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Inleiding en inhoudsopgave 

Inleiding 

In 2010 hebben Rabobank Oss en omstreken, de gemeente Oss en haar partners (OIK, Tibo 

en OVO en de Kamer van Koophandel) het onderzoek ‘De Kracht van Oss’ uitgebracht.  

Het onderzoek heeft geleid tot een groot aantal vervolginitiatieven onder de noemer ‘De 

Kracht van Oss’1, met als doel het behouden en creëren van werkgelegenheid door nieuwe 

economische activiteiten toe te voegen aan de bedrijvigheid. Zo is er een stimuleringsfonds 

om vernieuwende initiatieven uit Oss te ondersteunen en zijn er diverse concrete projecten, 

zoals Internetwarenhuis Oss, Logistiek platform Oss, Starterssucces Oss en Media Print & 

Packaging Group 

 

Drie jaar na het eerste initiatief is er behoefte aan een actualisering van dit onderzoek.  

Daartoe heeft KEO een voorstel uitgewerkt, met een kwantitatieve (data-analyse) en 

kwalitatieve (literatuurstudie en interviews) onderbouwing. Deze rapportage beperkt zich tot 

de kwantitatieve analyse.  

Inhoudsopgave 

 Belangrijkste conclusies 3 

1 Ontwikkelingen – 2011 op hoofdlijnen 7 

2 MKB: bijdragen aan lokale economie en prestaties bedrijfsleven 9 

3 Industrie 11 

4 Vervoer en logistiek 15 

5 Agrofood 18 

6 Detailhandel 21 

7 Zakelijke dienstverlening 27 

8 Starters 29 

9 Bevolking en ondernemers met een Turkse achtergrond 32 

10 Medische vrije beroepsbeoefenaren 35 

11 Prognoses 2012 - 2013 38 

 bijlagen 39 

 

                                           
1 Zie ook www.dekrachtvanoss.nl 
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Belangrijkste conclusies en aanbevelingen 

 

De conjunctuuromslag van 2008 heeft Oss, en vooral het grootbedrijf, relatief zwaar 

getroffen. Sinds 2009 zien we enig herstel, maar dat is tot nu toe onvoldoende om het 

verlies te kunnen compenseren. Het MKB heeft daarvan minder last gehad en heeft op die 

wijze (en ook dankzij haar omvang en variëteit) een dempende werking op de 

conjunctuurgevoeligheid van de lokale economie. 

De voorsprong die Oss in de periode 2000 – 2007 in termen van werkgelegenheidsgroei 

heeft opgebouwd, is hierdoor weer verdwenen. Dit vertaalt zich onvermijdelijk in hogere 

werkloosheid, maar de werkloosheid in Oss ligt desondanks nog ongeveer een procentpunt 

onder het landelijke cijfer. 

 

Het MKB is een belangrijke factor in de lokale economie, maar op de meeste indicatoren is 

de bijdrage van het MKB aan de lokale economie iets kleiner dan regionaal en landelijk.  

Vergeleken met de regio en geheel Nederland presteert het Osse MKB iets boven de 

benchmark. De financiële positie (solvabiliteit) en investeringsratio liggen echter iets lager. 

Vergeleken met het lokale grootbedrijf presteert het Osse MKB echter aanmerkelijk 

zwakker.  

 

De Osse industrie heeft het in 2011 vergeleken met de landelijke cijfers relatief goed 

gedaan. De marges en rendementen liggen bovengemiddeld. Voor Oss is de industrie erg 

belangrijk. Bijna de helft van de lokale omzet, toegevoegde waarde en arbeidsvolume is aan 

de sector te danken. Wel staat de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het aantal 

vestigingen onder druk. 

 

De rendementen van de logistieke sector liggen in Oss onder de landelijke cijfers. Oss kan 

met recht een logistiek centrum worden genoemd met bovengemiddelde bijdragen aan de 

lokale economie op de meeste onderzochte indicatoren. Vergeleken met de industrie is de 

Aanbeveling 

Koester het MKB. Het is de drager onder de lokale economie en gemeenschap, 

vormgever van de stad en een stabilisator voor de onvermijdelijke 

conjunctuurbewegingen van het grootbedrijf. Intensiveer de samenwerking: MKB 

onderling (ook brancheoverstijgend), MKB – grootbedrijf (toeleveranties, 

kennisoverdracht) en tussen het MKB en publieke instellingen (onderwijs, overheid).  

Aanbeveling 

Moderne industrie heeft de toekomst, in ons land en in Oss. Benadruk het belang en de 

aantrekkelijkheid van de industrie voor de regionale economie. Faciliteer het 

ondernemingslandschap van de toekomst op basis van co-creatie met de overheid. 

Investeer samen met de sector in voldoende instroom van goed opgeleide mensen.  
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financiële betekenis voor de lokale economie echter aanzienlijk bescheidener. De signatuur 

van de regio (food, agro, feed, farma) kan kansen bieden voor de logistieke spelers die zich 

veelal in Oss bevinden.  

 

De agrofood-sector is een belangrijk speerpunt voor de regio en Oss en is een van de 

landelijke Topsectoren. Ongeveer 8,5% van de Osse werkgelegenheid is aan de sector 

verbonden. Als we de detailhandel en horeca buiten beschouwing laten, is de bijdrage aan 

de werkgelegenheid 4%.  

 

 

De detailhandel heeft het niet gemakkelijk. Op hoofdlijnen en vergeleken met het 

landelijke beeld scoort de detailhandel in Oss niet slecht. De financiële positie is echter 

zwak. Oss is geen uitgesproken consumentenstad. Met 9% is de werkgelegenheidsbijdrage 

kleiner dan landelijk (10%). De koopkrachtbinding in Oss is relatief hoog in vergelijking met 

andere matig stedelijke gemeenten. Op de directe omgeving heeft de Osse detailhandel 

geen grote aantrekkingskracht.  

 

 

De Osse dienstverleners doen het relatief goed. De marges en het resultaat liggen 

bovengemiddeld. Ook de financiële positie is gezond. In termen van omzet, toegevoegde 

Aanbeveling 

De toegevoegde waarde van de logistiek zit in haar functie in productie- en 

handelsprocessen. Daarbinnen is zij niet alleen onmisbaar, maar maakt zij in deze tijd 

van snelheid en dunne marges vaak ook het verschil tussen winst en verlies. 

Schaalvoordelen, slim werken en goede verbindingen, zowel fysiek als met 

opdrachtgevers, leiden de sector naar success. Breng de samenwerking in de logistiek 

naar een regionaal niveau en overtuig andere branches van de toegevoegde waarde van 

logistieke specialisten. 

Aanbeveling 

Eerlijk, herkenbaar, van eigen bodem, efficient en innovatief zijn factoren die samen de 

kracht en het wereldmerk van de agrofood-sector bepalen. De ketens binnen de sector 

(primaire productie, bewerking, handel) en de verbindingen met kennisinstellingen zijn 

unieke kwaliteiten van de sector, national, maar ook regionaal. Blijf investeren in deze 

ketens, erken de bijdrage van iedere schakel aan de waarde van de keten en werk 

samen aan een duurzaam kwaliteitsimago van de sector. 

Aanbeveling 

Bepaal een haalbaar en realistisch detailhandelsprofiel voor Oss en geef de stad een 

eigen functie en plek binnen de regio. Zorg dat de basisvoorwaarden (service, 

bereikbaarheid, parkeren) perfect zijn. Daag ondernemers uit om met onderscheidende 

producten en formules te komen en geef vanuit de overheid daarvoor ook de ruimte. 

Begeleid ondernemers die het moeilijk hebben en saneer waar nodig. Zoek verbinding 

met recreatie en toerisme. 
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waarde en resultaat levert de zakelijke dienstverlening met ruim 10% een substantiële 

bijdrage aan de lokale economie.  

 

 

De startersdynamiek ligt in Oss iets boven het regionale cijfer, maar de verschillen zijn 

niet groot. Relatief veel starters richten zich op de detailhandel en vooral zakelijke 

dienstverlening. Vergeleken met Nederland is het aandeel starters in de dienstverlening in 

Oss echter nog bescheiden.  

 

 

De Turkse bevolkingsgroep is in Oss relatief oververtegenwoordigd. Volgens het GBA telt 

Oss ca. 4.280 personen met een Turkse herkomst. Op grond van het demografisch profiel 

mag verondersteld worden dat de groep de komende tijd relatief snel zal ontgroenen en 

vergrijzen. Landelijk zijn relatief veel Turkse jongeren werkloos.  

Turkse ondernemers vormen bijna 2% van de totale ondernemerspopulatie. Vergeleken met 

het aandeel Turkse inwoners (2,5%) kan geconcludeerd worden dat Turken hier iets minder 

ondernemend zijn. Turkse ondernemers zijn vooral actief in de handel en horeca.  

In Oss bedraagt het aandeel Turkse starters 12,7%, aanzienlijk meer dan landelijk (2,4%).  

 

 

Oss telt ca. 270 medische vrije-beroepsbeoefenaren. Gerelateerd aan de 

bevolkingsomvang is sprake van een min of meer gemiddelde dichtheid, wat verklaarbaar is 

omdat het een bevolkingsvolgende activiteit is en de overheid een regulerende invloed 

Aanbeveling 

Benadruk de aantrekkelijkheid van Oss voor lokaal- en regional werkende dienstverleners 

(ligging, bereikbaarheid, woonomgeving). Niet iedere dienstverlener hoeft in Den Bosch 

of Nijmegen te zitten. Gebruik de kennis en betrokkenheid van de Osse dienstverleners 

bij de uitdagingen waarvoor andere ondernemers en branches staan. Maak lokale 

oplossingen met lokale deskundigheid: Osse ondernemers voor en met elkaar. 

