikbaar op: 
http://regiozwolle.net/media/upload/files/Werkplan%20Regio%20Zwolle%202015-2020.pdf. 

21  Wijzigingen in het LISA-vestigingenregister worden jaarlijks met terugwerkende kracht doorgevoerd. 
Mogelijk wijken hierdoor cijfers uit de vorige editie af van de definitief gecorrigeerde cijfers die zijn 
opgenomen in deze editie van de Regio Zwolle Monitor.

22  De afbakening van de regionale topsector is gebaseerd op de gebruikte sbi-codes uit de notitie De 
landelijke R&T Standaard, Notitie over bepalen bestedingen en werkgelegenheid in de vrijetijdssector op 
provinciaal niveau, die is ontwikkeld door het Interprovinciaal Overleg (IPO), 2009.

23  De afbakening van de regionale topsector Kunststoffen is gebaseerd op de gebruikte sbi-codes uit de 
brancheverkenning Kunststoffen Overijssel/Regio Zwolle, die is uitgevoerd door Kamer van 
Koophandel Oost Nederland (2011).  

24  Meer achtergrondinformatie over de BPD Mosaic Systematiek is te vinden in de publicatie: BPD 
(2016) BPD Mosaic 2016; Doelgroepsegmentatie en woon(milieu)voorkeuren. BPD Research, 
beschikbaar via: http://www.bpd.nl/media/88180/p519_bpd_publicatie_mosaic_2016_web.pdf. 

25  CBS, PBL, Wageningen UR (2016). Leegstand van winkels, 2004-2016. CBS, Den Haag; Planbureau 
voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen.

pagina 49



PIJLER 3 IN VOGELVLUCHT

ARBEIDSMARKT 2030

De regionale arbeidsmarkt is aan structurele veranderingen onderhevig

•  De beloning van de productiefactor arbeid als aandeel van de toegevoegde waarde in de economie daalt in de Regio Zwolle, maar is hoger dan in Nederland

•  De regionale arbeidsmarkt flexibiliseert in hoog tempo 

•  In 2016 waren in de Regio Zwolle 75.000 werkzame personen met een flexibele arbeidsrelatie; 80 procent meer dan in 2003

De spanning op de regionale arbeidsmarkt neemt toe 

•  In de Regio Zwolle ontstonden in heel 2016 ongeveer 45.000 vacatures (gemiddeld 3.700 per maand), waarmee het verhoudingsgewijs Nederland overtreft 

•  Minder werkzoekenden en meer vacatures leiden tot een verbeterde concurrentiepositie van werkzoekenden

•  In de regio zijn veel mogelijkheden tot werk in ICT, techniek, bouw, logistiek en zorg

•  63 procent van de werknemers wonend in de Regio Zwolle vindt dat zijn of haar skills goed aansluiten op zijn of haar huidige werk

•  Werkgevers stimuleren werknemers vooral om zich bij te scholen ten behoeve van hun huidige beroep, en niet zozeer om zich om te scholen

•  Van alle werknemers die wonen in de Regio Zwolle heeft 33 procent een baan bij een familiebedrijf

Uitdagingen voor een inclusieve arbeidsmarkt

•  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vormen een belangrijke bron van onzekerheid voor burgers 

•  Steeds meer mensen gaan als zzp’er aan de slag; deels vrijwillig maar in toenemende mate ook gedwongen 

•  De regio kan een bijdrage leveren aan de inzetbaarheid van de beroepsbevolking op het gebied van scholingsvraagstukken

•  Op het thema Leven Lang Leren spelen werknemers, werkgevers, kennisinstellingen en lokale overheden een cruciale rol om in gezamenlijkheid tot 

een passend aanbod te komen 

•  Het voortdurend ontwikkelen van de beroepsbevolking is cruciaal voor de weerbaarheid en wendbaarheid van de regio 

MONITOR 2017



3.1 VOORAF

De arbeidsmarkt verandert snel: de werkgelegenheid trekt aan, het aantal 
vacatures groeit, zzp’ers zijn in opkomst, de skill set die van werknemers 
wordt verwacht verandert voortdurend door technologische en organisato-
rische veranderingen, mensen switchen gedurende hun loopbaan steeds 
frequenter van baan, de werkloosheid krimpt, en in bepaalde sectoren 
dienen zich tekorten aan. Desondanks zijn er nog altijd relatief veel 
werklozen. Hoewel de werkloosheid in de Regio Zwolle in 2016 is gedaald 
naar 5,5 procent, is dit nog steeds ruim anderhalf keer zo hoog als vóór de 
Grote Recessie toen de werkloosheid rond de 3 procent schommelde. Daar 
komt bij dat er nog potentieel zit in het deel van de bevolking in de 
beroepsgeschikte leeftijd dat zich niet aanbiedt op de arbeidsmarkt. In de 
Regio Zwolle is de arbeidsparticipatie bijna 72 procent; meer dan een kwart 
van de potentiële beroepsbevolking wordt niet benut. 

Van krapte is in het gros van de sectoren vooralsnog geen sprake. En waar dat 
wel zo is, zoals in de ICT-sector waar werkgevers bijna de helft van de 
vacatures moeilijk kunnen vervullen, hebben bijvoorbeeld ervaren maar 
werkloze werknemers van boven de vijftig nog steeds moeite een nieuwe baan 
te vinden. De toegenomen flexibilisering biedt daarbij in veel gevallen geen 
uitkomst. Integendeel, het brengt voor veel werkenden extra (baan)onzekerheid 
met zich mee, lagere inkomens en uitdagingen om voor vermogensopbouw 
voor bijvoorbeeld pensioen en toekomstige om- en bijscholing te zorgen. 
Arbeidsmarktpartijen staan voor de uitdaging om enerzijds de arbeidsmarkt 
toekomstgericht te maken en economische groei te genereren en er anderzijds 
voor te zorgen dat maatschappelijke uitsluiting wordt voorkomen en dat 
iedereen goede kansen op volwaardig werk wordt geboden. 

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de Regio Zwolle? Hoe is het gesteld 
met de regionale arbeidsmarkt? Zijn werkgevers en werknemers in voldoende 
mate toegerust om om te gaan met de recentste ontwikkelingen? Aan de hand 
van verschillende indicatoren en statistieken zullen deze en andere vragen in 
deze pijler aan de orde komen, waarmee een eerste aanzet wordt gegeven 
voor het gesprek over hoe de regionale arbeidsmarkt functioneert en waar de 
grote uitdagingen liggen voor de toekomst: arbeidsmarkt 2030.

3.2  ALGEMENE TRENDS

De recente ontwikkeling op de arbeidsmarkt wordt door een drietal grote 
trends gekenmerkt die verder uitgediept zullen worden: (i) een toenemend 
verschil tussen productiviteit- en loonontwikkeling (met als gevolg een 
dalende arbeidsinkomensquote), (ii) toenemende flexibilisering ten gevolge 
van institutionele hervormingen op de arbeidsmarkt die onder andere 
leiden tot de opkomst van zzp’ers, en (iii) veranderende samenstelling van 
werk (onder invloed van technologische ontwikkelingen).

Toenemend verschil productiviteit- en loonontwikkeling
Nationaal en internationaal is er een grote discussie over de wijze waarop 
de toename in arbeidsproductiviteit die de basis vormt voor verhoging van 
de materiële welvaart wordt verdeeld tussen de productiefactoren arbeid 
en kapitaal. Een veel gebruikte maatstaf om deze verdeling te bepalen is de 
zogenaamde arbeidsinkomensquote, een verhoudingsgetal dat aangeeft 
welk deel van de toegevoegde waarde toevalt aan de productiefactor arbeid 
(en welk deel aan kapitaal). 

Uit CBS-cijfers blijkt dat de afgelopen jaren het verschil tussen productivi-
teit en beloning van arbeid is toegenomen in Nederland.26 Of met andere 
woorden: de arbeidsinkomensquote daalt. Bedrijfseigenaren hebben met de 
economische groei productiviteitswinsten geboekt, die in mindere mate 
terechtkomen bij medewerkers. Voor deze ontwikkeling zijn verschillende 
verklaringen. Een eerste verklaring is dat de onderhandelingsmacht 
verandert ten nadele van werknemers. Daardoor kunnen zij zich een 
beperkter deel toe-eigenen van de gecreëerde toegevoegde waarde. De 
opkomst van zzp’ers speelt daarbij een mogelijke rol. Zzp’ers concurreren 
relatief sterk met elkaar en worden daartoe gedwongen door het steeds 
flexibelere karakter van de arbeidsmarkt. Een andere verklaring is gelegen 
in het feit dat zzp’ers hun diensten tegen lagere kosten kunnen aanbieden. 
Deels vanwege de zelfstandigenaftrek en deels omdat ze onder de huidige 
wetgeving niet verplicht hoeven te sparen voor hun pensioen. En een derde 
verklaring voor de daling van de arbeidsinkomensquote heeft te maken met 
het feit dat het aandeel zelfstandigen steeds groter wordt (en daarmee het 
gewicht van die specifieke groep met een relatief laag inkomen toeneemt 
wat een drukkend effect heeft op het totale arbeidsinkomen). In de 
volgende sectie over de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt 
wordt onder andere verder ingegaan op ontwikkelingen omtrent het aantal 
zelfstandigen. 

Het regionaal in kaart brengen van de arbeidsinkomensquote is lastig door 
gebrekkige beschikbaarheid van data. Een ander meer generiek probleem 
bij de bepaling van de arbeidsinkomensquote is het toewijzen van een 
arbeidsinkomen aan zelfstandigen. Met de opkomst van zelfstandigen 
wordt dit probleem alleen maar groter. Het inkomen van zelfstandigen 
wordt in de statistieken geregistreerd als winst, maar is de facto deels een 
vergoeding voor de geleverde arbeidsprestatie door de zelfstandige. Voor 
deze editie van de monitor is gebruik gemaakt van gegevens over het totale 
inkomen van werknemers, het aantal werknemers, het aantal zelfstandigen 
en de toegevoegde waarde. Op basis van deze informatie kan een 
gemiddelde loonsom per gewerkt uur bepaald worden. Dit loon kan 
vervolgens toegerekend worden aan zelfstandigen. Bij die toerekening dient 
een veronderstelling te worden gemaakt over het te hanteren toegerekend 
loon zelfstandigen. In de exercitie die is weergegeven in figuur 3.2a is (i) het 
gemiddelde loon gebruikt en (ii) de veronderstelling gemaakt dat het loon 
van een zelfstandige zich op 75 procent bevindt van dat van een 
werknemer in loondienst. Daarmee kunnen drie varianten van de 
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FIGUUR 3.2B WERKZAME PERSONEN NAAR POSITIE IN DE WERKKRING IN NEDERLAND 
In absolute aantallen (x 1.000); 2003–2016

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).

arbeidsinkomensquote bepaald worden: (i) de situatie waarin uitsluitend 
naar werknemers in loondienst gekeken wordt, (ii) de situatie waarin een 
loon wordt toegerekend aan zelfstandigen dat gelijk is aan het gemiddelde 
loon per gewerkt uur voor een werknemer, en (iii) de situatie waarin een 
wordt loon toegerekend dat ligt op 75 procent van het gemiddelde loon per 
werknemer.

De gegevens maken een aantal zaken duidelijk. Om te beginnen is te zien 
dat zelfs in de relatief korte periode 2012–2016 (langere reeksen zijn niet 
beschikbaar) de arbeidsinkomensquote ongeacht de definitie en ongeacht 

de regio daalt. De daling is in de Regio Zwolle sterker dan in Nederland. 
Tegelijkertijd is de arbeidsinkomensquote in de Regio Zwolle beduidend 
hoger dan in Nederland, zeker wanneer rekening wordt gehouden met 
zelfstandigen. Dit weerspiegelt het relatief arbeidsintensieve karakter van 
de productiestructuur van de economie in de Regio Zwolle en het grote 
aandeel zelfstandigen in de totale werkgelegenheid. 

