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Het corona-effect
De wetenschappers gingen in januari 2020 van start en 
zagen halverwege maart 2020 de situatie drastisch 
veranderen door de opkomst van het coronavirus Covid-19. 
Zoals gebruikelijk bedienen zij zich van gegevens die 
betrekking hebben op de jaren vóór 2020. Zij kunnen op basis 
van hun onderzoek geen uitspraken doen over het effect van 
de coronacrisis op de ruimtelijk-economische structuur van 
Oost-Nederland. Aan het einde van 2020 is nog niet duidelijk 
hoe groot dat effect is. Wel is duidelijk dat de overheid voor 
het eerst sinds lange tijd grote beperkingen oplegt aan de 
leefwereld van de inwoners van Nederland. Veel mensen 
moeten thuiswerken, het uitgaanspubliek kan niet 
onbeperkt naar het café, kunstliefhebbers niet zomaar naar 
museum of theater. Zelfs het bezoek aan familie was 
tijdelijk aan banden gelegd. Zoals gezegd, welke effecten dit 
heeft op Kracht van Oost blijft ongewis. We kunnen wel op 
basis van landelijk onderzoek een inschatting maken van 
wat de gevolgen van corona zouden kunnen zijn. We baseren 
ons daarbij op studies van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS), het Kennis Instituut Mobiliteit (KIM) en de 
drie nationale planbureaus (CPB, PBL en SCP). Diverse 
bijdragen aan dit rapport bieden een doorkijkje naar de 
mogelijke effecten van corona, maar het is duidelijk dat het 
nog te vroeg is om vaststaande conclusies te trekken.

Zo constateert het KIM dat bijna iedereen tijdens de 
coronacrisis minder activiteiten buitenshuis onderneemt 
(KIM 2020). Op een willekeurige dag komt dan 50% van de 
bevolking zijn of haar huis niet uit. Voor de crisis was dat 
20%. Het gemiddeld aantal verplaatsingen vermindert van 

acht per drie dagen voor de crisis naar minder dan vier 
tijdens het eerste hoogtepunt van de crisis. De gemiddeld 
afgelegde afstand per verplaatsing wordt bovendien korter. 
Wie naar buiten gaat, blijft dus vaker in de buurt van de 
woning. Mensen deden ook minder boodschappen en gingen 
minder vaak bij elkaar op bezoek. Kortom, de mobiliteit van 
de gemiddelde Nederlander nam door de coronacrisis 
drastisch af. Ook het soort vervoer dat we gebruiken is 
veranderd. We vliegen minder, maken minder gebruik van 
het openbaar vervoer, pakken minder vaak de auto en we 
gaan juist vaker fietsen of lopen. Dat is op zich bijzonder, 
want het verplaatsingsgedrag van mensen is doorgaans erg 
stabiel en goed voorspelbaar, zoals in het rapport ‘OV-gebruik 
tijdens de opstartfase’ van de drie nationale planbureaus 
terecht wordt geconstateerd. Het rapport concentreert zich 
op de economische en sociale effecten van de versoepeling 
van coronamaatregelen en concludeert dat deze effecten het 
geringst zijn wanneer mensen gedeeltelijk thuis (blijven) 
werken of onderwijs volgen. Verder pleiten de planbureaus 
voor het stimuleren van het fietsgebruik en voor extra 
benutting van OV in stedelijke gebieden, waarbij zij 
overigens oog hebben voor de regionale verschillen waarin 
deze maatregelen effect hebben.         

De economie is door de coronacrisis sterk gekrompen. Het 
bruto binnenlands product in het tweede kwartaal van 2020 
met 8,5% gedaald (CBS, 2020). Nooit eerder is zo’n sterke 
daling gemeten. Het CPB verwacht dat de Nederlandse 
economie in 2020 een verwachte krimp zal laten zien van 
meer dan 5,5%. Dit valt vooral te verklaren door de afname 
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van consumptie van huishoudens, maar ook investeringen 
en het handelssaldo zijn gedaald. De economische gevolgen 
lijken echter van korte duur. Het CPB houdt rekening met 
een herstel van de economische groei in 2021 met 3,5%. Het 
effect van corona lijkt een tijdelijke versterking te zijn van de 
afvlakking van de economische groei die zich toch al had 
ingezet.

Door overheidsingrijpen zijn de effecten in het aantal 
faillissementen en ontslagen beperkt. Maar het is de vraag 
hoe dit zich ontwikkelt wanneer de overheidssteun afneemt. 
Het CPB (2020) voorspelt dat de werkloosheid de komende vijf 
jaar zal toenemen en pas over vijf jaar zal afnemen. De 
arbeidsmarkt zal waarschijnlijk slechts gedeeltelijk 
herstellen. Dit zal leiden tot meer ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt, terwijl de druk op de arbeidsmarkt zal 
afnemen.

Het is de vraag of de economie en de leefpatronen weer 
zullen terugveren naar de oude situatie. Dat is natuurlijk 
afhankelijk van het verloop van de coronacrisis en van de 
overheidsmaatregelen. Maar in het herstel na de crisis heeft 
Nederland ook zelf een keuze. Brengen we de economie en de 
leefpatronen terug naar het oude of nemen we de langere-
termijn-transitieopgaven mee als onderdeel van het herstel? 
Het essay van Frank van Oort laat zien dat hier ook kansen 
liggen. De hamvraag, hoe blijvend de veranderingen van de 
coronacrisis zijn, blijft evenwel onbeantwoord.

Dit onderzoek gaat over de toekomstbestendigheid van de 
gezamenlijke ruimtelijk-economische structuur van Oost-
Nederland. Die structuur bepaalt de veerkracht van de 
regionale economie, zeker bij disruptieve ontwikkelingen, 
zoals corona. Daar waar mogelijk gaan de beleidsmatige 
doorkijken van de vier centrale thema’s in op de 
wenselijkheid en de mogelijkheden om rekening te houden 
met de (kortetermijn-) gevolgen van de coronacrisis.
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1. Inleiding
Vier jaar geleden in 2016 verscheen op initiatief van de 
Provincies Gelderland en Overijssel de eerste versie van het 
onderzoek de Kracht van Oost met de bedoeling om de 
ruimtelijk-economische kracht van Oost-Nederland in beeld te 
brengen. Toen is vooral naar de economie van negen 
functionele regio’s in Oost-Nederland gekeken. Per regio is 
nagegaan op welke punten zij (inter)nationaal concurreert, in 
welke mate zij financieel-economische waarde toevoegt en 
ondernemerschap en innovatie weet te bevorderen. De 
algemene conclusie van Kracht van Oost 1 is dat de economie 
in Oost-Nederland er goed voor staat, maar dat dit niet 
veroorzaakt wordt door één, alle regio’s overstijgende kracht. 
De economie van Oost-Nederland moet het hebben van een 
rijke variatie aan en wisselwerking tussen regionaal 
economische factoren en omstandigheden. De economie van 
Oost-Nederland is niet onder één hoedje te vangen. 

Sinds de eerste versie Kracht van Oost is er veel veranderd. De 
economie is verder aangetrokken na de kredietcrisis in 2008 
maar sinds maart 2020 heeft ook Oost-Nederland te maken 
met de coronacrisis. Daarnaast treden allerlei structurele 
veranderingen op zoals digitalisering en klimaats-
veranderingen, waaraan we in dit rapport overigens geen 
aandacht geven. Het gaat in dit rapport hoofdzakelijk om de 
ruimtelijke samenhang van de regionale economie in Oost-
Nederland, waarbij we ons beperken tot de relaties tussen 
economie, ruimte en samenleving. Dat is ook beleidsmatig 
relevant want in het ruimtelijk-economisch beleid draait het 
in de regio’s niet meer enkel om stimulering van economische 
groei, innovatieve concurrentiekracht van het bedrijfsleven en 
het creëren van zoveel mogelijke werkgelegenheid. Het 

vinden van klimaatbestendige en duurzame oplossingen in de 
steeds schaarser wordende ruimte in Nederland treedt 
nadrukkelijk op de voorgrond. 

Wat is gebleven, is dat Kracht van Oost 2 beoogt een brug te 
slaan tussen wetenschap en beleid. Zo is aan wetenschappers 
in de ruimtelijke economie en in de ruimtelijke ordening 
gevraagd hun inzichten toe te passen op Oost-Nederland. Wel 
doen er meer wetenschappers mee dan vier jaar geleden en 
wordt er vanuit meer verschillende academische disciplines 
gewerkt. Zo is er onder leiding van Daan Zandbelt ontwerpend 
onderzoek verricht. 

De deelnemende onderzoekers hebben allemaal geprobeerd 
antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag:

Wat is de kracht van de gezamenlijke ruimtelijk-economische structuur van 
Oost-Nederland en in hoeverre is deze toekomstbestendig?

Beleidsspecialisten van de regio’s, provincies en ook het Rijk 
zijn vanaf het begin betrokken bij de opzet van het onderzoek 
en zij woonden tijdens het onderzoek de digitale 
voortgangssessies met de wetenschappers bij. 

De in het kader van Kracht van Oost 2 uitgevoerde 
onderzoeken zijn verdeeld over vier thema’s, namelijk 
Verbinding, Vernieuwing, Verruiming en Verbreding. Dat zijn 
denklijnen waarlangs de ruimtelijk-economische structuur 
van Oost-Nederland kan bijdragen aan een economisch 
herstelbeleid. Het ontwerpend onderzoek heeft per thema 
perspectieven opgeleverd. Het ontwerpend onderzoek geeft 
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een ruimtelijk perspectief op de onderzoeken. Het is een 
mogelijke vertaling en biedt inspiratie aan het landsdeel. Die 
perspectieven zijn gekoppeld aan ontwikkelingen in denken 
over maatschappelijke en over nationale ruimtelijke 
vraagstukken. Zo zijn de kracht en kansen op stedelijk, 
regionaal, landsdelig en nationaal niveau in kaart gebracht. 
De beoogde interregionale onderzoekssamenwerking met de 
Duitse aangrenzende regio’s is helaas niet gelukt. Dat vergt 
een langere voorbereiding aan beide zijden van de grens.
Dit rapport bevat een samenvatting van de afzonderlijke 
resultaten van de onderzoeken. De onderliggende rapporten 
zijn als bijlage raadpleegbaar. De inleiding, de analyses van 
de vier thema’s en de conclusies zijn het product van de 
wetenschappers. De leden van het ambtelijke kernteam 
namen de aanbevelingen in het rapport voor hun rekening, 
nadat ze de bruikbaarheid van de wetenschappelijke inzichten 
tegen het licht hielden.

Met het eindrapport en de bijlagen bestaande uit de 
deelonderzoeken, kunnen beleidsmedewerkers en analisten 
van economic boards, bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
Rijk, provincies, gemeenten en regio’s - samen - de agenda’s 
van hun organisaties actualiseren en verrijken.

De opbouw van de rapportage van het onderzoek Kracht van 
Oost 2 is als volgt.

Onder het thema ‘Verbinding’ bespreken Pieter Tordoir en Ate 
Poorthuis aan de hand van CBS-gegevens de demografische en 
economische verschuivingen per plaats in Oost-Nederland. 
Daarnaast belichten ze aan de hand van verhuizingen en 
pendel de (veranderende) verplaatsingen tussen Oost-
Nederlandse gemeenten onderling en tussen Oost-
Nederlandse gemeenten met gemeenten buiten 
Oost-Nederland. 

Ook Evert Meijers en Antoine Peris richten zich in hun 
onderzoek op verbindingen. Zij doen een ‘big data’- onderzoek 
vanuit het perspectief van plaatsen op het internet. Welke 
plaatsen in Oost-Nederland hebben wat met elkaar en met 
plaatsen buiten Oost-Nederland? Meijers en Peris werken 
anders dan Tordoir en Poorthuis niet met stromen, maar met 
relaties, namelijk tussen plaatsen die op dezelfde webpagina 
voorkomen. Zodoende brengen zij de externe en interne 
gerelateerdheid van plaatsen in Oost-Nederland in kaart. 

Bij het thema ‘Vernieuwing’ gaan Ron Boschma en Pierre 
Alexandre Balland in Oost-Nederland op basis van een 
patentanalyse op zoek naar bedrijfsactiviteiten met 
ontwikkelingspotentie. Dit zijn bedrijfsactiviteiten die een 
belofte inhouden voor de regionale economie, omdat ze goed 
aansluiten op bestaande competenties in de regio (= 
gerelateerdheid) en bovendien complex van aard zijn (= lastig 
te kopiëren). Deze veelbelovende activiteiten kunnen 
bijdragen aan het vergroten van de concurrentiekracht van de 
regionale economie en genereren naar verwachting een 
relatief hoge economische groei. 

Arnoud Lagendijk en de andere leden van de speciaal voor dit 
project in het leven geroepen Kritische Tafel die onder zijn 
leiding staat, belichten een belangrijk aspect van de 
‘governance’ van innovatie, namelijk het regionaal 
organiserend vermogen in Oost-Nederland. Evenals Boschma 
en Balland gaan zij in hun onderzoek uit van het zogeheten 
‘entrepreneurial discovery process’ dat past in de ‘Smart 
Specialisation Policy’ die de Europese Unie voorstaat.

Het derde thema is ‘Verruiming’ en belicht de positie van 
Oost-Nederland binnen Europa. Han Olden onderzoekt de 
aantrekkelijkheid van het productiemilieu in Oost-Nederland 
in vergelijking met andere regio’s in Europa. Ron Boschma en 
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Pierre Alexandre Balland brengen de complementaire kennis 
en vaardigheden in beeld die Europese regio’s kunnen bieden 
aan de speerpunten van de regionale economie in Oost-
Nederland. Frank van Oort gaat tenslotte in zijn essay in op de 
weerbaarheid van de economie van Oost-Nederland bij externe 
schokken, zoals de Brexit en de coronacrisis.

Het vierde thema ‘Verbreding’ omvat drie essays die 
interessante aanknopingspunten bieden voor het 
herstelbeleid in Oost-Nederland. Eveline van Leeuwen schrijft 
over circulariteit van ons voedselsysteem. Anet Weterings gaat 
in op de regionale verschillen tussen de arbeidsmarkten 
binnen Oost-Nederland, waarbij zij zich richt op 
werkzekerheid. Otto Raspe plaatst de regionale economieën 
van Oost-Nederland in het perspectief van de brede welvaart. 
Tenslotte, analyseert Evert Meijers met Carolina Newton de 
sentimenten in internetberichten met een negatieve dan wel 
positieve connotatie over plaatsen in Oost-Nederland.  

Bij Kracht van Oost maken we bij een aantal onderzoeken 
gebruik van een regionale indeling. Hierbij gaan wij uit van 
de functionele regio’s, zoals te zien in figuur 1. Deze regio’s 
zijn gebaseerd op de resultaten van Kracht van Oost 1.0 en een 
tussentijdse update. Deze regio’s bestaan uit gemeenten uit de 
provincie Overijssel, de provincie Gelderland en omliggende 
provincies. Ze sluiten aan bij de bestuurlijke regio’s, maar 
komen niet altijd overeen. Functionele regio’s Oost-Nederland
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2. Verbinding
Onze netwerksamenleving hangt van verbindingen aan 
elkaar. Netwerken zijn een verzameling van regelmatige 
relaties tussen twee of meer deelnemers. In de ruimtelijke 
economie kan het bij die deelnemers gaan om mensen, 
bedrijven of organisaties. Zij onderhouden relaties met 
betrekking tot de uitwisseling van informatie, mensen, 
diensten of goederen. Netwerken zijn economisch van 
betekenis, omdat deelnemers door hun positie in het netwerk 
marktvoordelen weten te behalen. Netwerken hebben ook een 
ruimtelijke uitdrukking, bijvoorbeeld als stedelijke 
netwerken. Steden, of plaatsen in het algemeen, worden dan 
opgevat als knooppunten waar mensen wonen, werken of 
gebruik maken van voorzieningen. Zij doen dat meestal door 
zich over korte of langere afstand te verplaatsen. Op voorhand 
kan het stedelijke netwerk van Oost-Nederland getypeerd 
worden als een netwerk zonder echte grote steden. Maar er 
zijn in Oost-Nederland wel verschillende middelgrote steden 
en heel veel kleinere plaatsen. Daardoor heeft het stedelijke 
netwerk van Oost-Nederland een fijnmazig patroon.

Onder het thema Verbinding brengen we de veranderingen in 
de stedelijke netwerken van Oost-Nederland in beeld. Dat 
doen we in eerste instantie door een analyse van de verschillen 
per plaats van de groei van de bevolking en de werkgelegenheid. 
We onderscheiden daarbij ook kenmerken van bewoners en 
bedrijven, zoals de aard van de bedrijfsactiviteiten, het 
opleidingsniveau van de werkgelegenheid en de beroeps-
bevolking en de leeftijd van de beroepsbevolking. We maken 
in eerste instantie gebruik van gegevens over waar mensen in 
Oost-Nederland wonen en werken en in tweede instantie over 
wie zich waar naartoe verplaatst.

De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit drie 
onderzoeken die in het kader van de tweede ronde van Kracht 
van Oost zijn uitgevoerd. 

Het onderzoek van Pieter Tordoir van de Universiteit van 
Amsterdam en Ate Poorthuis van de Universiteit van Leuven 
richt zich op de stand en de ontwikkeling van de woon-
gelegenheid en de werkgelegenheid per plaats en op de fysieke 
verplaatsingen tussen de plaatsen. Het onderzoek van Evert 
Meijers en Atnoine Peris van de Technische universiteit Delft 
richt zich op de gerelateerdheid van plaatsen. 

Beide onderzoeken gebruiken verschillende soorten data en 
vullen elkaar qua inzichten aan. Het onderzoek over 
verplaatsingen is gebaseerd op microdata van het CBS 
afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB, 2018), het 
Algemene Bedrijven Register (ABR, 2017) en het Onderzoek 
Verplaatsingen in Nederland (OViN, 2018). Wegens data 
technische redenen zijn zzp’ers weggelaten uit de analyse. De 
onderzoekers verwachten geen ‘ruimtelijke verstoring’ doordat 
deze groep niet meegenomen is in de berekeningen. Meijers 
en Peris gebruiken voor hun onderzoek naar gerelateerdheid 
van plaatsen door hen zelf uit het Common Crawl Archief (op 
basis van ca. 25 miljoen Nederlandse websites) verzamelde 
internetgegevens over namen van plaatsen in Oost-Nederland. 

Het derde onderzoek betreft het ontwerpend onderzoek van 
het bureau De Zwarte Hond, dat onder leiding van Daan 
Zandbelt een ruimtelijke vertaling heeft gemaakt van het 
thema verbinding. Dat zal ook het geval zijn bij de volgende 
drie thema’s.
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Knopen: groei per plaats

a
Figuur 2.1 a: % groei bevolking, 2007-2017

b
Figuur 2.1 b: % groei banen, 2007-2018

Groei van bevolking en werkgelegenheid 
Evenals in andere delen van Nederland groeit in Oost-
Nederland het aantal inwoners vooral in stedelijke regio’s, met 
name in het zuidelijke deel (Arnhem-Nijmegen) en in regio 
Zwolle. Op het platteland is de bevolkingsgroei veelal gering of 
stagnerend, maar niet in het westen van het landsdeel: vooral 
de Food Valley kent aanzienlijke bevolkingsgroei. 
Het ruimtelijke patroon van de werkgelegenheidsgroei komt 
maar ten dele overeen met dat van de bevolkingsgroei 

(zie figuur 2.1.b). De werkgelegenheid groeit vooral sterk in 
het noordwestelijke deel van Oost-Nederland (Veluwe, 
Cleantech regio en regio Zwolle). De spreiding van de groei 
van de bevolking en van de werkgelegenheid lopen aldus in 
sommige regio’s uit de pas, vooral in het Rivierengebied, 
Arnhem-Nijmegen en de Liemers. Daar overtreft de 
plaatselijke groei van de bevolking vaak die van de groei van de 
werkgelegenheid. Die regionale mismatches leiden tot pendel 
over lange afstanden.
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Groei van werkgelegenheid naar bedrijfsactiviteit 
Tordoir en Poorthuis maken in hun onderzoek onderscheid 
naar drie soorten bedrijfsactiviteiten: materiegericht, 
informatiegericht en persoonsgericht werk. Deze soorten 
activiteiten verschillen sterk van elkaar wat betreft 
technologie en (groei van de) arbeidsproductiviteit.  

Materiegerichte activiteiten (in de sectoren landbouw, industrie, 
transport, distributie en bouw) kennen doorgaans een hoge 
productiviteitsgroei. Daardoor daalt in bijna alle postcode-
gebieden het aandeel in de totale werkgelegenheid (zie figuur 
2.2 b). Dit aandeel is niettemin onverminderd hoog in het 
noordelijke en oostelijke deel van Oost-Nederland (in het 
noorden van regio Zwolle, Twente en de Achterhoek) én in het 
westelijke en zuidelijke deel van Oost-Nederland (Food Valley 
en het westelijke deel van het Rivierengebied (zie figuur 2.2 a)). 
De sectorale samenstelling verschilt tussen beide delen: in het 
oostelijke deel gaat het vaker om industrie, in het westelijke 
deel om agribusiness en logistiek.

Informatiegerichte activiteiten (diverse kantorensectoren) zijn goed 
vertegenwoordigd in en rondom de steden langs de centrale 
A50-as (zie figuur 2.2 c). De stad Arnhem kent de grootste 
concentratie, gevolgd door Zwolle. Beide steden hebben voor 
dit soort activiteiten een landsdeel-verzorgende functie. Dit 
gaat minder op voor Enschede en Hengelo. Informatiegerichte 
activiteiten kennen een lage, maar vanwege ICT (automatisering) 
en kennisintensivering wel een toenemende productiviteit. 
Deze activiteiten zijn decennialang bepalend geweest voor de 
groei van de werkgelegenheid in de stedelijke economie. Ook 
het afgelopen decennium was sprake van groei, maar mede 
door de toename van het thuiswerken vertraagt de groei wel 
en slaat in de toekomst mogelijk om in een teruggang. 

Persoonsgerichte activiteiten (consumentendiensten, cultuur, 
recreatie, onderwijs en zorg) zijn doorgaans zeer arbeids-
intensief en kennen maar weinig productiviteitsgroei, 
waardoor hun relatieve aandeel in de werkgelegenheid snel 
toeneemt. In de steden zorgen deze activiteiten voor zowel 
hooggeschoold als lager geschoold werk. Naast de steden treft 
men deze activiteiten ook veel aan in cultuurhistorische en 
landschappelijk waardevolle gebieden die gespreid over Oost-
Nederland veel voorkomen (zie figuur 2.2 e). In de zuidelijke 
IJsseldelta neemt de oververtegenwoordiging van dit soort 
activiteiten duidelijk toe. Gaandeweg voegt de Achterhoek zich 
in deze trend als opkomend gebied voor consumenten diensten, 
mede als gevolg van het groeiend aandeel van hoger opgeleiden 
en hogere inkomens. Tenslotte, zien we een verdere opkomst 
van bekende toeristische locaties (de Veluwe, Giethoorn e.o., de 
regio Nijmegen) en uitgaanscentra van studentensteden 
(Enschede, Nijmegen). Juist deze persoonsgerichte activiteiten 
kampen met de gevolgen van de coronacrisis.

Het kennisniveau van werk is door Tordoir en Poorthuis op 
basis van de vereiste opleiding ingedeeld naar drie niveaus: 
hoog, midden en laag (zie figuur 2.3). Ook wat dit betreft doen 
zich ruimtelijke verschillen in spreiding en ontwikkeling voor 
die voor een deel samenhangen met de sectorstructuur. 

Hooggeschoold werk is vrij sterk geconcentreerd in de steden en 
stadsregio’s (zie figuur 2.3 a). Er is een zekere samenhang met 
centra voor hoger onderwijs (bedrijven zijn daar meer zeker van 
de aanvoer van jonge hoogopgeleide arbeidskrachten) maar 
desalniettemin zien we juist ook in kleinere plaatsen in vooral 
het oosten en noorden van het landsdeel een sterke groei van 
kenniswerk, vooral in de industrie. Binnen het kennislandschap 
van Oost-Nederland verschuift het hooggeschoold werk van het 
zuiden en westen aldus naar het noorden en het oosten (zie 
figuur 2.3 b). In Twente (tot aan Hardenberg toe) en in de 
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Achterhoek is het aandeel hooggeschoold werk weliswaar gering 
(zie figuur 2.3 a), maar neemt wel relatief snel toe. De kennis-
intensivering blijft daar niet beperkt tot de steden, maar vindt 
ook plaats in het omliggende landelijk gebied (figuur 2.3 b). De 
technologische opwaardering van de Oost-Nederlandse industrie 
gaat bijna overal gepaard met de uitstoot van laaggeschoolde 
arbeid (zie figuur 2.3 f). 