Aanbeveling 

De Osse startersinitiatieven beginnen vruchten af te werpen, blijf dit stimuleren. Begeleid 

starters ook in hun doorgroeifase. Hou intensieve contacten met starters, bijvoorbeeld 

met coaches uit het bedrijfsleven of het onderwijs, om geen kansen te missen, maar 

tegelijkertijd ook om een realistische kijk op slagingsfactoren te houden. Evalueer de 

startersondersteuning periodiek, om van ervaringen te leren. 

Aanbeveling 

Betrek Turkse ondernemers meer bij de problematiek en uitdagingen van de Osse 

economie en binnenstad. Maak gebruik van hun netwerken en organisatievermogen. 

Zoek samen met de doelgroep tijdig naar oplossingen voor de social-economische en 

demografische uitdagingen. Verbreed de sectorale focus van Turkse ondernemers door te 

profiteren van het snel groeiende opleidingsniveau van Turkse jongeren.  
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heeft. Een uitzondering daarop is het aantal specialisten, waarin de aanwezigheid van het 

ziekenhuis zichtbaar is.  

 

De prognoses voor 2013 wijzen op aanhoudende druk op de werkgelegenheid. Daardoor 

zal de werkloosheid verder oplopen tot ca. 12,3% (januari 2013: 9,5%). Dit is ca. 3 

procentpunt boven het landelijke en 2,5 procentpunt boven het regionale cijfer. De toename 

van de werkloosheid zal iets worden geremd, doordat aan aanbodszijde (als gevolg van 

geringe groei van de beroepsbevolking) nauwelijks groei te verwachten is.  

 

 

Aanbeveling 

Leg (informele) verbindingen tussen het life science cluster, de zorg (ziekenhuis) en de 

medische specialisten die hier werkzaam zijn. Maak medische specialisten tot 

ambassadeurs, die de kracht van Oss als woon- en leefomgeving helpen uitdragen.  

Aanbeveling 

Geef prioriteit aan het bestrijden van de snel oplopende werkloosheid (de ‘storm’), maar 

vergeet ook niet om te blijven werken aan oplossingen voor de lange termijn op de 

arbeidsmarkt (de ‘klimaatverandering’). Stimuleer bedrijfsleven en onderwijs om samen 

te werken aan de employability van medewerkers en maak afspraken met de doelgroep 

en het onderwijs om te komen tot een minimale startkwalificatie van jongeren op de 

arbeidsmarkt.  
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1. Ontwikkelingen – 2011 op hoofdlijnen 

Toegevoegde waarde, vestigingen en werkgelegenheid 

 

De conjunctuuromslag in 2008 en ontwikkelingen bij enkel (grote) bedrijven, hebben 

duidelijk hun invloed op de Osse economie gehad. Als eerste tonen we de ontwikkeling in 

termen van toegevoegde waarde, voor Oss en Nederland, met een onderscheid naar het 

MKB en het grootbedrijf.  

 

Figuur 1.1 Figuur 1.2 

Ontwikkeling toegevoegde waarde MKB 

en Grootbedrijf (2008=100) 

Ontwikkeling toegevoegde waarde 

totaal (2008=100) 

  
Bron: Rabobank Bron: Rabobank 

 

In termen van toegevoegde waarde is de Osse economie als geheel nog niet hersteld van de 

klap die ze in 2008 heeft gekregen. (fig. 1.2) 

Vooral het grootbedrijf heeft tussen 2008 en 2009 fors moeten inleveren. (fig. 1.1). Het 

MKB vertoont een meer gelijkmatige ontwikkeling en is in zekere zin een stabiliserende 

factor in de lokale economie, vanwege de brede sectorsamenstelling en het grote aantal 

bedrijven. Per saldo hebben het MKB en Grootbedrijf tussen 2008 en 2011 een nagenoeg 

gelijke groei gekend.  

Vergeleken met Nederland zien we dat het groeipad van het MKB nagenoeg gelijk loopt. Bij 

grootbedrijf zien we echter duidelijke verschillen met een duidelijke negatieve uitschieter in 

Oss in 2009. Ondanks het daaropvolgend herstel heeft het Osse grootbedrijf de 

groeiachterstand nog niet kunnen goedmaken.  

 

Naast de toegevoegde waarde, is ook de ontwikkeling van het aantal vestigingen en banen 

een belangrijke graadmeter voor de gang van zaken in de lokale economie.  
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Figuur 1.3 Figuur 1.4 

Ontwikkeling vestigingen (2000=100) Ontwikkeling banen (2000=100) 

  
Bron: Lisa Vestigingenregister Bron: Lisa Vestigingenregister  

 

Landelijk zien we een zeer sterke groei van het aantal vestigingen. Dat zijn vooral starters 

en kleine ondernemingen (ZZP-ers), vaak in de dienstverlening. Oss volgt in dit opzicht veel 

meer het regionale beeld, hoewel er per saldo in de loop van de tijd toch enige achterstand 

is ontstaan.  

De ontwikkeling van de werkgelegenheid geeft een uitgesprokener beeld. We zien een 

relatief sterke terugval vanaf 2007. Dankzij een forse groei in de eerste jaren van deze 

eeuw, staat Oss per saldo (en vergeleken met de regio en Nederland) nog niet op verlies.  

Deze ontwikkeling heeft uiteraard invloed op de werkloosheid. Deze beweegt op hoofdlijnen 

mee met de vraag naar arbeid (werkgelegenheidsontwikkeling), omdat de 

aanbodsontwikkeling van de arbeidsmarkt een veel gelijkmatiger verloop kent. In januari 

2013 bedroeg de werkloosheid in Oss 9,5% (Noordoost-Brabant 7,3%, Nederland 7,7%). 

Tussen januari 2012 en januari 2013 is het aantal werkzoekenden in Oss toegenomen met 

23% (Noordoost-Brabant 35%, Nederland 26%).  

 

Bij bovenstaande beelden kan de vraag worden gesteld in hoeverre de (afwijkende) 

groeicijfers beïnvloed worden door de sectorstructuur. Voor de ontwikkeling van het aantal 

banen hebben we dat nader geanalyseerd. Indien de sectorale ontwikkeling in Oss gelijke 

tred zou hebben gehouden met de landelijke, zou de werkgelegenheid in Oss in de periode 

2000-2011, uitgaande van de sectorstructuur per 2000 4,6% hebben bedragen. In 

werkelijkheid was echter sprake van een groei met 2,6%. Dat betekent dat er in deze 

periode specifieke lokale omstandigheden zijn geweest, die ertoe hebben geleid dat de groei 

met 2% is achtergebleven. Wat deze omstandigheden daadwerkelijk zijn geweest, is met 

deze ruwe kwantitatieve analyse niet te achterhalen. Het zal ongetwijfeld met 

ontwikkelingen bij individuele bedrijven te maken hebben, de methodiek veronderstelt 

immers dat bedrijven binnen sectoren eenzelfde groeipad hebben, wat in de praktijk niet 

het geval hoeft te zijn. Daarnaast zouden specifieke lokale omstandigheden 

(bereikbaarheid, ruimte voor ondernemen) een rol kunnen spelen, maar de indruk bestaat – 

zonder dat hiernaar verder onderzoek is gedaan – dat dit in Oss waarschijnlijk geen rol 

speelt.  
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2. MKB: bijdragen aan lokale economie en 

prestaties bedrijfsleven 

Dit hoofdstuk analyseert de bijdrage van het MKB aan de lokale economie en het 

(bedrijfseconomisch) presteren van deze belangrijke sector. Qua definitie hanteren we de 

gebruikelijke grens: tot het MKB behoren bedrijven met minder dan 100 werkzame 

personen.  

 

Het belang van het MKB voor de lokale economie2 

Het midden- en kleinbedrijf vervult een grote rol in de Nederlandse economie. De 

onderstaande twee figuren geven een beeld van het belang van het MKB in de economie 

van Oss, vergeleken met de regio en Nederland.  

De eerste figuur toont de bijdrage van het MKB aan de lokale economie op een aantal 

belangrijke indicatoren. Afhankelijk van de insteek bedraagt de bijdrage van het MKB aan 

de lokale economie tussen ca. 40% en 100%. Op de meeste indicatoren is de bijdrage van 

het MKB aan de lokale economie iets kleiner dan regionaal en landelijk het geval is. Dit 

impliceert dat bijdrage van het grootbedrijf relatief belangrijk is.  

Figuur 2.1 Figuur 2.3 

Bijdragen MKB aan lokale economie Aandeel grootbedrijf (vestigingen) 

  
Bron: Rabobank Bron: Lisa 

 

Ter illustratie van de tabel noemen we hieronder enkele absolute cijfers van Oss (2011). De 

omzet van het tot het MKB behorende bedrijfsleven in Oss bedroeg € 4,3 mrd, resulterend 

in een bruto toegevoegde waarde van € 1,5 mrd en een uiteindelijk resultaat van € 2,4 mln. 

Uit de onderlinge verhoudingen tussen deze cijfers (en de kolommen in de grafiek) kan 

worden afgeleid dat het MKB (vergeleken met het grootbedrijf) relatief minder toegevoegde 

waarde creëert en winstgevend is dan het grootbedrijf. Dit beeld doet zich zowel lokaal als 

regionaal en landelijk voor. Hieruit blijken de schaalvoordelen die het grootbedrijf weet te 

creëren. Het MKB in Oss heeft in 2011 € 255 mln geïnvesteerd.  