Toenemende flexibilisering
In Nederland alsmede in de Regio Zwolle zet de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt onverminderd door. Arbeid wordt steeds flexibeler georgani-
seerd (denk aan oproepwerk, uitzendwerk, zzp’ers, tijdelijke contracten). 
Het gemiddeld aantal gewerkte uren per werkzame persoon is structureel 
gedaald terwijl het aantal flexibele contracten (vooral voor jongeren) en het 
aantal zzp’ers is gestegen. Het CPB spreekt zelfs van een ‘zzp-economie’, 
gezien de sterke mate waarin de intensiteit van deze ontwikkeling in 
Nederland afwijkt van de rest van de EU.27 Uit cijfers van het CBS blijkt dat 
in Nederland het aantal flexibele werknemers (exclusief zzp’ers) tussen 
2003 en 2016 met 70 procent is toegenomen (figuur 3.2b). Als alleen naar 
zzp’ers wordt gekeken, dan is het totale aantal tussen 2003 en 2016 met 
ruim 60 procent toegenomen; het aantal zzp’ers in Nederland is opgelopen 
tot meer dan één miljoen. Hier tegenover staat een afname van 9 procent 
van het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Het tempo van 
flexibilisering van de arbeidsmarkt blijkt in de Regio Zwolle hoger te liggen 
dan landelijk (figuur 3.2c). Dit blijkt met name uit de ontwikkeling van het 
aantal flexibele arbeidsrelaties. In 2016 waren in de Regio Zwolle 75.000 
werkzame personen met een flexibele arbeidsrelatie; 80 procent meer dan 
in 2003. De groei van het aantal flexcontracten heeft vooral de laatste jaren, 
ongeveer sinds 2011, een duidelijke versnelling doorgemaakt. Daarnaast is 
in 2016 het aantal zzp’ers gegroeid tot 40.000; 60 procent meer dan in 

FIGUUR 3.2A ARBEIDSINKOMENSQUOTE (AIQ) VOOR 
DE REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND 
Drie varianten arbeidsinkomensquote; 2012 en 2016

Regio Zwolle Nederland

2012 2016 2012 2016

AIQ op basis van beloning werknemers 57,4 55,4 55,3 53,8

AIQ met toerekening loon zelfstandigen 
(100% van beloning per werknemer per uur)

76,6 74,2 69,6 68,2

AIQ met toerekening loon zelfstandigen 
(75% van beloning per werknemer per uur)

71,8 69,5 66,0 64,6

Bron: CBS (bewerking: Vrije Universiteit, afdeling Ruimtelijke Economie).
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FIGUUR 3.2C WERKZAME PERSONEN NAAR POSITIE IN DE WERKKRING IN DE REGIO ZWOLLE 
In absolute aantallen (x 1.000); 2003–2016

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).

2003. Dit is vergelijkbaar met de ontwikkeling van het aantal zzp’ers op 
landelijk niveau. Alleen de afname van het aantal vaste arbeidsrelaties in 
de Regio Zwolle verloopt minder drastisch dan landelijk. In de Regio Zwolle 
daalde dit met 5,5 procent in de periode 2003–2016. Tot slot speelt de 
belastingaftrek voor zelfstandigen een belangrijke rol in het verklaren van 
het relatief groot aandeel zzp’ers in vergelijking met andere landen in de 
wereld. 

In de jaren 2015 en 2016 lijkt er zich een voorzichtige kentering voor te 
doen. Zo is in de Regio Zwolle het aantal werkzame personen met een vaste 
arbeidsrelatie in 2016, in vergelijking met 2015, onveranderd gebleven. 
Tegelijkertijd is de groei van het aantal zzp’ers aan het afvlakken. De 
conjunctuur speelt hier een rol. Tijdens de recente economische opleving is 
het aantal vacatures gestegen en neemt de kans op een baan als 
werknemer toe. Minder werkzoekenden kiezen (noodgedwongen) om te 
werken als zzp’er. In een krapper wordende arbeidsmarkt neemt immers 
de onderhandelingsmacht van werkenden ten opzichte van werkgevers toe. 
Te verwachten valt dat dit leidt tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
voor werknemers in de vorm van hogere lonen, hogere tarieven voor 
zzp’ers en meer vaste naast flexibele contracten. Werkenden geven 
namelijk in meerderheid de voorkeur aan een vast contract boven een 
flexibele arbeidsrelatie.28

Niettemin lijkt de grotere behoefte aan flexibiliteit van structurele aard te 
zijn. Dit wordt in belangrijke mate gedreven door veranderingen in de 
sectorstructuur, productiewijze en technologische ontwikkelingen, die 
resulteren in een beweging van productie in grote ondernemingen naar 
kleinschalige netwerken. Bedrijven moeten steeds meer flexibel werken als 
gevolg van toenemende concurrentie. Door snelle verandering van de vraag 

verandert de inhoud van het werk en is flexibele inzet steeds belangrijker. 
Ook demografie speelt een rol: ouderen zijn relatief vaak zzp’er. Figuur 3.2d 
maakt duidelijk dat in de Regio Zwolle de groep werkzame personen in de 
leeftijdscategorie 45–75 verhoudingsgewijs meer vertegenwoordigd is 
onder zelfstandigen dan onder werknemers met een vaste of flexibele 
arbeidsrelatie. Was in 2003 iets minder dan 50 procent van de zelfstandigen 
tussen de 45 en 75 jaar, in 2016 ligt dit aandeel op 60 procent. Ouderen met 
veel ‘onderhandelingskracht’ kunnen bewust voor het zzp-schap kiezen, en 
dat mogelijk combineren met wachtgeld. Maar vaak is er sprake van een 
noodgedwongen keuze: bijvoorbeeld wanneer ouderen worden ontslagen en 
weinig perspectief hebben op een baan in loondienst. De vergrijzing kan dus 
een deel van de groei van het aantal zzp’ers verklaren. Hierbij speelt ook 
nog de ruime arbeidsmarkt een rol die is ontstaan door de crisis. Het noopt 
veel werknemers als zzp’er aan de slag te gaan.29 

De opkomst van zzp’ers heeft verschillende consequenties. Zzp’ers hebben 
hun eigen functie in de economie: zij zorgen – samen met flexibele 
werknemers – voor aanpassingsvermogen bij bedrijven en in de economie 
en voorzien in een behoefte aan flexibiliteit en specialistische kennis. 
Ondernemerschap kan gepaard gaan met positieve externe effecten zoals 
innovatie en werkgelegenheid en draagt in dat geval bij aan de economi-
sche groei. Dit kan een reden zijn voor stimulering van ondernemerschap. 
Zzp’ers hebben in vergelijking met andere ondernemingen een bescheiden 
rol bij het creëren van innovaties, maar hebben soms de rol van toepasser 
van ontwikkelde kennis en van faciliteerder van innovaties. Een beperkt 
deel van de zzp’ers behoort tot de categorie ambitieuze ondernemers die 
relatief sterk bijdragen aan innovatie en economische groei. Het grootste 
deel van de zzp’ers is in vergelijkbare mate innovatief als een gemiddelde 
werknemer. De toename van het aantal zzp’ers in Nederland gaat dus niet 
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gepaard met een toename van de R&D-uitgaven; in die zin brengt de 
opkomst van zzp’ers in beperkte mate positieve externe effecten met zich 
mee. De opkomst van zzp’ers heeft veel meer een positief effect op het 
aantal gewerkte uren en de arbeidsparticipatie van bepaalde groepen. 
Sommigen zijn als zzp’er aan de slag, terwijl zij geen baan als werknemer 
konden vinden. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is hierdoor 
waarschijnlijk extra werkgelegenheid ontstaan, deels doordat zzp’ers tegen 
lagere kosten kunnen werken dan werknemers.

Voor zowel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie als zzp’ers geldt in 
veel gevallen dat zij geconfronteerd worden met een zekere mate van 
werkonzekerheid. De groei van flexwerk brengt een beperking van risico’s en 
kosten voor de werkgever met zich mee; flexwerkers zijn (soms) goedkoper 
en bij slechte bedrijfsprestaties of ziekte van de werknemer kunnen 
werkgevers gemakkelijker het tijdelijke arbeidscontract ontbinden dan wel 
niet verlengen. Hoe snel de flexibilisering doorzet verschilt per sector en 
beroepsniveau. Uit een studie van onder andere het UWV komt naar voren 
dat de flexibilisering het grootst is op de laagste beroepsniveaus. In de bouw 
bijvoorbeeld neemt het flexwerk toe en wordt steeds vaker gebruik gemaakt 
van zzp’ers. De stijging in het aantal flexibele contracten doet zich vooral voor 
bij werknemers die minder dan vier jaar werken. Dat zijn vaak jongeren. Het 
risico op inactiviteit bij flexwerkers is groter dan bij mensen met een vaste 
baan. Mensen met een vast dienstverband hebben een kans van 97 procent 
dat ze twee jaar later nog steeds betaald werk hebben. Bij mensen met een 
tijdelijk contract is dat 87 procent. De kans dat zij werkloos raken is vier keer 
zo groot als bij mensen met een vaste aanstelling.30

Technologische ontwikkeling en veranderende eisen aan werk
Technologie heeft invloed op omvang en kwaliteit van de werkgelegenheid. 
Nieuwe technologie neemt werk van mensen over, maar elke grote 
technologische verandering (industrialisering, automatisering, et cetera) 
heeft ook steeds nieuwe banen opgeleverd. Veelal gaat het om banen op een 
hoger niveau omdat er recente technologische kennis voor nodig is, juist in 
een periode waarin een nieuwe technologie zich aandient en nog relatief 
onbekend is in aard en toepassingspotentieel. De relatief recente opkomst 
van ICT aan het einde van de twintigste en het begin van de huidige eeuw is 
een belangwekkend voorbeeld waarbij deze technologische doorbraak 
inderdaad tot een aantal samenhangende ontwikkelingen heeft geleid zoals 
toegenomen (relatieve) vraag naar hoogopgeleiden, uitzonderlijk lage 
werkloosheid onder hoogopgeleiden, hoge economische groei, toenemende 
inkomensongelijkheid en snelle verstedelijking (zie ook de 2016-editie van 
Regio Zwolle Monitor). Maar de technologische vooruitgang levert ook banen 
in het middensegment of aan de onderkant van de arbeidsmarkt op. 

Parallel aan deze in belangrijke mate technologisch gedreven ontwikke-
lingen verandert het arbeidsaanbod. Het opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking is behoorlijk gestegen. Technische opleidingen zijn echter 
lange tijd weinig populair geweest. Hoewel het aantal deelnemers aan 
technische mbo-opleidingen nu weliswaar stijgt, is er nog steeds krapte in 
een flink aantal technische beroepen in de Regio Zwolle (zie figuur 3.2e). 
Met het oog op een aantal ontwikkelingen zoals de transitie naar een 
circulaire economie en de voortgaande digitalisering dreigen de tekorten op 
deze segmenten alleen maar verder toe te nemen.  De trends van 

FIGUUR 3.2D ONTWIKKELING LEEFTIJDSSAMENSTELLING ZELFSTANDIGEN EN WERKNEMERS IN DE REGIO ZWOLLE 
Aandeel van leeftijdscategorie zelfstandigen (linker diagram) en werknemers (rechter diagram), in %; 2003–2016

 

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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mechanisering, robotisering, big data en digitalisering, als uitvloeisel van de 
technologische ontwikkelingen, betekenen in eerste instantie verlies van 
banen. Een recent verschenen studie van McKinsey stelt dat in Nederland één 
miljoen banen op de tocht staan.31 Om diverse redenen staat daar tegenover 
dat er ook weer banen bijkomen, allereerst voor de makers en beheerders van 
die (ICT-)technologie. Maar ook omdat technologie tot een hogere graad van 
productie, procesbeheersing en dienstverlening leidt en daarvoor extra 
werknemers moeten worden ingezet. Daarnaast vergroot inzet van technologie 
de concurrentiepositie van individuele bedrijven en van regio’s, waardoor er 
nieuwe werkgelegenheid bijkomt of oude werkgelegenheid terugkeert. Deze 
ontwikkelingen maken dat de inzet van een groeiend aantal hoogopgeleide 
werknemers noodzakelijk is. De vraag is of dat ten koste gaat van de 
middelbaar opgeleide en laagopgeleide werknemers, of dat ook voor hen juist 
kansen biedt.

De ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid maken 
duidelijk dat het aandeel beroepen waarvoor vmbo of lager is vereist, tussen 
1996 en 2015 sterk is afgenomen, dat het mbo-niveau min of meer intact is 
gebleven, het hbo-segment groeide en dat het wo-segment redelijk constant 
is gebleven (zie figuur 3.2f). In vergelijking met andere landen is de 
zogeheten baanpolarisatie in Nederland bescheiden. Daar is de afname van 

het middensegment meestal groter. Voor deze verschillen worden twee 
verklaringen genoemd. De Nederlandse sectorstructuur, waar meer focus ligt 
op diensten en minder op industrie, en het feit dat middelbaaropgeleiden in 
Nederland over een relatief hoog vaardighedenniveau beschikken, zowel wat 

FIGUUR 3.2G ONTWIKKELING AANTAL BEROEPEN 
MET EEN LAAG, GEMIDDELD EN HOOG PROBLEEM-
OPLOSSEND VERMOGEN 
Index 1996=100; 1996–2016

Bron: UWV.