Kennisintensivering in het oosten van Oost-Nederland doet 
zich onder meer voor in de van oudsher industriële zone 
Doetinchem-Deventer-Zwolle (zie figuur 2.3 a). Deze zone loopt 
oostelijk van de centrale A50-as Nijmegen-Apeldoorn-Zwolle en 
is minder goed verbonden. Zo stopt de A348 abrupt in Doesburg. 
Bovendien is het opvallend dat Zutphen nu geen snelweglocatie 
voor bedrijvigheid heeft. De bedoelde centraal gelegen zone 
heeft op basis van de aanwezige zakelijke diensten en 
hooggeschoold personeel, een belangrijke toeleverende functie 
voor de oostelijke kenniseconomie, die gespreid in Oost-
Nederland voorkomt. De A50 en de A1 zijn nu de belangrijkste 
transportverbindingen, de A50 in noord-zuidelijke richting en 
de A1 in west-oostelijke richting. Omdat het naast transport 
van goederen vaak om werkverkeer van personen gaat, valt te 
overwegen om ruimte op dit knooppunt van verbindingen te 
maken door het openbaar vervoer voor de aanvoer van personeel 
strategisch in te zetten. Dat hieraan behoefte is blijkt onder 
meer uit het feit dat voor de coronacrisis de IJssel-lijn steeds 
drukker werd. Daarbij moet men wel beseffen dat gebruikers 
van het openbaar vervoer en van de auto verschillende doel-
groepen zijn. Overstappen van auto naar openbaar vervoer is 
voor velen een keuze die niet alleen afhankelijk is van het 
vervoersaanbod.

Middelbaar geschoold werk komt relatief veel voor in het noord-
westelijke deel van Oost-Nederland en het aantal banen voor 
middelbaar geschoolden neemt in dit gebied sterk toe (zie figuur 
2.3 c). Hierin verschilt Oost-Nederland van de Randstad en 
Noord-Brabant, waar hooggeschoold werk de algemene 
werkgelegenheidsgroei trekt. Ook in het Rivierengebied neemt 
het aandeel middelbaar geschoold werk toe. Het gaat daar om de 
transformatie van werk op laag kennisniveau naar middenniveau. 
We verwachten dat deze transformatie de komende jaren 
doorgaat en zorgt voor verdere groei van werkgelegenheid.

Het aandeel lager geschoold werk neemt overal in Oost-Nederland 
snel af. Het aandeel laaggeschoold werk is inmiddels niet 
langer het hoogst in de industriesteden van weleer (Enschede, 
Hengelo, Almelo en Deventer), maar in de op agribusiness en 
logistiek gerichte regio’s Rivierenland, de Food Valley en 
verspreid buiten de steden in Twente (zie figuur 2.3 e). 
De regionaal economische vitaliteit is ermee gebaat om trends 
aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt te matchen met 
trends aan de vraagkant. Dit geldt ook in ruimtelijke zin. De 
figuren 2.3 a, 2.3 c en 2.3 e laten zien dat de schaal van de 
regionale arbeidsmarkten toeneemt met het kennisniveau van 
het werk. Als Oost-Nederland zich verder ontwikkelt tot een 
kenniseconomie, dan leidt dat met grote waarschijnlijkheid 
tot langere pendelafstanden. Langere pendelafstanden 
vergroten op hun beurt het aantal bereikbare banen en 
daarmee de kans op werk (zie bijdrage van Anet Weterings in 
hoofdstuk 5). 
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Figuur 2.2: Stand en ontwikkeling van werkgelegenheid per bedrijfsactiviteit, 2007-2017
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Figuur 2.3: Stand en ontwikkeling van werkgelegenheid naar opleidingsniveau, 2007-2017
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beroepsbevolking in het noorden groeit minder hard dan het 
arbeidsaanbod, terwijl dat in grote delen van de oostelijke 
regio’s juist andersom is. Dit zal mogelijk meer pendel tussen 
het oostelijke deel van Oost-Nederland (Twente, Achterhoek) 
en het noordelijke deel (regio Zwolle) en zuidelijke deel (regio 
Arnhem-Nijmegen) van Oost-Nederland tot gevolg hebben. 

Voor lager geschoold werk zijn de ruimtelijke mismatches 
tussen aanbod en vraag tenslotte het minst uitgesproken. Dat 
valt ook te verwachten, omdat lager geschoold werk weinig 
gespecialiseerd is. 

Groei van beroepsbevolking naar leeftijd
Op de arbeidsmarkt bestaat ook segmentering naar leeftijd. 
We zoomen in op de verschillende leeftijdsgroepen, omdat 
jonge medewerkers meer gewild zijn dan oudere werknemers. 
Jongeren komen bovendien vaker tot ondernemerschap. 
Figuur 2.5 richt de focus op jongvolwassenen die een 
spilfunctie hebben op de arbeidsmarkt.

Het aandeel jongeren onder de beroepsbevolking is het hoogst 
in het westelijke deel van Oost-Nederland en de vermindering 
van dit aandeel is hier het kleinst. In het oostelijke deel van 
Oost-Nederland is de verhouding net andersom: er zijn al 
weinig jongeren en hun aandeel wordt steeds kleiner 
(vergelijk figuur 2.5 a en 2.5 b).

Jongeren in Oost-Nederland laten zich bij hun woon-
plaats keuze blijkbaar weinig leiden door kansen op de 
regionale arbeidsmarkt. Die kansen zijn het grootst in het 
noordwestelijke deel van Oost-Nederland (inclusief de Food 
Valley) waar de werkgelegenheid het sterkst groeit en in het 
oostelijke deel van Oost-Nederland (Twente, Achterhoek) waar 
de transformatie van de industrie nieuwe kansen biedt. Als 
gevolg van deze ontwikkelingen tekent zich een mismatch af 

In het oostelijke deel van Oost-Nederland loopt buiten de 
steden de geconstateerde kennisintensivering van de 
economie (zie figuur 2.3 b) voor op de kennisintensivering van 
de plaatselijk woonachtige beroepsbevolking (zie figuur 2.4 b). 
Jongeren vertrekken om opleidingsredenen uit dit deel van 
Oost-Nederland, hetgeen zorgt voor tekorten aan hoger 
geschoold personeel in het lokale bedrijfsleven. Die tekorten 
zouden mogelijk kunnen worden aangevuld door pendel 
vanuit regio’s in Oost-Nederland met een groeiende beroeps-
bevolking, zoals bijvoorbeeld uit de regio Arnhem-Nijmegen. 
Maar, de werkoriëntatie van kenniswerkers daar is vooralsnog 
vooral gericht op de noordelijke Randstad (zie de analyse van 
pendelstromen later in dit hoofdstuk). Dat kan verschillende 
oorzaken hebben, zoals hogere lonen in de Randstad of betere 
opleidingsmogelijkheden of betere carrièreperspectieven. 
Maar hoe het ook zij, de arbeidsmarkten in Twente en de 
Achterhoek lijken in concurrentie te zijn met die van 
Amsterdam en Utrecht, terwijl dat andersom niet het geval is. 
Dit is een typisch voorbeeld van asymmetrische concurrentie. 
Versterking van de aantrekkingskracht van het lokale 
woonklimaat op hooggeschoolden en verkorting van reistijden 
(efficiënt woon-werkverkeer) tussen steden en landelijke 
gebieden zouden in deze concurrentiestrijd niettemin in het 
voordeel kunnen werken voor het bedrijfsleven in Twente en 
de Achterhoek. Tot nu toe blijft dit effect beperkt tot de 
terugkerende jongeren.

Ook voor middelbaar geschoolde arbeid is sprake van 
toenemende ruimtelijke mismatches, maar de ruimtelijke 
scheidslijnen lopen hier anders dan geldt voor hoger 
geschoolde arbeid. In het noorden en het midden in Oost-
Nederland is de vraag vanuit bedrijven groot en toenemend, 
terwijl het aanbod vanuit de beroepsbevolking om historische 
redenen (vroegere industrialisatie) juist relatief groot is in het 
oosten van Oost-Nederland. De middelbaar geschoolde 
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ec

Op Havo, VWO of MBO niveau Op Mavo of LBO niveau

Figuur 2.4: Stand en ontwikkeling van beroepsbevolking naar opleidingsniveau, 2007-2016
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Figuur 2.5: Stand en ontwikkeling van aandeel 18 t/m 29 jarigen tussen 2007 en 2018

a
Procentueel aandeel in 2018

b
Ontwikkeling van aandeel tussen 2007-2018

tussen enerzijds het zuiden en anderzijds het oosten en 
noorden van Oost-Nederland. Die mismatch loopt ruimtelijk 
grotendeels parallel met de geconstateerde mismatch in het 
hoger geschoolde arbeidssegment en dat valt ook te 
verwachten, omdat jongeren veel vaker een hoge opleiding 
kennen dan de oudere beroepsbevolking. De hamvraag is niet 
of, maar wanneer die mismatch gaat leiden tot significante 
economische knelpunten. In grote lijnen kan men dat 
vermijden door ofwel reistijden over langere afstanden te 
verkorten (‘people based policy’) ofwel door gebieden met 
arbeidstekorten voor jongeren aantrekkelijker te maken als 

woonlocatie ('place based policy’). Gegeven dat jonge 
kenniswerkers veelal de stad prefereren als woonlocatie, 
terwijl het werk zich nadrukkelijk ook in meer landelijke 
locaties ontwikkelt zou een combinatie van aantrekkings-
krachtige steden (o.a. Zwolle en Enschede) met een 
fijnmazige efficiënte verkeerstructuur naar de omliggende 
regio’s een antwoord kunnen zijn op de geschetste 
beleidsuitdaging. Dit vereist grote investeringen, terwijl niet 
bij voorbaat zeker is dat de gewenste verandering in 
pendelgedrag zal optreden.
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Conclusies - Knopen
In Oost-Nederland trekken zowel steden als kleinere kernen de 
ontwikkeling, waarbij er echter zowel tussen steden als 
kleinere kernen onderling flinke verschillen bestaan al naar 
gelang hun ligging binnen het landsdeel. Bovendien lopen de 
ontwikkeling van de bevolking en de werkgelegenheid lang 
niet overal parallel. De bevolking groeit vooral in het 
(stedelijke) zuiden en het (meer landelijke) westen, terwijl de 
economie groeit in het noorden en delen van het oosten, naast 
delen van het landelijke westen. De grootste interregionale 
verschillen doen zich daarbij voor in de trendmatige 
structuurveranderingen van de (beroeps)bevolking en de 
werkgelegenheid. De toenemende structuurverschillen leiden 
tot ruimtelijke mismatches en daarmee spanningen in de 
regionale arbeidsmarkten in Oost-Nederland.

Aan de banenkant van de economie gaat het om de volgende 
ontwikkelingen:
1	 De voortgang van de transformatie en technologische opwaardering 

van de Oost-Nederlandse industrie, die vooral ten oosten van 
de IJssel domineert. Dit leidt in het oostelijke deel van Oost-
Nederland tot een relatief snelle stijging van de 
kennisintensiteit van de bestaande bedrijvigheid en een 
groei aan verdiende inkomens. Deze ontwikkeling gaat 
gepaard met uitstoot van laaggeschoolde arbeid.

2	 De relatief sterke groei van de werkgelegenheid. In het 
westelijke deel van Oost-Nederland (regio Zwolle, 
Noordrand Veluwe, Food Valley en Rivierengebied) houdt 
verband met de bloei van de vakeconomie in de agri-
business, logistiek, handel en bouw. Deze bedrijfs-
activiteiten bieden bovendien het MKB-ondernemerschap 
volop kansen.

3	 De opkomst van een beleveniseconomie in regio’s en steden met 
veel cultuurhistorische waarde. Dat soort plaatsen komt 
gespreid in Oost-Nederland voor. Het gaat om persoons-
gerichte activiteiten, zoals consumentendiensten, recreatie 
en zorg. Relatief veel lager geschoolde werknemers vinden 
werk in deze bedrijfsactiviteiten.

Aan de huishoudenskant van de economie constateren we de 
volgende ontwikkelingen:
1	 Oost-west verdeling van lage respectievelijk hoge bevolkingsgroei. 

De economische aantrekkingskracht en pendelreistijd naar 
de Randstad, die vanuit het westen van Oost-Nederland 
goed bereikbaar is, lijkt hiervoor een bepalende factor.

2	 De steden Zwolle, Arnhem en Nijmegen kennen veel 
bevolkingsgroei, in tegenstelling tot de steden Enschede, 
Deventer en Apeldoorn. Dit komt vooral door de 
aantrekkingskracht die steden op jongeren uitoefenen.

3	 De toenemende groei van het aantal hoogopgeleiden in 
aantrekkelijke, voorheen landelijke, streken in de centraal 
gelegen en zuidelijke delen van Oost-Nederland.

4	 In de oostelijke delen van het landsdeel (Twente en 
Achterhoek) is weliswaar sprake van een stagnerende 
bevolkingsomvang, maar juist hier vindt tegelijkertijd een 
snelle kennisopwaardering van de werkgelegenheid plaats.

5	 In de noordelijke en westelijke delen van het landsdeel 
(Zwolle e.o., Food Valley, Rivierengebied) komt de 
middelbaar geschoolde beroepsbevolking op. De landelijke 
streken in het westen van Oost-Nederland blijven achter bij 
de oostelijke streken (Twente, Achterhoek) wat betreft 
kennisintensivering van de economie en beroepsbevolking.
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Een steeds groter deel van het jaarlijks aantal verhuizingen 
overstijgt de landsdeelgrenzen (zie tabel 2.1). We zien 
duidelijke positieve migratiesaldi in de centrale A50-as (in en 
rond de grotere plaatsen Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en 
Zwolle) en in de Food Valley (Ede, Wageningen). De meeste 
grotere plaatsen ten oosten van de IJssel laten daarentegen een 
binnenlands vertrekoverschot zien (Deventer, Almelo, 
Hengelo en Enschede). De verhuisbewegingen onderstrepen 
de west-oost scheidslijn van de bevolkingsgroei in Oost-

Instructie kaarten
Het bovenste deel van de legenda van elke kaart betreft de 
aantallen verplaatsingen of verhuizingen (‘interactions’) 
tussen plaatsen, waarbij per kaart een minimumomvang 
is gehanteerd. Als er geen lijn is getekend kan er wel een 
stroom zijn, maar deze is kleiner dan het minimum. De 
dikte van de lijn geeft het aantal interacties weer (per dag 
voor verplaatsingen, per jaar voor verhuizingen). Om voor 
iedere interactielijn de verhouding tussen inkomende en 
uitgaande interacties te kennen zijn lijnen verdeeld in een 
rode (inkomende) fractie en een blauwe (uitgaande) 
fractie. Nota bene: het blauwe deel van lijnen begint altijd 
bij de plaats die voor de betreffende interactie een 
inkomend saldo heeft en dus een centrumplaats vormt. 
‘Inkomend’ (rood) en ‘uitgaand’ (blauw) zijn dus bepaald 
vanuit de centrumplaats. Bij gelijke lengte van het blauwe 
en rode lijndeel zijn ingaande en uitgaande stromen 
tussen beide plaatsen in evenwicht. Utrecht ontvangt dus 
meer werknemers per dag vanuit Arnhem. 
Wanneer de onderliggende kleur van de plaats (de 
‘choropleth’) blauw is heeft de betreffende gemeente voor 
het totaal van daar inkomende en uitgaande interacties een 
positief saldo. Rood duidt op een negatief saldo. Hoe groter 
het totaalsaldo, hoe sterker de kleur.

Stromen: verplaatsingen

Tot nu toe ging de analyse over ruimtelijke verschillen in 
samenstelling en verandering van de (beroeps-)bevolking en 
werkgelegenheid per plaats. In deze paragraaf gaan we dieper 
in op het ruimtelijke patroon van niet-dagelijkse 
verplaatsingen (verhuizingen) en dagelijkse verplaatsingen 
(pendel). Die hangen als kip en ei samen met deze lokale 
verschillen: ze zijn een resultaat ervan, maar dragen er op 
hun beurt ook weer toe bij.

Niet-dagelijkse verplaatsingen: verhuizingen
De data over verhuisbewegingen betreffen die binnen het 
landsdeel, uit het landsdeel, naar het landsdeel en de totale 
aantal verhuizingen in Nederland. Dit aantal reikt jaarlijks 
tot in de honderdduizenden. Zoals te zien in tabel 2.1, nemen 
de verhuizingen naar Oost-Nederland sterk toe. De index-
cijfers laten de sterkste toename zien voor de verhuizingen 
naar Oost-Nederland gevolgd door de verhuizingen tussen de 
gemeenten van Oost-Nederland.  
Het indexcijfer neemt sneller toe dan het aantal verhuis-
bewegingen binnen Nederland. De verhuisbewegingen uit 
Oost-Nederland zijn het laagst. Oost-Nederland is dus in trek 
bij de Nederlander. 

Intern tussen 
gemeenten

Uit Oost Naar Oost Binnen Nederland

Periode Index aantal Index aantal Index aantal Index aantal

2007-2010 100 54415 100 24556 100 21883 100 362569

2011-2014 103 56172 105 25894 107 23308 102 368577

2015-2018 124 67367 114 28074 125 29274 122 443992

Tabel 2.1 Jaarlijkse aantal verhuisde personen binnen, naar en uit Oost-Nederland, 
2010-2019.
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Figuur 2.6: Stand en ontwikkeling van aantal verhuisde personen, 2007-2018

a
Aantal verhuisde personen, 2012-2018

b
Ontwikkeling van aantal tussen 2007-2017

Nederland, waarbij het westelijke deel van Oost-Nederland 
meer een opvanggebied voor verhuizingen uit de Randstad is 
dan het oostelijke deel. Figuur 2.6 b laat zien dat dit niet 
alleen een kwestie is van de grotere plaatsen, maar ook voor de 
plaatsen daar omheen. Toch gaat het om meer dan inkomende 
verhuizingen. Zo laat figuur 2.6 a omvangrijke uitgaande 
verhuisstromen zien naar vooral de Noordvleugel van de 
Randstad (Amsterdam en Utrecht) en in mindere mate naar 
Groningen en nog minder naar de Brabantse steden. 

In het onderzoek van Tordoir en Poorthuis zijn de 
verhuisbewegingen opgesplitst naar een zestal specifieke 
groepen, te weten binnen de beroepsbevolking naar drie 
kennisniveaus en naar drie soorten huishoudens (gezinnen, 
actieve jongvolwassenen en 60-plussers). We beperken ons in 
deze samenvatting van de resultaten van hun onderzoek tot de 
drie groepen op het gebied van opleidingsniveau. Die zijn 
vanuit het oogpunt van de arbeidsmarkt de meest interessante 
onderverdeling, meer in het bijzonder met betrekking tot de 
arbeidsmarkt van kennis en kunde.
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Figuur 2.7: Stand en ontwikkeling van aantal verhuisde personen, 2007-2016

c

Op Havo, VWO of MBO niveau

b

Op WO of HBO niveau

a

Ontwikkeling van aantal tussen 2007-2012 en 
2013-2018

Aantal verhuisde personen in 2012-2018 Aantal verhuisde personen in 2012-2018

d
Ontwikkeling van aantal tussen 2007-2012 en 
2013-2018

Op Mavo of LBO niveau

e
Aantal verhuisde personen in 2012-2018

f
Ontwikkeling van aantal tussen 2007-2012 en 
2013-2018
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Het ruimtelijke verhuispatroon van werkzame mensen met 
een afgeronde HBO of universitaire opleiding heeft in Oost-
Nederland twee karakteristieken. Ten eerste trekken deze 
kenniswerkers na afronding van hun opleiding per saldo vaker 
uit de steden van Oost-Nederland naar de steden in de 
Randstad dan andersom. Alleen Apeldoorn heeft een netto 
inkomend saldo voor de groep van 24- t/m 29-jarige kennis-
werkers. Nijmegen, Enschede, Zwolle en Arnhem kennen 
weliswaar ook een aanzienlijke instroom aan kenniswerkers, 
maar de uitstroom is desalniettemin groter. Wel is voor deze 
steden het verhuissaldo voor de totale groep van actieve 18- 
t/m 29-jarigen positief, ten teken dat de steden aantrekkelijk 
zijn voor jongeren. Een tweede karakteristiek is dat meer 
‘senior’ kenniswerkers (40+), al dan niet met opgroeiende 
kinderen, per saldo vaker vanuit de Randstad naar vooral de 
groene gemeenten in Oost-Nederland verhuizen. Dit was al 
langer het geval voor de regio’s Rivierengebied, Food Valley, de 
Veluwe en de Cleantech regio, maar dat gaat de laatste jaren 
steeds vaker op voor de suburbane omgeving van Nijmegen en 
de meer rurale woonomgeving in de Achterhoek en Twente. 
Het zogeheten roltrap-patroon van de verhuizingen van de 
werkende beroepsbevolking (carrière maken in de Randstad, 
carrière verzilveren buiten de Randstad) doet zich inmiddels 
op nationale schaal voor. De intocht van de meer senior 
kenniswerkers uit de Randstad breidt zich steeds meer uit in 
oostelijke richting en is de IJssel inmiddels voorbij (zie figuur 
2.7 b). Deze trend kan zeker voor een deel de snelle kennis-
intensivering van de economie in het oosten van Oost-
Nederland verklaren; onder de groep bevinden zich 
ondernemende mensen. Diegenen die zich in het westen en 
zuiden van het landsdeel nestelen zijn eerder geneigd om op 
de Randstad te blijven pendelen. 

                
Aan al deze verhuizingen liggen vaker woonmotieven ten 
grondslag dan werkmotieven. Omdat de naar Oost-Nederland 
verhuisde senior kenniswerkers binnen zekere tijd met 
pensioen gaan, leveren zij nauwelijks een bijdrage aan de 
vermindering van de ruimtelijke mismatch op de 
arbeids markt in Oost-Nederland. Die bijdrage moet van de 
jongeren komen.
Het roltrap-mechanisme heeft te maken met het maken van 
carrière op de huwelijksmarkt, de arbeidsmarkt en 
uiteindelijk de woningmarkt. Dit mechanisme doet zich, ook 
in ruimtelijke zin, minder uitgebreid voor bij mensen met een 
lage opleiding dan bij mensen met een hoge opleiding. 

Mensen met een lage opleiding verhuizen meestal binnen de 
eigen of naar een naburige gemeente. Ook omdat zij meer zijn 
aangewezen op de aanwezigheid van betaalbare woningen. In 
Oost-Nederland valt bij deze groep een lichte trend te 
bespeuren van meer verhuizingen naar buiten de stedelijke 
centra. Dit wijst op een groeiend tekort aan betaalbare (huur)
woningen in de steden van Oost-Nederland. 
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Figuur 2.8: Stand en ontwikkeling van aantal verhuisde personen naar demografische kenmerken, 2007-2018

Gezinnen met kinderen

a

Aantal 18-29 jarigen

Aantal verhuisde personen in 2018

b
Ontwikkeling van aantal tussen 2007-2012 
en 2013-2018

c
Aantal verhuisde personen in 2018

d
Ontwikkeling van aantal tussen 2007-2012 
en 2013-2018

Aantal 60-plussers

e
Aantal verhuisde personen in 2018

f
Ontwikkeling van aantal tussen 2007-2012 
en 2013-2018
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• Er tekent zich een driehoekige woon-werkzone tussen 
Almere, Apeldoorn en Nijmegen af waarbinnen Almere 
sterk rood kleurt (zie figuur 2.9 b). Dit duidt op veel pendel 
uit Almere. Almere fungeert steeds meer als belangrijke 
arbeidsreservoir voor werkgevers in deze driehoek. De in 
Almere ruim aanwezige middelbaar opgeleiden vinden 
steeds vaker werk in het midden en zuiden van Oost-
Nederland (zie figuur 2.10 f). 

• De Twentse stedenband vormt wat betreft pendel nog altijd 
een eigenstandige woon-werkzone. De bloeiende Twentse 
hightech industrie kampt met tekorten aan kenniswerkers, 
die maar zeer ten dele worden aangevuld vanuit de 
omliggende regio’s.

De kaarten van figuur 2.11 laten ook ten aanzien van de 
kleinere, meer landelijke gemeenten significante 
ontwikkelingen zien. Zo kleuren de ontwikkelingskaarten 
voor de pendel van hoog- en middelbaar geschoolden (zie 
figuur 2.10 b respectievelijk 2.10 d) in dergelijke gemeenten in 
het oostelijke deel van Oost-Nederland vaker rood dan in het 
westelijke deel. Dat betekent dat zij in pregnantere zin 
transformeren naar woongebieden met uitgaande pendel dan 
soortgelijke gemeenten in het westelijke deel van Oost-
Nederland. 

Het onderzoek van Tordoir en Poorthuis betreft ook ruimtelijk 
gedetailleerde pendelinformatie op het schaalniveau van de 
viercijferige postcodegebieden. Om een voldoende aantal 
pendelaars weer te kunnen geven (boven de vertrouwelijkheids-
 grens van het CBS) is deze informatie alleen uitgesplitst naar 
kenniswerkers en vakmensen (zie figuur 2.11). 
Voor kenniswerkers kunnen in Oost-Nederland vijf ruimtelijke 
afzonderlijke pendelnetwerken (Daily Systems) worden 
afgebakend. Voor vakmensen zijn dat er negen. Dit geeft aan 
dat hooggeschoold werk grotere marktvijvers verlangt. 

Dagelijkse activiteiten: pendel
Er tekenen zich binnen Oost-Nederland zes woon-werkzones 
met relatief veel pendel af: 
• De A50-as tussen Zwolle en Nijmegen is de meest 

geprononceerde woon-werkzone in Oost-Nederland (zie 
figuur 2.9 a). Dat geldt voor zowel kenniswerkers als 
vakmensen (zie figuur 2.10 a en e). Deze dominantie blijft 
bestaan met dien verstande dat de werkstad Deventer een 
meer geprononceerd positie heeft gekregen (zie figuur 2.9 b). 
Tordoir en Poorthuis bepleiten dan ook een ‘bypass’ van de 
A50 tussen Zwolle, Deventer en Doetinchem.