                                           
2 Bijlage 1 toont de bijdragen in termen van toegevoegde waarde van het klein-, midden- en grootbedrijf aan de 

lokale economie, vergeleken met het regionale en landelijke beeld. 
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Het ‘arbeidsvolume werknemers’ bedraagt in Oss 30.800 fte. Nagenoeg alle zelfstandigen 

van Oss (3.900 fte) vinden emplooi in het MKB.  

De tweede grafiek toont het aandeel van het grootbedrijf in het aantal vestigingen, voor de 

belangrijkste sectoren. Omwille van de leesbaarheid is in de presentatie gekozen voor het 

grootbedrijf en niet voor het (complementaire) MKB. Per saldo behoort maar liefst 99,3% 

van het aantal vestigingen in Oss tot het MKB. Het grootbedrijf is sterk vertegenwoordigd in 

het openbaar bestuur. Dat de tot het grootbedrijf behorende vestigingen ook echt groot 

zijn, kan afgeleid worden uit het feit dat in Oss 0,7% (Nederland 0,8%)van de (grote) 

vestigingen goed zijn voor 40,2% (Nederland 37,2%) van de totale werkgelegenheid.  

Economisch presteren MKB in Oss 

 

Onderstaande spinnenwebben tonen de score van het MKB in Oss ten opzichte van de regio 

en Nederland op enkele belangrijke bedrijfseconomische kengetallen. Wanneer de oranje 

lijn aan de buitenkant van de blauwe lijn staat, dan scoort het MKB in Oss beter dan het 

regionale cijfer. Omwille van de eenduidigheid zijn de onderliggende data 

gestandaardiseerd, waarbij voor iedere indicator de landelijke waarde op een 6 is gezet. Het 

gelijkvormige grijze vlak vormt daarmee de landelijke waarden. Naar analogie van het 

voorgaande betekent dit, dat indien de oranje lijn van Oss buiten dit vlak valt, Het MKB in 

Oss het beter doet dan het landelijke MKB.  

 

Figuur 2.3 Figuur 2.4 

MKB-scores 2011    MKB-scores 2010 

  
Bron: Rabobank Bron: Rabobank 

 

In 2011 presteerde het MKB in Oss op de meeste indicatoren bovengemiddeld. Alleen op 

solvabiliteit en investeringsbereidheid (investeringsratio) scoorde het iets lager dan de regio 

en geheel Nederland. Vergeleken met 2010 zijn de prestaties aanmerkelijk verbeterd.  
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Figuur 2.5 Figuur 2.6 

Scores MKB en tot. bedrijfsleven 2011 Scores MKB en tot. bedrijfsleven 2010 

  
Bron: Rabobank Bron: Rabobank 

 

In Oss presteerde het MKB in 2011 echter wel aanzienlijk slechter dan het grootbedrijf. 

Uitgezonderd de investeringsratio liggen alle indicatoren (aanzienlijk) lager.  
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3. Industrie3 
 

Algemeen 

Ondanks de laagconjunctuur en de problemen in Europa presteert de Nederlandse industrie 

in internationaal perspectief nog steeds relatief goed. Er is wel productie naar het buitenland 

overgeheveld, maar door het bedienen van niches en innovatie onderscheidt Nederland zich 

nog steeds. Er wordt zelfs sporadisch naar het buitenland uitbesteed werk teruggehaald.  

De omzet in de industrie steeg in 2011 met 14,1% (2009 -20,3%, 2010 + 11,3%). Een 

groot deel van de omzetstijging in 2011 werd veroorzaakt door een stijging van de 

verkoopprijzen. De productiestijging in 2011 was 'slechts' 3,3% (2010 +7,0%).  

Vooral de export was in de afgelopen twee jaren de aanjager van de bedrijvigheid in de 

sector. Hiervan profiteerde vooral het grootbedrijf. In 2012 zwakt het wereldhandelsvolume 

(en daarmee ook de export) af. Hierdoor komt de groei in het MKB dichter bij die van het 

grootbedrijf te liggen. 

In 2012 is de productie in de industrie licht gedaald (-0,6%) Voor 2013 verwacht de 

Rabobank op grond van de nog steeds tegenvallende conjunctuur slechts een fragiel herstel 

van de productie (+1,1%).Van de beschikbare capaciteit in de bedrijven werd medio 2012 

slechts 78,8% benut. Het zal daardoor nog even duren voordat het (voorzichtige) herstel 

zich ook in investeringsgroei vertaalt. 

Kerncijfers Oss 

De onderstaande tabel toont enkele kerncijfers van de industrie in Oss, vergeleken met de 

regio (Noordoost Noord-Brabant) en geheel Nederland. 

Tabel 3.1: Kerncijfers industrie Oss (regio, Nederland), 2011 

 Oss NO Brabant Nederland 

Omzet (€ 1mln) 4326 18496 389516 

Bruto toegevoegde waarde (€ 1mln) 1561 7523 130933 

Bruto marge 55,5% 57,5% 47,8% 

Bedrijfsresultaat (€ 1mln) 456 2326 15232 

Economisch resultaat 9,9% 11,4% 2,9% 

Investeringen (€ 1mln) 137 745 14522 

Investeringsratio *) 8,8% 9,9% 11,1% 

Solvabiliteit 49,8% 54,6% 44,9% 

Rentabiliteit eigen vermogen 12,2% 12,1% 8,6% 

Arbeidsvolume (fte) 10132 46067 835267 

Arbeidsproductiviteit (€ 1.000) 154 163 157 

*) Investeringen/toegevoegde waarde 

Bron: Rabobank Nederland 

                                           
3 Dit en de daarop volgende hoofdstukken belichten de betekenis van enkele sectoren voor de lokale economie. De 

bijdragen van alle sectoren (in termen van toegevoegde waarde) voor de lokale economie, Noordoost-Brabant en 

geheel Nederland staan in bijlage 2.  
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Op hoofdlijnen kan uit de kengetallen worden geconcludeerd, dat de Osse industrie het 

vergeleken met de landelijke benchmark het in 2011 relatief goed heeft gedaan: de marges 

en rendementen liggen boven het landelijke cijfer. 

 

In figuur3.1 staat de bijdrage van de sector aan de lokale economie, op de belangrijkste 

sociaal-economische thema’s. 

 
Figuur 3.1: Bijdragen industrie Oss (regio, Nederland), 2011 

 

Bron: Rabobank 

 

Zoals reeds aangegeven, is de industrie van grote betekenis voor de lokale economie, meer 

dan regionaal en landelijk. Bijna de helft van de lokale omzet, toegevoegde waarde en 

arbeidsvolume (inclusief zelfstandigen) is aan de industrie te danken. Voor het resultaat is 

dat zelfs bijna 70%. Het aandeel vestigingen is bescheiden. Ik combinatie met de 

voorgaande indicatoren bevestigt dit het beeld, dat de industrie in Oss (vergeleken met 

andere lokale sectoren) relatief grootschalig is.  

 

Figuur 3.2 Figuur 3.3 

Ontwikkeling vestigingen industrie Ontwikkeling werkgelegenheid industrie 

  
Bron: Lisa Bron: Lisa 
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Het aantal industrievestigingen is landelijk nog iets toegenomen, maar in Oss in de periode 

2000 – 2011 met een kleine 20% afgenomen. Een zelfde patroon zien we in de regio.  

De ontwikkeling van de werkgelegenheid toont vooral voor Oss een ander beeld. Tussen 

2000 en 2007 was zelfs sprake van een positieve ontwikkeling, maar na 2007 is het patroon 

scherp omgebogen. Per saldo kromp de werkgelegenheid in de industrie tussen 2000 en 

2011 in Oss, maar minder sterk dan landelijk.  
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4. Vervoer en logistiek 
 

Algemeen 

In de afgelopen jaren werd de sector hard geraakt door de economische crisis, gevolgd door 

een opleving in het eerste halfjaar van 2011. De aantrekkende wereldhandel en de redelijk 

presterende Duitse economie zorgden voor het aantrekken van de vraag naar vervoer. De 

toenemende vraag naar vervoerscapaciteit stokte echter in de tweede helft van 2011 en 

deze trend heeft zich voortgezet in 2012 met een daling van de volumes met 1,4%, fors 

slechter dan eerdere verwachtingen. Ook voor 2013 zijn op basis van recente gegevens de 

verwachtingen wederom neerwaarts bijgesteld. In plaats van een kleine groei dient rekening 

gehouden te worden met een beperkte krimp van 0,3%. 

 

Het beroepsgoederenvervoer over de weg heeft de afgelopen decennia het meest 

geprofiteerd van de groei van de handelsstromen. Het wegtransport is echter zwaar geraakt 

door de economische crisis. Begin 2011 trok de vraag weer aan en groeide vooral het 

grensoverschrijdende vervoer sterk in de slipstream van de aantrekkende wereldhandel. Het 

binnenlandse wegvervoer groeide in 2010-2011 echter op een belangrijk lager niveau, 

waarbij nog grote verschillen te constateren zijn per deelsector. Bedrijven die 

bouwgerelateerd zijn (waaronder ook duurzame consumentengoederen) zullen gezien de 

stagnerende vraag nog een lastige periode tegemoet gaan. Verwacht mag worden dat zij 

alternatieve vrachtstromen zullen zoeken, waardoor tarieven onder druk zullen blijven 

staan. Qua rendement is 2012 weer geen goed jaar voor het wegtransport, vooral door 

terugvallende volumes en aanhoudende prijsconcurrentie. Stagnerende groei en hoge 

brandstofkosten belemmeren het rendementsherstel. De sector is intussen financieel 

verzwakt en krijgt problemen met noodzakelijke vervangingsinvesteringen. 