FIGUUR 3.2E TOP 20 MEEST GEVRAAGDE BEROEPEN 
IN DE ARBEIDSMARKTREGIO REGIO ZWOLLE 
Beroepen gerangschikt naar de gemiddeld meest openstaande vacatures; 2016

1  Hulpkrachten bouw en industrie 11  Timmerlieden

2   Elektriciens en elektronica monteurs 12  Schilders en metaalspuiters

3  Bouwarbeiders ruwbouw 13  Verzorgenden

4   Software- en applicatie ontwikkelaars 14  Bedieners mobiele machines

5   Transportplanners en logistiek 

 medewerkers
15  Technici bouwkunde en natuur

6   Bouwarbeiders afbouw 16  Lassers en plaatwerkers

7   Loodgieters en pijpfitters 17  Hoveniers, tuinders en kwekers

8   Metaalbewerkers en constructie-

medewerkers
18  Ingenieurs (geen elektrotechniek)

9   Machinemonteurs 19  Laders, lossers en vakkenvullers

10   Callcentermedewerkers outbound en 

overige verkopers
20  Vrachtwagenchauffeurs

Bron: UWV

FIGUUR 3.2F ONTWIKKELING SAMENSTELLING 
WERKGELEGENHEID NAAR BEROEPSNIVEAU 
Aandeel beroepen naar vereist opleidingsniveau, in %; 1996–2016

Bron: UWV.
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betreft reken- en taalvaardigheid als probleemoplossend vermogen.
Minstens zo belangrijk als de ontwikkelingen in de kwantiteit van de 
arbeidsvraag zijn de veranderingen in de kwaliteit. Die veranderingen zitten 
vooral in de banen zelf. Werknemers moeten met de technologie kunnen 
omgaan en door de technologie vallen er taken af of komen er nieuwe taken bij. 
In veel bedrijfstakken treedt een verschuiving op naar taken die een hoger 
opleidingsniveau vereisen. Dat heeft vooral te maken met nieuwe technolo-
gieën, zoals beheer van robots en computers, omgang met computerprogram-
ma’s, kwaliteitscontrole, et cetera. Door mechanisering, digitalisering en 
robotisering verdwijnen steeds meer routinematige taken. Daardoor schuift 
ook binnen het mbo-segment het competentieniveau dat van werknemers 
wordt gevraagd, naar boven op. Vooral de lagere en mbo-2-functies zijn het 
kwetsbaarst zijn voor technologische ontwikkelingen. Figuur 3.2g laat zien dat 
de omvang van beroepen met taken waarvoor een hoog probleemoplossend 
vermogen is vereist, in de periode 1996–2016 sterk is toegenomen. De 
beroepen met een laag probleemoplossend vermogen zijn in dezelfde periode 
juist sterk in omvang afgenomen. En afgaand op de ontwikkeling van het 
volume van beroepen met een gemiddeld probleemoplossend vermogen, dan 
lijken ook deze type beroepen steeds kwetsbaarder te worden. 

3.3  (MIS)MATCH OP DE REGIONALE 

 ARBEIDSMARKT

Mismatch op de arbeidsmarkt kan zich uiten aan de vraag- en aan de aanbod-
zijde van de arbeidsmarkt. Mismatch leidt tot meer lastig vervulbare vacatures. 
Werkzoekenden komen moeilijker aan werk en het werkloosheidsniveau ligt 
hoger. De mismatch kan een kwantitatief karakter hebben als er in absolute zin 
te weinig vraag of aanbod is. Het karakter kan ook kwalitatief van aard zijn. Dan 
is er wel vraag of aanbod, maar voldoet die op bepaalde criteria niet. Werkgevers 
zijn op zoek naar andere kwalificaties dan die werkzoekenden bezitten, of 
werkzoekenden stellen hogere eisen aan een baan dan werkgevers bieden.

Economische analyses duiden voor Nederland in het algemeen niet op een 
problematische mismatch tussen vraag en aanbod. In bepaalde segmenten 
van de arbeidsmarkt is er echter wel sprake van. Deze mismatch komt tot 
uitdrukking in moeilijk vervulbare vacatures, krapte in beroepen of juist 
overschotten aan werkzoekenden.32

Aantal nieuwe vacatures stijgt snel
De uitbreidingsvraag is een belangrijke bron van het ontstaan van nieuwe 
vacatures. Veel vacatures zijn daarnaast het gevolg van vervangingsvraag, 
vooral doordat werknemers met pensioen gaan en de arbeidsmarkt verlaten. 
Ook zijn in periodes van economische groei steeds meer mensen bereid van 
baan te veranderen (zogenaamde positieverbeteraars). Ook dit heeft nieuwe 
vacatures tot gevolg.

Figuur 3.3a geeft een indruk van de ontwikkeling van het aantal nieuw 
ontstane vacatures per jaar. Zowel voor Nederland als de arbeidsmarkt-
regio Regio Zwolle neemt sinds 2013 het aantal nieuwe vacatures per jaar 
toe; in de Regio Zwolle zelfs sneller dan landelijk. In het vierde kwartaal van 
2016 ontstonden er in Nederland 224.000 vacatures, in het tweede 

FIGUUR 3.3A ONTWIKKELING AANTAL ONTSTANE 
VACATURES IN DE ARBEIDSMARKTREGIO REGIO 
ZWOLLE EN NEDERLAND
Index 2012=100; 2012–2016

Bron: CBS en UWV (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).

REGIO ZWOLLE: BESTUURSREGIO EN ARBEIDSMARKT-
REGIO
De Regio Zwolle Monitor brengt de economische ontwikkeling in beeld 
van de Regio Zwolle. Cijfers zijn zoveel als mogelijk gepresenteerd 
voor het gebied van de twintig samenwerkende gemeenten, verenigt 
in de bestuursregio Regio Zwolle. Op het gebied van arbeidsmarkt-
informatie zijn data, veelal ontsloten via het UWV, niet zelden alleen 
beschikbaar op het ruimtelijk schaalniveau van arbeidsmarktregio’s. 
In het geval van de Regio Zwolle overlapt de gelijknamige arbeids-
marktregio gedeeltelijk de bestuursregio van twintig gemeenten. Tot 
de arbeidsmarktregio Regio Zwolle behoren de volgende veertien 
gemeenten: Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, 
Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, 
Zwartewaterland en Zwolle. Enkele keren is cijfermateriaal geaggre-
geerd op arbeidsmarktregio gebruikt. Bij de presentatie en bespreking 
van (arbeidsmarkt)cijfers is zo goed als mogelijk vermeld op welk 
ruimtelijk schaalniveau de cijfers betrekking hebben. 
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kwartaal van 2017 is de aanwas van nieuwe vacatures per kwartaal al 
opgelopen tot 278.000. In de Regio Zwolle ontstonden in heel 2016 
ongeveer 45.000 vacatures (gemiddeld 3.700 per maand), waarmee het 
verhoudingsgewijs Nederland overtreft qua groei van het aantal ontstane 
vacatures. Figuur 3.3b toont per kwartaal de omvang en ontwikkeling van 
de ontstane vacatures in de arbeidsmarktregio Regio Zwolle. De figuur 
maakt duidelijk dat vanaf eind 2016 de vraag naar arbeid nog eens extra is 
aangetrokken. Voor werkgevers in de regio dreigt hiermee het tekort van 
geschikt personeel alsmaar nijpender te worden. 

Gemiddelde spanning op de regionale arbeidsmarkt 
De arbeidsmarktregio Regio Zwolle verandert van een ruime arbeidsmarkt 
in een arbeidsmarkt met een gemiddelde spanning. De gemiddelde 
spanning op de arbeidsmarkt in Regio Zwolle betekent dat vraag en aanbod 
redelijk in evenwicht zijn. Minder werkzoekenden en meer vacatures leiden 
tot een verbeterde concurrentiepositie van werkzoekenden. Gemiddeld 
genomen nemen hun kansen op het vinden van werk toe. Werkgevers 
ondervinden daarentegen meer knelpunten bij het invullen van vacatures. 
Deze situatie doet zich niet alleen in de arbeidsmarktregio Regio Zwolle 
voor, in vrijwel alle arbeidsmarktregio’s is de arbeidsmarkt krapper 
geworden. Er zijn echter grote verschillen tussen beroepsklassen én 
binnen beroepsklassen als het gaat om de kans op werk.

Figuur 3.3c geeft voor de arbeidsmarktregio Regio Zwolle een overzicht van 
beroepsklassen gerangschikt naar de mate van spanning tussen vraag en 

FIGUUR 3.3B ONTSTANE VACATURES PER  KWARTAAL 
IN DE ARBEIDSMARKTREGIO REGIO ZWOLLE 
In absolute aantallen; 2011/2e kwartaal–2017/2e kwartaal (per kwartaal)

Bron: UWV (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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FIGUUR 3.3C SPANNING TUSSEN VRAAG EN AANBOD OP DE ARBEIDSMARKT IN DE ARBEIDSMARKTREGIO REGIO ZWOLLE
Gemiddelde scores Spanningsindicator Arbeidsmarkt per beroepsklasse(BRC33); 2017

Bron: UWV (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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aanbod van personeel in het betreffende beroepsklasse. Deze  rangschikking 
is tot stand gekomen op basis van de Spanningsindicator Arbeidsmarkt. Deze 
door het UWV vervaardigde indicator geeft de spanning weer tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt. Het wordt gebruikt om aan te geven of een 
segment op de arbeidsmarkt ruim of krap is. De Spanningsindicator 
Arbeidsmarkt wordt berekend door het aantal (op internet) openstaande 
vacatures te delen door het aantal bij UWV ingeschreven niet-werkende 
werkzoekenden die korter dan een half jaar werkloos zijn; de verhouding 
tussen openstaande vraag en direct beschikbaar aanbod. De Spanningsindi-
cator Arbeidsmarkt kan een getal geven tussen 0 en oneindig.34 Hoe hoger 
het getal, hoe hoger de spanning op de arbeidsmarkt voor werkgevers. Bij 
een indicator van 0 is de arbeidsmarkt zeer ruim, want er zijn geen 
openstaande vacatures en wel kortdurend werklozen. Bij veel openstaande 
vacatures ten opzichte van het aantal kortdurend werklozen is de arbeids-
markt zeer krap. Er wordt uitgegaan van een indeling in vijf categorieën: zeer 
ruim (0 tot 0,5), ruim (0,5 tot 1,0), gemiddeld (1,0 tot 1,5), krap (1,5 tot 2,0) en 
zeer krap (2,0 of meer).35 

Kansrijke beroepen in ICT, techniek, bouw, logistiek en zorg
Krapte blijkt zich vooral te manifesteren in de ICT beroepsklasse. Het gaat 
onder andere om programmeurs voor specifieke programmeertalen, 
systeemanalisten en -ontwikkelaars. Maar de uitkomsten gepresenteerd in 
figuur 3.3c vertellen niet het hele verhaal; het presenteert de gemiddelden 
per beroepsklasse. Binnen verschillende klassen, ook al zijn ze gekwalifi-
ceerd als gemiddeld qua spanning, zijn er bepaalde beroepssegmenten 
waarvoor weldegelijk sprake is van krapte. Uit recent UWV-onderzoek komt 
naar voren dat er in de arbeidsmarktregio Regio Zwolle overduidelijke 
knelpunten zijn binnen de klassen techniek, bouw, transport en logistiek en 
zorg en in enkele nichemarkten, zoals hoveniers, hoogopgeleid administratief 
personeel en personeel orde en veiligheid. Binnen de techniek gaat het om 
beroepen als onderhoudsmonteur, CNC-draaier, elektricien, loodgieter, 
ontwerper-constructeur en werkvoorbereider-calculator. Door het 
aantrekken van de bouwsector is er meer vraag naar vakmensen. Metselaars 
en timmerlieden zijn daar een sprekend voorbeeld van. In de transport en 
logistiek komen ook steeds meer moeilijk vervulbare vacatures voor, hoewel 
het vaak functies van tijdelijke aard zijn. Met het aantrekken van de economie 
is het lastiger om vrachtwagenchauffeurs te vinden. Naast distributiechauf-
feur zijn met name vacatures voor gespecialiseerd vervoer moeilijk te 
vervullen (autolaadkraan, gevaarlijke stoffen, tankauto). Het gaat vooral om 
chauffeurs die in het bezit zijn van de juiste certificaten en type rijbewijs. 
Verder zijn er ook in de zorg meer krapteberoepen dan ongeveer twee jaar 
geleden toen veel zorgorganisaties nog middenin grote reorganisatierondes 
zaten. Werkgevers ervaren bijvoorbeeld problemen bij het werven van met 
name gespecialiseerde verpleegkundigen.36