• Vanuit de sterk gegroeide woongebieden in het zuidelijke deel 
van Oost-Nederland, onder andere Nijmegen en Arnhem, 
neemt het aantal pendelrelaties naar de Noordvleugel van de 
Randstad ook steeds meer toe (zie figuur 2.9 b). Deze 
pendelaars reizen dus naar het westen (richting Noordvleugel) 
en niet naar het noorden (richting Deventer en Zwolle). Men 
verhuist vanuit de Randstad naar het zuidelijke deel van Oost-
Nederland en pendelt voor een aanzienlijk deel naar de 
Noordvleugel. De pendelrelaties met de Noordvleugel worden 
ook gevoed door jongeren die na afronding van hun studie in 
Arnhem en/of Nijmegen in de Noordvleugel gaan werken.

• Een toenemend aantal hoogopgeleiden verhuist uit het 
westen van het land naar het centrale deel van Oost-
Nederland (de driehoek Deventer, Doetinchem en Arnhem). 
Wie van hen nog werkt, doet dat vaak in de nationale 
A2-kernzone Amsterdam-Eindhoven en pendelt daar vanuit 
‘de driehoek’ naar toe (en terug) (zie figuur 2.9 b). 

• De sterachtige woon-werkzone zone rondom Zwolle breidt 
zich uit in zuidelijke richting (naar Deventer), in 
zuidoostelijke richting (naar Enschede) en in 
noordoostelijke richting (naar Emmen) (zie figuur 2.9 b). 
Maar niet naar Flevoland. De interregionale uitdijing van 
de pendel naar Zwolle is mede een gevolg van de bloeiende 
stadseconomie van Zwolle. 
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a b
Figuur 2.9: Aantal pendelverplaatsingen in 2012-2018 Ontwikkeling tussen 2007-2012 en 2012-2018

Zwolle is wat betreft pendel de spin in het web van de 
hooggeschoolde arbeidsmarkt in het noordwestelijke deel van 
Oost-Nederland (zie figuur 2.11 a). Hiertoe behoren inmiddels 
de grotere plaatsen in de Cleantech regio (Apeldoorn, Deventer 
en Zutphen). Dit is niet het geval voor de arbeidsmarkt van 
vakmensen, waarvoor de Cleantech regio wel een afzonderlijk 
netwerk vormt (zie figuur 2.11 b). 

De pendelnetwerken voor kenniswerkers en vakmensen in 
Twente en in de Achterhoek komen sterk overeen (vergelijk de 
figuren 2.11 a en 2.11 b). De binding binnen beide regionale 
arbeidsmarkten (Twente en Achterhoek) is voor beide groepen, 
kenniswerkers en vakmensen, groot. In deze oostelijke regio’s 
is, zoals we hebben gezien, steeds meer behoefte aan 
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patroon van verbindingen en bovendien goede verbindingen 
met het op zich nabijgelegen economische kerngebied van 
Nederland. In het pre-corona tijdperk is de langeafstands-
pendel binnen het economische kerngebied snel toegenomen 
en dit is niet zonder gevolgen gebleven voor Oost-Nederland. 
Die gevolgen bestaan uit het ruimtelijk uitsorteren van de 
woon- en werkfuncties: 
• Toename van inkomende pendel van middelbaar opgeleiden 

die wonen in Almere en in het Rivierengebied en werken in 
het midden en zuiden van Oost-Nederland

• Toename van wonen van hoger opgeleiden in de driehoek 
Apeldoorn-Deventer-Doetinchem en Arnhem-Nijmegen

• Toename van uitgaande pendel van hoger opgeleiden naar 
de Noordvleugel van de Randstad vanuit het zuiden en 
midden van Oost-Nederland.

Ruimtelijke uitsortering en regionale specialisatie zijn 
belangrijke trends voor de woning- en arbeidsmarkten in 
Oost-Nederland. De trends hebben een structureel karakter en 
zullen meest waarschijnlijk doorzetten in de toekomst, los 
van eventuele structurele effecten van corona. Waar de 
integratie onvoldoende vordert zijn regionale tekorten en 
spanningen in de arbeidsmarkt aan de orde. 

kenniswerkers. Er is blijkbaar werk genoeg en door de gespreide 
verstedelijking spreidt het werkaanbod zich over de regio’s uit.  
Bovendien vallen de pendelrelaties tussen Deventer en Twente 
op, evenals die tussen Zwolle en Twente. Als deze relaties 
sterker worden, zullen arbeidsmarkten in het midden, 
noorden en oosten van Oost-Nederland bovenregionaal 
kunnen versmelten (wat goed werkt voor de regionale 
economie). Maar, zover is het nu nog niet. Wel is al sprake 
van een bovenregionaal pendelnetwerk voor kenniswerkers in 
het zuiden van Oost-Nederland (Nijmegen, Arnhem en 
Wageningen/Ede). Dit netwerk loopt door in het Brabantse 
Land van Cuijk en Noord-Limburg. 

Conclusie - Stromen
Het ruimtelijk samenspel van economie en demografie mondt 
uit in samenhangende interstedelijke en stad-land 
netwerken. Deze netwerken hebben een nationale, 
landsdelige en regionale schaal, waarbij het relevante 
schaalniveau afhangt (en toeneemt naarmate) van de 
specialisatie en kennisintensiteit van de activiteiten die in het 
geding zijn.  
Op nationale schaal tekenen zich twee, voor Oost-Nederland 
relevante, dominante stedelijke netwerken in Nederland af 
die steeds meer met elkaar integreren tot een economisch 
kerngebied. Het gaat om de Randstad en de Brabantse 
Stedenrij. De overheden in Oost-Nederland doen er goed aan 
om gezamenlijk te bepalen hoe zij zich verhouden tot deze 
integratie. Zoekt men aansluiting bij de Randstad en Brabant 
of zet men zich af en zoekt men een eigen weg? In het 
ontwerpend onderzoek van deze versie van Kracht van Oost 
wordt ervoor gekozen om aansluiting te vinden bij de 
Randstad en Brabant, naast het versterken van de eigen 
positie. Dit levert de cirkellijn op (zie het verslag van het 
ontwerpend onderzoek met betrekking tot het thema 
verbinding). Oost-Nederland kent intern een fijnmazig 
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Figuur 2.9: Stand en ontwikkeling van aantal pendelaars naar opleidingsniveau, 2007-2018

Aantal pendelaars in 2017

Op Mavo of LBO niveau

Ontwikkeling van aantal tussen 2007-2012 en 
2013-2018

Op WO of HBO niveau

a
Aantal pendelaars in 2017

b
Ontwikkeling van aantal tussen 2007-2012 en 
2013-2018

Op Havo, VWO of MBO niveau

c
Aantal pendelaars in 2017

d

e

f
Ontwikkeling van aantal tussen 2007-2012 en 
2013-2018
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Figuur 2.11: Netwerken van pendelverkeer van kenniswerkers en vakmensen tussen viercijferige 
postcodegebieden in Oost-Nederland, 2012-2017

a
Pendelverkeer van kenniswerkers in Oost-Nederland

b
Pendelverkeer van vakmensen in Oost-Nederland
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Gerelateerdheid van plaatsen

Het basale idee achter het begrip stedelijke netwerken is dat 
interacties tussen plaatsen voordelen met zich meebrengen 
voor de plaatsen die in het netwerk met elkaar zijn verbonden. 
We noemen dat stedelijke-netwerk-externaliteiten. Dat wil 
zeggen dat huishoudens en bedrijven er profijt van hebben om 
gevestigd te zijn in plaatsen die goed zijn ingebed in zulke 
stedelijke netwerken. Een goede inbedding verhoogt de 
efficiëntie en effectiviteit van de bedrijven die in de verbonden 
plaatsen gevestigd zijn. Tevens verhoogt het de welvaart van 
de inwoners van die plaatsen. We zien dus dat naast 
nabijheid, ook interactie sterk aan belang wint. Of anders 
gezegd, de ‘triumph of the city’ vertelt niet het hele verhaal over 
stedelijke ontwikkeling. De aanvullende verklaring vanuit de 
netwerkgedachte voor de ontwikkeling van de lokale economie 
wordt steeds sterker, maar zal de verklaring via 
agglomeratievorming niet geheel vervangen.

Het meten van de netwerkpositie van plaatsen is een 
vraagstuk waar wetenschappers zich al een tijd over buigen. 
Onderzoekers wijzen er bovendien op, dat de voordelen van 
een bepaalde positie in het stedelijke netwerk niet gelijk 
verdeeld zijn over alle plaatsen die deel uitmaken van het 
netwerk. Plaatsen kunnen profiteren van de positie in het 
netwerk of nadelen ervaren van deze positie. In dit verband 
doen twee begrippen opgeld, namelijk ‘borrowed size’ en 
‘agglomeration shadow’. ‘Borrowed size’ betekent dat een 
plaats meer functies of meer groei heeft dan plaatsen met een 
vergelijkbare omvang. De plaats profiteert van de nabijheid 
van of de interactie met een andere, meestal grotere plaats. 
Het begrip ‘agglomeration shadow’ wijst op het omgekeerde 
verschijnsel, namelijk dat een plaats negatieve effecten, zoals 
minder functies of een lagere concurrentiekracht, ervaart door 
de nabijheid van of de interactie met een grotere plaats. 

                
In dit onderzoek gaan we ervan uit, dat de mate van 
gerelateerdheid tussen plaatsen bepalend is voor de (groei)
potentie en het functieniveau van die plaatsen. We gaan ervan 
uit dat de mate van gerelateerdheid invloed heeft op mate 
waarin plaatsen van elkaar kunnen profiteren. We denken dat 
het impact heeft op het functieniveau, oftewel de hoeveelheid 
banen. Oost-Nederland is in onze ogen bij uitstek een 
geschikte regio om deze veronderstelling te toetsen, omdat het 
een stedelijke structuur heeft met een gespreide stedelijke 
dominantie. Er is geen dominante metropool met veel 
agglomeratievoordelen en dat maakt het urgent dat de 
plaatsen in Oost-Nederland dit ondervangen door het creëren 
van netwerkvoordelen. Relaties tussen steden en het in 
elkaars invloedssfeer komen te liggen, zijn dan belangrijk. 
Hierdoor wordt de vraag relevant in hoeverre de beide 
begrippen ‘borrowed size’ en ‘agglomeration shadow’ op Oost-
Nederland van toepassing zijn.

Het onderzoek van Meijers en Peris gaat niet over fysieke 
stromen zoals bij Tordoir en Poorthuis, maar betreft het totaal 
aan relaties, dat wil zeggen institutionele, culturele en 
functionele stromen. Om deze stromen in beeld te brengen 
kan geen gebruik worden gemaakt van de secundaire data van 
het CBS, zoals het geval is bij de fysieke verplaatsingen (zie 
hoofdstuk 3). Evert Meijers en Antoine Peris hebben een 
nieuwe manier bedacht om de bedoelde stromen in beeld te 
brengen, namelijk aan de hand van een ‘toponym 
co-occurence’ analyse van plaatsnamen. ‘Co-occurence’ 
betekent ‘in één adem genoemd’. De theorie stelt dat 
plaatsnamen die vaak samen genoemd worden veel onderlinge 
relaties hebben. Voor dit onderzoek is gekeken naar het 
gezamenlijk voorkomen van plaatsnamen op alle websites met 
een .nl extensie. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van CBS 
data, maar van ‘big data’: het internet, inclusief ‘social 
media’. Alle websites worden maandelijks gearchiveerd in het 
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Externe gerelateerdheid
Figuur 2.12 laat de externe gerelateerdheid van de plaatsen in 
Oost-Nederland zien, ofwel het aantal relaties per plaats in 
Oost-Nederland met plaatsen buiten Oost-Nederland. 
Uiteraard domineren in absolute zin de relaties van de grote 
plaatsen in Oost-Nederland met de grootste plaatsen buiten 
Oost-Nederland het beeld. Dat komt door de omvang van de 
plaatsen en zoals bekend, liggen in de Randstad de vier 
grootste steden van Nederland. De bovenste negen posities in 
de Top 25 aan gerelateerdheid met plaatsen in Oost-Nederland 
worden dan ook ingenomen door Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht. Het is opvallend dat de relaties met de 
grote plaatsen in de Zuidvleugel (Rotterdam en Den Haag) bij 
gerelateerdheid veel sterker in beeld komen dan bij de fysieke 
verplaatsingen het geval is (zie vorige paragraaf). De stromen 
met fysieke verplaatsingen (verhuizingen, pendel) naar en uit 
Oost-Nederland zijn dus veel meer georiënteerd op de (grote) 
plaatsen in de Noordvleugel van de Randstad dan de op deze 
manier gemeten relaties met de (grote) plaatsen in de 
Zuidvleugel. Toch stemmen de beelden over de stromen 
(onderzoek van Tordoir en Poorthuis) en over de relaties 
(onderzoek van Meijers en Peris) op dit punt in sommige 
opzichten wel overeen. Zo is duidelijk herkenbaar dat naast de 
relaties van Arnhem en Nijmegen met Rotterdam en Den 
Haag er ook talrijke relaties zijn van Arnhem en Nijmegen 
met Amsterdam en Utrecht. Dat geldt ook voor de vele relaties 
tussen Zwolle en Amsterdam, terwijl het aantal relaties 
tussen Zwolle en Utrecht veel minder is. 

Common Crawl webarchief. Voor dit onderzoek is het archief 
van maart 2017 gebruikt. Alle 25 miljoen webpagina’s met een 
.nl extensie (die het meest voorkomt in Nederland) en waar 
minimaal twee Nederlandse plaatsnamen die ttenminste 750 
inwoners hebben op 01-03-2017 worden genoemd zijn 
meegenomen.  
De methode leent zich zodoende voor veel meer ruimtelijke 
details dan de gangbare statistieken. 

Ook is de ‘toponym co-occurence’ methode in staat om alle 
soorten relaties te vangen, zoals institutionele, culturele en 
functionele relaties. Relaties worden niet beperkt door 
bestaande factoren zoals de infrastructuur. Ook is de methode 
geen steekproef, maar worden alle relaties tussen plaatsen op 
het internet meegenomen. Aan de nieuwe methode kleeft wel 
een aantal beperkingen. Zo kan een plaatsnaam meerdere 
betekenissen hebben, komen plaatsnamen voor in 
familienamen of namen van organisaties en komen 
plaatsnamen soms vaker voor in Nederland (zo zijn er twee 
Hengelo’s in Nederland). In de tekstinzet staat aangegeven 
hoe hiermee werd omgegaan. In totaal zijn alle 316 plaatsen 
met meer dan 750 inwoners in Oost-Nederland onderzocht.  

Databeperkingen
Er dreigt een potentiele overschatting bij 21 van de 337 
plaatsen in Oost-Nederland, omdat hier iets aan de hand 
is. Dat is iets meer dan 6% van de plaatsen. Voor Nederland 
als geheel ligt dit op 9%. Hengelo, Ede, Kampen, Duiven en 
Putten zijn de grootste plaatsen hiervan. ‘Dieren’ is het 
grootste probleem. Voor sommige analyses zijn deze 
plaatsen weggelaten (bij het berekenen van de gemiddelde 
sterkte van relaties bijvoorbeeld), maar waar mogelijk zijn 
ze meegenomen (op kaarten etc.), omdat deze plaatsen te 
belangrijk zijn.

                



33

                
Kortom, de Randstad domineert, in absolute zin, in de 
externe relaties van Oost-Nederland op internet. Flevoland, 
hoewel dichtbij Oost-Nederland, vertoont in deze analyse 
geen sterke verbondenheid met het landsdeel. De 
gerelateerdheid van plaatsen in deze provincie met Oost-
Nederland is gering. Op grond van de cultuurhistorische 
verbondenheid tussen beide gebieden zou men een sterkere 
gerelateerdheid verwachten.

Door de aantallen per relatie te corrigeren voor het inwonertal 
en de onderlinge afstand tussen de plaatsen (conform het 
zwaartekrachtmodel) krijgt men zicht op de relatieve 
gerelateerdheid. Dan blijken de patronen er anders uit te zien. 
Het is dan niet de Randstad die domineert, zo is relatief gezien 
de relatie tussen Deventer en Middelburg het sterkst, gevolgd 
door Arnhem en Middelburg. Deze relatie valt mogelijk te 
verklaren doordat in beide plaatsen rechtbanken gevestigd 
zijn en de plaatsen een bestuurlijke functie hebben. Het 
‘rechtbanken en bestuurlijke’ patroon komt vaker terug. 
Middelburg is relatief sterk verbonden aan Oost-Nederland, 
evenals Alkmaar waar ook een rechtbank gevestigd is. 

Opvallend is dat de steden van de Randstad (los van Haarlem) 
niet terugkomen in de lijst van relatief sterke relaties. 
Middelgrote plaatsen uit het hele land blijken relatief gezien 
sterker verbonden te zijn met Oost-Nederland dan absoluut. 
Arnhem en Zwolle zijn de plaatsen die het vaakst voorkomen 
in de top 25 sterkste relatieve relaties. We zien een breed palet 
aan bestemmingen van middelgrote steden uit heel 
Nederland. De 25 externe relaties die relatief gezien het minst 
sterk zijn, worden gedomineerd door kleinere steden. 

Talrijke externe relaties vanuit Oost-Nederland zijn er met: 
• Groningen (vooral van Groningen en Zwolle en verassend 

genoeg nog meer van Groningen en Nijmegen).
• Breda (vooral van Arnhem en Breda en van Breda en 

Zwolle).
• Eindhoven (vooral van Eindhoven en Nijmegen en van 

Eindhoven en Zwolle, relaties die elkaar qua geringe 
relatieve gerelateerdheid in omvang weinig ontlopen). 

• Maastricht (vooral van Arnhem en Maastricht).

Figuur 2.12 Externe gerelateerdheid van plaatsen in Oost-Nederland, 
maart 2017
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Er tekent zich een patroon af waarin plaatsen in het oostelijke 
deel van Oost-Nederland minder sterk verbonden zijn met 
plaatsen buiten Oost-Nederland, met uitzondering van 
Hengelo (in Overijssel). De centraal gelegen delen van Oost-
Nederland zijn sterker aangehaakt op de rest van Nederland. 
Arnhem is een gateway voor het landsdeel. Zowel absoluut als 
relatief is de plaats het sterkst verbonden met Nederland. Ook 
Zwolle doet het goed en heeft relatief gezien ook veel relaties 
binnen Nederland. Nijmegen is in absolute zin goed 
verbonden, maar relatief blijft de plaats achter. Wat opvalt is de 
positie van Giethoorn en een aantal ander kleinere plaatsen. 
Toerisme speelt hier ongetwijfeld een belangrijke rol.

Interne gerelateerdheid
Naast de externe gerelateerdheid zijn de relaties binnen Oost-
Nederland in kaart gebracht en vervolgens geanalyseerd. De 
meeste relaties tussen de steden in Oost-Nederland zijn 
behoorlijk sterk. Oost-Nederland is dus een samenhangend 
landsdeel. Figuur 2.13 laat onomstotelijk de betekenis zien van 
de gerelateerdheid langs de A50-as, van Nijmegen tot Zwolle 
langs de IJssel. In absolute zin domineert dit langgerekte 
netwerk het landsdeel Oost-Nederland. De analyse van de 
relaties sluit aan bij die van de stromen van de fysieke 
verplaatsingen (zie vorige paragraaf). De noord-zuid relaties 
zijn in aantal veel omvangrijker dan de west-oost relaties. Ook 
gecontroleerd voor nabijheid en inwonersaantal doen plaatsen 
langs de centrale as het goed. Het zijn dan juist de kleinere 
plaatsen die sterk intern verbonden zijn. Waar grote steden 
doorgaans het meest sterk verbonden waren op nationaal 
niveau, is dat niet het geval op de schaal van Oost-Nederland. 

Opvallend is hoe vaak Ede voorkomt in de top 25 zwakke 
relatieve relaties. Van de 25 meest zwakke relaties komt Ede 
negen keer voor. Ede is dus niet sterk verbonden op nationale 
schaal. Wat verder opvalt is dat de grotere plaatsen van 
Twente ondervertegenwoordigd zijn in de nationale 
netwerken. Ook de centrumplaats van de Achterhoek blijft 
achter. Ook deze uitkomst stemt overeen met de analyse van 
de fysieke verplaatsingen.

Figuur 2.13 Interne gerelateerdheid van plaatsen in Oost-Nederland, 
maart 2017. 
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Figuur 2.14 Verschillende ruimtelijke patronen van interne gerelateerdheid van plaatsen

                



36

De centrale as langs de IJssel en de A50 is dus naar buiten 
gekeerd en is een dynamische plek, terwijl de regio’s aan de 
rand sterker lokaal verbonden zijn. Voor de plaatsen langs de 
grens met Duitsland kan dat betekenen dat zij relaties 
onderhouden met Duitse steden, maar die zijn in deze analyse 
niet meegenomen. Ook zien we dat er veel relaties tussen de 
provincie Overijssel en de provincie Gelderland bestaan. Dit 
ondersteunt de grondgedachte van dit onderzoek om Oost-
Nederland op te vatten als één samenhangend gebied.

De regio’s van Oost-Nederland laten ook verschillen zien qua 
interne gerelateerdheid. De drie regio’s Cleantech, Twente en 
Zwolle laten meer interne gerelateerdheid zien. Twente kent 
een sterk verweven patroon, waarbij vele plaatsen in de regio 
een oriëntatie hebben op meerdere plaatsen (zie figuur 2.14 a). 
Waarschijnlijk heeft dat een cultuurhistorische reden, Twente 
is in dit opzicht het Friesland van het Oosten. Het ruimtelijke 
patroon van gerelateerdheid in de Cleantech regio is 
polycentrisch, waarbij veel plaatsen primair een gezamenlijke 
oriëntatie hebben op de drie grootste plaatsen in deze regio 
(zie figuur 2.14 b). Regio Zwolle toont ook veel regio-
overschrijdende relaties. Plaatsen uit Drenthe en Flevoland 
blijken samen te hangen met de regio. De regio laat, ondanks 
de grootte van Zwolle, een polycentrisch patroon zien (zie 
figuur 2.14 c). Soms doet de gerelateerdheid zich op 
subregionale schaal voor. Zo kunnen in het Rivierengebied op 
basis van interne gerelateerdheid drie lokale clusters worden 
onderscheiden en in de Achterhoek vijf. De regio Arnhem-
Nijmegen laat na jaren van separatie een verbonden regio 
zien. Gezien de fase van ontwikkeling van dit type onderzoek 
is het niet mogelijk om na te gaan of dit wordt veroorzaakt 
door vooral institutionele relaties. De regio Noord-Veluwe kent 
nauwelijks samenhang en interne en regionale netwerken 
ontbreken daar.

                
Netwerkpositie en ‘performance’
De plaatsen van Oost-Nederland hebben een verschillende 
netwerkpositie. Deze netwerkpositie wordt gemeten aan de 
hand van het gemiddeld aantal relaties per inwoner. Veel 
relaties per inwoner betekent een sterke netwerkpositie. Naast 
het aantal relaties is het van belang met welke plaatsen men 
een relatie heeft. De netwerkpositie van plaatsen kan variëren 
met het schaalniveau; de positie binnen de regio, in Oost-
Nederland of op nationaal niveau kan verschillen. Maar er is 
ook gekeken naar de totale netwerkpositie. De veronderstelling 
is dat een sterke netwerkpositie zorgt voor een betere 
‘performance’ van plaatsen. Met ‘performance’ bedoelen we in 
dit onderzoek de verhouding tussen de werkgelegenheids-
functie van plaatsen (= aantal banen gedeeld door aantal 
inwoners). De netwerkpositie en de werkgelegenheidsfunctie 
kunnen voor iedere plaats anders uitpakken. Om de 
verscheidenheid aan die verhouding te interpreteren 
gebruiken we de begrippen ‘borrowed size’ en ‘agglomeration 
shadow’. 

Allereerst kijken we naar het functieniveau, gemeten aan de 
hand van het aantal banen per inwoner. Uit de analyse blijkt 
dat plaatsen die sterk nationaal gerelateerd zijn meer banen 
hebben dan verwacht kan worden op basis van het aantal 
inwoners. Ook bij een gerelateerdheid binnen Oost-Nederland 
lijkt dit patroon zich - zij het in mindere mate - af te tekenen. 
Gerelateerdheid levert dus extra banen op.

De stedelijke structuur heeft ook impact op het aantal 
functies. Figuur 2.15 laat het functieniveau zien van plaatsen 
in de stedelijke invloedsfeer (grijs) en plaatsen buiten de 
stedelijke invloedsfeer (wit). Plaatsen die in de invloedssfeer 
liggen van een grote centrumstad, hebben minder functies 
dan verwacht. Er is dan dus sprake van een ‘agglomeration 
shadow’. Wanneer een plaats nabij een centrale stad ligt, ligt 
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nationale schaal. Centrumsteden die sterk verbonden zijn 
binnen de eigen regio laten juist een minder sterke groei zien 
van het aantal banen. Zo lijken sterk verbonden kleinere 
plaatsen niet geprofiteerd te hebben van de groei van het 
aantal banen in Arnhem-Nijmegen en Food Valley. In de 
regio’s Zwolle, Cleantech en Twente profiteren plaatsen nabij 
de grote centrale stad wel van de groei van het aantal banen. 
Hier lijkt sprake te zijn van ‘borrowed size’. 