 

Kerncijfers Oss 

Strategisch neemt de haven van Oss een prominente plaats in deze regio in, te meer 

doordat ook Gelderse verladers gebruik maken van deze terminal. Veel bedrijven op de 

bedrijventerreinen in de gemeente Oss maken zowel gebruik van truckvervoer als van de 

binnenvaart en in steeds groeiende mate van het spoor. 

In 2009 is bij de uitbreiding van de OOC een spooraansluiting op de bestaande stamlijn, 

naar het NS station aangelegd, waardoor de OOC zich een trimodale terminal mag noemen 

(weg, spoor en binnenvaart). Enkele jaren eerder is door de OOC de Bulk Terminal Oss 

(BTO), aan de haven in gebruik genomen, waarbij hoofdzakelijk bulkgoederen per schip 

worden aan- en afgevoerd 

 

De onderstaande tabel toont enkele kerncijfers van de logistiek in Oss, vergeleken met de 

regio (Noordoost Noord-Brabant) en geheel Nederland. 
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Tabel 4.1: Kerncijfers logistiek Oss (regio, Nederland), 2011 

 Oss NO Brabant Nederland 

Omzet (€ 1mln) 503 2019 75496 

Bruto toegevoegde waarde (€ 1mln) 296 1076 30984 

Bruto marge 77,5% 78,0% 59,9% 

Bedrijfsresultaat (€ 1mln) 4 74 3715 

Economisch resultaat -0,5% 1,2% 2,8% 

Investeringen (€ 1mln) 48 185 8402 

Investeringsratio *) 16,2% 17,2% 27,1% 

Solvabiliteit 12,0% 16,3% 24,5% 

Rentabiliteit eigen vermogen 5,2% 20,1% 19,4% 

Arbeidsvolume (fte) 2680 11679 348763 

Arbeidsproductiviteit (€ 1.000) 110 92 89 

*) Investeringen/toegevoegde waarde 

Bron: Rabobank Nederland 

 

De rendementen van logistieke sector in Oss liggen onder de landelijke cijfers. Dat speelt 

over de hele linie, met een (licht) negatief bedrijfsresultaat, een lagere solvabiliteit en een 

geringere rentabiliteit op het eigen vermogen.  

 

In figuur 4.1 staat de bijdrage van de sector aan de lokale economie, op de belangrijkste 

sociaal-economische thema’s. 

 

Figuur 4.1: Bijdragen logistiek Oss (regio, Nederland), 2011 

 
Bron: Rabobank 

 

Oss kan met recht een logistiek centrum worden genoemd, met bovengemiddelde bijdragen 

aan de lokale economie op de meeste indicatoren, met de bijdrage aan de werkgelegenheid 

als belangrijkste. Een belangrijke uitzondering is de bijdrage aan het lokale resultaat, wat 

gedrukt wordt door de beperkte rendementen in 2011. Vergeleken met de industrie (zie 

hoofdstuk 3) is de betekenis voor de lokale economie wel kleiner.  
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Het aantal vestigingen in Oss lijkt in het laatste decennium te stabiliseren, met een licht 

negatieve trend vanaf 2008. De werkgelegenheid in de logistieke sector in Oss ontwikkelt 

zich positief, hoewel ook daar een licht dalende trend bespeurbaar is. Maar dankzij een 

flinke (maar in zijn kracht eenmalige) groei-impuls in 2001, ligt de werkgelegenheidsgroei in 

de gehele periode 2000 – 2011 aanzienlijk boven het regionale, en in iets mindere mate 

landelijke cijfer.  

Figuur 2.3 Figuur 2.4 

Ontwikkeling vestigingen logistiek Ontwikkeling werkgelegenheid logistiek 

  
Bron: Lisa Bron: Lisa 
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5. Agrofood 
 

Algemeen 

 

De agrofood-sector is een belangrijk economische speerpunt van de regio Noordoost-

Brabant. Het sluit nadrukkelijk aan bij het landelijke topsectorenbeleid. Vanuit nationaal 

oogpunt bezien, zijn Noordoost-Brabant, Delft en Westland en de Veluwe de belangrijkste 

agrofood-regio’s. 

In Noordoost-Brabant is sprake van een sterke industriële basis met enkele grote, 

toonaangevende bedrijven, die sterk vernieuwend en op kennis gericht zijn. Maar ook de 

primaire sector speelt een rol van betekenis. Nauw verbonden aan het agrofoodcluster is het 

‘Food & Feed Netwerk Noordoost- Brabant’, waarin ook de productie en distributie van 

diervoedingsmiddelen (feed) is opgenomen.  

 

Er bestaan in de praktijk verschillende definities van de bedrijven en activiteiten die tot het 

agrofoodcluster worden gerekend. Op hoofdlijnen behoren de primaire productie, 

voedingsmiddelenindustrie, groot- en detailhandel en overige activiteiten (waaronder 

kennisinstellingen) tot het cluster. Het meest gebruikt zijn de ‘brede’ en ‘smalle’ definitie 

van het CBS, die als volgt luidt: 

 Primaire productie, SBI-codes: 0111, 0113, 0140, 0150, 0161, 0162, 0163, 0170, 03 

 Verwerkende levensmiddelenindustrie, SBI-codes: 10, 11 

 Groot- en detailhandel, SBI-codes: 4611, 4621, 4623, 4624, 463, 4661, 46682, 

4711, 472, 4781, 56  

 Overig, SBI-codes: 2015, 2020, 2830, 2893, 72111, 72191 

De smalle definitie omvat alleen de primaire productie en de verwerkende 

levensmiddelenindustrie. 

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving bedroeg het aantal banen in het 

agrofoodcluster in Noordoost-Brabant volgens de brede definitie 42.835, respectievelijk 

13.052 (13%, respectievelijk 4% van de totale werkgelegenheid in de regio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectief vleesverwerkende industrie 

 

Door de veranderende consumptiepatronen zal de markt en de productie de komende 

jaren licht afnemen en worden ingevuld door minder bedrijven. De Rabobank verwacht 

een daling van 35% van het aantal bedrijven in de periode 2005-2015. Vooral het aantal 

bedrijven actief in de voorverpakking-, snack- en vleeswarenindustrie neemt af. Ook het 

aantal roodvlees- en pluimveeslachterijen zal verder afnemen, maar deze afname zal 

minder drastisch zijn doordat het aantal slachterijen de afgelopen tien jaar al fors is 

verminderd.  

 

In de vleesindustrie worden schaal en efficiency steeds belangrijker. Om in 2015 nog 

actief te zijn in de vleesindustrie zullen de bedrijven, vooral de snack- en 

vleeswarenbedrijven, een strategische keuze moeten maken. Er zijn twee mogelijke 

opties: zich ontwikkelen tot ‘commodity’ speler of zich ontwikkelen tot een ‘niche’ speler. 

Bedrijven die dit niet doen zullen worden geplet (squeezed) tussen de consoliderende 

aanleverende en afnemende partijen. Door de veelzijdigheid van de vleesindustrie is er 

binnen de twee opties, en vooral bij de ‘niche’ spelers, een groot aantal mogelijkheden. 

 

Bron: Rabobank 
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Kerncijfers Oss 

Volgens de op de voorgaande pagina gegeven definitie telde Oss in 2011 3.414 werkzame 

personen in de agrofoodsector. Dat is 8,5% van de totale werkgelegenheid. Met 1.300 

banen (3,3% van het totaal) is de detailhandel in voedingsmiddelen daarbinnen de grootste. 

Hoewel deze sector volgens de gehanteerde definitie tot de agrofoodsector wordt gerekend, 

kan ook worden gesteld dat deze vooral gericht is op het bedienen van de lokale consument 

en de aanwezigheid van andere bedrijven in de keten (vooral de primaire sector, de 

verwerkende industrie en groothandel) daarop niet van invloed is. Dezelfde redenering kan 

ook voor de horeca gelden. Tot de groep ‘overig’ behoren vooral bedrijven die machines 

maken voor de voedingsmiddelenindustrie.  

Als hiermee rekening wordt gehouden, omvat de kern van de agrofoodsector in Oss 

(primaire sector, industrie, groothandel en machine-industrie) 1.600 werkzame personen, 

4% van het totaal.  

Trends en ontwikkelingen Food, Health en Farma(NO Brabant)1 

 

Food, Health & Farma (FHF) 

• Food, Health & Farma varieert per regio qua omvang (13.000 – 34.000 

arbeidsplaatsen, 23-38%), vooral in Uden-Veghel is sprake van een foodcluster met 

foodgerelateerde handel en logistiek. (Bron: CBS, KvK, LISA) 

• Noordoost-Brabant moet een landelijke toppositie innemen als economisch FHF-

centrum. Deze positie dient in 2020 gerealiseerd te zijn. (Bron: 5-sterrenregio, 

Position Paper Food Health Farma) 

• Concentratie van multinationale, beeldbepalende bedrijven in de regio: MSD, 

Unilever, Cosun/Aviko, Nutricia, Intervet, Jumbo, Sligro, Friesland/ Campina. (Bron: 

CBS, KvK, LISA) 

• De regio is een kruispunt van twee werelden: die van agrofood en die van 

lifesciences. De regio heeft een goede relatie met zowel het Health-Valley netwerk in 

Nijmegen e.o, Food Valley in Wageningen e.o., met projecten van Brainport 

Eindhoven en die van Greenport Venlo. (Bron: 5-sterrenregio) 

• Rond de grote bedrijven is een divers en innoverend netwerk van kleinere bedrijven 

gegroeid. Er zijn veel gespecialiseerde toeleverende bedrijven aanwezig: 

machinebouw, verpakking, distributie, opslag. Bovendien is de groothandel en 

retailsector stevig vertegenwoordigd. (Bron: KvK, LISA) 

• Er is ruime kennis en know how aanwezig in de vorm van kennisinstituten. (Bron: 5-

sterrenregio) 

• Door deze focus worden knelpunten in de agrofood-sector ketenbreed aangepakt, 

hetgeen ook nieuwe kansen biedt voor de transitie van de landbouw.  