Voor de meeste van de hierboven genoemde beroepen is het waarschijnlijk dat 
ook de komende jaren de krapte zal aanhouden of zelfs zal toenemen. Met het 

FIGUUR 3.3D TOP 10 KRAPTE- EN OVERSCHOT-
BEROEPEN IN DE ARBEIDSREGIO REGIO ZWOLLE
Overzicht van beroepen met een krappe en een ruime arbeidsmarkt, gebaseerd 

op de scores Spanningsindicator Arbeidsmarkt per beroepsgroep; 2017 

KRAPTEBEROEPEN OVERSCHOTBEROEPEN

1. Artsen 6,57 1. Maatschappelijk werkers 0,13

2. Verpleegkundigen (mbo) 6,04
2.  Fotografen en interieurontwer-

pers
0,14

3. Machinemonteurs 5,87
3.  Winkeliers en teamleiders detail-

handel
0,15

4. Automonteurs 5,51
4.  Chauffeurs auto’s, taxi’s en 

bestelwagens
0,20

5.  Software- en applicatieont-

wikkelaars
4,96 5. Journalisten 0,24

6. Keukenhulpen 3,65
6.  Managers gespecialiseerde 

dienstverlening
0,24

7.  Gespecialiseerd verpleeg-

kundigen
3,16

7.  Kappers en schoonheidsspeci-

alisten
0,25

8.  Ingenieurs (geen elektro-

techniek)
3,01 8. Kinderopvangmedewerkers 0,27

9. Loodgieters en pijpfitters 2,59 9. Administratief medewerkers 0,29

10.  Technici bouwkunde en 

natuur
2,34 10. Sportinstructeurs 0,31

 

Bron: UWV (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).

FIGUUR 3.3E SKILLS MATCH WERKNEMERS WOON-
ACHTIG IN DE REGIO ZWOLLE EN NEDERLAND
Verdeling uitkomsten Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden waarin  gevraagd 

naar de mate waarin kennis en vaardigheden aansluiten bij het niveau van het 

huidige werk van werknemers wonend in de Regio Zwolle en Nederland; 2016 

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).

n Zeer krap   n Krap   n Ruim   n Zeer ruim   

REGIO ZWOLLE

NEDERLAND

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6,0 63,1 30,9

5,5 62,2 32,3

n Ondergekwalificeerd   n Match   n Overgekwalificeerd   

MONITOR 2017



doorzetten van de economische groei neemt het aantal vacatures toe (zie ook 
figuur 3.3b). Bovendien gaat door de vergrijzing veel ervaren personeel met 
pensioen. En vaak is de instroom uit het onderwijs onvoldoende om in de – 
hieruit voortvloeiende – vervangingsvraag te voorzien. Voor werkzoekenden in 
deze segmenten nemen aldus de kansen op het vinden van werk toe. 

Administratieve beroepen minder kansrijk
De toenemende spanning op de arbeidsmarkt betekent dat de concurrentie-
positie van de gemiddelde werkzoekende het afgelopen jaar verbeterde. Toch 
blijkt dit voor sommige beroepsklassen in de Regio Zwolle niet van 
toepassing te zijn (zie figuur 3.3c). De beperkte spanning voor deze 
beroepsklassen leidt ertoe dat werkzoekenden veel concurrentie ervaren 
binnen het betreffende segment op de arbeidsmarkt. Bedrijfseconomische en 
administratieve beroepen springen hierbij in het oog. Het UWV heeft becijferd 
dat ongeveer één op de zes van alle werkenden een bedrijfseconomisch of 
administratief beroep heeft. Die verhouding geldt ook voor werkzoekenden, 
zowel landelijk (17 procent) als in de arbeidsmarktregio Regio Zwolle (16 
procent).37 Ondanks dat er verhoudingsgewijs veel vacatures ontstaan voor 
administratief werk, staan daar evenzoveel, elkaar beconcurrerende, 
werkzoekenden tegenover. Voor vacatures in ICT, techniek en zorg is de 
concurrentie bijvoorbeeld een stuk minder groot. 

Structurele veranderingen in deze beroepsklasse raken potentieel veel 
mensen op de arbeidsmarkt. Door digitalisering en automatisering 
verdwijnen steeds meer administratieve beroepen, in het bijzonder de 
beroepen die bestaan uit de uitvoering van weinig tot middelmatig complexe 
taken. Repeterende taken in dienstverleningsprocessen zijn hier een 
voorbeeld van. Klanten regelen hun zaken vaker online en de invoer van 

gegevens wordt geautomatiseerd. Hierdoor verdwenen en verdwijnen veel 
banen bij bijvoorbeeld banken. Naar verwachting gaat deze ontwikkeling de 
komende jaren door en verdwijnt nog meer werk in (financieel-) administra-
tieve beroepen. Mensen die hierin hun baan kwijtraken, hebben een relatief 
grote kans op langdurige werkloosheid. Daarentegen groeit op hoger/
wetenschappelijk niveau het aantal bedrijfseconomische en administratieve 
beroepen. Controle van gegevens, analytische vaardigheden en advies aan 
klanten worden steeds belangrijker voor bedrijven. Op dit moment kunnen 
veel van deze taken (nog) niet geautomatiseerd worden.38 

Skills (mis)match
De match tussen werknemers en banen is vaak niet perfect. De benodigde 
skills van een werknemer sluiten onvoldoende aan op de skills die een baan 
vraagt. Er is dan sprake van een kwalitatieve mismatch: medewerkers zijn 
onder- of overgekwalificeerd. Op basis van de Nationale Enquête Arbeids-
omstandigheden (NEA)39 is een indruk verkregen van de mate waarin dit het 
geval is. Figuur 3.3e geeft aan dat 63 procent van de werknemers wonend in 
de Regio Zwolle vindt dat zijn of haar kennis en vaardigheden goed 
aansluiten op zijn of haar huidige werk. Met 62 procent is de match voor 
Nederland in zijn geheel iets minder goed. Opvallend genoeg vindt bijna een 
derde van de werknemers dat hij of zij overgekwalificeerd is. Landelijk is dit 
aandeel bijna 1,5 procent groter dan in de Regio Zwolle. Daartegenover staat 
dat in de Regio Zwolle relatief iets meer werknemers zich onderge-
kwalificeerd vinden dan vanuit landelijk perspectief. 

De mate waarin werknemers vinden dat hun kennis en vaardigheden 
aansluiten bij hun werk varieert per sector. Figuur 3.3f geeft voor de Regio 
Zwolle per sector een indruk van de match tussen de skills van 

FIGUUR 3.3F SKILLS MATCH NAAR SECTOR VAN WERKNEMERS WOONACHTIG IN DE REGIO ZWOLLE* 
Verdeling uitkomsten Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden waarin gevraagd naar de mate kennis en vaardigheden aansluiten bij het niveau van het huidige werk van 

 werknemers wonend in de Regio Zwolle; 2016 

* Alleen de sectoren met voldoende respondenten zijn opgenomen in de figuur.

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie). 
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 werknemers en de skills die hun werk vereisen. Te zien is dat in de 
Bouwnijverheid en Zorg en Welzijn de match het beste is; meer dan 70 
procent van de werknemers in deze sectoren – circa 10 procentpunt boven 
het regionale gemiddelde – vinden dat hun kennis en vaardigheden passen 
bij het niveau van hun werk. Anders is dit in de sectoren onderaan de lijst. 
Iets meer dan de helft van de werknemers vindt hun baan passen bij hun 
kennis en vaardigheden. Met name Verhuur/overige diensten, Horeca en 
Vervoer en opslag scoren in dit opzicht ondermaats. Verhoudingsgewijs 
vinden veel werknemers in deze sectoren zich overgekwalificeerd ten 
opzichte van het niveau van hun huidige werk. Verschillende oorzaken 
kunnen hier aan ten grondslag liggen. De inhoud van het werk is veranderd, 
mogelijk onder invloed van technologische ontwikkelingen. Het werk vraagt 
daardoor andere skills of minder vakmanschap; werknemers stellen 
hogere eisen aan hun baan. Een ander aspect dat kan meespelen is de 
toetreding van goedkopere, minder vakbekwame werknemers, in de ogen 
van de zittende werknemers. Zeker in de sectoren Horeca en Vervoer en 
opslag kunnen de potentiele risico’s op verdringing ertoe leiden dat 
werknemers hun kennis en vaardigheden hoger inschatten dan anderen. 

De cijfers over de mate van matching tussen skills van werknemers en hun 
huidige werk geven onder andere een indicatie voor de potentiele behoefte 
aan scholing en de wijze van invulling van de personeelsplanning. Door 
middel van te investeren in continue opleiding en ontwikkeling van 
werknemers (Leven Lang Leren), meer passend bij de veranderende taken, 
kan bijdragen aan de vermindering van mismatches. Ook geven de cijfers 
over de huidige (mis)match werkgevers een indicatie voor de benodigde 
kwaliteiten, achtergrond en ervaring van potentieel nieuwe werknemers. 
Het helpt bij het beter in kaart brengen van de (toekomstige) personeelsbe-
hoefte. In de volgende sectie (3.4) wordt nader ingegaan op wat de opgaven 
en behoeften zijn van ondernemers in de Regio Zwolle op het gebied van 
personeelsplanning en de employability van hun medewerkers. 

3.4   LOOPBAANONTWIKKELING WERK-

NEMERS IN DE REGIO ZWOLLE 

Scholing voor werkenden blijft achter 
Het vermogen van werknemers hun huidige werk te behouden of nieuw werk 
te verkrijgen wordt employability genoemd. Om als werknemer voortdurend 
in staat te zijn te voldoen aan de nieuwe eisen die aan hen worden gesteld, 
wordt een belangrijke rol toegedicht aan scholing. Leven Lang Leren (LLL) is 
in dit kader bijvoorbeeld een ontwikkeling die helpt bij het employable dan 
wel goed aangesloten zijn op de arbeidsmarkt van werknemers. Echter, uit 
diverse studies blijkt dat het onderwijs voor volwassenen vaak slecht 
aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt en is de scholingsintensiteit 
afgenomen.40 Nederland behoort dan ook niet tot de koplopers in Europa op 

het gebied van Leven Lang Leren. In vergelijking met omringende landen 
neemt Nederland een middenpositie in. Nederland scoort lager dan de 
Scandinavische landen, maar hoger dan België, Duitsland, Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk. Dit komt onder meer tot uiting in de vanaf 2004 
gemeten daling van het gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer of 
werkzoekende. Verder is gebleken dat opleidingen en cursussen vaak te kort 
zijn en teveel gericht op de huidige functie of zelfs bedrijfsspecifiek zijn. De 
opleidingen zijn in geringe mate gericht op substantiële veranderingen in de 
werkomgeving of op alternatieve mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor het 
geval iemand zijn baan kwijtraakt. Werknemers, met name ouderen, die hun 
baan verliezen zijn gedurende hun dienstverband vaak onvoldoende getraind 
en hebben daardoor moeite opnieuw in hetzelfde beroep of dezelfde branche 
aan de slag te gaan. En een nieuwe baan verwerven in een ander beroep of 
bedrijfstak is bijna uitgesloten. 

Loopbaanontwikkeling werknemers vooral gericht op huidig beroep 
Aan de hand van de eerste, voorlopige resultaten van het onderzoek 
‘Investeren in mensen’, uitgevoerd onder de ondernemers gevestigd in de 
Regio Zwolle, is onder andere nagegaan in welke mate zij nu en in de 
toekomst behoefte hebben aan extra personeel (zie tekstbox). Daarbij is 
gekeken naar wat de ondernemers doen aan de motivatie en inzetbaarheid 
van hun personeel, via opleidings- en ontwikkeltrajecten. Het geeft een 
indicatie van het belang dat ondernemers in de Regio Zwolle hechten aan 
Leven Lang Leren om hun werknemers inzetbaar te houden.
  