De ontwikkeling van de bevolking laat eenzelfde patroon zien 
als het gaat om de impact van de nationale netwerkpositie. 
Plaatsen met sterke nationale relaties laten een sterkere 
bevolkingsontwikkeling zien dan plaatsen die een minder 
sterke nationale netwerkpositie hebben. In dit geval nemen ze 
de plaatsen nabij de centrumstad wel mee. De ontwikkeling 
van de bevolking van plaatsen nabij een centrumstad lijkt iets 
positiever. Plaatsen met een sterke netwerkpositie binnen de 
eigen regio ervaren ook een snellere bevolkingsgroei dan 
plaatsen die minder gerelateerd zijn in de eigen regio. Een 
sterke mate van gerelateerdheid, binnen de regio, zorgt voor 
een sterkere bevolkingsgroei. 

Vooral voor grote steden is een goede netwerkpositie van 
levensbelang. Hoe sterker de netwerkpositie voor deze 
plaatsen, hoe meer functies ze hebben en hoe hoger de groei 
is. Hierbij is nationale verbondenheid belangrijker dan 
regionale verbondenheid. Voor veel plaatsen betekent een 
regionale verbondenheid vaak een sterke afhankelijkheid van 
de centrumstad. Het ontbreken van sterke verbondenheid op 
dit niveau kan ook beschermend werken. Een tussenpositie 
waarbij een plaats wel de competitie ervaart, maar 
onvoldoende de vruchten kan plukken werkt dus 
belemmerend. De nationale verbondenheid moet dus niet 
genegeerd worden in de netwerkpositie, ook bij kleinere 
plaatsen. De rol van het ommeland verschilt per gebied. 

                

het functieniveau (in dit geval het aantal banen) lager. Het 
aantal functies in gebieden zonder centrale stad is dan ook 
relatief hoog. Plaatsen in de Achterhoek, het Rivierengebied 
en de Noordrand-Veluwe hebben vanwege het ontbreken van 
zo’n regionaal centrum verhoudingsgewijs veel banen. Er is 
dus waarschijnlijk geen sprake van een schaduweffect qua 
functies op het niveau van Oost-Nederland. Een toename van 
het aantal banen in de polycentrische “IJsselstad” (zie het 
voorstel vanuit het ontwerpend onderzoek later in dit 
hoofdstuk) zorgt tot nu toe niet voor een afname van het 
aantal banen in de Achterhoek.

Wat betreft de ontwikkeling van het aantal banen ziet het 
patroon er diffuser uit. Grotere steden die goed verbonden zijn 
op nationaal niveau laten een sterke toename zien van het 
aantal banen. We concludeerden al dat gerelateerdheid 
plaatselijk tot meer banen leidt, maar dat geldt dus ook voor 
plaatsen die deel uitmaken van netwerken op landsdelige en 
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Figuur 2.15 Ligging in de invloedssfeer van een grote centrumstad en 
stedelijke functies, 2019.
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Op de schaal van het landsdeel Oost-Nederland komt de 
centrale as van Noord (Zwolle) naar Zuid (Nijmegen) in 
meerdere analyses in deze tweede versie van Kracht van Oost 
naar voren. Deze zone is dynamisch. Er is veel groei van 
werkgelegenheid en bevolking. Vooral de steden in deze zone 
zijn goed verbonden met de rest van Nederland, onder meer 
met de nationale economische kernzones van de Randstad en 
die in Noord-Brabant. 

Oost-Nederland kan kansen benutten door in te zetten op het 
aantrekken van hoogopgeleide kenniswerkers. Het kwalitatief 
hoogwaardige en goed bereikbaar woonmilieu in zowel het 
landelijke als stedelijke gebied in Oost-Nederland is daarbij 
van strategische betekenis. Vanuit de centrale as zijn alle 
werkgebieden in Oost-Nederland met auto of openbaar vervoer 
te bereiken, mits er voldoende aftakkingen in oostelijke en 
westelijke richting zijn. Dit draagt bij aan het oplossen van de 
mismatch op de landsdelige arbeidsmarkt van kennisintensief 
werk. 

Aan de hand van de ‘toponym co-occurance’ methode tekenen 
zich de institutionele, culturele en functionele netwerken van 
de 21e eeuw af.  De methode laat zien dat netwerken soms 
positief uitwerken voor plaatsen, maar dat er ook negatieve 
effecten plaatsvinden. In meer algemene zin laten grote en 
middelgrote plaatsen in Oost-Nederland met een goede 
gerelateerdheid een sterkere groei van de 
werkgelegenheidsfunctie zien. Voor kleinere plaatsen zit dit 
verband juist andersom in elkaar. In Oost-Nederland moet 
daarom in de toekomst niet alleen rekening worden gehouden 
met een schaalvergroting van de regionale arbeidsmarkten als 
gevolg van de kennisintensivering van de economie, maar ook 
met een toenemende concentratie van werkgelegenheid in de 
grotere plaatsen als gevolg van de verdere netwerkvorming 
tussen nederzettingen.

Wonen en werken moeten steeds meer los van elkaar worden 
gezien aangezien ze een ander soort ontwikkeling doormaken. 
Sommige gebieden ontwikkelen zich als werkgebied en 
sommige ontwikkelen zich als woongebied. Plaatsen in de 
invloedsfeer van de centrumstad zien een groei in het aantal 
inwoners, maar het functieniveau blijft achter als een plaats 
geen sterke relaties heeft.

Conclusies - Gerelateerdheid van plaatsen
Oost-Nederland is een lappendeken van interessante en 
diverse regio’s. Er zijn regio’s die sterk samenhangen, 
functioneel maar ook cultureel. Deze regio’s geven een unieke 
eigenheid aan Oost-Nederland. Het is daarom van belang deze 
regio’s enigszins te beschermen. Andere regio’s blijken niet zo 
verbonden te zijn buiten de eigen regio. De externe 
samenhang is beperkt. Zoals Twente en de Achterhoek. Deze 
regio’s zijn wat betreft hun economie voor een belangrijk deel 
aangewezen op hun eigen kracht. En minder op de 
samenhang met andere regio’s in Oost-Nederland. Dit roept 
de vraag op wat voor deze regionale economieën de 
toekomstwaarde is van de netwerkgedachte. Zet je als regio 
met beleid in op versterking van de verbindingen binnen de 
eigen regio of met andere regio’s binnen en buiten Oost-
Nederland dan wel ga je als regionale economie voor datgene 
waar je als regionale economie al sterk in bent? Vanuit de 
optiek van het thema verbinding is er een voorkeur voor de 
eerste twee opties, al ligt die keuze niet voor alle regio’s zo 
voor de hand. Zo blijft de verbondenheid van Enschede, 
Nijmegen, Doetinchem en Ede achter bij die van andere grote 
plaatsen in Oost-Nederland, met name bij die van Zwolle en 
Arnhem. Daarnaast zijn er regio’s zoals Twente, de 
Achterhoek, de Noordrand Veluwe en het Rivierengebied, die 
meer in zichzelf gekeerd zijn en weinig relaties hebben met 
elders.   
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Ontwerpend onderzoek naar het thema 
Verbinding

OOST-NEDERLAND
Regionale spreiding, 
lokale concentratie

Ruim driekwart van de banen en meer 
dan tweederde van de inwoners van 
Oost NL woont binnen 10 minuten 
fietsen van een station.
Brabant is bijvoorbeeld veel verspreider 
en slechter per OV ontsloten.
Stationsgebieden zijn bovendien dé 
plekken waar daily & non-daily systems 
elkaar het makkelijkste treffen.

bron:  kaart NOVI (2020)

20 21

Voorkom kannibalisme van vervoerssystemen
Goede externe verbindingen zijn nodig voor het verversen van 
de arbeidsmarkt en het productiesysteem van de regio’s in 
Oost-Nederland en voor het inbrengen van nieuwe ideeën. Dit 
zijn in de regel niet-dagelijkse systemen. Zorg dat deze 
externe verbindingen de regio niet kannibaliseren door te 
voorkomen dat ze massaal voor dagelijks verkeer worden 
gebruikt.
Het gaat daarbij om een goede balans tussen enerzijds de 
bestaande agglomeraties meer massa te laten ontwikkelen, 
bijvoorbeeld door te verdichten en daarnaast slim spoor- en 
wegverbindingen te optimaliseren voor de benodigde 
aanvulling in kennis en kunde van buiten.

Herwaardering van nabijheid
Hoe meer banen en voorzieningen en inwoners zich binnen 
fietsafstand (drie kilometer) bevinden, hoe minder kilometers 
ze dagelijks hoeven te maken. Iemand in Hengelo reist meer 
dan iemand in Den Haag, maar weer minder dan iemand in 
Heerde. De coronatijd laat bovendien een herwaardering van 
die nabijheid zien.

Het bevorderen van reizen door bijvoorbeeld reiskostenforfait 
en investeringen in infra leidde ertoe, dat de dagelijkse 
reisafstand van de gemiddelde Nederlander toenam van 11,7 
kilometer in 1985 tot ruim 22 kilometer nu. Steden en regio’s 
binnen Oost-Nederland zullen onderling goed moeten kunnen 
integreren om het geheel sterker te maken en mismatches 
binnen regio’s te voorkomen. Maar om ongebreidelde 

KNOOP PLAATS

Nabijheid
Intensiteit van gebruik in de 
eerste 300 meter ten opzichte 
van het totaal 

Aanwezigheid OV-fiets,
spoowegovergangen en

fietsparkeervoorzieningen,
fijnmazigheid netwerk binnen

300 meter

Langzaam verkeer

Openbaar vervoer
Aanwezigheid, frequentie en 

richtingen van ov-modaliteiten 

Intensiteit
Dichtheid inwoners, 
werknemers, bezoekers 

Menging
Verhouding inwoners en 
werknemers per ha.

Auto
Aanwezigheid van snelwegen, 

snelwegafslagen, regionale wegen
 en parkeervoorzieningen 
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ontwikkeling van pendel over langere afstand te voorkomen 
en noodzakelijke pendel zoveel mogelijk te kunnen bundelen, 
zal het beleid zich ook moeten richten op nabije en 
gebiedsgerichte relaties. Dit kan door het stimuleren van 
wonen in of nabij groeikrachtige werkcentra en door 
functiegemengde concentratie rond stationslocaties.

Stel verstedelijking bij stations centraal
Oost-Nederland kenmerkt zich door een tamelijk geordend 
netwerk van verstedelijking. Vrijwel alle grote steden en 
kernen zijn verbonden met een station. Binnen tien minuten 
fietsen van een station bevinden zich in Oost-Nederland ruim 
driekwart van de banen en meer dan tweederde van de 
inwoners. Stationsgebieden zijn de best bereikbare plekken 
voor iedereen; ongeacht je favoriete vervoermiddel of je leeftijd. 
Stel ze daarom centraal. De landschappen blijven daarmee ook 
veel opener dan elders. Dat vormt een kenmerkend onderscheid 
en een bijzondere kwaliteit van dit landsdeel.
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Maak werk van “IJsselstad”
Binnen Oost-Nederland zien we een stedenband die midden in 
het landsdeel, langs de IJssel, als een ruggengraat een noord-
zuid-as vormt, een concept: “IJsselstad”, zeven steden van 
Kampen tot en met Nijmegen. Die vertegenwoordigen meer 
dan een kwart van de inwoners en van de werkgelegenheid 
van Oost-Nederland. Onderling zijn ze goed verbonden door 
weg en spoor. Bovendien zijn er knopen waar belangrijke 
internationale assen deze stedenband kruisen. Zo ligt het 
knooppunt Arnhem bovendien op een ICE-verbinding.
Verdere ontwikkeling van deze stedenband kan gebeuren 
door:
• de woningbouw en werkgelegenheidsontwikkeling zo veel 

als mogelijk te concentreren op de OV-locaties binnen deze 
steden.

• daarnaast kunnen nieuwe ontwikkelingen het draagvlak 
voor OV- en fietsinvesteringen van bestaande wijken 
vergroten.

• in aanvulling kunnen reeds goed bereikbare 
stationsgebieden in kleinere kernen dienen.

Als risico’s gelden een mogelijke wens om van “IJsselstad” één 
dagelijks systeem te willen maken en het plannen van nieuwe 
grootschalige uitbreidingen buiten de steden en kernen. Dat 
gaat immers ten koste van de belangrijkste 
vestigingsfactoren: de nabijheid en het landschap.
Door - waar nog nodig - Twente, de Achterhoek, de Veluwe en 
de Betuwe goed te verbinden met de stedenrij kunnen deze 
ook profiteren van de voordelen van een florerende 
“IJsselstad”.

                
Conclusies - Over het thema Verbinding

We sluiten af met vijf strategische aandachtspunten voor 
nieuwe en strategische verbindingen.

Versterking en integratie van technologieclusters
Voor Oost-Nederland zijn drie technologieclusters van 
bovenmatig belang voor het vergroten van het regionale 
concurrentievermogen: material tech1, agri tech en health 
tech (zie RIS3-rapport, 2020). Het Kracht van Oost onderzoek 
getuigt van de ambitie in Oost-Nederland om de economie op 
een hoger technologisch niveau te trekken en daarmee de 
internationale concurrentiekracht van het bedrijfsleven in 
Oost-Nederland te versterken. Het realiseren van deze ambitie 
vereist niet alleen het beleidsmatig aanbrengen van focus op 
bepaalde technologieën en sectoren met ontwikkelings-
potenties en de keuze voor een daarbij horend regionaal 
organiserend vermogen (zie het volgende hoofdstuk), maar 
ook het faciliteren van deze bedrijfsactiviteiten door het 
wegnemen van lacunes in verbindingen om zodoende te 
komen tot een verdere afstemming tussen en binnen delen 
van de regionale arbeidsmarkten (zie dit hoofdstuk). De 
verbinding van kennisintensief werk speelt hierbij een 
cruciale rol. Zo vindt de crossover material tech haar basis in 
de meest oostelijke regio’s, met Twente voorop. De 
maakindustrie in deze regio’s wordt mede dankzij lokale en 
regionale netwerken en ondernemerschap snel 
kennisintensief, maar stuit op een relatief geïsoleerde ligging 
en een in omvang stagnerende regionale beroepsbevolking. 
Het kennisniveau van de beroepsbevolking in de regio’s 
Twente en Achterhoek neemt in de material tech weliswaar 

1 Aanduidingen van bedrijfs- of economische sectoren worden vrij willekeurig in het 
Nederlands of Engels en dan nog verschillend gespeld. In dit deel van het rapport is ervoor 
gekozen om ze zoveel mogelijk eenduidig in het Engels en met kleine letter te spellen. Een 
uitzondering daarop is fotonica en niet photonics, omdat vrijwel uitsluitend de Nederlandse 
term gebezigd wordt.
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toe, maar dit biedt het zittende bedrijfsleven onvoldoende 
soelaas (aanbod van werk is groter dan de vraag naar arbeid). 
Daarom halen bedrijven gekwalificeerde arbeidskrachten van 
elders en nemen de pendelafstanden van vooral hoger 
(technisch) opgeleiden toe en zullen voor Twente en 
Achterhoek nog verder toenemen, wellicht vanuit het 
naburige Duitsland. Er is daarnaast een ruimtelijk-
economische verschuiving van bedrijven te bespeuren van de 
echte grensstreken naar meer centraal in Oost-Nederland 
gelegen middelgrote kernen, zoals Zutphen, Lochem en 
Doetinchem. Gezien de aantrekkingskracht van de regio 
Arnhem-Nijmegen als woongebied voor kenniswerkers zal de 
oostelijke material tech industrie nadrukkelijk ook van het 
kennisreservoir in die regio moeten kunnen gaan profiteren. 
Dat is nu nog maar weinig het geval. Verbeteringen van de 
infrastructuur is in dit verband gewenst.
 
Agri tech kent in Wageningen een kenniscentrum van 
wereldklasse. Het Wageningen-cluster kent zelf wereldwijde 
relaties. Uit de kaart met externe gerelateerdheid van plaatsen 
in Oost-Nederland (zie figuur 2.12) blijkt dat Wageningen en 
Ede veel relaties hebben met zowel Amsterdam als Rotterdam. 
Beide plaatsen blazen hun partijtje mee in de netwerken op 
landelijke schaal. Op regionale schaal zijn er ook relaties met 
Arnhem en Nijmegen. De positie van Wageningen en Ede als 
centrum van een uitgebreide regionale arbeidsmarkt is 
minder geprononceerd. Dat komt omdat in de omliggende 
landelijke streken relatief veel agri businesses aanwezig zijn 
die nauwelijks tekenen vertonen van kennisintensivering (in 
Food Valley, Noordrand-Veluwe en Rivierengebied). De ‘trickle 
down’ van kennis vanuit de WUR naar het omliggende 
platteland is vooralsnog beperkt, onder meer omdat het hoge 
kennisniveau van de WUR en het lage kennisniveau van de 
regionale agribusiness niet op elkaar aansluiten. Omdat deze 
agrarische streken minder interessant zijn als woongebied 

                
voor kenniswerkers zullen kansrijke agri tech bedrijven in de 
Food Valley steeds meer pendelaars aantrekken vanuit het 
middengebied in Oost-Nederland (Cleantech regio) en de regio 
Arnhem-Nijmegen. 

Health tech is vooral geconcentreerd in de regio Arnhem-
Nijmegen en daarnaast enigszins in de andere grotere steden 
in Oost-Nederland. Ook dit technologiecluster stuit op 
tekortschietende regionale massa, vooral in relevante, 
gespecialiseerde arbeidsmarkten. Gezien de sterk stedelijke 
oriëntatie van bedrijven en diensten binnen het cluster zijn 
vooral interstedelijke verbindingen van belang om meer 
massa en synergie te kunnen maken. Ook kan dit cluster in 
Arnhem-Nijmegen profiteren van de komst van nieuwe 
inwoners, waaronder kenniswerkers en vermogende senioren.

Versterking van de kennis-ondersteunende 
diensteneconomie: de centrale A50-as
De intermediaire, kennisintensieve diensteneconomie 
(financiële en zakelijke diensten) in Oost-Nederland is sterk 
geconcentreerd in de as Arnhem-Apeldoorn-Zwolle. Deze 
centrale stedelijke as fungeert zakelijk als dienstencentrum 
voor de gehele Oost-Nederlandse bedrijvenmarkt. Omdat de 
betreffende diensten gevoelig zijn voor agglomeratie-
voordelen, zal de centrale as, gezien ook de beperkte massa 
van de afzonderlijke steden, zakelijk als een geheel moeten 
kunnen functioneren. Binnen die as is sprake van een 
verschuiving van het zwaartepunt van werkgelegenheid van 
zuid naar noord in de richting van de regio Zwolle en van west 
naar oost. Dit om reden, dat de kenniseconomie in het oosten 
van het landsdeel sneller groeit dan in het westen. Deventer 
en Doetinchem spinnen garen bij die laatste trend. 
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Vanuit het oogpunt van de kennis-ondersteuning is relevant, 
dat de rol van Utrecht als zakencentrum voor de Oost-
Nederlandse markt toeneemt. Vooral Arnhem ondervindt op 
bedrijven- en arbeidsmarkten concurrentie van Utrecht. 
Naarmate de ontwikkeling van bovengenoemde tech clusters 
en de interregionale integratie van daarvoor relevante 
arbeidsmarkten meer succesvol wordt, zal ook de rol van de 
centrale zakelijke as, incluis de positie van Arnhem, sterker 
kunnen worden.

Beroepsbevolking: regionale mismatches en pendel als 
oplossing
Oost-Nederland kent, net als het noorden en zuiden van 
Nederland, majeure en toenemende knelpunten ten aanzien 
van de beroepsbevolking. Dit houdt verband met de grote 
aantrekkingskracht van vooral de noordelijke Randstad op 
jong talent en de snelle vergrijzing van de bevolking in de 
grensstreken. Binnen Oost-Nederland vormen vooral 
Nijmegen, Arnhem en Wageningen e.o. belangrijke assets: de 
jonge en gemiddeld genomen hoger geschoolde 
beroepsbevolking trekt (ook) naar deze steden. Tegelijkertijd 
groeit de economie in de regio Arnhem-Nijmegen minder 
hard dan de bevolking, terwijl de economie in de meer 
noordelijk gelegen streken in Oost-Nederland juist structureel 
meer groeit dan de bevolking. In de meest oostelijk gelegen 
streken groeit de werkgelegenheid niet als geheel, maar wel 
de kennisintensieve werkgelegenheid. Deze regionale 
groeiverschillen tussen werkgelegenheid en inwonertal leiden 
vooralsnog niet tot grote problemen op de regionale 
arbeidsmarkten, want de overschotten worden opgelost door 
pendel over langere afstanden. Dit kan, als men pendelt per 
auto, leiden tot extra uitstoot van uitlaatgassen of extra druk 
geven op het Ov-systeem. 

                
Synergie tussen stad en land
Landelijke gebieden en kleinere kernen spelen in grote delen 
van Oost-Nederland demografisch en economisch een 
hoofdrol, meer dan elders in Nederland. Vooral het westen 
van het landsdeel wordt gekenschetst door vitale, 
ondernemende lokale gemeenschappen. De steden zijn 
uiteraard belangrijk als centra voor consumenten-
voorzieningen, zakelijke diensten en kennis, maar het 
economische, sociale en culturele leven in Oost-Nederland is 
nadrukkelijk ook op middelgrote kernen gericht. Het 
leefklimaat in de vele bosrijke delen en coulisselandschappen 
heeft aantrekkingskracht op landelijke schaal. Dit en de 
waardevolle cultuurhistorie vormen een hoeksteen voor 
regionaal concurrentievermogen en welvaart, nadrukkelijk 
volgens een brede welvaartsopvatting.
Vooral ten oosten van de IJssel vormt het landelijke gebied in 
toenemende mate een woongebied voor hen die in de stad 
werken. Er is hier sprake van toenemende taakverdeling en 
synergie tussen stad en land, binnen relatief uitgestrekte 
Daily Regional Systems’. Dit geeft enerzijds kansen voor 
landelijke kernen die kampen met vergrijzing en terugval van 
voorzieningen en traditionele economische activiteiten, maar 
stelt anderzijds nieuwe eisen aan decentrale bereikbaarheid. 
Het bereikbaarheidssysteem in Oost-Nederland dat snelheid 
en efficiëntie paart aan fijnmazigheid, moet wel ‘up-to-date’ 
worden gehouden.

Synergie tussen de steden
Naar verhouding van de landsdelige bevolking als geheel mist 
Oost-Nederland in zekere zin een echt centrale stad, zoals 
Groningen in het noorden en Eindhoven in het zuiden. Omdat 
de geavanceerde kennis- en diensteneconomie sterk steunt op 
stedelijke agglomeratievoordelen moet het gemis aan een grote 
en centrale agglomeratie kunnen worden gecompenseerd door 
interstedelijke synergie en borrowed size.  
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De regio Arnhem-Nijmegen kent wat dat aangaat weliswaar 
flinke stedelijke massa en trekt daardoor veel jongeren, maar 
mist tegelijkertijd een echt grootschalig omliggend ‘eigen’ 
verzorgingsgebied. De integratie tussen de Arnhemse en 
Nijmeegse regio’s is niet al te sterk. Tenslotte, maar niet het 
minste drukken de ontwikkeling en ruimtelijke uitsortering 
binnen het eerder besproken ‘supersysteem’ van steden in 
centraal-Nederland vooral de Gelderse steden steeds meer in 
een ‘nationaal-toeleverende’ woonfunctie, met name voor 
kenniswerkers. Dit alles verklaart ook deels de stagnerende 
stedelijke economie. De centrale A50-as is belangrijk voor de 
zakelijke kantorensector, maar de afstanden tussen deze 
steden zijn vooralsnog te groot om echt als één stedelijk 
geheel te functioneren. De Twentse steden tenslotte, zijn 
relatief geïsoleerd. 

Deze analyse geeft aan dat toename van interstedelijke 
integratie voor Oost-Nederland economisch heilzaam zal 
werken, vergelijkbaar met de interstedelijke integratie in 
BrabantStad-verband. In Brabant is de feitelijke integratie 
veel verder gevorderd dan in Oost-Nederland. Hier ligt een 
flinke beleidsuitdaging, zowel op landsdelig als nationaal 
niveau. 
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3. Vernieuwing

                

De economie en arbeidsmarkt in Oost-Nederland komen 
overeen met die van Nederland als geheel (figuur 3.1). Er zijn 
slechts op enkele punten kleine verschillen. Zo is in Oost-
Nederland de werkgelegenheid in de industrie en overige 
diensten oververtegenwoordigd en in de zakelijke diensten 
ondervertegenwoordigd. Dat de industrie terrein verloren 
heeft en de diensten gewonnen, is in overeenstemming met 
de landelijke ontwikkeling.

Op hoofdlijnen heeft de economie van Oost-Nederland na 2010 
een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt als de rest van 
het land (figuur 3.2). Tussen 2000 en 2010 liep Oost-Nederland 
nog wat voor op de groei van Nederland. Dit geldt niet alleen 
voor de groei van de werkgelegenheid, maar ook voor die van 
het bruto regionaal product (BRP). Dit is een gangbare maat 
voor regionaal economische prestaties. Al is er in toenemende 
mate kritiek op deze maat (hoofdstuk 5).