 

(Bron: 5-sterrenregio, Position Paper Food Health Farma) 
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Figuur 2.3  

Werkgelegenheid in agrofood (2011)  

 

 

Bron: gemeente Oss  
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6. Detailhandel 
 

Algemeen 

De detailhandel heeft het moeilijk door een laag consumentenvertrouwen, druk op de 

koopkracht, de opkomst van e-commerce, een veranderend consumentengedrag, leegstand 

van winkelcentra en ook nog eens de recente Btw-verhoging. Dit raakt vooral de 

detailhandel in duurzame consumptiegoederen, maar ook voor ondernemingen met 

dagelijkse artikelen zijn de omstandigheden niet gemakkelijk.  

Kerncijfers Oss 

De onderstaande tabel toont enkele kerncijfers van de detailhandel in Oss, vergeleken met 

de regio (Noordoost Noord-Brabant) en geheel Nederland. 

 

Tabel 6.1: Kerncijfers detailhandel Oss (regio, Nederland), 2011 

 Oss NO Brabant Nederland 

Omzet (€ 1mln) 863 7480 211663 

Brute toegevoegde waarde (€ 1mln) 207 1573 41043 

Bruto marge 36,1% 33,1% 30,8% 

Bedrijfsresultaat (€ 1mln) 42 244 7491 

Economisch resultaat 2,2% 1,1% 1,6% 

Investeringen (€ 1mln) 11 93 3256 

Investeringsratio *) 5,4% 5,9% 7,9% 

Solvabiliteit 14,8% 22,3% 24,3% 

Rentabiliteit eigen vermogen 54,2% 26,9% 31,5% 

Arbeidsvolume (fte) 2814 23450 589420 

Arbeidsproductiviteit (€ 1.000) 73 67 70 

*) Investeringen/toegevoegde waarde 

Bron: Rabobank Nederland 

 

Op hoofdlijnen en vergeleken met het landelijke beeld, scoort de detailhandel in Oss niet 

slecht. Vooral de marges en het resultaat zijn beter. De investeringsratio ligt echter lager 

dan landelijk, wat mogelijk te maken heeft met de zwakke financiële positie (solvabiliteit).  

 

In figuur 6.1 staat de bijdrage van de sector aan de lokale economie, op de belangrijkste 

sociaal-economische thema’s. 
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Figuur 6.1: Bijdragen detailhandel Oss (regio, Nederland), 2011 

 
Bron: Rabobank 

 

Volgens figuur 6.1 is Oss geen uitgesproken consumentenstad. Daarvoor liggen de 

bijdragen aan de lokale economie in termen van omzet, toegevoegde waarde, resultaat en 

vestigingen op een te bescheiden niveau.  

 

Figuur 6.2 Figuur 6.3 

Ontwikkeling vestigingen detailhandel Ontwikkeling werkgelegenheid 

detailhandel 

  
Bron: Lisa Bron: Lisa 

 

Dit wordt bevestigd door de ontwikkeling van het aantal vestigingen en werkgelegenheid in 

de periode 2000 – 2011. Het aantal vestigingen loopt de laatste jaren iets terug, waar 

landelijk een duidelijke groei zichtbaar is. De werkgelegenheid ontwikkelt zich nog wel 

positief, maar ook daar zien we een achterstand bij de landelijke ontwikkeling.  

Het beschikbare basismateriaal geeft de mogelijkheid om verder op de detailhandel in te 

zoomen.  
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Winkelaanbod in Oss 

De lokale detailhandel telt in totaal bijna 150.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak 

(wvo) verdeeld over 485 verkooppunten. In totaal zijn in de gemeente Oss 3.620 mensen 

werkzaam in de detailhandel. Het werkgelegenheidsbelang (werknemers) is hiermee kleiner 

dan gemiddeld in Nederland (9 procent tegenover bijna 10 procent in Nederland).  

 

Meer dan de helft van het winkelaanbod in Oss (gemeten in wvo) is in gebruik door de 

branchegroep ‘in en om het huis’ (wonen, doe-het-zelf et cetera). Deze cijfers – en een 

aantal kengetallen van de detailhandel in Oss – staan weergegeven in tabel 6.1 en worden 

vergeleken met andere gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse. Hieruit blijkt dat de 

branchering van de lokale detailhandel redelijk in lijn ligt met het gemiddelde beeld in matig 

stedelijke gemeenten. De winkels in Oss zijn gemiddeld even groot als in de 

referentiegroep, hoewel er per branchegroepen duidelijker verschillen zijn. Als we het totale 

wvo afzetten tegen de bevolkingsomvang van Oss, blijkt Oss over een licht achterblijvend 

winkelaanbod te beschikken. 

 

Tabel 6.1: Kengetallen detailhandel Oss en referentie stedelijkheid 

 
Bron: Locatus, 2011 (bewerking Rabobank). 

 

Waar koopt de lokale consument? 

De mate waarin de inwoners van een gemeente hun bestedingen in de eigen gemeente 

doen, wordt uitgedrukt in koopkrachtbinding. De koopkrachtbinding neemt over het 

algemeen toe naarmate een gemeente meer stedelijk is. De koopkrachtbinding in de 

gemeente Oss is relatief hoog in vergelijking met andere matig stedelijke gemeenten (figuur 

6.4). Voor de niet-dagelijkse bestedingen zijn de inwoners van Oss relatief sterk op het 
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eigen gemeentelijke winkelapparaat georiënteerd. De koopkrachtbinding voor dagelijkse 

artikelen (levensmiddelen en persoonlijke verzorging) ligt in Oss iets boven het gemiddelde.  

 

Figuur 6.4 Figuur 6.5 

Koopkrachtbinding aan eigen gemeente per 

branchegroep  

Koopkrachtafvloeiing per branchegroep  

  
Bron: Rabobank Bron: Rabobank 

 

De bestedingen die niet in de eigen gemeente worden gedaan, vloeien af naar omliggende 

gemeenten. Onderstaande figuur laat zien binnen welke straal (in kilometers hemelsbrede 

afstand) de afvloeiende bestedingen vanuit Oss in de verschillende branchegroepen 

terechtkomen. Hieruit blijkt dat vooral de gemeenten binnen een straal van 10-25 kilometer 

profiteren van de bestedingen van de inwoners van Oss.  

 

Onderstaande kaart laat zien in welke gemeenten de inwoners van Oss hun 

detailhandelsbestedingen doen. De belangrijke concurrerende bestemmingen voor Oss zijn 

Bernheze (waar 3,4% van de bestedingen van de inwoners van Oss terecht komt), Landerd 

(3,2%), ’s-Hertogenbosch (2,7%), Uden (1,8%) en Maasdonk (1,4%).  
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Kaart 6.1: Bestemming van de detailhandelsbestedingen van de inwoners van Oss 

 
Bron: Rabobank  

 

Waar komen de bestedingen in Oss vandaan? 

Kaart 6.2 laat zien welk deel van de bestedingen bij de lokale detailhandel in de vier 

branchegroepen afkomstig is van de inwoners van buiten de eigen gemeente (toevloeiing). 

Het belang van koopkrachttoevloeiing voor de lokale detailhandel is beduidend lager dan 

gemiddeld in matig stedelijke gemeenten. Hoewel de lokale bevolking zelf wel sterk 

georiënteerd is op het eigen winkelapparaat, heeft de detailhandel in Oss geen sterke 

regionale trekkracht. Het draagvlak voor deze winkels wordt dus grotendeels bepaald door 

de lokale bevolking.  

 

Figuur 6.6 Figuur 6.7 

Toevloeiing per branchegroep  Koopkrachttoevloeiing per branchegroep  

  
Bron: Rabobank Bron: Rabobank 
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De koopkrachttoevloeiing in Oss is voor het grootste deel afkomstig van inwoners uit een 

straal van 10-25 kilometer rondom Oss (figuur 6.7). Opvallend is dat de vrijetijdsbranche in 

Oss een relatief sterke bovenregionale trekkracht heeft. Maar liefst 10 procent van de 

bestedingen in deze branche is afkomstig uit het gebied >100 kilometer van Oss. 

 

Onderstaande kaart toont het verzorgingsgebied van de totale detailhandel van Oss. De 

kaart geeft aan waar de bestedingen in de lokale detailhandel vandaan komen. 

 

Kaart 6.2: Herkomst van de detailhandelsbestedingen in Oss 

 
Bron: Rabobank  

 

Bijna 83% van de bestedingen komt van de inwoners van Oss zelf. De overige bestedingen 

zijn afkomstig van inwoners uit de omliggende regio (toevloeiing). De belangrijkste 

herkomstgemeenten voor de detailhandel in Oss zijn Bernheze (3,4%), Maasdonk (2,0%), 

Landerd en ’s-Hertogenbosch (beiden 1,3%) 
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7. Zakelijke dienstverlening 
 

Algemeen 

De zakelijke dienstverlening heeft te maken met prijsdruk en toenemende concurrentie. 