Van de ondervraagde ondernemers in de Regio Zwolle blijkt voor nu en in 
de toekomst (over drie jaar) respectievelijk 34 procent en 42 procent te 

INVESTEREN IN MENSEN 
In opdracht van VNO-NCW – MKB Regio Zwolle is in het najaar van 2017 
de stand van zaken met betrekking tot strategisch HR-beleid en de 
behoefte aan (bij)scholing van het bedrijfsleven in de Regio Zwolle 
onderzocht. Dit is gedaan in het kader van het onderzoek ‘Investeren in 
mensen’. Door middel van een vragenlijst onder een representatieve 
groep van 500 ondernemers met vijf of meer medewerkers (MKB en 
grootbedrijf) in de Regio Zwolle is geïnventariseerd hoe het bedrijfs-
leven omgaat met de in- en uitstroom van werknemers en de 
ontwikkeling en inzetbaarheid van werknemers. Met de resultaten van 
de peiling wordt beoogd bij te dragen aan het regionale arbeidsmarkt-
beleid, zodat het beter kan inspelen op de wensen en behoeften van 
ondernemers in de Regio Zwolle. ‘Investeren in mensen’ is onderdeel 
van de Human Capital Agenda die ondernemersorganisaties, 
onderwijsinstellingen, het Werkbedrijf en de Regio Zwolle samen 
ontwikkelen. Het Zwolse bureau Right Marktonderzoek heeft het 
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is mogelijk gemaakt met een 
subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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kampen met een personeelstekort (figuren 3.4a en 3.4b). Slechts 3 procent 
van de ondernemers geeft aan juist een overschot aan personeel te 
verwachten, maar bij 4 procent is er nu al sprake van een overschot aan 
personeel. Van de ondervraagde ondernemers heeft 61 procent momenteel 
genoeg personeel. In de toekomst verwacht 56 procent van de onderne-
mers in de Regio Zwolle over genoeg personeel te beschikken. 

De bedrijven die aangaven over drie jaar een personeelstekort te 
verwachten, voorzien dit vooral voor beroepen in de sfeer van techniek, 
productie en bouw (figuur 3.4c). Het bevestigt het beeld dat naar voren 
komt uit de UWV-cijfers die in sectie 3.3 zijn gepresenteerd. Hier ligt een 
opgave om (potentiële) werkzoekenden te koppelen aan beroepen waar een 
tekort aan is in de regio. Zo liggen er extra kansen voor werkzoekenden als 
zij zoeken buiten het eigen beroep, of het beroep waarvoor zij zijn opgeleid. 
Aanvullende scholing draagt in veel gevallen bij aan een succesvolle 
overstap naar een andere beroep.41 

Als vervolgens wordt gekeken naar het belang dat ondernemers in de Regio 
Zwolle hechten aan de ontwikkeling van hun personeel, dan blijkt dat het 
accent ligt op de huidige functie en daarbij horende taken van de werkne-
mers (zie figuur 3.4c). Iets meer dan 70 procent van de ondervraagde 
ondernemers vindt het in zekere mate belangrijk dat de werknemers zich 
uitgedaagd blijven voelen in een hun werk. Dit kan opgevat worden als het 
stimuleren van informeel leren; een persoon leert informeel wanneer hij of 
zij zich graag iets eigen maakt, zonder dat er sprake is van een geplande en 
geïnstitutionaliseerde activiteit.42 Een zelfde deel van de ondernemers geeft 
aan dat bijscholing een enigszins tot grote rol speelt bij het inzetbaar houden 
van hun personeel; dat ze zich in voldoende mate kunnen aanpassen aan 
veranderende werkzaamheden binnen hun functie. Hieruit blijkt dat de 
ontwikkelmogelijkheden voor werknemers vooral gericht zijn op de huidige 
functie. Omscholing, gericht op de vervulling van een andere functie, speelt 
namelijk een veel minder belangrijke rol bij de ondervraagde ondernemers. 

FIGUUR 3.4C VERWACHTE PERSONEELSKRAPTE BIJ 
BEDRIJVEN IN DE REGIO ZWOLLE NAAR VAKGEBIED
Verdeling uitkomsten ‘Investeren in mensen’ waarin ondernemers die over drie 

jaar personeelskrapte verwachten is gevraagd naar de vakgebieden waarop zij 

krapte verwachten; 2017 

Bron: Onderzoek Investeren in mensen (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum 

Technologie). 

FIGUUR 3.4A HUIDIGE PERSONEELSBEHOEFTE BIJ 
BEDRIJVEN IN DE REGIO ZWOLLE 
Verdeling uitkomsten ‘Investeren in mensen’ waarin ondernemers in de Regio 

Zwolle is gevraagd naar de huidige personeelsbehoefte; 2017 

 

Bron: Onderzoek Investeren in mensen (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum 

Technologie).     
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FIGUUR 3.4B TOEKOMSTIGE PERSONEELSBEHOEFTE 
BIJ BEDRIJVEN IN DE REGIO ZWOLLE 
Verdeling uitkomsten ‘Investeren in mensen’ waarin ondernemers in de Regio 

Zwolle is gevraagd naar de personeelsbehoefte over drie jaar; 2017 

Bron: Onderzoek Investeren in mensen (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum 

Technologie). 
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Maar bij ongeveer 30 procent van de ondernemers speelt het omscholen van 
hun personeel een rol. Zeker bij 70 procent van de ondernemers staat de 
brede inzetbaarheid van hun personeel (nog) niet op het netvlies. 

De mate waarin ondernemers daadwerkelijk investeren in de ontwikkeling 
van hun personeel wordt zichtbaar in de deelnamecijfers aan ontwikkeltra-
jecten. Figuur 3.4e toont dat bij iets meer dan 35 procent van de onder-
vraagde ondernemers de werknemers gemiddeld één keer per jaar een 
cursus of opleiding volgen. Bij 30 procent van de ondernemers neemt het 
personeel minder dan gemiddeld één keer per jaar deel aan een ontwikkel-
traject. Een kwart van de ondervraagde ondernemers gaf aan dat het 
personeel gemiddeld twee keer of vaker per jaar op cursus gaat. Daar 
tegenover staat een aandeel van 9 procent dat zijn of haar personeel nooit 
laat deelnemen aan een cursus of opleiding. Gevraagd naar de redenen 
waarom werknemers nooit deelnemen aan ontwikkeltrajecten, dan geeft 
ruim 60 procent van deze groep ondernemers aan dat ontwikkelingen geen 
rol spelen in hun branche. Opvallend is dat een minderheid van de 
ondernemers (10 procent) het hebben van onvoldoende budget aanvoert 
als reden om het personeel niet deel te laten nemen aan ontwikkeltra-
jecten. Maar ook onvoldoende tijd beschikbaar (25 procent) en het uitblijven 
van het gewenste resultaat (20 procent) zijn beweegredenen van onderne-

mers in de Regio Zwolle om personeel niet te laten deelnemen in 
ontwikkeltrajecten. 

Er zijn verschillende manieren om de vraag van werkgevers en het aanbod 
van werkenden zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Continue 
scholing van werkenden (Leven Lang Leren) is er één van. De eerste 
resultaten uit ‘Investeren in mensen’ laten zien dat ondernemers in de 
Regio Zwolle hier tot op zekere hoogte invulling aan geven. De onderne-
mers zijn zich bewust van het belang van informeel leren op de werkvloer 
en formeel leren via bijscholing. Met andere woorden, de kwalificering van 
werkenden richt zich op het gebied waarbinnen iemand al werkzaam is. 
Omscholing, scholing die gericht is op een andere functie, eventueel buiten 
het huidige werkgebied, blijkt in minder mate een rol te spelen bij de 
ondervraagde werkgevers. Een reden hiervoor kan zijn het zogeheten 
‘hold-up-probleem’.41 Dat is de onzekerheid of de baten te verzilveren zijn 
door degene, in dit geval de werkgever, die de investering doet. Bij een 
scholings- of loopbaantraject kunnen de maatschappelijke baten veel hoger 
zijn dan de individuele baten voor de (oude) werkgever of werknemer, zeker 
wanneer op langere termijn langdurige werkloosheid wordt voorkomen. 
Daarnaast kunnen opbrengsten van investeringen voor een deel terecht-
komen bij een toekomstige werkgever. 

FIGUUR 3.4D BELANG VAN ONTWIKKELING VAN 
WERKNEMERS 
Verdeling reacties van ondernemers op stellingen die ingaan op in hoeverre 

 ondernemingen in de Regio Zwolle belang hechten aan motivering en bij- 

en  omscholing van werknemers; 2017 

A   Het binden en boeien van werknemers, zodat werknemers zich uitgedaagd blijven voelen 
in hun huidige functie.

B   Het bijscholen van werknemers, zodat werknemers zich aan kunnen passen aan veran-
derende werkzaamheden.

C   Het omscholen van werknemers, zodat werknemers een andere functie kunnen vervullen.

Bron: Onderzoek Investeren in mensen (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum 

Technologie). 

FIGUUR 3.4E DEELNAME VAN WERKNEMERS AAN 
ONTWIKKELTRAJECTEN 
Gemiddelde frequentie per jaar van deelname aan een cursus of opleiding; 2017 

Bron: Onderzoek Investeren in mensen (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum 

Technologie). 
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3.5   FAMILIEBEDRIJVEN EN DE 

 REGIONALE ARBEIDSMARKT 

Bovengemiddeld aantal familiebedrijven
De Regio Zwolle telde volgens de door het CBS gehanteerde definitie (zie 
tekstbox) op 1 januari 2016 bij elkaar 16.805 vestigingen van familiebe-
drijven.44 Daarmee maakten familiebedrijven 73 procent uit van het totaal 
aantal vestigingen in de Regio Zwolle (zie figuur 3.5a). Het aandeel 
vestigingen van familiebedrijven in heel Nederland is 66 procent. De Regio 
Zwolle heeft naar verhouding een hoger aandeel vestigingen van 

familiebedrijven dan Nederland als geheel. De bedrijfstak met het grootste 
aantal familiebedrijven in de Regio Zwolle is de Groot- en detailhandel 
(4.065 vestigingen). Landbouw, bosbouw en visserij komt met 3.775 
vestigingen op de tweede plaats, maar heeft relatief gezien het hoogste 
aandeel familiebedrijven. Met 93 procent van alle vestigingen komt het 
familiebedrijf in de agrarische sector ten opzichte van andere bedrijfs-
takken veruit het meeste voor. 

Het grootste aantal familiebedrijven komt voor in de grootteklasse tot 10 
werkzame personen. In de Regio Zwolle telde deze grootteklasse op 1 januari 
2016 met 15.225 vestigingen 91 procent van het totaal aantal familiebe-
drijven. In Nederland als geheel is het aandeel familiebedrijven in deze 
grootteklasse ten opzichte van andere grootteklassen met 89 procent redelijk 
vergelijkbaar.45 In de grootteklasse tot 10 werkzame personen is het aandeel 
familiebedrijven ten opzichte van alle bedrijven ook het hoogst (zie figuur 

FIGUUR 3.5A AANDEEL VESTIGINGEN FAMILIE-
BEDRIJVEN PER SECTOR IN DE REGIO ZWOLLE EN 
NEDERLAND
Aandeel vestigingen familiebedrijven in totaal aantal vestigingen per sector in %; 2016 

Bron: CBS (bewerking: Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven). 

FAMILIEBEDRIJVEN
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit jaar in opdracht 
van de Regio Zwolle Monitor en het Landelijk Expertisecentrum 
Familiebedrijven voor het eerst in kaart gebracht hoe familiebedrijven 
over de Regio Zwolle verdeeld zijn en hoeveel werknemers uit de 
Regio Zwolle een baan hebben bij een familiebedrijf. Daarnaast zijn 
de baankenmerken en kenmerken van werknemers die wonen in de 
Regio Zwolle per gemeente in een maatwerktabel bij elkaar gebracht. 
Hierdoor is er nu meer inzicht in hoe belangrijk familiebedrijven zijn 
voor de regionale arbeidsmarkt.