Ook op een aantal andere sociaaleconomische indicatoren 
presteert Oost-Nederland vergelijkbaar met de rest van het 
land (figuur 3.3). Zo is de werkgelegenheidsfunctie nagenoeg 
gelijk aan Nederland. Per honderd mensen in de beroeps-
bevolking zijn er circa 96 arbeidsplaatsen. Ook voor het 
besteedbare inkomen zijn de verschillen tussen Oost-
Nederland en het Nederlands gemiddelde klein. In Oost-
Nederland ligt het percentage werkloosheid met 3,1% zelfs iets 
lager dan gemiddeld in Nederland (3,4%). Alleen de 
productiviteit blijft wat achter bij de rest van Nederland.

Oost-Nederland

Niet commerciele dienstenCommerciele diensten

BouwIndustrieLandbouw
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45%
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Nederland

3%
9%

32% 6%

50%

Figuur 3.1 Sectorstructuur Oost-Nederland vergeleken met Nederland 
Bron: LISA
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Figuur 3.2 Ontwikkeling regionale economie Oost-Nederland (index 2010=100)  
Bron: BIRO, PWE, CBS
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Figuur 3.3 Sociaaleconomische indicatoren in Oost-Nederland vergeleken met 
Nederland 
Bron: BIRO, PWE, CBS
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De stand en ontwikkeling van de economie in Oost-Nederland 
zijn dus goed vergelijkbaar met die van Nederland als geheel, 
echter als het gaat om innovatie en kenniseconomie zijn er 
aandachtspunten. Oost-Nederland heeft het karakter van een 
toegepaste kennis- en kunde-economie met een beperkt 
aantal onderzoekspecialisaties. Het MBO-middensegment 
vormt de ruggengraat van de vraag naar arbeid. Het gevolg 
hiervan is dat er in Oost-Nederland vooral een tekort is aan 
technici en ICT-experts. Het regionale bedrijfsleven richt zich 
meer op toepassing (‘development’) dan op baanbrekend 
onderzoek (‘research’). De aanwezige grote bedrijven zijn 
veelal verbonden in de waardeketens buiten Oost-Nederland 
en spelen een beperkte rol in het regionale innovatie-
ecosysteem. De doorgroei van startups naar scale-ups vindt 
nog onvoldoende plaats. De creatie van toegevoegde waarde 
blijft achter bij die van Noord-Brabant en het Westen van het 
land. 
 
Het RIS3-rapport (2020) zet in op het versterken van het 
innovatie-ecosysteem door middel van een slimme 
specialisatiestrategie en is de basis voor het EFRO-
Operationeel Programma 2021-2027. Het RIS3-rapport biedt een 
onderbouwde prioritering voor investeringen in innovatie in 
Oost-Nederland en kiest ervoor alleen te investeren in die 
innovaties, waarvoor Oost-Nederland concurrentievoordeel 
heeft. Aansluiten bij missiegedreven maatschappelijke 
opgaven en sleuteltechnologieën staat hierbij voorop. Hierbij 
worden innovaties aangewend om de grote en urgente 
maatschappelijke problemen (klimaat, gezondheid, etc.) op te 
lossen. De innovatiepotentie van Oost-Nederland wordt zo 
verbonden aan maatschappelijke uitdagingen, zoals dat ook 
gebeurt in het Nederlandse en Europese innovatiebeleid.
 

                
Het RIS3-rapport stelt voor om verdere specialisatie te richten 
op drie crossovers met in totaal negen kansrijke 
technologievelden. De crossovers zijn manufacturing & 
material tech, prevention & medtech en sustainability & food 
tech (figuur 3.4). De selectie komt voort uit een uitgebreide 
deskresearch van de krachten en uitdagingen van Oost-
Nederland, interviews met belanghebbenden en meerdere 
strategiesessies met belanghebbenden en betrokkenen bij 
innovaties in Oost-Nederland.

In het kader van de tweede ronde van Kracht Oost staat de 
selectie uit RIS3 centraal in twee onderzoeken. Ron Boschma 
en Pierre-Alexandre Balland hebben de economische potenties 
van Oost-Nederland door middel van een kwantitatieve 
analyse in beeld gebracht. Lagendijk, Werner, Van Gils, 
Flooren, De Vor en Veldhuizen onderzochten in hoeverre 
regionale initiatieven in Oost-Nederland al zijn gericht op de 
in RIS3 gekozen specialisaties.

Manufacturing &
MaterialTech

• Smart Industry & Industrie 4.0
• Nieuwe, duurzame en geavanceerde materialen
• Nanotechnologie en fotonica

• Innovatie voor preventie
• MedTech en Connected Health
• Personalized Health & Nutrition

• Eiwittransitie en voedseltechnologie
• Circulaire en natuur-inclusieve landbouw
• Agri-tech/Smart farming

Prevention &
MedTech

Sustainability &
FoodTech

Figuur 3.4 Te stimuleren crossovers in Oost-Nederland 
Bron: RIS3 (2020)
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Eerste stap: identificeren van 
ontwikkelingspotenties
De kwantitatieve identificatie van ontwikkelingspotenties van 
Boschma en Balland is een eerste stap op weg naar een op 
monitoring gericht innovatiebeleid, dat bij de Europese Unie 
sterk de voorkeur heeft. Onderdeel van het onderzoek is een 
toets op de ontwikkelingswaardigheid van de RIS3-crossovers. 
De door Boschma en Balland gekozen benadering via 
patentering brengt de potenties voor vernieuwing scherper in 
beeld dan de traditionele benadering via sectoren. Zo komen 
ook veelbelovende technologievelden in beeld die bij een 
sectorale benadering niet worden geïdentificeerd. Zij 
onderzoeken niet alleen in welke activiteiten Oost-Nederland 
is gespecialiseerd en in hoeverre deze gerelateerd zijn aan 
andere activiteiten in het landsdeel, maar ook hoe complex 
deze activiteiten zijn. Complexe activiteiten zijn moeilijk te 
kopiëren door andere regio’s en bieden daarom een 
concurrentievoordeel. Regionaal economische studies laten 
zien: hoe hoger de complexiteit van activiteiten in een regio, 
hoe hoger de economische groei. Regionale overheden hebben 
daarom een sterke economische prikkel om te willen 
diversifiëren in complexe activiteiten. In de praktijk blijkt dit 
echter lastig. Specialisatie in complexe activiteiten heeft 
alleen kans van slagen, als de regio al over de vereiste 
competenties beschikt door de aanwezigheid van gerelateerde 
activiteiten. Het onderzoek beantwoordt de vraag in hoeverre 
potentiële vernieuwingen binnen de geïdentificeerde 
crossovers kansrijk zijn en in hoeverre er kansrijke activiteiten 
buiten de crossovers te vinden zijn.
 
Volgens de evolutionaire benadering in de economie en 
geografie ontstaan succesvolle economische activiteiten niet 
zomaar ergens. Ze bouwen voort op bestaande in het verleden 
opgebouwde kennis en vaardigheden in hun vestigingsregio. 

                

We noemen dit proces gerelateerde diversificatie. De 
belangrijkste veronderstelling is dat de kans op succes van 
nieuwe activiteiten groter is naarmate ze beter aansluiten op 
de in een regio opgebouwde competenties. Gerelateerde 
diversificatie biedt de regionale economie niet alleen kansen, 
maar stelt ook grenzen. Zo is het uitermate risicovol nieuwe 
activiteiten te stimuleren in technologieën en sectoren, 
waarvan de relevante competenties in een regio ontbreken. 
Naast gerelateerdheid speelt een tweede kenmerk een rol, 
namelijk de mate van complexiteit. Hoe complexer van aard, 
hoe unieker een activiteit is en hoe groter de bijdrage aan de 
gegenereerde economische groei. Complexe activiteiten zijn 
moeilijk te imiteren en leveren de hoogste economische 
opbrengsten en het grootste concurrentievoordeel.
In elke regio zou het innovatiebeleid zich bij voorkeur moeten 
richten op gerelateerde en tevens complexe activiteiten 
(kwadrant rechtsboven in figuur 3.5). Deze activiteiten zijn 
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Figuur 3.5 Raamwerk voor te stimuleren economische activiteiten 
Bron: Boschma en Balland (2020)
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het meest veelbelovend vanuit het perspectief van de regionale 
economie. Gerelateerde, maar niet complexe activiteiten 
(kwadrant rechtsonder) zijn eveneens kansrijk. Stimulering 
ervan is een reële optie. Het brengt weinig risico’s met zich 
mee, maar levert wel een geringe bijdrage aan de 
ontwikkeling van de regionale (kennis)economie. Het 
stimuleren van activiteiten met een lage graad van 
gerelateerdheid en complexiteit (kwadrant linksonder) wordt 
afgeraden. De kans op succes is niet groot en de desbetreffende 
activiteiten leveren de regio minder economische groei op. Het 
kwadrant linksboven lijkt attractief (activiteiten met 
potentieel hoge opbrengsten). Doordat de activiteiten niet of 
maar beperkt zijn ingebed in de kennisbasis van de regio, is 
het stimuleren van deze activiteiten risicovol.

Om te kunnen beoordelen in welk kwadrant de activiteiten 
van de in RIS3 geselecteerde crossovers zich bevinden, 
gebruiken Boschma en Balland zowel gegevens over de 
werkgelegenheid per bedrijfstak in 2018, als over de in de 
periode 2014-2018 toegekende patenten. De analyse van 
patenten is een goede aanvulling op de in beleidsonderzoek 
gebruikelijke analyses van bedrijfstakken, omdat veel nieuwe 
kennis wordt opgeslagen in patenten. Nadeel is dat het beeld 
wat eenzijdig is, omdat patenten vooral betrekking hebben op 
innovatieve industriële activiteiten. De analyse per bedrijfstak 
heeft als voordeel dat ook de dienstensector in beeld komt.
 
Figuur 3.6 geeft een beeld van in de periode 2014-2018 in Oost-
Nederland toegekende patenten. Het grootste gedeelte van de 
patenten heeft betrekking op chemie en machinebouw. In 
Gelderland zijn aanzienlijk meer patenten toegekend dan in 
Overijssel.

                

Boschma en Balland gebruiken dezelfde methode als Evert 
Meijers om gerelateerdheid in beeld te brengen, namelijk de 
‘co-ocurrence’ methode (hoofdstuk 2). Bij Meijers gaat het om 
de vraag hoe vaak plaatsen samen voorkomen in hetzelfde 
webdocument (‘tekst corpus’), terwijl het bij Boschma en 
Balland in eerste instantie gaat om de vraag hoe vaak 
technologieën in combinatie worden genoemd in een patent. 
Hoe vaker technologieën voorkomen op een patent, hoe meer 
gerelateerd ze zijn. Voor bedrijfstakken geldt: hoe vaker 
dezelfde twee bedrijfstakken in één regio voorkomen 
(co-locatie), hoe meer deze gerelateerd zijn.

De tweede dimensie, die van de complexiteit, wordt voor 
technologievelden gemeten aan de hand van het aantal 
componenten dat wordt gecombineerd in patenten. De mate 
van complexiteit van een sector hangt samen met de 
ruimtelijke uniciteit en de stedelijke concentratie van een 
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schrijven aan de relatief lage patentactiviteit in Overijssel. 
Door een gezamenlijke aanpak van de twee provincies is er ook 
in Overijssel perspectief op versterking van deze 
technologievelden.

Behalve veelbelovende technologievelden zijn er ook kansrijke 
technologievelden (gerelateerd maar minder complex). Dit 
zijn milieutechnologie, macromoleculaire chemie en 
polymeren, materialen en metallurgie, textiel en 
papiermachines, basismaterialenchemie, 
oppervlaktetechnologie en coating en overige specialistische 
machines. Deze technologievelden zijn goed ingebed in de 
regionale economie van Oost-Nederland - in beide provincies 
- en er is sprake van regionale specialisatie. Ook voor deze 
kansrijke technologievelden is er derhalve een goede 
voedingsbodem voor verdere ontwikkeling. 

Figuur 3.8 Ontwikkelingspotenties RIS3-crossovers in Oost-Nederland  
Bron: Boschma en Balland (2020)
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sector. Management, consultancy, media en ICT-activiteiten 
worden tot de meest complexe activiteiten gerekend. Bij 
sectoren is de regionale specialisatie minder uitgesproken dan 
bij patenten en daarmee ook minder onderscheiden.
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Figuur 3.7 Ontwikkelingspotenties in technologievelden in 
Oost-Nederland  
Bron: Boschma en Balland (2020)

De analyse van de patenten laat zien dat Oost-Nederland op 
grond van gerelateerdheid vooral kansrijk is in technologie-
velden die minder complex zijn (figuur 3.7). Het aantal 
veelbelovende technologievelden (sterk gerelateerd en 
complex) is beperkt. Veelbelovende technologievelden op basis 
van patentering zijn in Oost-Nederland de voedingsmiddelen-
chemie, biotechnologie, organische fijnchemie en 
farmaceutische producten. Van deze vier technologievelden is 
organische fijnchemie bovendien ondervertegenwoordigd in 
Overijssel, maar oververtegenwoordigd in Gelderland. Dit 
betekent dat ook de organische fijnchemie kansrijk is. Ook de 
andere drie veelbelovende technologievelden zijn in Overijssel 
ondervertegenwoordigd en minder ingebed in de regionale 
economie dan in Gelderland. Voor een deel is dit toe te 
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Het RIS3-rapport kiest ervoor niet in alle kansrijke 
technologievelden te investeren. Op basis van deskresearch en 
interviews met (regionale) deskundigen zijn er negen 
crossovers geselecteerd waarin men veel potentie ziet. Het 
technologieveld eiwittransitie & voedseltechnologie is binnen 
Oost-Nederland volgens het onderzoek van Boschma en 
Balland het meest veelbelovend (figuur 3.8). Het is een 
complex technologieveld uit de crossover sustainability & food 
tech. Oost-Nederland is al behoorlijk gespecialiseerd in dit 
technologieveld dat bovendien sterk is gerelateerd aan 
verwante technologievelden. Ook het technologieveld agri 
tech / smart farming dat eveneens valt onder de crossover 
sustainability & food tech is veelbelovend. Circulaire & 
natuurinclusieve landbouw is op grond van de gerelateerdheid 
ook zeer kansrijk, maar minder complex. Het vierde 
technologiegebied agri tech / vertical farming laat een lage 
gerelateerdheid zien. Stimulering ligt dan ook niet voor de 
hand. Binnen de crossover smart industry & materials zijn de 
technologievelden nieuwe duurzame en geavanceerde 
materials & composites, alsmede smart industry 4.0 / 
autonomous robotics veelbelovend. De complexe 
technologievelden fotonica & nanotechnology en 3D-printing 
zijn nog weinig gerelateerd aan bestaande sectoren in Oost-
Nederland. Stimulering enkel binnen het landsdeel ligt voor 
deze crossovers niet voor de hand.
 
De drie technologievelden (innovaties voor prevention en 
medtech & connected health en personalised health & 
nutrition) op het gebied van prevention & medtech vallen in 
het segment risicovol. Het zijn op zich complexe 
technologievelden, maar ze zijn nog slecht ingebed in de 
regionale economie van Oost-Nederland. Bovendien zijn deze 
technologievelden ondervertegenwoordigd in Oost-Nederland 
gerekend naar verleende patenten. 
 

Opnieuw is er een duidelijk verschil tussen de twee 
provincies. De als veelbelovend en kansrijk geïdentificeerde 
technologievelden zijn alleen binnen Gelderland sterk 
gerelateerd met verwante technologievelden. In Overijssel is 
de gerelateerdheid binnen deze technologievelden laag. De 
beste kansen voor Overijssel liggen op de technologievelden 
smart industry & industry 4.0 en new sustainable & advanced 
materials. In Gelderland heeft het technologieveld medtech & 
connected health wel ontwikkelingsperspectieven, doordat 
het redelijk ingebed is in de Gelderse economie.
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De analyse van de ontwikkelingspotenties voor de drie 
topsectoren die de grootste bijdrage leveren aan 
vernieuwingen in de drie crossovers uit RIS3, laat eenzelfde 
beeld zien (figuur 3.9). Ook voor de topsectoren high tech 
systems & materials (HTSM), agri-food en life science & food 
gaat het negatieve verband tussen gerelateerdheid en 
complexiteit op. Hierdoor ontbreken binnen de topsectoren 
veelbelovende sectoren in het kwadrant met hoge 
gerelateerdheid en hoge complexiteit. In de topsector HTSM 
zijn vervaardiging van machines en (onderdelen voor) 
transportmiddelen kansrijk. Hetzelfde geldt binnen de sector 
life science voor de vervaardiging van medische instrumenten 
en het doen van medisch onderzoek. Voor de agri-food sector 
levert deze methode nogal algemene uitkomsten op: de 
ontwikkelingspotentie van de productie van levensmiddelen. 
Anders dan bij de patenten zijn de verschillen tussen 
Overijssel en Gelderland in dit opzicht gering.
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Ook buiten de topsectoren komen noch in Gelderland, noch in 
Overijssel veelbelovende sectoren voor (figuur 3.10) die en 
sterk gerelateerd zijn en complex. Wel kennen beide 
provincies in het kwadrant rechtsonder veel kansrijke 
bedrijfstakken, waarin Oost-Nederland al is gespecialiseerd. 
Hierbij gaat het vooral om industriële bedrijfstakken. De 
analyses laten tevens zien dat de regionale economie van Oost-
Nederland divers is. Er bestaan verschillen tussen de twee 
provincies wat betreft kansrijke activiteiten. Het accent op 
kansen in industriële bedrijfstakken wijst erop, dat de 
economie in Oost-Nederland mogelijk aan de vooravond staat 
van een ingrijpende sectorale transitie. Een zorgpunt hierbij 
is dat de industriële kenniseconomie in Oost-Nederland 
weinig verweven is met andere sectoren.
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bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het identificeren 
van ontwikkelingspotenties vindt plaats in het brede verband 
van het organiserend vermogen. Wel kan de overheid mede 
sturen vanuit inzichten over wat er maatschappelijk nodig is, 
over interne sterktes en over bredere technologische en 
economische ontwikkelingen.

Tegen de achtergrond van de beoogde versterking van het 
regionale innovatie-ecosysteem hebben Lagendijk e.a. in 
beeld gebracht welke initiatieven door het organiserend 
vermogen in Oost-Nederland tot stand zijn gekomen. Zij zijn 
op zoek gegaan naar regionale sterktes en verscheidenheid: de 
regionale ‘couleur locale’. Hierbij is gekozen voor een brede 
‘bottom-up’ inventarisatie, met de opdracht zoveel mogelijk 
relevante initiatieven mee te nemen. In de analyse 
confronteren de auteurs de uitkomst met de regionale keuzes 
in de ‘Smart Specialisatie Strategie’ (RIS3) en met de 
ontwikkelingspotenties die Boschma en Balland hebben 
geïdentificeerd
 
De inventarisatie in het kader van Kracht van Oost is een 
eerste, verkennende stap voor een eventuele verdere studie 
naar organiserend vermogen. Inzicht wordt geboden in het 
typen initiatieven, de regionale spreiding van initiatieven en 
de belangrijkste doelgroepen van de initiatieven. Het feitelijke 
functioneren en de effecten op de regionale specialisatie 
blijven nog buiten beschouwing. De vraag in hoeverre in Oost-
Nederland sprake is van competitief organiserend vermogen 
dat bijdraagt aan versterking van de kenniseconomie komt 
niet aan de orde. Hiervoor is diepgaander onderzoek nodig.
 

                
Tweede stap: faciliteren van het regionaal 
organiserend vermogen
Lagendijk e.a. hebben hun onderzoek gericht op het 
organiserend vermogen van Oost-Nederland. Er is een 
inventarisatie gedaan van de bestaande actieve initiatieven 
van Oost-Nederland. Daarbij is gezocht naar regionale sterktes 
en verscheidenheid. Deze inventarisatie is vergeleken met de 
crossovers van het RIS3-rapport. De kern van organiserend 
vermogen is samenwerking tussen actoren in netwerken, 
gericht op het realiseren van maatschappelijke doelen. De 
specifieke aandachtspunten zijn: de sectorale gerichtheid van 
initiatieven, de verdeling van de initiatieven over de regio’s, 
de mate van provinciale betrokkenheid en de aanwezigheid 
van bovenregionale initiatieven.

In hoogtechnologische netwerkeconomieën levert 
organiserend vermogen een belangrijke bijdrage aan 
economische kracht. Dit vermogen bestaat uit triple helix-, 
cluster-, netwerk- en competenties- (‘skills’) gerichte 
organisaties. Maar ook incubators, fieldlabs en 
bedrijvenparken maken er deel van uit. In dergelijke 
verbanden bouwen bedrijven en kennisinstellingen, 
overheden en maatschappelijke organisaties aan afgestemde 
innovatie- en investeringsactiviteiten. Ze doen dat met een 
gedeelde strategische focus. Doel is het versterken van 
waardeketens en het stimuleren van innovatie, gericht op een 
hoogwaardige specialisatie van de regionale economie.
 
Organiserend vermogen is een combinatie van faciliteren van 
bovenaf en organisatiekracht van onderop. Het omvat wat in 
termen van de slimme specialisatiestrategie heet het 
‘entrepreneurial discovery proces’ vanuit de eigen regio. Een 
essentieel inzicht daarbij is dat de overheid niet vooraf 
inhoudelijk stuurt op die specialisatie, maar dit overlaat aan 
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Vanwege het accent op regionale specialisatie inventariseert 
de studie regionale (bovengemeentelijke) initiatieven. 
Geselecteerde initiatieven zijn gericht op innovatie, op 
ontwikkeling van waardeketens en op ondersteuning van 
bedrijven. Voorwaarde is dat een initiatief specialisatie direct 
(via crossover-/sectorprofiel) of indirect (door missie en 
activiteiten) beïnvloedt. De data zijn verzameld op het 
internet door middel van zoektermen zoals clusters, 
netwerken, Triple Helix, incubator en door het raadplegen van 
regionale contactpersonen.

                

Kenmerken en meetwaarden geïdentificeerde initiatieven organiserend vermogen Oost-Nederland

Naam Initiatiefnaam

Locatie Toegedeeld aan één van de standaard subregio's van Oost-Nederland: Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Cleantech regio, Food Valley, 

Noord-Veluwe, Rivierenland, Twente en Regio Zwolle, of omschreven als 'Bovenregionaal'
Gewicht Indeling in vijf wegingscategorieën, gebaseerd op aantal partners/leden (1. <20; 2. 20-49;3.50-100; 4. >100; 5). Regiobreed, gevolgd door 

een kwalitatieve validatie
Aard van initiatief en partnership Triple Helix; eigenstandig programma, Science-/bedrijvenpark*; netwerk*; incubator*; field lab* (* ='clusterinitiatief')

Overheidsbetrokkenheid Initiatief met directe provinciale betrokkenheid en/of inbedding in Regiodeal (andere vormen van betrokkenheid worden als te indirect 

beschouwd en zijn niet meegenomen)
Sector Toewijzing aan 1 tot 3 SBI-sectorcodes, met toevoeging clean tech; op basis hiervan is de Specialisatie Index (SI) berekend per regio, lopend 

van zeer sterk (1) naar geen (~0)
Fit met Preferente Sectoren S3 HMST (Material); agri tech; health tech; rest: energie; Rest: hoogwaardig; Rest: basis (zie Appendix A voor toegewezen SBI-codes),  

op basis van Oost RIS3 indeling van SBI-codes
Fit met Kansrijke sectoren (KvO2) Kansrijk voor Gelderland, kansrijk voor Overijssel, kansrijk voor Oost (idem), op basis van het rapport van Balland en Boschma

Aandeel 'hoogwaardige' sectoren Optelling van Preferente RIS3-crossovers energie, hoogwaardige industrie en diensten (eigen indeling)

Inbedding in Programma Regiodeals, Programma van Oost-NV, IPKW, etc.

Doel Benoeming van innovatie, waardeketenontwikkeling, competentieontwikkeling in doel/missie

Tabel 3.1 Kenmerken en meetwaarden geïdentificeerde initiatieven organiserend vermogen Oost-Nederland 

De inventarisatie brengt in beeld (zie tabel 3.1):
• van welk type partnerschap sprake is
• hoeveel partners deelnemen
• in hoeverre sprake is van provinciale sturing
• of initiatieven zijn ingebed in een regionaal programma
• op welke sector een initiatief zich richt (met specifieke 

aandacht voor de topsectoren, de in RIS3 benoemde 
crossovers en de door Boschma en Balland geïdentificeerde 
potenties)

• wat het doel is van een initiatief.



56

In het totaal zijn zes typen partnerschap onderscheiden. Twee 
typen zijn strategisch-programmatisch van aard (triple helix 
en programma / project). Vier typen (netwerk, science- / 
bedrijvenpark, incubator en field lab), zijn clusterinitiatieven 
waarbij het gaat om samenwerking tussen bedrijven, gericht 
op regionale specialisatie.