Klanten zijn kritisch en verwachten duidelijk toegevoegde waarde. Na een groeiperiode van 

meerdere decennia staat de volumegroei sinds 2009 onder druk. Ook in 2013 zal de 

bedrijvigheid in de zakelijke dienstverlening niet wezenlijk beter zijn.  

Kerncijfers Oss 

De onderstaande tabel toont enkele kerncijfers van de detailhandel in Oss, vergeleken met 

de regio (Noordoost Noord-Brabant) en geheel Nederland. 

Tabel 7.1: Kerncijfers ICT en zakelijke dienstverlening Oss (regio, Nederland), 2011 

 Oss NO Brabant Nederland 

Omzet (€ 1mln) 859 9037 247810 

Bruto toegevoegde waarde (€ 1mln) 419 4286 105148 

Bruto marge 62,6% 68,4% 60,3% 

Bedrijfsresultaat (€ 1mln) 90 574 17289 

Economisch resultaat 6,7% 3,3% 3,9% 

Investeringen (€ 1mln) 218 1906 49732 

Investeringsratio *) 52,0% 44,5% 47,3% 

Solvabiliteit 34,8% 17,4% 29,7% 

Rentabiliteit eigen vermogen 13,0% 5,9% 8,3% 

Arbeidsvolume (fte) 4512 45617 1304007 

Arbeidsproductiviteit (€ 1.000) 93 94 81 

*) Investeringen/toegevoegde waarde 

Bron: Rabobank Nederland 

 

De Osse dienstverleners doen het relatief goed. De marges en vooral het resultaat liggen 

bovengemiddeld. Dit is mede te danken aan een mooie arbeidsproductiviteit. De sector 

investeert verhoudingsgewijs veel en de financiële positie (solvabiliteit) is gezond.  

 

In figuur 7.1 staat de bijdrage van de sector aan de lokale economie, op de belangrijkste 

sociaal-economische thema’s. 
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Figuur 7.1: Bijdragen ICT en zakelijke dienstverlening Oss (regio, Nederland), 2011 

 
Bron: Rabobank 

 

In termen van omzet, toegevoegde waarde en resultaat is de zakelijke dienstverlening goed 

voor (ruim) 10% van de lokale economie. De sector is een belangrijke investeerder en ook 

in termen van vestigingen en werkgelegenheid is de bijdrage van de sector substantieel.  

 

Figuur 7.2 Figuur 7.3 

Ontwikkeling vestigingen ICT en 

zakelijke diensten 

Ontwikkeling werkgelegenheid ICT en 

zakelijke diensten 

  
Bron: Lisa Bron: Lisa 

 

Het aantal vestigingen in de zakelijke dienstverlening ontwikkelt zich in Oss per saldo 

positief, maar wel minder sterk dan landelijk. De werkgelegenheid in Oss staat sinds 2004 

echter onder druk. Daar zien we duidelijke verschillen met de landelijke trend. Een 

mogelijke verklaring is de concentratietendens bij zakelijke dienstverleners, in combinatie 

met een vestigingsvoorkeur voor grotere, centraal gelegen plaatsen.  

 



Update 2013 Kracht van Oss Rabobank 

_________________________________________________________________________________________________  

 

29 

 

8. Starters 
 

Algemeen 

Het aantal starters groeit al enkele jaren stevig en ligt sinds 2008 boven de 100.000. Voor 

het eerst sinds 2009 daalde het aantal in 2012 echter met 15 %. Vooral de nieuwe flexibele 

schil (de ZZP’ers) heeft het aantal starters enorm beïnvloed. Mede door de economische 

crisis en de bezuinigingen die de regering hanteert om deze crisis te bestrijden, zijn velen in 

de afgelopen vier jaar naar een zelfstandig ondernemerschap gedreven.  

 

Kerncijfers Oss 

In de eerste drie kwartalen van 2012 schreef de Kamer van Koophandel in Oss 471 

startende ondernemingen in. Daarnaast was sprake van 127 nieuwe vestigingen (exclusief 

in het zakelijk beheer), anders dan starters. Hiertoe behoren bijvoorbeeld filialen van reeds 

gevestigde bedrijven. 

 

In het algemeen ligt de startersdynamiek in Oss iets boven het regionale en rond het 

nationale cijfer, maar de verschillen zijn niet groot. Per 100 vestigingen telden Oss in 2011 

(vergeleken met Nederland) 115 (114) starters en in totaal 184 (167) oprichtingen. (Het 

verschil tussen starters en oprichtingen zit o.a. in nevenvestigingen).  

Het aantal opheffingen ligt in Oss (Nederland) in 2011 met 82 (83) per 1.000 vestigingen 

nagenoeg op het landelijke getal.4  

 

Figuur 8.1  

Bedrijvendynamiek per 1000 

vestigingen (2011) 

 

 
Bron: Kamer van Koophandel 

 

Figuur 8.2 toont de verdeling van het aantal starters, (overige) oprichtingen en opheffingen 

voor de belangrijkste sectoren in Oss voor de eerste drie kwartalen van 2012. In alle 

                                           
4 Starterssucces (overleven, doorgroei) kan niet uit de cijfers worden herleid 
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sectoren is sprake van een positieve bedrijvendynamiek, m.a.w. het aantal oprichtingen 

(inclusief starters) ligt hoger dan het aantal opheffingen. De grootste bedrijvendynamiek is 

zichtbaar bij de dienstverleners (zakelijk, facilitair, persoonlijk), gevolgd door de 

detailhandel en bouwnijverheid.  

De tweede figuur (8.3) maakt een sectorale vergelijking van het aandeel oprichtingen (incl. 

starters) in Oss en Nederland, eveneens voor de eerste drie kwartalen van 2012. Daaruit 

blijkt dat ondanks het absolute zwaartepunt in Oss bij de dienstverleners, vergeleken met 

geheel Nederland nog van een relatief bescheiden bijdrage sprake is. Bij de financiële 

dienstverleners, groothandel en in mindere mate detailhandel zien we een 

oververtegenwoordiging, evenals (in bescheiden mate) in de industrie.  

Figuur 8.2 Figuur 8.3 

Starters, oprichtingen en opheffingen 

naar sectoren Oss (Q1 tm Q3 2012) 

Aandeel oprichtingen naar sectoren, Oss 

en Nederland (2012) 

(excl. zakelijk beheer) 
 

Bron: Kamer van Koophandel Bron: Kamer van Koophandel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minder Brabantse starters, meer zzp’ers 

Het aantal starters in de provincie Noord-Brabant is in 2012 met 12% gedaald (tot 

14.544). Dat zijn er een kleine 2.000 minder dan in 2011. Toen stond de teller op 

16.526. Landelijk is het aantal starters met 15% gedaald. 

De economische crisis is hiervan de hoofdoorzaak. De 14.544 Brabantse starters hebben 

samen 16.758 nieuwe bedrijven opgericht. Het aantal starters binnen de dienstensector 

blijft onverminderd hoog: in 2007 was 54% van alle startende ondernemers actief 

binnen deze sector, in 2012 is dat aantal gestegen naar 63%. De bouw is nu goed voor 

10% van alle starters. Het belang van deze sector is echter fors afgenomen: in 2008 

was het aandeel nog 17%. 

Van de startende ondernemers is in 2012 39% vrouw. Dit aandeel is de laatste jaren 

nauwelijks veranderd. De gemiddelde startende ondernemer in Noord-Brabant is 38 jaar 

oud. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het aandeel zzp’ers binnen de totale 

groep starters is sinds 2007 flink gestegen. Terwijl in 2008 nog 83% van de starters als 

zzp’ers kon worden aangemerkt, is dit aantal toegenomen tot 96% in 2012. 

 

Van de buitenlandse starters komen de meesten uit Polen (1,7 %) en Turkije (1,6 %). 

 

Bron: KvK januari 2013 
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Starters Succes Oss 

Starters Succes Oss stimuleert startende ondernemers in de vorm van een intensief 

coachings- en begeleidingstraject. Het brengt starters en coaches bijeen in een netwerk 

waar ervaringen worden gedeeld en adviezen worden uitgewisseld. Starters Succes Oss 

is het grootste overkoepelende startersinitiatief in Oss, waarbij marktpartijen hun 

krachten bundelen om van Oss een StartersStad te maken. Hiermee wil Starters Succes 

Oss aansluiten op de verschillende startersinitiatieven die al in de regio aanwezig zijn. 

Starters Succes Oss is een samenwerkingsverband van Osse ondernemingen met steun 

van de Gemeente Oss, Kamer van Koophandel Brabant en Rabobank Oss e.o. Starters 

Succes Oss is één van de initiatieven van de Kracht van Oss. 
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9. Bevolking en ondernemers met een Turkse 

achtergrond 
 

Bevolking 

De gemeente Oss telde op 1 januari 2013 volgens het GBA 4.282 personen met een Turkse 

herkomst. Daarvan zijn er 2.100 geboren in Turkije, de resterende ca. 2.200 personen zijn 

in Nederland geboren uit tenminste één Turkse ouder. Het aantal inwoners met de Turkse 

nationaliteit bedroeg ca. 980.  

 

Figuur 9.1 Figuur 9.2 

Bevolking, geboorteland Turkije, 

aandeel totaal (2012) 

Bevolking, geboorteland Turkije, 

leeftijdsklassen (2012) 

  
Bron: CBS      Bron: CBS 

 

De Turkse bevolkingsgroep is in Oss Relatief oververtegenwoordigd. Het aandeel in Turkije 

geboren personen (totaal 2100) is met 2,5% van de bevolking ongeveer twee maal zo hoog 

als landelijk en in de regio. Tussen 1996 en 2012 is het aandeel zeer licht toegenomen. 