Voor het in kaart brengen van familiebedrijven heeft het CBS gebruik 
gemaakt van de Europese definitie over familiebedrijven. Volgens 
deze definitie is een onderneming een familiebedrijf wanneer de 
meerderheid van de zeggenschap (of besluitvormingsrechten) direct 
of indirect in handen is van de persoon die de onderneming opgericht 
of verworven heeft of van zijn/haar familie of afstammelingen. De 
definitie omvat ook eerste generatie familiebedrijven die nog niet aan 
een volgende generatie zijn overgedragen. Voor beursgenoteerde 
bedrijven wordt een grens van 25 procent of meer van de totale 
zeggenschap gehanteerd. Daarnaast moet volgens de door het CBS 
gehanteerde definitie tenminste één vertegenwoordiger van de 
familie formeel betrokken zijn bij het bestuur van de onderneming. 

Hoewel de definitie ook eenmanszaken en zelfstandigen omvat (mits 
er een juridische entiteit is die kan worden overgedragen) zijn bij de 
identificatie ondernemingengroepen met één werkzame persoon 
buiten beschouwing gelaten. De reden is dat er wel een juridische 
eenheid kan zijn, maar daar waar de eigen arbeid vrijwel de enige 
productiefactor in het bedrijf is, is met de beschikbare registerinfor-
matie van het CBS niet vast te stellen of er andere overdraagbare 
productiefactoren (of ondernemingsgoodwill) zijn om het bedrijf voor 
te zetten. Maatschappen en vennootschappen zijn ongeacht hun 
grootte wel allemaal meegenomen.
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3.5b). In de Regio Zwolle is dit aandeel 77 procent, iets meer dan het 
landelijke percentage voor deze grootteklasse van 75 procent. Bij de grotere 
bedrijven met meer dan 50 werkzame personen komen beduidend minder 
familiebedrijven voor. In de Regio Zwolle vallen vijftien familiebedrijven in de 
categorie grootste bedrijven met 250 of meer werkzame personen. 

Een derde van alle banen bij familiebedrijven
Familiebedrijven leveren een aanzienlijke bijdrage aan de regionale 
werkgelegenheid. Van alle werknemers die wonen in de Regio Zwolle heeft 
33 procent een baan bij een familiebedrijf. Op 1 januari 2016 waren dit bij 
elkaar opgeteld 97.000 banen. Samen met de provincie Overijssel heeft de 
Regio Zwolle hiermee het hoogste aandeel werknemersbanen bij 
familiebedrijven. In heel Nederland heeft 29 procent van alle werknemers 
een baan bij een familiebedrijf. Binnen de Regio Zwolle is Urk de gemeente 
met het hoogste aandeel inwoners (46 procent) dat werkzaam is bij een 
familiebedrijf (zie figuur 3.5c). 

Als wordt gekeken naar de arbeidsduur van deze banen dan gaat het 
relatief vaak om voltijdsbanen. Bij familiebedrijven is namelijk 47 procent 
van de banen voltijds, tegenover 43 procent bij niet-familiebedrijven. Maar 

ook komen bij familiebedrijven relatief meer banen voor met een 
arbeidsduur van minder dan 12 uur per week (21 procent ten opzichte van 
14 procent bij niet-familiebedrijven). Daar staat dan wel tegenover dat er bij 
familiebedrijven ook relatief meer banen met een arbeidsduur van 35 uur 
of meer zijn (48 procent tegenover 43 procent bij niet-familiebedrijven). 

Familiebedrijven zijn betrokken bij de regio 
Naast een definitie vanuit het eigendom kunnen familiebedrijven worden 
getypeerd doordat zij andere beslissingen nemen dan niet-familiebedrijven. 
In plaats van korte termijn winstmaximalisatie denken veel familiebedrijven 
in lange termijn over generaties heen. Daarbij zijn familiebedrijven meestal 
sterk geworteld in hun regionale omgeving. Familiebedrijven hechten waarde 
aan de relatie met hun werknemers en de reputatie van het bedrijf en de 
familie. Hierdoor tonen familiebedrijven vaak een grote maatschappelijke 
betrokkenheid.46 Ze zijn nauw verbonden bij de lokale gemeenschap wat 
onder andere tot uitdrukking komt in bijdragen in de vorm van sponsoring en 
donaties aan lokale sportclubs, kerken en scholen.47 Deze betrokkenheid van 
familiebedrijven met de regio waarin zij gevestigd zijn, wordt weerspiegeld in 
de herkomst van de werknemers. Zo is gebleken uit de CBS-cijfers met 
betrekking tot de regionale arbeidsmarkt dat van alle werknemers die wonen 

FIGUUR 3.5B  AANDEEL VESTIGINGEN FAMILIE-
BEDRIJVEN PER GROOTTEKLASSE IN DE REGIO 
 ZWOLLE EN NEDERLAND
Aandeel vestigingen familiebedrijven in totaal aantal vestigingen per sector in %; 2016 

Bron: CBS (bewerking: Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven). 

FIGUUR 3.5C AANDEEL BANEN VAN WERKNEMERS 
BIJ FAMILIEBEDRIJVEN IN DE REGIO ZWOLLE EN 
 NEDERLAND 
Aandeel banen van werknemers bij familiebedrijven in de totale werkgelegenheid 

in %; 2016

Bron: CBS (bewerking: Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven).
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in de Regio Zwolle en werken bij een familiebedrijf, 81 procent een baan heeft 
binnen de Regio Zwolle. Van werknemers die wonen in de Regio Zwolle met 
een baan bij een niet-familiebedrijf werkt 75 procent binnen de Regio Zwolle. 
Naar verhouding blijken werknemers van familiebedrijven vaker binnen de 
regio te wonen dan werknemers van niet-familiebedrijven.

Familiebedrijven belangrijk voor starters op de arbeidsmarkt
Familiebedrijven hebben relatief veel werknemers van jonger dan 25 jaar in 
dienst (26 procent ten opzichte van 14 procent bij niet-familiebedrijven). 
Aangezien er bij familiebedrijven verhoudingsgewijs meer banen voorkomen 
met een arbeidsduur van minder dan 12 uur per week (21 procent ten 
opzichte van 14 procent bij niet-familiebedrijven), zal het in veel gevallen 
gaan om bijbanen van bijvoorbeeld scholieren en studenten. Daarnaast wordt 
in familiebedrijven ten opzichte van niet-familiebedrijven meer gewerkt met 
contracten voor bepaalde tijd. Een reden is het grote aantal familiebedrijven 
in de detailhandel en horeca; sectoren die in belangrijke mate (bij)banen 
verschaffen aan scholieren en studenten. Hiermee spelen familiebedrijven 
een belangrijke rol bij het verschaffen van de nodige eerste werkervaring aan 
jonge werknemers. Ook blijkt dat familiebedrijven vaker dan andere bedrijven 
een leertraject aanbieden, bijvoorbeeld als erkend leerbedrijf.48 Verder is 

opvallend dat 2 procent van alle werknemers bij familiebedrijven zelfs jonger 
is dan 15 jaar. Kinderen beginnen vaak op jonge leeftijd al mee te werken in 
het familiebedrijf. Bij niet-familiebedrijven komt dit niet of nauwelijks voor. 
Naast de relatief jonge werknemers komt het bij familiebedrijven iets vaker 
voor dat werknemers tot na hun 65-ste in het bedrijf doorwerken. Dit kan 
komen doordat er nog geen opvolgers klaar staan of omdat de zittende 
generatie graag doorwerkt en het eigen bedrijf nog moeilijk los kan laten. 

3.6  UITDAGINGEN VOOR BELEID 

Deze pijler heeft een aantal grote uitdagingen voor de arbeidsmarkt 
gesignaleerd. Het weerbaar en wendbaar houden van de beroepsbevolking 
in een wereld die door snelle veranderingen op de arbeidsmarkt wordt 
gekenmerkt vergt aanpassingen in de instituties van de arbeidsmarkt. Het 
streven naar sociaal-inclusieve en duurzame groei is een ingewikkeld 
proces en vergt voortdurende aanpassingen aan wijzigende ontwikkelingen 
op zowel nationaal als internationaal terrein. De dynamiek van de afgelopen 
jaren laat vooral zien dat er steeds meer mensen als zzp’er aan de slag 
gaan. Voor een deel zijn dit vrijwillige keuzes, maar deels zijn het ook 
gedwongen keuzes ingegeven door bedrijven die steeds terughoudender 
zijn in het aanbieden van vaste contracten. Beleid in de vorm van de 
zelfstandigenaftrek heeft hier mede aan bijgedragen. Door deze ontwikke-
ling ontstaan er zorgen omtrent vermogensopbouw van individuen. De 
traditionele situatie waarin voor dergelijke vermogensopbouw zorg werd 
gedragen via lange termijn relaties tussen werkgevers en werknemers is in 
rap tempo aan het veranderen. Het besef dringt steeds sterker door dat de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een belangrijke bron van onzekerheid 
vormen voor burgers die geconfronteerd worden met flexibele arbeid en 
het zzp-schap. Het traditionele (sociale) contract tussen werkgever en 
werknemer staat onder druk. Hoewel politiek Nederland doordrongen is 
van het probleem, is op het moment van schrijven van deze conclusie een 
oplossing die voor alle betrokken partijen acceptabel is nog niet voor-
handen.   

Voor een deel ligt de oplossing van de hiervoor genoemde uitdagingen op 
nationaal niveau. Waar de regio in beeld komt is in het ontwikkelen van een 
passend antwoord op scholingsvraagstukken. Een belangrijke uitdaging 
daarbij is de financiering van het Leven Lang Leren. De huidige Opleidings- 
en Ontwikkelingsfondsen zijn sectoraal gebonden. Dat maakt inzet van deze 
fondsen voor werknemers die via omscholing idealiter van de ene naar de 
andere sector zouden bewegen ingewikkeld. Het is een uitdaging om 
hiervoor in gezamenlijkheid regionale arrangementen te ontwikkelen die 
ook de sectorale O&O-fondsen voor omscholing ontsluiten. Juist op het 
thema Leven Lang Leren spelen werknemers, werkgevers, kennisinstel-
lingen en lokale overheden een cruciale rol om tot een aanbod te komen 
waarin mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en daarmee kunnen 
bijdragen aan de weerbaarheid en wendbaarheid van de regio. 

FIGUUR 3.5D VERDELING WERKNEMERS NAAR 
LEEFTIJDSKLASSE BIJ FAMILIEBEDRIJVEN EN 
 NIET-FAMILIEBEDRIJVEN IN DE REGIO ZWOLLE 
Aandeel aantal werknemers in een leeftijdsklasse van het totaal van werknemers 

in familiebedrijven of niet-familiebedrijven in de Regio Zwolle in %; 2016

 
Bron: CBS (bewerking: Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven).
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DALFSEN 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 27.432 27.570 27.674 27.677 27.916

Jaarlijkse groei in % 0,4% 0,5% 0,4% 0,0% 0,9%

Beroepsbevolking 14.607 14.687 14.767 14.648 15.065

Jaarlijkse groei in % 0,3% 0,5% 0,5% -0,8% 2,8%

Werkende beroepsbevolking 14.004 13.939 13.893 14.220 14.162

Werkloze beroepsbevolking 599 764 753 688 678

Bruto arbeidsparticipatie 72,7% 72,7% 72,0% 73,4% 72,3%

Werkloosheidspercentage 4,1% 5,2% 5,1% 4,7% 4,5%

Banen 10.237 9.974 10.448 10.832 11.125

Jaarlijkse groei in % -0,2% -2,6% 4,8% 3,7% 2,7%

Bedrijfsvestigingen 2.032 2.030 2.149 2.212 2.263

Jaarlijkse groei in % -0,1% -0,1% 5,9% 2,9% 2,3%

DRONTEN 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 40.470 40.679 40.413 40.363 40.592

Jaarlijkse groei in % 0,8% 0,5% -0,7% -0,1% 0,6%

Beroepsbevolking 21.551 21.942 21.425 21.358 21.917

Jaarlijkse groei in % 0,7% 1,8% -2,4% -0,3% 2,6%

Werkende beroepsbevolking 20.555 20.057 19.856 20.419 20.602

Werkloze beroepsbevolking 1.228 1.514 1.414 1.303 1.315

Bruto arbeidsparticipatie 72,2% 71,0% 70,5% 71,7% 71,7%

Werkloosheidspercentage 5,7% 6,9% 6,6% 6,1% 6,0%

Banen 15.309 16.251 16.143 15.459 16.250

Jaarlijkse groei in % -0,7% 6,2% -0,7% -4,2% 5,1%

Bedrijfsvestigingen 3.522 3.676 3.759 3.770 3.851

Jaarlijkse groei in % 3,2% 4,4% 2,3% 0,3% 2,1%

GEMEENTELIJKE KERNGEGEVENS

ELBURG 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 22.416 22.510 22.645 22.843 22.929