De inventarisatie laat zien, dat Oost-Nederland al een rijk 
organiserend vermogen kent. In totaal zijn 143 op specialisatie 
gerichte initiatieven gevonden. Bijna de helft van de 
initiatieven valt onder het type netwerk (figuur 3.11). Acht van 
de tien initiatieven richten zich op samenwerking tussen 
bedrijven (science- / bedrijvenpark, netwerk, incubator, field 
lab). Twee op de tien zijn strategisch-programmatisch van aard.
De meeste op specialisatie gerichte initiatieven komen uit 
Twente, gevolgd door de Achterhoek en Arnhem-Nijmegen 
(figuur 3.12). Opvallend zijn de lage scores voor Noord-Veluwe 
en Rivierenland. Deze gebieden kennen weliswaar een sterke 
traditie van samenwerken en netwerken, maar die lijkt 
minder in de vorm van gebruikelijke formele verbanden te 
gebeuren. Bijna alle initiatieven zijn gericht op één van de 
regio’s in Oost-Nederland. Acht initiatieven zijn 
bovenregionaal van karakter. Clustergerichte initiatieven 
komen relatief veel voor in de Cleantech regio en in Twente. 
De Cleantech regio kent naar verhouding meer 
netwerkorganisaties en Twente veel field labs. De Achterhoek 
kent naar verhouding veel programma’s.
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NetwerkScience Park/Bedrijvenpark

Programma/ProjectTriple Helix
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Figuur 3.11 Aantal initiatieven organiserend vermogen per type 
in Oost-Nederland  
Bron: Lagendijk e.a. (2020)
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Figuur 3.12 Aantal initiatieven organiserend vermogen per 
regio in Oost-Nederland 
Bron: Lagendijk e.a. (2020)
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Figuur 3.13 Doelgroepen initiatieven organiserend vermogen 
naar sector  in Oost-Nederland 
Bron: Lagendijk e.a. (2020)
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Vanuit het perspectief van versterking van de regionale 
kenniseconomie is het ambitieniveau van de op specialisatie 
gerichte initiatieven bescheiden (figuur 3.13). Van de 
doelgroepen, waarop de initiatieven zich richten valt de helft 
onder de high tech industrie, de geavanceerde diensten of de 
energie / circulaire economie. De andere helft behoort tot de 
meer traditionele onderdelen van de industrie en de 
dienstensector, alsmede tot de landbouw, de logistiek en het 
toerisme. Binnen de high tech industrie is de sector 
vervaardiging van computers en van elektronische en optische 
apparatuur een belangrijke doelgroep. Binnen de 
geavanceerde diensten gaat het vooral om speur- en 
ontwikkelingswerk, advisering op het gebied van 
management en bedrijfsvoering en dienstverlenende 
activiteiten op het gebied van informatietechnologie. Bij de 
meer traditionele industrie domineert de voedings- en 
genotmiddelenindustrie de initiatieven. 

De op specialisatie gerichte initiatieven richten zich derhalve 
op meer sectoren dan de voor de RIS3-crossovers relevante 
topsectoren. Iets meer dan de helft van de gevonden 
doelgroepen behoort tot deze topsectoren (figuur 3.14). Alleen 
in Food Valley is die oriëntatie aanzienlijk sterker, doordat 
relatief veel initiatieven zijn gericht op de Agrofood. Het zijn 
vooral initiatieven die zijn gericht op de voedings- en 
genotmiddelenindustrie. In regio Zwolle zijn relatief weinig 
initiatieven gericht op de voor RIS3 relevante topsectoren. De 
meeste initiatieven in Oost-Nederland zijn gericht op de 
hoofdgroep high tech systems & materials. Dit geldt voor alle 
regio’s met uitzondering van Food Valley door de 
eerdergenoemde sterke oriëntatie op de agri-food. Relatief 
weinig initiatieven zijn gericht op de hoofdgroep life sciences 
& health. Alleen in Arnhem-Nijmegen en in mindere mate in 
Food Valley is dit het geval.

                
De meeste initiatieven die zich niet op één van de voor RIS3 
relevante topsectoren richten, doen dit op de traditionele 
industrie en diensten. Dit is het sterkst het geval in regio 
Zwolle, waar het vooral gaat om initiatieven, ter versterking 
van de dienstensector. Opvallend is het lage aandeel van 
initiatieven, die zijn gericht op hoogwaardige industrie en 
diensten. De regio Arnhem-Nijmegen scoort hierbij relatief 
hoog. Arnhem-Nijmegen kent daarnaast ook relatief veel op 
energie gerichte initiatieven. De Achterhoek kent relatief veel 
initiatieven, gericht op een mix van aandachtsgebieden. Dit 
hangt samen met de programmatische aanpak in deze regio.

In Oost-Nederland is bij tweederde van de initiatieven één van 
de twee provincies betrokken (figuur 3.15). Directe financiële 
betrokkenheid van overheden bij cluster- en netwerk-
organisaties is op grond van Europees recht over staatssteun 
mogelijk in de aanloopfase. Na deze periode is alleen 
projectfinanciering toegestaan. Zouden overheden ook daarna 
financieel willen participeren in een initiatief dan krijgt dit de 
status ‘verbonden partij’, zoals het geval is bij Oost NV. Dit 
komt zelden voor. Betrokkenheid van de provincies verloopt 
daarom vooral via de Regiodeals. Slechts twee initiatieven 
waarbij de provincies zijn betrokken, zijn niet opgenomen in 
een Regiodeal. In de Achterhoek is de provincie betrokken bij 
alle initiatieven. In de Cleantech regio is de provincie minder 
vaak betrokken. Opvallend is dat de provincies bij initiatieven, 
gericht op de RIS3-crossovers niet vaker zijn betrokken dan bij 
de overige initiatieven. Een bijzondere plaats nemen 
initiatieven in, gericht op energie en circulaire economie. De 
provincies zijn bij alle initiatieven betrokken.

Wat betreft organiserend vermogen is in Oost-Nederland 
duidelijk sprake van een couleur locale. Het organiserend 
vermogen is op verschillende manieren ingevuld en op 
uiteenlopende doelgroepen die aansluiten bij de regionale 
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specialisaties (tabel 3.2). Food Valley kent een duidelijke 
oriëntatie op de agri tech, met een bovengemiddelde 
overheidsbetrokkenheid. Arnhem-Nijmegen kent een nog iets 
hogere overheidsbetrokkenheid en is naast health vooral 
gericht op hoogwaardige activiteiten buiten de preferente 
RIS3-sectoren. De Cleantech regio kent juist veel 
eigenstandige initiatieven in, zowel hoogwaardige als 
traditionele sectoren. De Achterhoek is breed georiënteerd op 
alle sectoren, behalve op health. Regio Zwolle kent een sterk 
bottom-up profiel met bijna tweederde van de initiatieven, 
gericht op traditionele sectoren met een sterk accent op 
diensten. Twente springt eruit met het hoogste aantal 
clusterinitiatieven, zowel absoluut als relatief. Deze regio 
heeft een vergelijkbaar breed, bottom-up profiel.

Nog slechts de helft van de initiatieven is gericht op 
stimulering van de RIS3-crossovers die beleidsmatig een 
centrale plaats hebben in het regionale innovatiebeleid. 
Hierbij ligt een accent op de hoofdgroep manufacturing & 
material tech. De hoofdgroep sustainability & foodtech krijgt 
vooral in Food Valley aandacht. De aandacht voor preventie & 
medtech is nog relatief beperkt.

Achterhoek publiek-private innovatie-projecten, breed

Arnhem-Nijmegen hoogwaardige innovatiesupport, ontwortelend

Cleantech Regio diverse clusterinitiatieven, ruimtelijk ‘tussenin’

Food Valley sterke focus, innovatiesysteem

Noord-Veluwe beperkt lokaal initiatief, fragmentatie

Regio Zwolle ondernemerschap, groeicoalitie

Rivierenland gemeenschapsinitiatief, informeel

Twente innovatieve clusters, innovatienetwerk

Tabel 3.2 Typering van het regionaal organiserend vermogen in Oost-Nederland 
Bron: Lagendijk cs, 2020

                
Ontwerpend onderzoek naar het thema 
Vernieuwing
Triple helix: koppel verschillende lagen
Idealiter ontwikkelt elke regio een onderscheidend 
economisch profiel, dat complementair is aan buurregio’s en 
van toegevoegde waarde voor Nederland. In dit profiel bieden 
specialisaties de kans om als regio te excelleren. Daarvoor is 
wel een zekere kritische massa van deze specialisatie 
voorwaardelijk. Deze bestaat bij voorkeur uit de verschillende 
gelaagde elementen van de triple-helix: bedrijven in groot en 
klein en onderzoeks- en opleidingsinstituten van praktisch tot 
wetenschappelijk niveau.
In de gelaagde triple helix loopt de internationale oriëntatie 
van het bedrijfsleven via de vestiging van multinationals en 
voor het onderwijs door universiteiten. Voor het regionale 
niveau gebeurt dit door respectievelijk het MKB en HBO. 
Terwijl tenslotte, de lagere opleidingen veelal personeel 
opleiden voor lokaal bedrijfsleven.
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Hotspots: gespecialiseerde massa en multimodale 
ontsluiting
Vernieuwing ontstaat waar veel mensen in elkaars nabijheid 
werken aan vergelijkbare thema’s. Denk aan het overbekende 
Silicon Valley of in Nederland aan het Westland voor 
tuinbouw of de regio Eindhoven voor Hightech. Binnen deze 
gespecialiseerde regio’s vormen campussen of andere 
clustervormen de hotspots waar kennisuitwisseling op 
structurele basis plaatsvindt. Tussen regionale partijen 
onderling en met de buitenwereld. Denk aan de WUR-campus 
in Food Valley of het Kennispark Twente. Het is goed deze 
plekken met gespecialiseerde massa multimodaal te 
ontsluiten. Stationslocaties lenen zich daar het beste voor. 
Zoals gezegd is dat reeds een van de kwaliteiten van Oost-
Nederland.
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‘Denk’-clusters
Potentiële 
‘Doe’-clusters

32 33
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Conclusies - Over het thema Vernieuwing

De uitgevoerde onderzoeken laten zien dat Oost-Nederland 
vooral kansrijk is in minder complexe technologievelden, die 
in minder complexe bedrijfstakken hun toepassing vinden. 
Van de negen te stimuleren crossovers blijken er vijf 
veelbelovend dan wel kansrijk te zijn. Protein transition & 
food technology is veruit het meest veelbelovende 
technologieveld, omdat dit niet alleen goed is ingebed in de 
regionale economie van Oost-Nederland, maar ook complex 
is. Ontwikkelingskansen bevinden zich vooral in de crossovers 
sustainable & food tech en manufacturing & materials. De 
crossovers op het gebied van prevention & medtech zijn 
risicovol en bieden alleen ontwikkelingskansen als de 
regionale bedrijven die actief zijn in dit technologieveld 
kunnen aanhaken bij (inter)nationale kennisnetwerken.
Buiten de in RIS3 geïdentificeerde crossovers zijn er 
veelbelovende technologievelden in de biotechnologie, de 
farmaceutica en de fijnchemie. Ook is er een groot aantal 
kansrijke technologievelden waarin Oost-Nederland al is 
gespecialiseerd en die bovendien goed ingebed zijn. Die zijn 
alleen niet als erg complex getypeerd. Het verdient 
aanbeveling om deze technologievelden mee te nemen in de 
regionale innovatiestrategie, ondanks het feit dat ze niet 
behoren tot de in RIS3 benoemde crossovers.
Dat er vooral kansen zijn in crossovers, technologievelden en 
sectoren die weinig complex zijn, levert beperkingen op bij de 
verdere uitbouw van de kenniseconomie in Oost-Nederland. 
Wel zijn er voldoende minder complexe activiteiten om het 
economisch beleid op te richten. De effecten moeten evenwel 
niet worden overschat.

Oost-Nederland kent een gevarieerd landschap aan 
organiserend vermogen dat een rol kan spelen bij het 
versterken van de kenniseconomie. Dit blijkt vooral een 

regionale aangelegenheid, terwijl de analyse van Boschma en 
Balland laat zien dat er juist een versterking van de innovatie 
‘governance’ nodig is op het niveau van het landsdeel Oost-
Nederland. Het schaalniveau van de individuele regio’s is te 
laag om voldoende te kunnen profiteren van de 
gerelateerdheid van activiteiten die nodig is voor een succesvol 
innovatiebeleid. De waargenomen couleur locale kan hierbij 
het startpunt zijn door de desbetreffende regionale 
initiatieven op te nemen in het organiserend vermogen op 
bovenregionaal niveau. Samenwerking binnen Oost-
Nederland vergroot ook het perspectief van Overijssel, dat last 
heeft van onvoldoende gerelateerdheid.
 
De regionale initiatieven die uit het organiserend vermogen 
voortkomen, richten zich op een breed scala aan 
specialisaties. De in RIS3 geïdentificeerde crossovers krijgen 
aandacht, maar de helft van de initiatieven oriënteert zich op 
activiteiten buiten deze crossovers. Lang niet altijd gaat het 
hierbij om kansrijke industrie of geavanceerde diensten. Ook 
meer traditionele sectoren krijgen aandacht. Dit past goed bij 
de door Boschma en Balland geïdentificeerde 
ontwikkelingspotenties.
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4. Verruiming

                

Het internet (‘world wide web’) is een mooi voorbeeld van 
netwerken die zich weinig storen aan formele grenzen. Dit, 
ondanks de pogingen van dictatoriale overheden om de 
invloed van internet te beperken. De beschikbaarheid van data 
loopt enigszins achter bij dit ‘fact of life’. Zo hebben we tot nu 
toe de positie van Oost-Nederland uitsluitend belicht binnen 
het kader van de Nederlandse verhoudingen. Voor 
vervolgonderzoek is er gepleit voor meer informatie over de 
relaties van Oost-Nederland met de Duitse oosterburen. Er 
zijn gesprekken gevoerd over het verenigen van de data van 
Kracht van Oost met Europese en Duitse data. Het blijkt een 
complexe opgave om deze data samen te voegen.

In dit hoofdstuk verruimen we niettemin de blik naar Europa. 
We doen dit op basis van vier onderzoeken. Ron Boschma en 
Pierre Alexandre Balland hebben in hun onderzoek ook 
gekeken naar de mogelijke kennisrelaties van Oost-Nederland 
met andere regio’s in Europa. Hierbij staat de vraag centraal 
in welke mate actoren (universiteiten, bedrijven etc.) toegang 
hebben tot relevante kennis in andere Europese regio’s. Dit 
geeft een indruk vanuit welke Europese regio’s Oost-
Nederland relevante kennis kan ophalen die complementair is 
aan de kennis die al in Oost-Nederland aanwezig is. De 
achterliggende praktische vraag is in hoeverre de naburige 
regio’s van Oost-Nederland beschikken over complementaire 
kennis. Indien dit het geval is, dan valt te overwegen om met 
deze naburige regio’s een strategische alliantie met betrekking 
tot kennisontwikkeling aan te gaan.

Het tweede onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre 
het innovatiesysteem van Oost-Nederland vanuit Europees 
perspectief versterking behoeft. Han Olden heeft een 
internationale benchmark uitgevoerd, waarin 
productiemilieu en productiestructuur zijn vergeleken met 
referentieregio’s in Europa. Het onderzoek betreft een 
actualisatie van de internationale benchmark die in het kader 
van de eerste ronde van Kracht van Oost is uitgevoerd. Anders 
dan in de eerste ronde gaat het bij de vergelijking niet alleen 
om Europese regio’s waarmee Oost-Nederland direct 
concurreert, maar vooral om regio’s waarvan Oost-Nederland 
iets kan leren als het gaat om het versterken van 
innovatiekracht.
 
Het derde onderzoek heeft een politieke invalshoek. Frank van 
Oort van de Erasmus Universiteit schreef een essay over de 
gevolgen van de Brexit-onderhandelingen en van de corona-
maatregelen. Hij probeert te achterhalen wat daarin voor 
Oost-Nederland de kansen en bedreigingen zijn. Vervolgens 
staat hij stil bij de vraag hoe de regio Oost-Nederland haar 
weerbaarheid (in brede zin) kan vergroten en welke 
handelingsperspectieven passend zijn. Beide externe 
schokken (Brexit, corona) lijken in eerste instantie grote 
negatieve effecten te hebben, maar het essay laat zien dat ze 
ook kansen op vernieuwing bieden. Daarnaast liggen er voor 
Oost-Nederland veel kansen in het vergroten van de 
weerbaarheid door meer met Duitsland samen te werken.

Het vierde onderzoek betreft het ontwerpend onderzoek onder 
leiding van Daan Zandbelt, dat een ruimtelijk perspectief 
oplevert.
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Regionale complementariteit in kennis: 
een Europees perspectief
Boschma en Balland hebben op basis van patentdata in beeld 
gebracht in hoeverre naburige regio’s van Oost-Nederland 
beschikken over complementaire kennis ter versterking van de 
RIS3-crossovers. De crux is dat per technologieveld specifieke 
kennis die in Oost-Nederland ontbreekt, gerelateerd kan 
worden aan in Oost-Nederland wel aanwezige kennis. De 
veronderstelling is dat er een hogere kans is dat een kansrijk 
technologieveld in Oost-Nederland tot wasdom komt, indien 
Oost-Nederland kennisrelaties heeft met Europese regio’s die 
beschikken over relevante aanvullende kennis. Hiervoor moet 
eerst worden bepaald welk deel van de gerelateerde kennis in 
Oost-Nederland ontbreekt. Vervolgens is dan de vraag waar in 
Europa aanvullende kennis wel aanwezig is. Per 
technologieveld is hiertoe een percentage aanvullende kennis 
berekend. Oost-Nederland doet er verstandig aan bij de 
stimulering van nieuwe technologievelden strategische 
allianties aan te gaan met regio’s in Europa die volgens deze 
maat een hoge mate van kennisgerelateerdheid laten zien. In 
deze regio’s bevindt zich immers in dit technologieveld 
relatief veel kennis die in Oost-Nederland ontbreekt. De 
percentages geven de hoeveelheid gerelateerde kennis aan die 
door een regio elders kan worden toegevoegd aan de 
gerelateerde kennis die Oost-Nederland zelf in huis heeft.

Boschma en Balland beperken zich in hun rapportage tot het 
technologieveld smart industry & industry 4.0 (autonomous 
robotics) verwijzen voor het overige naar kaartjes in appendix 
9 van hun rapport. In deze paragraaf laten we de uitkomsten 
per relevant technologieveld de revue passeren.

Figuur 4.1 Europese regio’s met aanvullende kennis in het 
technologieveld protein transition & food tech 
Bron Boschma en Balland (2020)

Figuur 4.2 Europese regio’s met aanvullende kennis in het 
technologieveld agri tech / smart farming  
Bron Boschma en Balland (2020)
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Protein transition & food tech is door Boschma en Balland in hun 
rapport aangemerkt als meest veelbelovend. Het is sterk 
ingebed in de regionale economie van Oost-Nederland en is 
hoog complex (hoofdstuk 3). Als men bij de mate van 
complementariteit de grens bij het hoogste kwintiel legt 
(bovenste 20%) dan blijkt slechts één Duitse regio (de regio 
Lüneburg gelegen in Noord-Duitsland ten zuidwesten van 
Hamburg) te beschikken over veel gerelateerde kennis die in 
Oost-Nederland ontbreekt (figuur 4.1). Dit is dan wel meteen 
het op één na hoogste percentage van alle andere regio’s in 
Europa. De Franse regio Aquitanië (rondom Bordeaux) laat het 
hoogste percentage zien. In andere Europese landen is er 
steeds één regio die tot de Europese top behoort: in Italië is dat 
de regio Lombardije (rondom Milaan), in Zwitserland de regio 
Wallis (Valais) en in Polen de regio rond Krakow. Het 
percentage gerelateerde kennis van de overige provincies in 
Nederland ligt aanmerkelijk lager, met uitzondering van de 
provincie Utrecht. Wat betreft de strategische alliantie met 
andere regio’s in Europa op het gebied van protein transition 
& food tech ligt een keuze voor naburige regio’s niet voor de 
hand en zeer zeker niet naar de omliggende regio’s in 
Duitsland en België. Elders in Europa komt maar een beperkt 
aantal regio’s voor zo’n alliantie in aanmerking. 

Agri tech & smart farming’ is een aan protein transition verwant 
technologieveld, zij het minder complex. Deze technologie 
wordt door Boschma en Balland als kansrijk gekwalificeerd. 
Qua regionale spreiding van de gerelateerde kennis heeft 
Oost-Nederland voor deze technologie een brede keuze. Maar 
liefst 43 Europese regio’s behoren tot het hoogste kwintiel 
(figuur 4.2). In Nederland gaat het om de provincies Noord-
Holland, Groningen en Zeeland. In België om West-
Vlaanderen, in het Verenigd Koninkrijk om East Anglia en 
Noord-Ierland en in Duitsland om maar liefst veertien regio’s. 

Figuur 4.3 Europese regio’s met aanvullende kennis in het 
technologieveld agri tech / vertical farming 
Bron Boschma en Balland (2020)

Figuur 4.4 Europese regio’s met aanvullende kennis in het 
technologieveld circulaire en natuurinclusieve landbouw 
Bron Boschma en Balland (2020)
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Opvallend is dat de hoogste score kan worden genoteerd voor 
de Spaanse regio Castilië en dat verschillende andere Zuid-
Europese (in Italië) en Oost-Europese (in Polen) regio’s hoog 
scoren. Smart farming past daarom goed in het regionale 
beleid van Europa (‘smart specialisation’). De uitkomsten voor 
dit technologieveld biedt Oost-Nederland weinig 
aanknopingspunten voor het opzetten van een strategische 
alliantie met specifieke Europese regio’s. Mogelijk dat 
regionale deskundigen op het terrein van smart farming hier 
uitkomst kunnen bieden.

Andere met voedselproductie verband houdende 
technologievelden zijn die van agri tech/vertical farming en die 
van circulaire en natuur inclusieve landbouw. In beide gevallen zijn de 
keuzemogelijkheden om strategische kennisallianties met 
andere Europese regio’s aan te gaan minder uitgebreid dan bij 
agri tech/smart farming (figuur 4.3 en 4.4). Binnen Nederland 
is Noord-Brabant voor vertical farming een interessante regio 
met voor Oost-Nederland veel ontbrekende kennis. Wanneer 
men in Oost-Nederland zou kiezen voor deze technologie, is 
het aan te bevelen om kennispartners te zoeken in de 
provincie Noord-Brabant. Buiten Nederland kan men terecht 
in vooral regio’s in Duitsland, waaronder de min of meer 
nabijgelegen regio’s Arnsberg, Koblenz en de regio Tübingen 
die we later ook nog in de internationaleconcurrentie-analyse 
zullen tegenkomen. Daarnaast zijn er dergelijke regio’s te 
vinden in België (Wallonië), Frankrijk (Bretagne en de Loire 
streek), Spanje (Andalusië), Denemarken (Midden Jutland), 
Hongarije (Boedapest en omgeving). In Italië en Oostenrijk 
komen ieder drie regio’s naar voren.

Als het gaat om kennisontwikkeling voor circulaire en 
natuurinclusieve landbouw is er in de rest van Nederland 
weinig aanvullende kennis beschikbaar. In Europa lijken 
vooral Duitse regio’s aantrekkelijke kennispartners, waarbij 

Figuur 4.5 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld 
medtech en connected health 
Bron Boschma en Balland (2020)

Figuur 4.6 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld 
innovations for prevention 
Bron Boschma en Balland (2020)
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Bij de crossover manufacturing & material tech zijn op het 
grond van het RIS3-rapport door Boschma en Balland vier 
technologievelden geselecteerd. Boschma en Balland 
concluderen met betrekking tot de technologie smart industry & 
Industrie 4.0 autonomous robots dat de andere regio’s in Nederland 
over weinig complementaire kennis beschikken (figuur 4.7). 
Die complementaire kennis bevindt zich voornamelijk in 
Zuid-Duitsland, al zijn er ook in Noordwest-Duitsland regio’s 
met een hoge score op complementaire kennis (in de regio’s 
Weser-Ems, Lüneburg en Hannover). Hier liggen voor actoren 
uit de provincie Overijssel kansen.

Het technologieveld duurzame en geavanceerde materialen-
composieten kent voor Oost-Nederland slechts enkele 
interessante regio’s met relatief veel aanvullende kennis 
(figuur 4.8). Dit zijn drie Duitse regio’s, namelijk de regio’s 
Keulen en Koblenz in het westen van Duitsland en de regio 
Dresden in het oosten van Duitsland en twee Franse regio’s, 
namelijk de regio Nord-Pas de Calais in het noorden en de 
regio Aquitanië in het zuidwesten van Frankrijk.

De voor Oost-Nederland complementaire kennis in het 
technologieveld van de smart industry & industrie 4.0 - additive 
industry kent weer een meer gespreid patroon (figuur 4.9). Er 
zijn maar liefst acht regio’s in Duitsland, vijf regio’s in Polen, 
drie regio’s in Zwitserland, in Engeland en in Spanje, twee in 
Frankrijk en één in Tsjechië met veel aanvullende kennis. De 
meeste aanvullende kennis is te vinden in de Engelse East 
Midlands, en in de twee Duitse regio’s Oberhausen en 
Chemnitz. Op grond van nabijheid lijkt de regio Oberhausen 
in dit technologieveld een interessante kennispartner voor 
Oost-Nederland.

de regio rondom Münster over het hoogste percentage 
aanvullende kennis beschikt. Deze regio grenst aan Oost-
Nederland en dat zou een bijkomend argument kunnen zijn 
om een kennisalliantie aan te gaan. Aanvullend op het 
onderzoek van Van Leeuwen over circulaire voedselsystemen 
zou dit kunnen bijdragen aan het versterken van de 
circulariteit van Oost-Nederland. De regio Rheinland-Pfaltz 
zou een geschikt alternatief kunnen zijn.