 

De meeste in Turkije geboren inwoners vallen in de leeftijdscategorie 30 tot 65 jaar.  

Als we dat vergelijken met de leeftijdsopbouw van de gehele bevolking (figuur 9.3) dan 

blijken er grote verschillen te zijn. De groep jonger dan 15 jaar is sterk 

ondervertegenwoordigd, wat geen verbazing zal wekken. Daartegenover staat een zeer 

grote groep in de leeftijdsklasse 30 tot 45 jaar en eveneens een oververtegenwoordiging in 

de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar. Op grond hiervan mag (vanwege leeftijdsontwikkelingen, 

afgezien van migratie) geconcludeerd worden dat deze groep in totaliteit de komende tijd 

sterker zal ontgroenen en vergrijzen dan de gehele bevolking van Oss.  
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Figuur 9.3  

Leeftijdsopbouw geboorteland Turkije 

en totaal (2012) 

 

 

 

Bron: CBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondernemers 

Het totaal aantal Turkse ondernemers in Oss is volgens de Kamer van Koophandel 130 

(exclusief 8 ondernemingen in het zakelijk beheer), op een totaal van 7.115 ondernemers. 

Het percentage Turkse ondernemers bedraagt daarmee 1,9% van de totale populatie. Het 

aandeel inwoners in de gemeente Oss van Turkse afkomst (geboorteland) bedraagt volgens 

het CBS 2,5%. Ter vergelijking de cijfers voor Helmond en Eindhoven (aandeel 

ondernemers / aandeel bevolking): Helmond 1,7% / 1,5% en Eindhoven 2,0% / 2,4%.  

Veel werkloosheid onder Turkse jongeren 

 

Het aantal werkloze niet-westerse allochtone jongeren is het afgelopen jaar snel 

gestegen. Waar onder autochtone jongeren het percentage werklozen rond de 9% ligt, is 

dat onder allochtone jongeren opgelopen naar 29%. Dat blijkt uit cijfers van FORUM, 

een instituut voor multiculturele vraagstukken. 

 

Marokkaanse jongeren spannen de kroon met een werkloosheidspercentage van 39%. 

Turkse jongeren doen het niet veel beter met 33%. Daarbij stijgt de werkloosheid onder 

allochtone jongeren veel sneller. Tussen 2011 en 2012 steeg de werkloosheid onder van 

origine Nederlandse jongeren met slechts 1 procentpunt, onder allochtone jongeren was 

dat 7 procentpunt. Ook meer Marokkaanse en Turkse jongeren zijn werkloos geworden, 

vooral in het eerste kwartaal van dit jaar. 

 

Bron:10e FORUM Monitor(2012) 
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Figuur 9.4  

Turkse ondernemers naar sectoren  

 

 

Bron: Kamer van Koophandel 

 

Turkse ondernemers zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de horeca, handel (groot- en 

detailhandel) en vervoersector.  

Turkse starters 

In de periode 2000-2009 is landelijk het aantal etnische starters toegenomen tot 26.100. 

We praten dan over etnische groepen van de eerste generatie. Etnische minderheden 

maken een steeds groter deel uit van het aantal starters: het aandeel steeg van 15% in 

2000 tot 25% in 2009. Vooral Turken en Surinamers hebben een groter aandeel in het 

aantal starters. In 2009 was 17% (2006: 13%) van het aantal etnische starters (26.114) 

van Turkse afkomst (totaal aantal starters dat jaar 104.900). 

In 2012 is het aantal buitenlandse starters voor het eerst in drie jaar afgenomen. In 2012 

waren er 20.100 startende ondernemers van buitenlandse herkomst, goed voor 20% van 

het totaal aantal starters in Nederland. Landelijk bedroeg het aantal in Turkije geboren 

starters 2400, ca. 2,4% van het totaal aantal starters (en oprichtingen). In Oss bedroeg het 

aandeel Turkse starters 12,7%.  

 

Figuur 9.5 Figuur 9.6 

Oprichtingen totaal en met Turkse 

achtergrond (geboorteland), Oss 

Aandeel Turkse starters naar sectoren 

(2012, Q1 tm Q3). Oss 
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10 Medische vrije-beroepsbeoefenaren 
 

Algemeen 

 

Het perspectief voor de gezondheidszorg is positief vanwege de stijgende vraag door 

demografische ontwikkelingen. Denk hierbij aan de vergrijzing, toegenomen 

levensverwachting en een gewijzigde beleving van kwaliteit van leven. Deze zorggroei leidt 

tot een onhoudbare bekostiging. Dat betekent dat het bestaande structuren in de 

gezondheidszorg op de lange termijn niet houdbaar zijn.  

 

De zorgondernemer bepaalt steeds meer zijn eigen businessmodel door het bieden van 

nieuwe diensten, prijzen of samenwerkingsmodellen. Uitdagingen hierbij zijn innovatie en 

het ontwikkelen van nieuwe concepten met toegevoegde waarde voor de consument, 

waarbij de opgave is binnen het gestelde macro (groei)kader te blijven. 

Kerncijfers Oss 

In deze paragraaf kijken we naar medische vrije-beroepsbeoefenaren die in Oss hun 

praktijk hebben5. De groep die in Oss woont en buiten de gemeente werkt, kunnen niet in 

de beschikbare bestanden herkend worden en blijven daardoor buiten beschouwing.  

 

Het voorzieningenaanbod (waar medische vrije-beroepsbeoefenaren werkzaam zijn) is 

bevolkingsvolgend en wordt voor een aantal instellingen door de overheid bepaald. Dit 

laatste geldt vooral voor de grotere instellingen die in belangrijke mate collectief worden 

gefinancierd, zoals ziekenhuizen.  

Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat tussen Oss, de regio en geheel Nederland 

geen grote verschillen bestaan in het aantal zorgaanbieders, gerelateerd aan de omvang 

van de bevolking. Een uitzondering daarop is het aantal specialisten, waarin de 

aanwezigheid van ziekenhuis Bernhoven zichtbaar is.  

 

Zorgaanbieders werken vaak in (groeps)praktijken. De huisartsenpraktijken zijn in Oss iets 

kleiner dan landelijk (figuur 10.2, A = klein, D = groot). De fysiotherapie- en 

tandartspraktijken zijn relatief iets kleiner (verhoudingsgewijs meer praktijken dan 

medische vrije beroepers).  

 

Oss telde in 2012 (2001) 40 (46) huisartsen, 86 (64) specialisten, 23 (20) diëtisten, 46 (57) 

fysiotherapeuten, 15 (12) verloskundigen, 21 (6) wijkverpleegkundigen en 37 (33) 

tandartsen op een bevolking van 84.653 (82.128) personen.  

                                           
5 Het gaat hier om personen die een (para)medisch beroep uitoefenen. Als zij in loondienst zijn, is formeel geen 

sprake van een vrije beroepsbeoefenaar.  



Update 2013 Kracht van Oss Rabobank 

_________________________________________________________________________________________________  

 

36 

 

 

Figuur 10.1 Figuur 10.2 

Zorgaanbieders per 10.000 inwoners Praktijken per 10.000 inwoners 

  
Bron: Nivel Bron: Nivel 
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Marktontwikkelingen in de zorg 

 

Huisartsen 

We zien een gestage stijging van het aantal huisartsen en ondersteunend personeel. 

Deze stijging zien we ook in de toenemende vraag naar huisartsenzorg en de 

toenemende werkzaamheden die de huisarts op zich neemt vanuit bijvoorbeeld de 

tweede lijn. Er zijn geen signalen van schaarste in het generieke aanbod van huisartsen, 

wat overigens lokale krapte niet uitsluit. Wel valt op dat bijna 50% van de huisartsen in 

Nederland 50 jaar of ouder is. Dit kan in de komende tien jaar wel tot schaarste op de 

markt leiden, zeker als beleidsmatig meer zorg naar de huisarts wordt overgeheveld.  

In de afgelopen jaren is er sprake van een vrij snelle concentratie van huisartsen met 

groeiende samenwerkingsverbanden. De klassieke solopraktijk of duo-praktijk komt nu 

minder voor dan de grotere groepspraktijken. Het totaal aantal praktijken neemt 

hiermee af.  

 

Mondzorg 

Het Capaciteitsorgaan verwacht dat het aantal werkzame tandartsen vanaf 2011 zal 

dalen. Het aantal mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici neem tot op heden 

jaarlijks toe. De praktijksamenstelling van een tandarts verandert door de jaren heen. Er 

is een toename van het aantal tandartspraktijken met een tandartspraktijkmedewerker 

(collega tandarts) in loondienst. Voor mondhygiënisten geldt dat ongeveer 60% in 

loondienst is. Ongeveer 70% van de orthodontist-praktijkhouders werkt zelfstandig.  

 

Zwangerschap- en geboortezorg 

Het aantal praktiserend verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen stijgt al jaren 

gestaag. Het aantal verloskundig actieve huisartsen is beperkt en, na jaren van sterke 

daling, de afgelopen jaren redelijk stabiel. 

 

Bewegingszorg 

Er is sprake van een toename van het aantal fysiotherapeuten; het aantal 

oefentherapeuten is daarentegen langzaam afgenomen. Bij de fysiotherapie is sprake 

van een langzame vergroting van de praktijkomvang (langzame daling solo- en kleine 

praktijken). Dit wordt bevestigd door een stijging van het aantal loondiensten 

extramuraal. Er is sprake van een toename van de grotere praktijken en met name van 

grotere praktijken met nevenvestigingen. Bij de oefentherapie is sprake van een 

teruggang van het aantal praktijkadressen. 