Jaarlijkse groei in % 0,5% 0,4% 0,6% 0,9% 0,4%

Beroepsbevolking 11.739 11.825 11.920 12.035 11.952

Jaarlijkse groei in % 0,7% 0,7% 0,8% 1,0% -0,7%

Werkende beroepsbevolking 11.249 11.184 11.275 11.300 11.465

Werkloze beroepsbevolking 528 662 644 590 562

Bruto arbeidsparticipatie 72,0% 72,1% 72,1% 71,2% 71,7%

Werkloosheidspercentage 4,5% 5,6% 5,4% 4,9% 4,7%

Banen 9.384 9.218 9.008 8.993 9.195

Jaarlijkse groei in % 2,2% -1,8% -2,3% -0,2% 2,2%

Bedrijfsvestigingen 1.516 1.575 1.613 1.649 1.739

Jaarlijkse groei in % 7,6% 3,9% 2,4% 2,2% 5,5%

HARDENBERG 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 59.430 59.585 59.577 59.577 59.687

Jaarlijkse groei in % 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2%

Beroepsbevolking 31.648 31.886 32.165 31.637 31.566

Jaarlijkse groei in % 0,0% 0,8% 0,9% -1,6% -0,2%

Werkende beroepsbevolking 30.252 30.003 29.667 29.574 29.673

Werkloze beroepsbevolking 1.487 2.105 1.930 1.898 1.768

Bruto arbeidsparticipatie 72,8% 73,4% 72,1% 71,7% 71,5%

Werkloosheidspercentage 4,7% 6,6% 6,0% 6,0% 5,6%

Banen 24.911 24.529 24.807 24.666 24.685

Jaarlijkse groei in % 1,3% -1,5% 1,1% -0,6% 0,1%

Bedrijfsvestigingen 4.026 4.117 4.172 4.267 4.341

Jaarlijkse groei in % 0,9% 2,3% 1,3% 2,3% 1,7%
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HATTEM 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 11.805 11.769 11.732 11.821 11.890

Jaarlijkse groei in % 0,4% -0,3% -0,3% 0,8% 0,6%

Beroepsbevolking 5.949 6.030 5.997 6.091 6.112

Jaarlijkse groei in % -0,7% 1,4% -0,5% 1,6% 0,3%

Werkende beroepsbevolking 5.768 5.696 5.691 5.757 5.871

Werkloze beroepsbevolking 274 350 342 317 281

Bruto arbeidsparticipatie 70,4% 70,6% 71,1% 70,9% 71,4%

Werkloosheidspercentage 4,6% 5,8% 5,7% 5,2% 4,6%

Banen 3.985 3.990 3.954 3.898 3.964

Jaarlijkse groei in % 0,6% 0,1% -0,9% -1,4% 1,7%

Bedrijfsvestigingen 774 803 847 860 886

Jaarlijkse groei in % 3,7% 5,5% 1,5% 3,0% 4,0%

HEERDE 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 18.244 18.399 18.490 18.512 18.556

Jaarlijkse groei in % -0,3% 0,8% 0,5% 0,1% 0,2%

Beroepsbevolking 9.473 9.474 9.615 9.545 9.597

Jaarlijkse groei in % -0,1% 0,0% 1,5% -0,7% 0,5%

Werkende beroepsbevolking 9.040 9.051 9.013 9.079 9.241

Werkloze beroepsbevolking 360 521 548 515 441

Bruto arbeidsparticipatie 69,5% 70,2% 69,7% 70,0% 70,6%

Werkloosheidspercentage 3,8% 5,5% 5,7% 5,4% 4,6%

Banen 6.761 6.629 6.644 6.652 6.692

Jaarlijkse groei in % -4,8% -2,0% 0,2% 0,1% 0,6%

Bedrijfsvestigingen 1.198 1.235 1.277 1.311 1.366

Jaarlijkse groei in % 2,3% 3,1% 3,4% 2,7% 4,2%

KAMPEN 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 50.705 50.924 51.092 51.432 51.950

Jaarlijkse groei in % 0,6% 0,4% 0,3% 0,7% 1,0%

Beroepsbevolking 26.687 26.967 27.273 27.054 27.661

Jaarlijkse groei in % -0,6% 1,1% 1,1% -0,8% 2,2%

Werkende beroepsbevolking 25.658 25.418 25.016 25.747 25.923

Werkloze beroepsbevolking 1.228 1.726 1.800 1.596 1.438

Bruto arbeidsparticipatie 73,1% 73,7% 72,4% 73,2% 72,3%

Werkloosheidspercentage 4,6% 6,4% 6,6% 5,9% 5,2%

Banen 19.483 19.869 19.525 19.644 19.899

Jaarlijkse groei in % -0,4% 2,0% -1,7% 0,6% 1,3%

Bedrijfsvestigingen 3.260 3.368 3.455 3.549 3.692

Jaarlijkse groei in % 1,8% 3,3% 2,6% 2,7% 4,0%

MEPPEL 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 32.573 32.726 32.867 32.799 32.794

Jaarlijkse groei in % 0,2% 0,5% 0,4% -0,2% 0,0%

Beroepsbevolking 16.968 17.418 17.544 17.520 17.313

Jaarlijkse groei in % -1,9% 2,6% 0,7% -0,1% -1,2%

Werkende beroepsbevolking 16.271 16.208 16.206 16.087 16.265

Werkloze beroepsbevolking 1.018 1.237 1.333 1.156 1.056

Bruto arbeidsparticipatie 72,0% 72,1% 72,1% 71,0% 71,1%

Werkloosheidspercentage 6,0% 7,1% 7,6% 6,6% 6,1%

Banen 19.713 19.544 19.191 18.695 18.436

Jaarlijkse groei in % 1,6% -0,9% -1,8% -2,6% -1,4%

Bedrijfsvestigingen 2.735 2.780 2.717 2.696 2.689

Jaarlijkse groei in % 5,8% 1,6% -2,3% -0,8% -0,3%

NOORDOOSTPOLDER 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 46.342 46.284 46.356 46.479 46.439

Jaarlijkse groei in % 0,2% -0,1% 0,2% 0,3% -0,1%

Beroepsbevolking 24.175 24.473 24.359 24.128 24.319

Jaarlijkse groei in % -0,8% 1,2% -0,5% -0,9% 0,8%

Werkende beroepsbevolking 23.160 22.643 22.184 22.691 23.187

Werkloze beroepsbevolking 1.281 1.664 1.778 1.568 1.338

Bruto arbeidsparticipatie 72,2% 71,7% 70,5% 70,9% 71,6%

Werkloosheidspercentage 5,3% 6,8% 7,3% 6,5% 5,5%

Banen 24.339 24.001 23.935 24.142 24.747

Jaarlijkse groei in % 1,2% -1,4% -0,3% 0,9% 2,5%

Bedrijfsvestigingen 4.647 4.786 4.799 4.797 4.934

Jaarlijkse groei in % 1,1% 3,0% 0,3% 0,0% 2,9%

OLDEBROEK 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 22.716 22.774 22.835 23.001 23.104

Jaarlijkse groei in % 0,3% 0,3% 0,3% 0,7% 0,4%

Beroepsbevolking 12.138 12.121 12.069 12.095 12.304

Jaarlijkse groei in % 1,3% -0,1% -0,4% 0,2% 1,7%

Werkende beroepsbevolking 11.600 11.364 11.294 11.586 11.603

Werkloze beroepsbevolking 510 691 712 629 628

Bruto arbeidsparticipatie 72,0% 71,6% 71,2% 71,9% 71,4%

Werkloosheidspercentage 4,2% 5,7% 5,9% 5,2% 5,1%

Banen 8.290 8.241 8.120 8.439 8.544

Jaarlijkse groei in % -2,3% -0,6% -1,5% 3,9% 1,2%

Bedrijfsvestigingen 1.689 1.744 1.805 1.863 1.919

Jaarlijkse groei in % 3,8% 3,3% 3,5% 3,2% 3,0%
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OLST-WIJHE 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 17.659 17.751 17.770 17.839 17.886

Jaarlijkse groei in % 0,9% 0,5% 0,1% 0,4% 0,3%

Beroepsbevolking 9.424 9.503 9.482 9.549 9.626

Jaarlijkse groei in % 1,3% 0,8% -0,2% 0,7% 0,8%

Werkende beroepsbevolking 9.006 8.910 8.914 9.028 9.170

Werkloze beroepsbevolking 415 542 550 525 424

Bruto arbeidsparticipatie 72,1% 71,7% 71,6% 71,7% 71,5%

Werkloosheidspercentage 4,4% 5,7% 5,8% 5,5% 4,4%

Banen 5.739 5.714 5.733 5.907 5.858

Jaarlijkse groei in % 2,8% -0,4% 0,3% 3,0% -0,8%

Bedrijfsvestigingen 1.214 1.233 1.300 1.314 1.342

Jaarlijkse groei in % 2,1% 1,6% 5,4% 1,1% 2,1%

OMMEN 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 17.380 17.314 17.361 17.341 17.696

Jaarlijkse groei in % 0,3% -0,4% 0,3% -0,1% 2,0%

Beroepsbevolking 9.102 9.081 9.059 9.023 9.214

Jaarlijkse groei in % 1,5% -0,2% -0,2% -0,4% 2,1%

Werkende beroepsbevolking 8.740 8.465 8.493 8.522 8.739

Werkloze beroepsbevolking 428 563 534 469 461

Bruto arbeidsparticipatie 70,8% 70,4% 70,2% 69,9% 69,8%

Werkloosheidspercentage 4,7% 6,2% 5,9% 5,2% 5,0%

Banen 8.339 8.260 8.290 7.978 8.174

Jaarlijkse groei in % -2,4% -0,9% 0,4% -3,8% 2,5%

Bedrijfsvestigingen 1.435 1.442 1.482 1.535 1.543

Jaarlijkse groei in % -1,0% 0,5% 2,8% 3,6% 0,5%

RAALTE 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 36.603 36.486 36.519 36.603 36.700

Jaarlijkse groei in % -0,2% -0,3% 0,1% 0,2% 0,3%

Beroepsbevolking 19.947 19.871 19.893 19.624 19.854

Jaarlijkse groei in % -0,9% -0,4% 0,1% -1,4% 1,2%

Werkende beroepsbevolking 19.078 18.704 18.478 18.696 18.869

Werkloze beroepsbevolking 818 1.153 1.094 1.099 973

Bruto arbeidsparticipatie 73,2% 73,1% 71,9% 72,6% 72,6%

Werkloosheidspercentage 4,1% 5,8% 5,5% 5,6% 4,9%

Banen 16.206 16.285 15.910 15.820 15.849

Jaarlijkse groei in % -0,9% 0,5% -2,3% -0,6% 0,2%

Bedrijfsvestigingen 2.436 2.510 2.577 2.652 2.732

Jaarlijkse groei in % 0,6% 3,0% 2,7% 2,9% 3,0%

STAPHORST 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 16.224 16.275 16.367 16.421 16.544

Jaarlijkse groei in % 0,3% 0,3% 0,6% 0,3% 0,7%

Beroepsbevolking 8.262 8.391 8.384 8.393 8.562

Jaarlijkse groei in % 0,9% 1,6% -0,1% 0,1% 2,0%

Werkende beroepsbevolking 8.003 7.844 7.856 8.023 8.187

Werkloze beroepsbevolking 330 478 461 436 394

Bruto arbeidsparticipatie 73,7% 73,1% 72,5% 73,1% 73,3%

Werkloosheidspercentage 4,0% 5,7% 5,5% 5,2% 4,6%

Banen 7.138 7.170 7.144 7.354 7.684

Jaarlijkse groei in % 0,5% 0,4% -0,4% 2,9% 4,5%

Bedrijfsvestigingen 1.362 1.381 1.410 1.447 1.486

Jaarlijkse groei in % -0,6% 1,4% 2,1% 2,6% 2,7%

STEENWIJKERLAND 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 43.402 43.437 43.350 43.219 43.333