Bij de crossover prevention & medtech zijn de ontwikkelings-
potenties van de technologievelden innovations for prevention 
imaging en medtech & connected health onderscheiden. Bij 
connected health & medtech valt de hoge score van de 
provincie Noord-Brabant op (figuur 4.5). Dat wil zeggen dat de 
kennis in Noord-Brabant van bijna alle regio’s in Europa (op 
twee na) het meest aanvullend is voor Oost-Nederland. Alleen 
de regio’s Londen en Wallis (Valais) hebben meer aanvullende 
kennis. Deze constatering is mogelijk een pleidooi waard om 
voor dit technologieveld de samenwerking tussen Oost-
Nederland en Noord-Brabant te verstevigen. Mocht men 
niettemin buitenlandse kennisnetwerken zoeken dan zou 
men op zoek kunnen gaan naar samenwerking met diverse 
regio’s in Engeland of naar meer geconcentreerde 
kennisregio’s in Duitsland (Berlijn, Midden Franken), 
Frankrijk (Bretagne), Zwitserland (Wallis), Italië (Liguria, 
Sardinië), Portugal (Lissabon), Hongarije (Boedapest), 
Bulgarije (Yugozapaden) en Finland (Noord- en Oost-Finland).
Ook bij innovaties voor preventive imaging domineert Noord-
Brabant het kaartbeeld in Nederland (figuur 4.6), zij het in 
mindere mate dan bij de medtech. Engelse regio’s ontbreken 
in het hoogste kwintiel en in Frankrijk, Italië, Zwitserland en 
Duitsland gaat het telkens om twee regio’s. Zuid- en Oost-
Europese regio’s spelen in dit technologieveld een minder 
dominante rol dan bij de medtech.
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Wat betreft het technologieveld nanotechnology (figuur 4.10) is 
de top van de Europese regio’s betrekkelijk smal. Het hoogste 
kwintiel bevat slechts drie regio’s, waarvan geen enkele in de 
directe nabijheid van Oost-Nederland ligt. Het gaat om de 
Engelse regio Londen, de Zwitserse regio Bern en de Franse 
regio Rhône-Alpes.   

Tenslotte is de technologie van de fotonica belicht. De regio’s 
met relatief veel complementaire kennis bevinden zich in de 
drie grootste landen in Europa (figuur 4.11). In Duitsland zijn 
dit vijf regio’s, waaronder de regio Thüringen met de hoogste 
score van Duitsland. In het Verenigd Koninkrijk gaat het om 
vier regio’s, waaronder de regio Zuidoost Engeland met de 
hoogste score in Europa. In Frankrijk komen twee regio’s naar 
voren, waaronder de regio Provence-Alpes-Cote d’Azur met de 
hoogste score van Frankrijk).  

Figuur 4.7 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld 
smart industry & industry 4.0 – autonomous robots 
Bron Boschma en Balland (2020)

Figuur 4.8 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld 
nieuwe, duurzame en geavanceerde materialen – Composieten 
Bron Boschma en Balland (2020)
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Figuur 4.11 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld 
fotonica 
Bron Boschma en Balland (2020)

Figuur 4.9 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld 
smart industry & industrie 4.0 - additive industry 
Bron Boschma en Balland (2020)

Figuur 4.10 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld 
nanotechnology 
Bron Boschma en Balland (2020)
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verder ontwikkelt, nemen factoren op het gebied van 
geschoolde arbeidskrachten en van een efficiënte 
arbeidsmarkt in belang toe. Deze factoren zijn opgenomen in 
de subindex Efficiency. In de meer geavanceerde stadia van 
regionaal economische ontwikkeling speelt vernieuwing een 
steeds grotere rol. De subindex Innovatie is hierop gericht.
 
De RII is specifiek gericht op de innovatieprestaties van regio’s 
en gebaseerd op zeventien indicatoren uit het Europees 
Scorebord Innovatie, waarvoor regionale gegevens beschikbaar 
zijn. De zeventien indicatoren zijn gegroepeerd in vier 
hoofdtypen die weer zijn onderverdeeld in tien dimensies 
(tabel 4.2). De categorie randvoorwaarden omvat belangrijke 
sleutelfactoren voor het innovatieproces op het gebied van 
onderwijs en onderzoek. Bij investeringen gaat het zowel om 
publieke als private investeringen in het innovatieproces. De 
feitelijke innovatieactiviteiten hebben betrekking op de 
innovatieve bedrijvigheid en op toepassingen van innovaties. 
De effecten richten zich op werkgelegenheid en commerciële 
toepassing.

Indexen
Basis Efficiency Innovatie

Instituties Hoger onderwijs/

Levenslang leren

Technologische 

slagvaardigheid
Macro economische 

stabiliteit

Arbeidsmarktefficiency Geavanceerd bedrijfsleven

Infrastructuur Marktomvang Innovatie

Gezondheid

Basisonderwijs

Tabel 4.1 Subindexen en pijlers regionale concurrentie-index (2019) 
Bron: Europese Commissie 

Benchmark van Europese kennisregio’s

In de eerste ronde van Kracht van Oost is geconcludeerd dat 
het vestigingsklimaat in Oost-Nederland tot de Europese 
subtop behoort. De basis is op orde, maar als het gaat om de 
kenniseconomie blijft Oost-Nederland achter. Inmiddels zijn 
data van de EU voor 2019 beschikbaar. In deze paragraaf gaan 
we aan de hand van die data na wat de actuele positie is van 
het vestigingsklimaat van Oost-Nederland. In het kader van 
de tweede ronde van Kracht van Oost is nagegaan welke 
factoren moeten worden verbeterd om de kenniseconomie in 
Oost-Nederland te versterken. Hiervoor brengt de Europese 
Commissie twee indexen uit, namelijk de Regionale 
Concurrentie Index (RCI) en de Regionale Innovatie Index 
(RII).

De Regionale Concurrentie Index (RCI) is ontwikkeld vanuit de 
doelstelling om op de lange termijn de economische 
weerbaarheid van de Europese regio’s te verbeteren met het 
oog op technologische vernieuwing en 
duurzaamheidsopgaven. Regionale concurrentiekracht 
betekent volgens deze (beleids)opvatting de mate van 
geschiktheid van een regio om bedrijven en inwoners een 
aantrekkelijke en duurzame omgeving te bieden. De 
Regionale Innovatie Index (RII) is afgeleid van het Europees 
Innovatie Scorebord en meet de prestaties van regionale 
innovatiesystemen.
 
De RCI is gebaseerd op elf pijlers die verschillende aspecten 
van regionale concurrentiekracht beschrijven (Europese 
Commissie 2019, p. 17). Deze pijlers zijn gegroepeerd in de drie 
subindexen Basis, Efficiency en Innovatie (tabel 4.1). De 
subindex Basis bestaat wederom uit vijf indicatoren. Deze vijf 
indicatoren zijn te beschouwen als de sleutelfactoren voor de 
regionale concurrentiekracht. Als een regionale economie zich 
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De door RCI en RII beoordeelde regio’s vormen de basis voor de 
benchmark van Europese kennisregio’s (in totaal 268 NUTS-2 
regio’s in de Europese Commissie). In Nederland zijn de 
provincies de NUTS-2-gebieden en de landsdelen de NUTS-1-
gebieden. Op basis van de index (Europa=100) voor het Bruto 
Regionaal Product (BRP) per hoofd van de bevolking zijn de 
regio’s in het kader van de RCI ingedeeld in vijf 
ontwikkelingsstadia. Binnen Nederland zijn de provincies 
Utrecht, Noord-Holland / Flevoland, Noord-Brabant en Zuid-
Holland ingedeeld in het hoogste stadium en de provincies 
Overijssel en Gelderland in het stadium daar net onder. De RII 
geeft de mate van over- of onderprestatie ten opzichte van het 
Europese gemiddelde (100) aan. De uitkomst is vergelijkbaar 
met de resultaten van de RCI: de Randstadprovincies en 
Noord-Brabant scoren het hoogst (ze worden betiteld als 
‘innovatieleiders’) en Overijssel en Gelderland staan een 
treetje lager (‘sterke innovators’). 
 
In 2019 is de vierde editie van de RCI van de Europese 
Commissie verschenen (figuur 4.12). De regionale 
ongelijkheid binnen Europa is groot, waarbij de meest 
concurrerende regio’s zich bevinden in Noordwest-Europa. 
Binnen de lidstaten scoren veel hoofdstedelijke regio’s hoger 
dan de overige regio’s. Utrecht is de hoogst scorende 
Nederlandse regio op plaats 3. In vergelijking met andere 
Europese landen is de regionale ongelijkheid in Nederland 
klein. Oost-Nederland behoort bij de Europese subtop met 
Gelderland op de 20e plaats en Overijssel op 32e plaats

Categorie Dimensie Indicator
Randvoorwaarden Onderwijs Bevolking met tertiair 

onderwijs
Randvoorwaarden Onderwijs Levenslang leren

Randvoorwaarden Kwaliteit 

onderzoeksysteem

Wetenschappelijke 

co-publicaties
Randvoorwaarden Kwaliteit 

onderzoeksysteem

Meest geciteerde 

publicaties
Investeringen Financiële ondersteuning R&D uitgaven publieke 

sector
Investeringen Bedrijfsinvesteringen R&D uitgaven private 

sector
Investeringen Bedrijfsinvesteringen Innovatie uitgaven 

(Niet-R&D)
Innovatieve activiteiten Innovatoren Innovatoren (Product of 

proces)
Innovatieve activiteiten Innovatoren Innovatoren (Marketing of 

organisatie)
Innovatieve activiteiten Innovatoren MKB innovaties intern

Innovatieve activiteiten Netwerken Samenwerking innovatief 

MKB 
Innovatieve activiteiten Netwerken Publiek-private 

co-publicaties
Innovatieve activiteiten Toepassingen Toepassingen van 

patenten 
Innovatieve activiteiten Toepassingen Toepassingen van 

handelsmerken
Innovatieve activiteiten Toepassingen Toepassingen van 

ontwerpen
Effecten Werkgelegenheid Kennisintensieve 

Werkgelegenheid 
Effecten Commercieel Verkopen van innovaties

Tabel 4.2  Categorieën en dimensies regionale innovatie-index (2019) 
Bron: Europese Commissie
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Figuur 4.12 RCI-scores 268 NUTS-2-regio’s (2019) 
Bron: Europese Commissie

Figuur 4.13 RCI scores Gelderland en Overijssel per subindex (2019) 
Bron: Europese Commissie
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Figuur 4.14 RCI-scores Gelderland en Overijssel per pijler (2019) 
Bron: Europese Commissie
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Zowel Gelderland als Overijssel scoren in 2019 relatief goed op 
de subindex Basis (figuur 4.13). De afstand tot de Europese top 
van kennisregio’s (=100) is beperkt. Gelderland en Overijssel 
staan respectievelijk op de 7e en 10e plaats met een score van 
96 en 93. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de score op 
de subindex Basis in sterke mate wordt bepaald door nationale 
scores op een groot aantal onderliggende indicatoren. 
Nederland scoort binnen Europa hoog op de desbetreffende 
indicatoren. Maar beide provincies scoren wel aanzienlijk 
hoger dan op grond van hun BRP mag worden verwacht. Het 
verschil met het Europese gemiddelde is bij deze twee 
subindexen Efficiency en Innovatie kleiner dan bij de 
subindexen Basis. 
 
Op alle onder de subindexen liggende indicatoren scoren beide 
provincies ruim boven het Europese gemiddelde (figuur 4.14). 
De scores op de pijlers geavanceerdheid, bedrijfsleven en 
innovatie blijven het verst achter. Hier liggen potentiële 
verbeterpunten als het gaat om het versterken van het 
innovatie-ecosysteem. Nadere details zijn te vinden in de 
integrale versie van het deelonderzoek van Olden.   
 
In de periode tussen 2010 en 2019 is de afstand tussen Oost-
Nederland en de Europese top nagenoeg gelijk gebleven wat 
betreft de RCI-score (figuur 4.15). Zowel in Gelderland als in 
Overijssel is de index 2019 vrijwel gelijk aan die in 2010. De 
afstand tot het Europese gemiddelde is tussen 2010 en 2019 
wel enigszins afgenomen. Beide provincies hebben in de 
rangorde enkele plaatsen moeten inleveren. Andere regio’s 
hebben Overijssel en Gelderland ingehaald. Na 2010 is de 
afstand tot de Europese top van kennisregio’s zowel in 
Overijssel als in Gelderland bij de index Basis aanzienlijk 
kleiner geworden, terwijl er bij de overige twee subindexen 
juist sprake is van een lichte achteruitgang (figuur 4.16).
 

                
Een vergelijking met referentieregio’s geeft meer inzicht dan 
een vergelijking met het Europese gemiddelde. In de eerste 
ronde van Kracht van Oost zijn op basis van overeenkomstige 
kenmerken wat betreft internationale investeringen en 
kennisuitwisseling met Oost-Nederland vergelijkbare regio’s 
onderscheiden (figuur 4.17). Oost-Nederland neemt in 2019 
een middenpositie in ten opzichte van deze referentieregio’s, 
waarbij de aangrenzende Duitse regio’s Düsseldorf, Münster 
en Weser-Ems qua score wat achter blijven bij Oost-
Nederland. De drie Duitse grensregio’s scoren op alle 
subindexen minder dan Gelderland en op twee subindexen 
(basis en innovatie) minder dan Overijssel.

De onderlinge positie ten opzichte van de referentieregio’s is 
tussen 2010 en 2019 nauwelijks veranderd. Wel is het 
opvallend dat de Duitse regio Tübingen zich verbeterd heeft 
ten opzichte van Oost-Nederland. Vooral de relatief hoge score 
op de subindex Efficiency heeft hieraan bijgedragen. Ook de 
drie Duitse grensregio’s van Oost-Nederland hebben zich 
verbeterd.
 
Om aanknopingspunten te vinden voor verbetering van de 
internationale concurrentiepositie is een vergelijking gemaakt 
met regio’s die volgens de regionale innovatie-index een tree 
hoger staan dan Oost-Nederland: de innovatieleiders. Wat 
betreft de brede internationale concurrentiepositie scoren de 
twee provincies in Oost-Nederland beter dan zeven 
innovatieleiders (tabel 4.3). De regio’s London, Noord-
Holland, Hamburg, Darmstadt en Zuid-Holland hebben een 
RCI die hoger is dan Oost-Nederland. Met de Nederlandse 
regio’s Noord-Holland/Flevoland en Zuid-Holland staan 
Overijssel en Gelderland bij de subindex Basis in de top. Bij 
subindexen Efficiency en Innovatie staan de Oost-Nederlandse 
regio’s in de middenmoot. Oost-Nederland blijft bij de 
subindex Innovatie het sterkst achter.
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Tenslotte is gekeken naar de Duitse regio’s. De Nederlandse 
regio’s doen het aanzienlijk beter dan de Duitse regio’s als het 
gaat om de basisvoorwaarden uit de RCI. Alle Nederlandse 
regio’s scoren bij de subindex Basis hoog. Als het echter gaat 
om de score op de subindex Innovatie, dan domineren Duitse 
regio’s. Bij de subindex Efficiency arbeidsmarkt domineren de 
Duitse regio’s nog sterker dan bij de pijler innovatie. Van de 
twaalf Nederlandse regio’s bevinden zich er acht, waaronder 
Overijssel en Gelderland, in het onderste deel van de 
rangorde.

RCI Basis Efficiency Innovatie
London e.o. 99 78 100 96

Noord-Holland/Flevoland 93 97 91 84

Hamburg 90 85 91 84

Darmstadt 89 86 91 80

Zuid-Holland 89 98 87 79

Gelderland 86 96 86 75

Brussel e.o. 85 74 86 83

Overijssel 82 93 82 70

Rheinhessen-Pfalz 81 82 85 70

Freiburg 81 77 87 69

Midtjylland 78 87 78 72

East of England 77 62 78 84

Dresden 77 74 81 70

Etelä-Suomi 71 83 70 67

Länsi-Suomi 67 77 66 66

Regio met de hoogste score =100
Tabel 4.3 RCI-scores Oost-Nederland en innovatieleiders- per subindex (2019) 
Bron: Europese Commissie (2019)
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Figuur 4.15 RCI-scores Oost-Nederland (2010-2019) 
Bron: Europese Commissie
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Figuur 4.16 RCI-scores Oost-Nederland per subindex (2010-2019) 
Bron: Europese Commissie
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Figuur 4.17 RCI-scores Oost-Nederland en referentieregio’s (2019) 
Provincie Vlaams-Brabant is ondergebracht bij Brussel e.o. 
Bron: Europese Commissie
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De RII laat nog sterker dan de RCI zien dat de basis in Oost-
Nederland op orde is, maar dat er aandachtspunten zijn als 
het gaat om innovatiekracht. Evenals bij de RCI scoren beide 
provincies hoger dan het Europese gemiddelde en hoger dan 
op grond van hun BRP mag worden verwacht. De positie van 
Oost-Nederland is in de periode 2011-2019 enigszins verbeterd 
(figuur 4.18).

Oost-Nederland dankt zijn relatief goede positie aan de 
noodzakelijke randvoorwaarden voor innovatie (tabel 4.4). De 
RII voor de indicatoren in deze categorie ligt ruim boven het 

Tabel 4.4 Regionale Innovatie Index per indicator in Oost-Nederland vergeleken met gemiddelde RII voor sterke innovatoren (2019) 
Europa=100 
Rood: onder gemiddelde sterke innovatoren 
Bron: Europese Commissie

Categorie Indicator Gelderland Overijssel
Randvoorwaarden Bevolking met teriair onderwijs 108,2 135,02

Randvoorwaarden Levenslang leren 180,58 172,28

Randvoorwaarden Wetenschappelijke co-publicaties 155,07 139,3

Randvoorwaarden Meest geciteerde publicaties 136,11 135,03

Investeringen R&D uitgaven publieke sector 129,71 97,38

Investeringen R&D uitgaven private sector 92,22 104,76

Investeringen Niet-R&D innovatie uitgaven 77,34 71,05

Innovatieven activiteiten Product or process innovatoren 105,24 101,82

Innovatieven activiteiten Marketing or organisatie innovatoren 74,62 65,34

Innovatieven activiteiten MKB innovaties intern 90,67 90,71

Innovatieven activiteiten Innovative MKB's samenwerkend met derden 118,78 122,55

Innovatieven activiteiten Publiek-private co-publicaties 126,67 134,01

Innovatieven activiteiten Toepaasingen van patenten 97,56 77,01

Innovatieven activiteiten Toepassingen van handelsmerken 115,33 94,51

Innovatieven activiteiten Toepassingen van ontwerpen 98,6 108,8

Effecten Werkgelegenheid MHT industrie & kennisintensieve diensten 83,69 95,44

Effecten Verkopen van nieuw voor de markt en nieuw voor bedrijven innovaties 102,94 100,62

                

Europese gemiddelde en boven de gemiddelde RII van de 
sterke innovators. In de categorie investeringen, innovatieve 
activiteiten en effecten liggen de scores van een aantal 
indicatoren daarentegen onder het gemiddelde van de sterke 
innovators. Hier liggen potentiële verbeterpunten ter 
versterking van de kenniseconomie in Oost-Nederland. Het 
gaat hierbij om niet aan R&D gebonden investeringen in 
innovatie, de aanwezigheid van innovatieve bedrijven, 
interne innovaties bij het midden- en kleinbedrijf en 
samenwerking tussen het innovatief midden- en kleinbedrijf 
en de aanwezigheid van kennisintensieve bedrijven.
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Ten opzichte van de in de eerste ronde van Kracht van Oost 
geïdentificeerde referentieregio’s neemt Oost-Nederland bij de 
RII evenals bij de RCI een middenpositie in (figuur 4.19). 
Utrecht, Tübingen en Noord-Brabant zijn op grond van hun 
scores innovatieleiders. De overige regio’s zijn evenals 
Overijssel en Gelderland sterke innovatoren, met uitzondering 
van Weser-Ems. De drie aangrenzende Duitse regio’s scoren 
evenals bij de RCI lager dan Oost-Nederland. Weser-Ems blijft 
ver achter en is op grond van haar score te beschouwen als 
gematigde innovator. De scores van de referentieregio’s op de 
indicatoren laten een sterk wisselend beeld zien. De 
referentieregio’s hebben elk een van elkaar verschillend eigen 
profiel met sterke en zwakke indicatoren. Zoals te verwachten 
scoort Oost-Nederland ten opzichte van de referentieregio’s 
relatief goed op de randvoorwaarden en is de positie bij de 
overige categorieën aanmerkelijk minder.

Oost-Nederland heeft zich sinds 2011 ook niet echt kunnen 
verbeteren op deze voor de kenniseconomie cruciale 
indicatoren. Het achterblijven vindt zijn oorzaak 
waarschijnlijk in de economische structuur van Oost-
Nederland. Volgens het onderzoek van Tordoir en Poorthuis is 
Oost-Nederland met uitzondering van Twente en de 
Achterhoek te typeren als een middenrif-economie. Het feit 
dat Oost-Nederland volgens het onderzoek van Boschma en 
Balland vooral sterk is in minder complexe technologievelden, 
die in minder complexe bedrijfstakken hun toepassing 
vinden, wijst in dezelfde richting.

                
Weerbaar Oost-Nederland in tijden van 
externe schokken
Als er sprake is van internationale schokken, zoals de Brexit-
onderhandelingen en de corona-maatregelen, zijn de gevolgen 
voor een regionale economie doorgaans groot. Ze lijken 
bovendien onvermijdbaar, moeilijk te trotseren en buiten de 
invloedsfeer te liggen van (regionale) overheden. Het essay 
van Frank van Oort van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
gaat in op het feit dat externe schokken niet alleen 
bedreigingen voor regionale economieën inhouden, maar dat 
ze ook kansen bieden. Hij sluit daarbij aan op een recente 
studie van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (2020) die erop wijst dat er naast negatieve 
gevolgen ook positieve effecten zijn te verwachten, vooral door 
vernieuwing en verduurzaming. De positieve effecten hangen 
samen met het vermogen van regio’s om posities in 
waardeketens te behouden of te versterken. Ook de 
mogelijkheden om te vernieuwen en te diversifiëren in 
productie en dienstverlening zullen de weerbaarheid van 
regio’s tegen externe schokken vergroten.
 
In zijn essay gaat Frank van Oort in op recent onderzoek naar 
de gevolgen van de Brexit en van de corona-maatregelen, om 
te achterhalen wat daarin voor Oost-Nederland de kansen en 
bedreigingen zijn. Vervolgens staat hij stil bij de vraag hoe 
Oost-Nederland haar weerbaarheid (in brede zin) kan 
vergroten en welke handelingsperspectieven daarbij passen.
 
De nog altijd bestaande onzekerheid over de aard van een 
Brexit-deal bemoeilijkt de inschatting van de regionale en 
sectorale effecten. Naast de effecten als gevolg van tarifering 
is de positie in interregionale waardeketens een bepalende 
factor. Een recente studie van Thissen et al. (2020) laat zien 
dat de weerbaarheid van Engelse regio’s in het algemeen laag 
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gediversifieerde regionale economieën in de Randstad en in 
Noord-Brabant. De nadelen van de Brexit in de vorm van 
prijsstijgingen in de waardeketens lijken hierdoor in Oost-
Nederland groter dan de voordelen door de overname van 
marktaandeel van regio’s die terrein verliezen. Per saldo moet 
worden gevreesd dat de economie van Oost-Nederland meer 
nadelen dan voordelen zal ervaren van zowel een harde als 
zachte Brexit. 
 
Bij de Brexit werd er één steen in een vijver gegooid. Er is 
sprake van één land dat de gezamenlijke markt verlaat. Bij de 
corona-maatregelen speelt het samenspel van vraag, aanbod 
en toeleveringsrestricties een veel complexere rol. Ook bij deze 
schok is een meer gediversifieerde regionale economie, met 
meerdere specialisaties in eindproducten en in halffabricaten, 
in het voordeel. Regionale economieën die afhankelijk zijn 
van slechts enkele specialisaties en die internationaal niet 
sterk zijn doorontwikkeld, zijn het meest kwetsbaar voor 
corona.
 
Een herstelplan in tijden van schokken moet idealiter niet alleen 
een plan zijn om te redden wat er te redden valt, maar 
tegelijkertijd een vernieuwingsplan. Maatschappelijke doelen die 
al langer een belangrijke beleidsopgave zijn, zoals de bevordering 
van duurzaamheid, de vermindering van ongelijkheid, het 
stimuleren van economische structuurverandering en transities 
en het creëren van meer banen passen in zo’n vernieuwingsplan. 
Op korte termijn zal niettemin het bestrijden van werkloosheid, 
vraaguitval en inkomensverlies overal prioriteit krijgen. Maar 
investeringen van overheden die rekening houden met de 
toekomstige vernieuwingsopgave zijn cruciaal voor de 
weerbaarheid van een regionale economie op lange termijn. 
Investeringen in verbinding, vernieuwing, verruiming en 
verbreding van de economie van Oost-Nederland passen in een 
dergelijke benadering.

is. Welke Brexit-deal er uiteindelijk wordt gekozen, de impact 
op de Engelse regio’s zal altijd negatief zijn, met mogelijk een 
uitzondering voor de regio Londen. In de Europese regio’s op 
het vasteland kunnen ook positieve effecten optreden.
 