 

Zelfstandige behandelcentra (ZBC) 

Het aantal ZBC’s is in de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Sinds 2001 is het aantal 

nieuwe ZBC’s steeds verder toegenomen. De gemiddelde omzet per ZBC is de afgelopen 

vier jaar nagenoeg verdubbeld. Blijkbaar lukt het ZBC’s om – ondanks nieuwe toetreding 

door ZBC’s – een hogere omzet te genereren. Vanaf 2007 tot en met 2010 is het totale 

aandeel van ZBC’s in de markt voor medisch specialistische zorg gestegen van 1% naar 

2,3%. 

 

Bron: Nederlandse Zorg Autoriteit (2012) 
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11 Prognoses 2012-2013 

 

Om een eerste prognose voor 2013 te kunnen maken, combineren we de landelijke 

sectorprognoses met de lokale sectorstructuur. Deze eenvoudige methode gaat er van uit, 

dat de lokale sectoren zich conform het landelijke beeld zullen ontwikkelen en houdt geen 

rekening met ontwikkelingen bij individuele bedrijven of vestiging van nieuwe bedrijven.  

Figuur 11.1 toont als eerste de landelijke sectorprognoses (werkgelegenheidsgroei) voor 

2012 en 2013 (groei t.o.v. het voorgaande jaar).  

Figuur 11.1 Figuur 11.2 

Sectorprognoses 2012 en 2013 Sectorstructuur 2011 

  
Bron: Rabobank Bron: Lisa 

 

 

Werkloosheid is het resultaat van twee factoren, de vraag naar en het aanbod van arbeid 

(de werkgelegenheid en de beroepsbevolking ). Figuur 2.3 toont de ontwikkeling van deze 

twee factoren tussen 2012 en 2012 

 

Figuur 2.3 Figuur 2.4 

Werkgelegenheidsontwikkeling - 2013 Werkloosheid  

  
Bron: Rabobank Bron: Rabobank 
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Bijlagen 

Bijlage 1 

Bijdragen klein-, midden- en grootbedrijf *) aan economie (toegevoegde waarde, € 1 mln., 

2011) 

 Oss NO Brabant Nederland 

 € 1 mln % % % 

Kleinbedrijf 579 16,8% 19,2% 18,8% 

Middenbedrijf 930 27,0% 29,3% 31,3% 

Grootbedrijf 1.929 56,1% 51,5% 49,9% 

totaal 3.438 100,0% 100,0% 100,0% 

*) Indeling o.b.v. werkzame personen: kleinbedrijf: < 10 werkzame personen, 

middenbedrijf: 10 – 100 werkzame personen; grootbedrijf: > 100 werkzame personen. 

 

Bijlage 2 

Bijdragen sectoren aan economie (toegevoegde waarde, € 1 mln, 2011) 

 Oss NO Brabant Nederland 

 € 1 mln % % % 

Agrarisch 43 1,2% 2,2% 1,9% 

Industrie 1.561 45,4% 30,6% 22,3% 

Bouw 220 6,4% 6,2% 4,8% 

Groothandel 125 3,6% 8,6% 8,9% 

Detailhandel 207 6,0% 6,4% 7,0% 

Vervoer en logistiek 296 8,6% 4,4% 5,3% 

Horeca en vrije tijd 57 1,7% 2,0% 2,5% 

ICT en zakelijke diensten 419 12,2% 17,4% 17,9% 

Financiële diensten 40 1,2% 3,3% 5,4% 

Overheid en onderwijs 247 7,2% 10,2% 13,2% 

Zorg 200 5,8% 7,7% 9,4% 

Overige 24 0,7% 1,0% 1,2% 

totaal 3.438 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Update 2013 Kracht van Oss Rabobank 

_________________________________________________________________________________________________  

 

40 

 

Bijlage 3 

 

Toelichting methodiek Koopstromenanalyse (toegepast bij detailhandel) 

Koopstromen brengen in beeld waar consumenten hun aankopen doen. Vooral in de detailhandel 

wordt veel gebruik gemaakt van koopstromen om het draagvlak van winkelvoorzieningen te 

onderzoeken. Koopstromen worden traditioneel geschat aan de hand van enquêtes onder een 

steekproef van consumenten. Voor de KoopstromenMonitor vormen de gemeten pintransacties van 

Rabobank-klanten1 de basis. Deze geven voor de gevestigde detailhandel de belangrijkste 

informatie over het ruimtelijk koopgedrag van consumenten. Naast de pintransacties kijken we 

ook naar de incassotransacties, waarmee consumenten een omvangrijk deel van de aankopen van 

vooral duurzame goederen betalen. Tevens maken we op basis van metingen van geldopnames bij 

geldautomaten en afstortingen van contant geld door bedrijven een schatting van de chartale 

koopstromen2.  

 

De belangrijkste bron van de KoopstromenMonitor is een database met tientallen miljoenen 

feitelijke transacties van Rabobank-klanten (consumenten) naar Rabobank-klanten (detailhandel). 

Omdat de klantenkring van de Rabobank breed is vertegenwoordigd onder alle lagen van de 

bevolking en in alle delen van Nederland, is sturen op representativiteit en dekking niet nodig. Om 

toch eventueel optredende vertekening ten opzichte van de Nederlandse populatie huishoudens en 

bedrijven tegen te gaan, zijn de uitkomsten gecorrigeerd aan de hand van aanvullende 

databronnen zoals het handelsregister van de KvK, de statistiek besteedbaar inkomen van 

Nederlandse huishoudens en de productiestatistieken van het CBS. 

 

We benaderen de koopstromen vanuit twee invalshoeken: 

Vanuit de consument: waar besteedt hij zijn geld? We spreken van: 

- Koopkrachtbinding: het deel van de totale bestedingen dat de consument in zijn 

woongemeente besteedt. 

- Koopkrachtafvloeiing: het deel van de totale bestedingen dat de consument buiten zijn 

woongemeente besteedt. 

Vanuit de detailhandel: waar komen de bestedingen vandaan? We spreken van: 

- Eigen koopkracht: het deel van de totale ontvangen bestedingen afkomstig van 

consumenten uit de eigen gemeente. 

- Koopkrachttoevloeiing: het deel van de totale ontvangen bestedingen afkomstig van 

consumenten van buiten de eigen gemeente. 

 

Enkele voordelen van deze methode op een rij: 

De onderliggende brondata zijn hard. Het betreffen immers feitelijke aankopen en 

bestedingsbedragen. Miljoenen pintransacties liggen hieraan ten grondslag. 

• De meting betreft een periode van een heel kalenderjaar en kent dus geen seizoensinvloeden. 

• Koopstromen worden gemeten vanuit de branche waartoe de winkel behoort en niet vanuit 

artikelgroepen. 

• De meting gebeurt voor heel Nederland waardoor eenvoudig regionale vergelijkingen kunnen 

worden gemaakt. 

 

De koopstromen worden tweejaarlijks geactualiseerd waardoor ontwikkelingen en 

conjunctuureffecten eenvoudig in beeld kunnen worden gebracht. 

 

1 Privacy is hierbij gegarandeerd. Onder geen enkele voorwaarde zijn individuele klantgegevens 
herkenbaar of herleidbaar. 

2 Online bestedingen komen niet aan de orde omdat de KoopstromenMonitor zich richt op de 

fysieke detailhandel en niet op webwinkels. 
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Branche-indeling detailhandel (overeenkomstig Locatus) 

 

Branchegroep Hoofdbranche 

Dagelijks Algemene levensmiddelen 

  Gespecialiseerde levensmiddelen 

  Persoonlijke verzorging 

In en om het huis Auto & fiets 

  Bruin- en witgoed 

  DHZ (Doe-Het-Zelf) 

  Plant & Dier 

  Wonen 

Mode & luxe Antiek & Kunst 

  Huishoudelijke artikelen 

  Kleding en textiel 

  Optiek & Juwelier 

  Schoenen 

  Warenhuizen 

Vrije tijd Hobby 

  Media 

  Sport & Spel 

 

Stedelijkheid 

Stedelijkheid geeft de mate van concentratie van consumentenvoorzieningen weer (wonen, 

werken, schoolgaan, winkelen, uitgaan et cetera). De indeling naar stedelijkheid is 

gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid (oad) van gemeenten. De oad betreft het 

aantal adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom een adres, 

gedeeld door de oppervlakte van de cirkel. De omgevingsadressendichtheid wordt 

uitgedrukt in adressen per km². 
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Colofon 

Deze rapportage is een uitgave van het Directoraat Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) van 

Rabobank Nederland. De in deze publicatie gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit door 

ons betrouwbaar geachte bronnen.  

Deze gegevens zijn op zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt. Rabobank Nederland aanvaardt 

echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze publicatie neergelegde gegevens of 

prognoses onjuistheden bevatten. Het betreft algemene informatie die aan veranderingen onderhevig 

is. 

 

Gehele of gedeeltelijke overname is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. De afnemer van de 

informatie is verantwoordelijk voor de keuze en elk gebruik van de informatie. De afnemer is verplicht 

aanwijzingen van de Rabobank over het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is 

van toepassing. 

 

Samengesteld door 

Willem van der Velden 

Regionaal-economisch onderzoek Rabobank Nederland.  

 

Datum 

Maart 2013 

 

Contactadres 

Rabobank Nederland 

Kennis en Economisch Onderzoek 

Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, UC.T.04.11 

Telefoon 030 2166662 

Email economie@rn.rabobank.nl 

www.rabobank.com/economie 

 

Raadpleeg de website http://www.rabobank.nl/bedrijven/kennis/branches/ voor de laatste 

ontwikkelingen in de diverse sectoren. 
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