Jaarlijkse groei in % 0,3% 0,1% -0,2% -0,3% 0,3%

Beroepsbevolking 22.239 22.609 22.287 21.964 22.289

Jaarlijkse groei in % 0,2% 1,7% -1,4% -1,4% 1,5%

Werkende beroepsbevolking 21.311 20.714 20.524 20.780 20.904

Werkloze beroepsbevolking 1.201 1.650 1.471 1.362 1.360

Bruto arbeidsparticipatie 70,4% 69,5% 68,6% 69,2% 69,2%

Werkloosheidspercentage 5,4% 7,3% 6,6% 6,2% 6,1%

Banen 15.670 15.502 15.556 15.322 15.226

Jaarlijkse groei in % 0,2% -1,1% 0,3% -1,5% -0,6%

Bedrijfsvestigingen 3.338 3.401 3.476 3.568 3.645

Jaarlijkse groei in % 0,9% 1,9% 2,2% 2,6% 2,2%

URK 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 18.950 19.225 19.470 19.705 19.987

Jaarlijkse groei in % 1,5% 1,5% 1,3% 1,2% 1,4%

Beroepsbevolking 9.341 9.600 9.812 9.941 10.142

Jaarlijkse groei in % 1,2% 2,8% 2,2% 1,3% 2,0%

Werkende beroepsbevolking 8.988 9.112 9.263 9.477 9.778

Werkloze beroepsbevolking 379 430 547 530 497

Bruto arbeidsparticipatie 74,7% 75,1% 75,0% 75,2% 75,6%

Werkloosheidspercentage 4,6% 5,7% 5,4% 5,0% 4,1%

Banen 8.339 8.418 8.431 8.836 9.085

Jaarlijkse groei in % 1,9% 0,9% 0,2% 4,8% 2,8%

Bedrijfsvestigingen 1.467 1.493 1.492 1.525 1.577

Jaarlijkse groei in % 2,5% 1,8% -0,1% 2,2% 3,4%
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WESTERVELD 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 19.198 19.091 18.933 19.085 18.940

Jaarlijkse groei in % -0,9% -0,6% -0,8% 0,8% -0,8%

Beroepsbevolking 9.136 9.241 9.123 9.244 9.235

Jaarlijkse groei in % -1,7% 1,1% -1,3% 1,3% -0,1%

Werkende beroepsbevolking 8.798 8.567 8.565 8.679 8.702

Werkloze beroepsbevolking 475 619 575 610 489

Bruto arbeidsparticipatie 65,8% 65,4% 65,5% 65,8% 65,5%

Werkloosheidspercentage 5,2% 6,7% 6,3% 6,6% 5,3%

Banen 9.374 9.343 9.118 9.261 9.358

Jaarlijkse groei in % -1,6% -0,3% -2,4% 1,6% 1,0%

Bedrijfsvestigingen 1.983 2.014 2.007 2.030 1.974

Jaarlijkse groei in % 4,8% 1,6% -0,3% 1,1% -2,8%

DE WOLDEN 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 23.753 23.761 23.583 23.661 23.722

Jaarlijkse groei in % 0,5% 0,0% -0,7% 0,3% 0,3%

Beroepsbevolking 12.121 12.175 12.099 12.133 12.317

Jaarlijkse groei in % 0,4% 0,4% -0,6% 0,3% 1,5%

Werkende beroepsbevolking 11.633 11.461 11.335 11.574 11.771

Werkloze beroepsbevolking 545 694 714 655 567

Bruto arbeidsparticipatie 69,9% 69,7% 69,4% 70,0% 70,1%

Werkloosheidspercentage 4,5% 5,7% 5,9% 5,4% 4,6%

Banen 7.609 7.722 7.620 7.707 7.897

Jaarlijkse groei in % 0,3% 1,5% -1,3% 1,1% 2,5%

Bedrijfsvestigingen 2.471 2.508 2.492 2.540 2.570

Jaarlijkse groei in % 3,0% 1,5% -0,6% 1,9% 1,2%

ZWARTEWATERLAND 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 22.048 22.139 22.167 22.166 22.278

Jaarlijkse groei in % 0,1% 0,4% 0,1% 0,0% 0,5%

Beroepsbevolking 11.466 11.620 11.669 11.617 11.886

Jaarlijkse groei in % 0,1% 1,3% 0,4% -0,4% 2,3%

Werkende beroepsbevolking 11.008 10.952 10.950 11.169 11.192

Werkloze beroepsbevolking 516 662 653 592 523

Bruto arbeidsparticipatie 73,0% 73,0% 72,6% 73,6% 72,5%

Werkloosheidspercentage 4,5% 5,7% 5,6% 5,1% 4,4%

Banen 10.106 10.056 10.060 10.433 10.671

Jaarlijkse groei in % -3,2% -0,5% 0,0% 3,7% 2,3%

Bedrijfsvestigingen 1.530 1.538 1.564 1.588 1.633

Jaarlijkse groei in % -0,4% 0,5% 1,7% 1,5% 2,8%

ZWOLLE 2012 2013 2014 2015 2016

Bevolking 120.355 121.527 122.562 123.159 123.861

Jaarlijkse groei in % 1,0% 0,9% 0,5% 0,6% 0,8%

Beroepsbevolking 67.781 68.179 68.945 68.387 69.175

Jaarlijkse groei in % 1,2% 0,6% 1,1% -0,8% 1,2%

Werkende beroepsbevolking 63.767 64.050 63.415 63.568 64.863

Werkloze beroepsbevolking 3.999 4.568 4.688 4.787 4.635

Bruto arbeidsparticipatie 74,3% 74,3% 74,8% 73,8% 73,8%

Werkloosheidspercentage 5,9% 6,7% 6,8% 7,0% 6,7%

Banen 90.062 89.900 90.139 90.543 92.130

Jaarlijkse groei in % 1,3% -0,2% 0,3% 0,4% 1,8%

Bedrijfsvestigingen 7.279 7.522 7.766 8.100 8.459

Jaarlijkse groei in % 3,3% 3,2% 4,3% 4,4% 3,8%
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1 WOON-WERKBALANS REGIO ZWOLLE 
Aantal werkzame personen (x 1.000); 2015 (peildatum 31 december)
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Arbeidsplaatsen 8,6 11,6 8 21,8 3,5 6,3 19,8 18,9 17,9 7 4,7 5,6 12,6 7,1 11,2 7,2 7,2 4,9 9,5 93,8

woont in eigen gemeente 3,9 5,6 2,6 13,1 1,1 2,6 10,4 5,8 9,6 2,5 1,8 2,2 6,6 3 6 5 2,1 2,1 4,5 34

Inkomende pendel 4,7 6 5,4 8,7 2,4 3,7 9,4 13,1 8,3 4,5 2,9 3,4 6 4,1 5,2 2,2 5,1 2,8 5 59,8

- waarvan uit de Regio Zwolle 2,9 3 1,8 3,1 1,2 1,4 6,5 6,5 3,1 1,8 1,2 2 2,6 2,4 2,8 1,2 0,9 1 3,9 30,8

- waarvan buiten Regio Zwolle 1,8 3 3,6 5,6 1,2 2,3 2,9 6,6 5,2 2,7 1,7 1,4 3,4 1,7 2,4 1 4,2 1,8 1,1 29

Werkzame beroepsbevolking 13,4 18,2 10,5 27,9 5,3 8,3 24,5 15 20,2 10,4 8,3 7,7 18,1 7,5 18,1 8,8 7,2 10,3 10,6 61,5

werkt in eigen gemeente 3,9 5,6 2,6 13,1 1,1 2,6 10,4 5,8 9,6 2,5 1,8 2,2 6,6 3 6 5 2,1 2,1 4,5 34

Uitgaande pendel 9,5 12,6 7,9 14,8 4,2 5,7 14,1 9,2 10,6 7,9 6,5 5,5 11,5 4,5 12,1 3,8 5,1 8,2 6,1 27,5

- waarvan naar de Regio Zwolle 6,5 2,2 1,9 5,6 2,3 1,9 8 4,2 3,6 4 2,4 3 4,8 3,1 6,2 1,5 2,1 3,9 4 8,9

- waarvan buiten de Regio Zwolle 3 10,4 6 9,2 1,9 3,8 6,1 5 7 3,9 4,1 2,5 6,7 1,4 5,9 2,3 3 4,3 2,1 18,6

Inkomend - Uitgaand -4,8 -6,6 -2,5 -6,1 -1,8 -2 -4,7 3,9 -2,3 -3,4 -3,6 -2,1 -5,5 -0,4 -6,9 -1,6 0 -5,4 -1,1 32,3

Woont en werkt in eigen gemeente (%) 45% 48% 33% 60% 31% 41% 53% 31% 54% 36% 38% 39% 52% 42% 54% 69% 29% 43% 47% 36%

Woont elders in de Regio Zwolle (%) 34% 26% 23% 14% 34% 22% 33% 34% 17% 26% 26% 36% 21% 34% 25% 17% 13% 20% 41% 33%

Woont buiten de Regio Zwolle (%) 21% 26% 45% 26% 34% 37% 15% 35% 29% 39% 36% 25% 27% 24% 21% 14% 58% 37% 12% 31%

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, lectoraat Area Development).
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BIJLAGE 2 WOON-WERKVERKEER TUSSEN GEMEENTEN IN DE REGIO ZWOLLE EN DAARBUITEN
Aantal werkzame personen (x 1.000); 2015 (peildatum 31 december)
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DALFSEN 3,9 0,1 0 0,4 0 0 0,3 0,2 0 0 0,1 0,4 0,7 0,3 0,1 0 0 0 0,2 3,7 3 13,4

DRONTEN 0 5,6 0,2 0 0 0 0,6 0 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,8 10,4 18,2

ELBURG 0 0,3 2,6 0 0,1 0,1 0,2 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 6 10,5

HARDENBERG 0,6 0,1 0 13,1 0 0 0,1 0,5 0 0 0 1,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0,2 0,1 2,3 9,2 27,9

HATTEM 0 0 0,1 0 1,1 0,3 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,5 1,9 5,3

HEERDE 0 0 0,1 0 0,2 2,6 0,1 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,8 8,3

KAMPEN 0,1 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 10,4 0,1 0,4 0,3 0 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0,9 4,1 6,1 24,5

MEPPEL 0,1 0 0 0,2 0 0 0,1 5,8 0,1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,2 0,3 0,2 2 5 15

NOORDOOSTPOLDER 0 0,6 0 0 0 0 0,5 0,1 9,6 0,1 0 0 0 0 0,4 0,9 0 0 0,2 0,8 7 20,2

OLDEBROEK 0 0,1 0,9 0 0,3 0,4 0,4 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 1,7 3,9 10,4

OLST-WIJHE 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 1,8 0 0,6 0 0 0 0 0 0 1,3 4,1 8,3

OMMEN 0,4 0 0 0,9 0 0 0,1 0,1 0 0 0 2,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 1,1 2,5 7,7

RAALTE 0,4 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,7 0,1 6,6 0 0 0 0 0 0 3,2 6,7 18,1

STAPHORST 0,3 0 0 0,1 0 0 0,2 0,8 0 0 0 0 0,1 3 0,1 0 0 0,1 0,3 1,1 1,4 7,5

STEENWIJKERLAND 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0,3 1,4 1 0 0 0 0 0,2 6 0 0,4 0,1 0,7 1,7 5,9 18,1

URK 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0,8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0,2 0,1 2,3 8,8

WESTERVELD 0 0 0 0,1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 2,1 0,2 0,1 0,5 3 7,2

DE WOLDEN 0,1 0 0 0,4 0 0 0 1,6 0 0 0 0,1 0 0,3 0,2 0 0,3 2,1 0,1 0,8 4,3 10,3

ZWARTEWATERLAND 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,9 0,2 0,1 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 4,5 2,1 2,1 10,6

ZWOLLE 0,6 0,3 0,2 0,6 0,5 0,4 2,2 0,8 0,3 0,4 0,3 0,2 0,6 0,3 0,4 0 0 0,1 0,7 34 18,6 61,5

BUITEN REGIO ZWOLLE 1,8 3 3,6 5,6 1,2 2,3 2,9 6,6 5,2 2,7 1,7 1,4 3,4 1,7 2,4 1 4,2 1,8 1,1 29

TOTAAL ARBEIDSVRAAG
8,6 11,6 8 21,8 3,5 6,3 19,8 18,9 17,9 7 4,7 5,6 12,6 7,1 11,2 7,2 7,2 4,9 9,5 93,8

Bron: CBS (bewerking: Windesheim, Kenniscentrum Technologie).
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