Bij een harde Brexit komt vooral de maakindustrie aan beide 
kanten van het Kanaal onder druk te staan. De zakelijke en 
financiële dienstverlening blijft in Londen gevestigd, ondanks 
de mogelijke prijsstijgingen. Deze metropoolregio pur sang 
heeft veel lokalisatievoordelen voor deze sectoren (en 
dienstverlening zelf kent geen WTO tarifering, hoewel het wel 
vaak diensten verleent aan sectoren waarvoor dat wel geldt). 
Voor veel andere sectoren zullen verliezende regio’s in het 
Verenigd Koninkrijk (VK) marktaandeel kwijtraken aan 
winnaars in de Europese Unie. De mate waarin de Brexit 
daadwerkelijk ingrijpt op de economie van regio’s buiten het 
VK hangt overigens niet alleen af van de aard van de Brexit, 
maar ook van de mate waarin regio’s daadwerkelijk productie 
en dienstverlening van VK-regio’s of andere regio’s in 
waardeketens kunnen overnemen.
 
Het absorptie- en adaptievermogen van de bedrijvigheid in de 
regio is daarbij het essentiële punt. Uit eerste analyses blijkt 
dat regio’s in Duitsland en Frankrijk de beste papieren 
hebben. Zij beschikken over een grotere kritische massa, meer 
kennisintensieve specialisaties op complexe technologieën en 
een beter georganiseerd ecosysteem van samenwerkende 
bedrijven, overheid en kennisinstellingen (Dhingra et al. 
2017). Vooral Duitse (buur)regio’s van Oost-Nederland met 
grotere specialisaties in automotive sectoren, machinebouw 
en dienstverlening, staan er goed voor. 
 
De relatieve zwaktes van landsdeel Oost-Nederland, zoals die 
ook in de eerste ronde van Kracht van Oost naar voren zijn 
gekomen, maakt het landsdeel kwetsbaarder dan de meer 
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Argumenten hiervoor zijn in de eerste plaats de gebleken 
mogelijkheden tot diversificatie in productie, in afzetmarkten 
en in posities in de waardeketen; in de tweede plaats de sterke 
regionale gerelateerdheid in skill-intensieve sectoren; in de 
derde plaats de breed geaccepteerde en leidende integratie van 
herstel- en vernieuwingsagenda’s en tenslotte in de vierde 
plaats de lage drempel in termen van arbeidsethos en culturele 
verwantschap (Hospers (2019).
 
Oost-Nederland moet de ambitie hebben een schakel te zijn in 
grotere netwerken, zowel regionaal als (inter)nationaal en 
daarbinnen ernaar streven onmisbaar te zijn. Onmisbaar in 
termen van talent, van toenemende complexiteit in de 
organisatie van productie, van sectoren die waarde toevoegen 
aan lokale economieën en ketens, van innovatieve inventie en 
productie naast ontwikkeling. Het handelingsperspectief 
tijdens en na de Brexit en corona kent deels een (inter)
nationale invulling, maar zeker ook een regionale. Want 
iedere ‘place based’ bijdrage aan een grotere regionaal 
economische weerbaarheid komt uiteindelijk ten goede aan de 
‘people based’ gemeenschap in Oost-Nederland, namelijk de 
3,2 miljoen inwoners.

Vernieuwen van de regionale economie en het opbouwen van 
internationale waardeketens zijn complexe processen met veel 
actoren en bedrijven. Het regionale bedrijfsleven is hierbij 
slechts een schakel. Sleutelelementen zijn kritische massa, 
flexibiliteit in aanpassingen, diversificatie over een portfolio 
van activiteiten en excellentie in talent in meerdere 
specialisaties. Oost-Nederland moet hierbij concurreren met 
250 regio’s in Europa, waarvan velen de vruchten van de 
verwevenheid tussen industrie en diensten al beter hebben 
kunnen plukken. Op korte afstand zijn Noord-Brabant 
(Brainport Eindhoven) en een aantal Duitse regio’s, zoals 
Tübingen, daarvan lichtende voorbeelden.
 
Oost-Nederland heeft als voordeel dat de basisvoorwaarden 
van het vestigingsklimaat op orde zijn. Ze zijn zelfs beter dan 
in meer dan 90% van de Europese regio’s. Oost-Nederland 
scoort vooral goed in termen van brede welvaart (zie het 
hoofdstuk Verbreding). Als het gaat om innovatiekracht is 
echter nog een stap te maken. In plaats van in competitieve 
specialisaties kan daarom beter worden gedacht in 
complementaire specialisaties in de waardeketens van 
internationale productie en dienstverlening. Buren in 
Nederland, zoals Noord-Brabant en buren in Duitsland, zoals 
de regio’s Münster en Osnabrück, zijn niet ver weg en hebben 
op onderdelen een aanvullend kennisprofiel. Vooral een 
liaison met Duitse gemixte industrie-dienstenregio’s is aan te 
bevelen, zoals de regio’s rondom Hannover, Kassel en Keulen. 
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Ontwerpend onderzoek naar thema 
verruiming 
Cirkellijn
De lijn van “IJsselstad” (zie het resultaat van het ontwerpend 
onderzoek in hoofdstuk 2 over het thema verbinding) kunnen 
we zien als een segment van een cirkel waar ook Amsterdam, 
Rotterdam, Breda en Eindhoven op liggen. Op diverse stukken 
van deze cirkel liggen al goede spoorverbindingen. Op delen 
ervan kan er zelfs op hoge snelheid worden gereden met de 
Intercity Next Generation (ICNG). Het rondje kost per spoor nu 
nog vierenhalf uur. Door het optimaliseren kan dat met een 
uur teruggebracht worden. 
Een dergelijke cirkellijn krijgt extra dynamiek, omdat hij de 
knooppunten - zoals Arnhem - op de internationale corridors 
verbindt en bovendien een aantal vliegvelden ontsluit. Zeker 
wanneer het spoornet in Europa wordt opgewaardeerd, 
teneinde vliegbewegingen op korte afstanden te vervangen. 
Zoals gezegd hebben de overige delen van Oost-Nederland baat 
bij het investeren in goede verbindingen met de knooppunten 
op de stedenrij.

ABC-oriëntatie
Op de Europese schaal positioneren we Oost-Nederland in het 
welvarende Noordwest-Europa en - specifieker - in de 
zogenaamde ABC-regio (Amsterdam - Brussels - Cologne). Daar 
liggen de eerste haltes die we op de internationale corridors 
tegenkomen. Dit gebied van 3% van de EU in oppervlak, wonen 
ca. 50 miljoen inwoners (10%) die samen goed zijn voor ruim 
13% van het GDP van de EU. Het is internationaal door de lucht, 
over water en land goed ontsloten. ABC heeft eenieder iets te 
bieden op niet-dagelijkse basis: een concert of voetbalwedstrijd, 
een congres of zakelijke afspraak, een intercontinentale vlucht, 
een weekendje weg naar de Ardennen tot de Wadden, een 
gespecialiseerde operatie in een academisch ziekenhuis of dé 
passende studie voor zoon of dochter.

Rotterdam
U 22 “

47 km

30“
60 km

12“
20 km

25”
46 km

11“
22km 19“

38 km

20 “
53 km

6“
8 km

17“
30 km

45”
106 km

Schiphol
Deventer

Arnhem

Nijmegen
U

Eindhoven
U

Breda

Tilburg
U

Amsterdam
U

Zwolle

4’ 30” 3’ 30”

Twente
U

Nu In potentie

Reistijd CirkellijnCirkellijn

Universiteitsstad

Internationale trein

Hogesnelheidslijn

                



81

Conclusies - Over het thema Verruiming

Oost-Nederland heeft de beleidskeuze gemaakt om bepaalde 
onderdelen van de kenniseconomie te stimuleren. Volgens de 
redenering van Boschma en Balland (2020) moet dit primair 
ingegeven zijn door de mate van gerelateerdheid en 
complexiteit van de desbetreffende technologievelden. De op 
basis van het RIS3-rapport (2020) gemaakte keuze levert tien 
interessante technologievelden op. In deze paragraaf is 
nagegaan of er in Europa regio’s zijn die kennis in huis 
hebben die aanvullend is voor Oost-Nederland. Dit soort 
regio’s zouden in aanmerking kunnen komen voor een 
kennisalliantie met Oost-Nederland.

Voor het merendeel (zes van de tien) van de technologievelden 
zijn er geen regio’s binnen Nederland met aanvullende kennis 
voor Oost-Nederland. Voor drie van de overige vier 
technologievelden (vertical farming, medtech en imaging) 
kan het beste een kennisalliantie worden aangegaan met de 
provincie Noord-Brabant. Voor smart farming geldt dit voor de 
provincies Noord-Holland, Groningen en Zeeland.

In Duitsland liggen betrekkelijk veel regio’s met een 
aanvullend kennisprofiel voor Oost-Nederland, die per 
technologieveld verschillen. Wanneer men in Oost-Nederland 
de voorkeur geeft aan kennisallianties met min of meer nabij 
gelegen regio’s, dan komen daarvoor in aanmerking de regio’s 
rond Münster (voor circulaire landbouw), rond Oberhausen 
(voor smart industry & Industrie 4.0 additive industry) en om 
Koblenz (voor agri tech / vertical farming en duurzame en 
geavanceerde materialen-composieten).

                
Oost-Nederland scoort in 2019 goed op de brede EU-definitie van 
regionale concurrentiekracht. De regio behoort bij de Europese 
subtop met Gelderland op de 20e plaats en Overijssel op 32e 
plaats. Beide provincies scoren aanzienlijk hoger dan op grond 
van hun Bruto Regionaal Product (BRP) per hoofd van de 
bevolking mag worden verwacht. Oost-Nederland dankt zijn 
goede positie met name aan de relatief gunstige basis-
voorwaarden, die sinds 2010 bovendien verder zijn verbeterd. 
Bij de subindex Basis in de EU-definitie van regionale 
concurrentiekracht behoort Oost-Nederland tot de Europese 
top. De scores op de subindexen Efficiency en Innovatie zijn 
evenwel lager. Sinds 2010 is deze situatie niet noemens waardig 
veranderd. Vergelijking tussen de Nederlandse en Duitse 
regio’s laat zien dat alle Nederlandse regio’s relatief hoog scoren 
op de subindex Basis en lager scoren op de subindexen 
Efficiency en Innovatie. Veel Duitse regio’s laten daarentegen 
een omgekeerd beeld zien. De subindexen Efficiency en/of 
Innovatie zijn hoger dan voor de subindex Basis. Hetzelfde 
geldt voor regio’s die snel groeien. Als het gaat om de 
innovatiekracht is de situatie minder gunstig. De scores op de 
voor het innovatie-ecosysteem belangrijke indicatoren 
‘geavanceerd bedrijfsleven’ en ‘innovatie’ liggen aanzienlijk 
onder de totale index. Gelderland en Overijssel behoren wat 
deze twee pijlers betreft bij de Europese middenmoot. Hier 
liggen belangrijke verbeterpunten.
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5. Verbreding

                

In 2020 gaat het niet meer alleen om de groei van het bruto 
regionale product, maar ook om welvaart en welzijn van de 
mens. We gaan van een economie waar groei centraal staat 
naar een economie waar het welzijn van de mens centraal 
staat. Van kwantiteit naar kwaliteit. Het belang van een 
sterke economie blijft overeind, maar de betekenis van deze 
economie wordt sterker verbonden met het welzijn van de 
mens. Voor Kracht van Oost belichten we de verbreding vanuit 
verschillende invalshoeken. Het Rijk, de provincie, de regio’s 
en gemeenten spelen allen een belangrijke rol in het borgen 
en verbeteren van het welzijn van de mens. Met de Regiodeals 
kreeg de samenwerking een impuls tussen de verschillende 
overheden om hieraan te werken. De provincies streven 
tegenwoordig steeds meer naar een leefbare, welvarende en 
competitieve provincie waar de brede welvaart floreert. In 
deze tweede versie van Kracht van Oost zoomen we daarom 
meer in op de verbreding van groei en vooruitgang. We doen 
dat aan de hand van vijf verschillende bijdragen. Bij vier 
daarvan vroegen we de onderzoekers om de belangrijkste 
uitkomsten in een essay weer te geven. In dit thema worden 
deze essays samengebracht. De essays zijn als bijlage bij dit 
rapport opgenomen. Het geheel wordt gecompleteerd met 
inzichten uit het ontwerpend onderzoek onder leiding van 
Daan Zandbelt.

In het eerste essay staat de brede welvaartsopvatting centraal. 
Otto Raspe van RaboResearch analyseert de status van brede 
welvaart in Oost-Nederland aan de hand van elf indicatoren. 
Deze elf indicatoren slaan op economische aspecten, maar ook 
op sociale aspecten en de kwaliteit van de leefomgeving. Er 
blijken verschillen te bestaan tussen de regio’s van Oost-

Nederland op het gebied van brede welvaart en de verklaring 
hiervoor komt aan bod in het essay. Daarnaast wordt 
besproken hoe een regio de brede welvaart kan borgen of 
vergroten.

Vervolgens neemt Eveline van Leeuwen van de Wageningen 
Universiteit & research ons met een kwalitatief onderzoek mee 
naar de kracht van circulaire voedselsystemen en de 
mogelijkheden voor Oost-Nederland. Er zijn veertig 
interviews afgenomen onder ondernemers en beleidmakers. 
Dit geeft inzicht in de succes- en faalfactoren voor circulaire 
voedselsystemen. Het essay geeft aanbevelingen voor hoe men 
in Oost-Nederland op een succesvolle manier kan inzetten op 
circulariteit in de voedselsystemen.

Het derde essay gaat over werkzekerheid. Anet Weterings van 
het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien welke 
verschillen er op dat punt zijn tussen de regio’s in Oost-
Nederland. Zij gaat in op vragen, zoals waar deze verschillen 
door ontstaan en wat dit betekent voor het arbeidsmarktbeleid. 
Een politiek punt is de vraag of het beleid gericht moet worden 
op het verkleinen van de verschillen tussen regio’s, of dat het 
zich zou moeten richten op een voldoende werkzekerheid voor 
inwoners in elke regio. Daarnaast komt de vraag aan bod hoe 
werkzekerheid past in het beleid om de regionale economie te 
versterken. Draait het in het regionaal beleid om meer 
werkzekerheid of om verbetering van de internationale 
concurrentiepositie van het bedrijfsleven? Of zou men in Oost-
Nederland voor beide doelstellingen moeten kiezen?
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Dan volgt het perspectief vanuit de ruimtelijke benadering 
van Daan Zandbelt. We sluiten dit hoofdstuk af met een korte 
teaser: de sentimentanalyse van Meijers & Newton. Aan de 
hand van de sentimentanalyse is op Twitter gekeken naar de 
mening van mensen over de plaatsen van Oost-Nederland. 
Hieruit komt naar voren welke plaatsen een positieve 
connotatie hebben en welke plaatsen een minder positief 
beeld achterlaten.

Brede welvaart in Oost Nederland

Voor deze tweede versie van Kracht van Oost heeft 
RaboResearch onderzoek gedaan naar de brede welvaart van 
de regio’s van Oost-Nederland. In het begrip brede welvaart 
verschuift het perspectief van economische productie naar 
‘wat mensen van waarde vinden’.

Brede welvaart in kaart gebracht
Een hoog bruto regionaal product (toegevoegde waarde, per 
inwoner) zegt vooral iets over de welvaart die ons 
productiesysteem voortbrengt. Er is de nodige kritiek op het 
gebruik van het BRP als enige maat voor welvaart. Samen met 
de Universiteit Utrecht heeft de Rabobank daarom de Brede 
Welvaartsindicator (BWI) ontwikkeld. In tegenstelling tot het 
BRP houdt de BWI wel rekening met de verschillende aspecten 
die samen onze welvaart vormen. Een dergelijke integrale 
benadering is essentieel (Van Bavel et al., 2019). De BWI biedt 
handvatten om na te gaan of welvaartsvergroting langs één 
dimensie niet ten koste gaat van welvaartsvermindering langs 
andere dimensies. De welvaart van mensen wordt doorgaans 
vooral mogelijk gemaakt door de omstandigheden in hun 
directe leefomgeving. Daarom is het goed om regionaal naar 
welvaart te kijken in plaats van nationaal. Waar mensen 
wonen, werken en leven bepaalt voor een belangrijk deel of 
mensen een baan kunnen vinden, in veiligheid leven of 
bevredigende sociale relaties met anderen weten te 
onderhouden.

RaboResearch en de Universiteit Utrecht meten de status van 
brede welvaart aan de hand van elf dimensies. Om inzicht te 
krijgen in de status van deze dimensies wordt gebruik 
gemaakt van CBS-data en de uitkomsten van een enquête 
onder meer dan tienduizend respondenten. In de enquête is 
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gevraagd in hoeverre zij op de dimensies subjectief welzijn en 
woontevredenheid voldoende welvaart ervaren. Uit de 
resultaten blijkt dat steden over het algemeen een gemiddeld 
lagere brede welvaart hebben en dat gebieden met een lagere 
bevolkingsdichtheid over het algemeen beter scoren. Groot-
Amsterdam en de Zaanstreek scoren het slechtst, terwijl de 
Gooi en Vechtstreek het hoogst scoort. 

Figuur 5.1 De elf dimensies van brede welvaart 
Bron: Raboresearch en Inuversiteit Utrecht, 2019

En hoe zit het met de brede welvaart in Oost-Nederland? Het 
landsdeel als geheel scoort bovengemiddeld goed op de BWI 
ten opzichte van het nationale gemiddelde. Maar binnen 
Oost-Nederland zijn er ook regionale verschillen. Waar de min 
of meer rurale regio’s Noord-Overijssel, Veluwe, Zuidwest-
Gelderland en de Achterhoek bovengemiddeld goed scoren, 
blijft de meer stedelijke regio Arnhem-Nijmegen bij dit 
gemiddelde achter. Twente en Zuidwest-Overijssel (Deventer) 
bevinden zich op het Nederlandse gemiddelde. Dit komt 

overeen met het landelijke beeld dat stedelijke regio’s slechter 
scoren op brede welvaart door de negatieve effecten van 
verstedelijking. Vooral de woontevredenheid is geringer in 
steden. Apeldoorn, Arnhem, Hengelo en Zwolle hebben een 
lage woontevredenheid.

De dimensie geluk en tevredenheid laten ook verschillen in 
scores zien. Inwoners van Tiel, Ede en Enschede zijn 
gemiddeld gelukkiger en tevredener dan inwoners van 
Arnhem en Doetinchem. Binnen Oost-Nederland valt er nog 
een aantal factoren op, zoals een laag gevoel van veiligheid in 
Arnhem en een grote mate van persoonlijke ontwikkeling in 
Zwolle. Kortom, bij de verschillende dimensies van brede 
welvaart kunnen we de steden en plaatsen in Oost-Nederland 
niet over één kam scheren. Op het hogere schaalniveau van de 
provincies zijn de verschillen in scores per dimensie geringer. 
De scores van beide provincies doen weinig onder voor die van 
Nederland als geheel. Wel scoren beide provincies gunstiger 

Figuur 5.2 Verschillen in totaal van brede welvaart tussen COROP-regio’s 
Nederland, 2019 
Bron: Raboresearch en Inuversiteit Utrecht, 2019
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dan het nationale gemiddelde op de dimensie veiligheid, 
werk-privé balans en woontevredenheid. Het is goed wonen in 
Oost-Nederland. Daar staat tegenover dat men in zowel 
Gelderland als Overijssel minder vaak tevreden is over het 
inkomen in vergelijking tot het nationale gemiddelde.

En na de coronacrisis?
Door de coronacrisis raakt Nederland in een economische 
recessie. Geen enkele regio ontspringt de dans en we zien zelfs 
dat de economie van Oost-Nederland gevoeliger lijkt voor de 
coronacrisis. Vooral Twente en de Achterhoek zijn relatief 
hard getroffen. Uit eerdere recessies weten we dat de recessie 
ook doorwerkt in de brede welvaart. De vraag is dus wat voor 
impact de coronacrisis heeft op de brede welvaart. Het is op dit 
moment nog lastig te duiden. Toch heeft RaboResearch op 
basis van een grootschalige enquête gehouden in juni 2019 en 
in juni 2020 al inzicht verkregen in de veranderingen die 
corona teweeg heeft gebracht op de elf dimensies van brede 
welvaart.

Uit de analyse blijkt dat op ten minste drie dimensies de brede 
welvaart gemiddeld genomen achteruit is gegaan. De grootste 
afname is te zien bij subjectief welzijn: 29% van de 
respondenten geeft zichzelf een lagere score dan vorig jaar. 
23% geeft zichzelf een hogere score en 48% geeft dezelfde score. 
Er is dus sprake van een significante achteruitgang van het 
subjectieve welzijn van mensen. Bovendien geven 
aanmerkelijk minder mensen dan vorig jaar aan dat ze 
daadwerkelijk gelukkig zijn. Op het gebied van huisvesting 
(woontevredenheid) is er in het afgelopen jaar ook significant 
achteruitgang. 28% van de respondenten geeft zichzelf een 
lagere score dan vorig jaar, 24% geeft een hogere score, terwijl 
52% dezelfde score geeft. Het is echter de vraag of deze 
achteruitgang toe te wijzen is aan corona. Al is het belang van 
de woning waarin mensen leven wel toegenomen, doordat er 
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Figuur 5.3 Scores per dimensie van brede welvaart in Nederland, Gelderland en 
Overijssel, 2019
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Circulaire voedselsystemen in Oost-
Nederland
“Inzetten op voedsel met meerwaarde zorgt voor een regio met meerwaarde”

Er ontstaan scheuren in het beeld van maakbaarheid van 
productie en onze behoeftes door processen van klimaat-
verandering, verlies van biodiversiteit en schaarste van 
grond stoffen. Deze scheuren ontstaan door onze grote 
consumptie- behoefte, maar ook doordat we producten kort 
of slechts eenmalig gebruiken. De landbouwsector speelt 
een belangrijke rol in het productiesysteem van de wereld. 
Het landbouwsysteem is verantwoordelijk voor 70% van de 
waterconsumptie en 80% van de ontbossing. Om deze problemen 
aan te pakken moeten we van lineaire ketens naar een circulaire 
keten toe, waarin de waarde van een product zo lang mogelijk 
behouden blijft en het uiteindelijk gerecycled wordt.

Vroeger was ons voedselsysteem circulair: afvalresten werden 
aan de varkens gevoerd en de mest werd gebruikt op het land. 
Door de opeenvolgende agrarische, industriële en 
transportrevoluties raakte stad en ommeland losgekoppeld 
van elkaar. Door technologische innovaties, wet- en 
regelgeving en subsidies zijn voedselconsumptie en productie 
steeds meer los van elkaar geraakt. Deze ontwikkeling heeft 
desastreuze effecten op het wereldwijde klimaat. Daarom is 
het van belang om de voedselsystemen circulair te maken. Een 
lineair voedselsysteem heeft op den duur geen toekomst.

In Oost-Nederland is de agri-food sector prominent aanwezig 
en wordt de sector ook gezien als kansrijke sector voor de 
toekomst (RIS3, 2020). Er zijn veel bedrijven en instellingen 
gevestigd die onderdeel uitmaken van het agri-food cluster In 
het landsdeel is ook al veel expertise aanwezig op het gebied 
van het voedselsysteem. Niet alleen in termen van omzet of 

veelvuldig en langdurig thuis wordt gewerkt en er minder 
ruimte is om buiten de deur te ontspannen. Ook zijn mensen 
erop achteruit gegaan waar het gaat om het onderhouden van 
sociale contacten. 31% van de respondenten geeft aan erop 
achteruit te zijn gegaan ten opzichte van 27% van de 
respondenten die erop vooruit is gegaan. Tot slot is het 
opvallend dat meer mensen dan vorig jaar aangeven over 
voldoende inkomen te beschikken.

Conclusies
Uit de analyse blijkt dat Oost-Nederland het op het gebied van 
brede welvaart relatief goed doet vergeleken met de andere 
delen van het land. Maar de verschillen binnen Oost-
Nederland zijn groot. Tussen stad en platteland zien we 
verschillen op de verschillende indicatoren. Oost-Nederland 
kan dus niet op z’n lauweren rusten waar het de brede 
welvaart betreft. In het essay van Raspe wordt dan ook 
opgeroepen om in Oost-Nederland en eventueel voor 
afzonderlijke regio’s daarbinnen een brede welvaartagenda op 
te stellen. Deze agenda moet leiden tot beleid dat zorgt voor 
het borgen en verbeteren van de brede welvaart in Oost-
Nederland. Hier is de metafoor van de equalizer op zijn plaats. 
De indicatoren fungeren ieder op zich als schuifjes. Wanneer 
de ene indicator overheerst en andere indicatoren 
achterblijven bereikt een regio geen brede welvaart. Als regio 
moet je nadenken welk niveau voor de verschillende 
dimensies aansluit bij de regio. 
Hier past een drietrapsredenering, die in het kader van de 
brede welvaart zou moeten worden langsgelopen:
1	 Borg waar je goed in bent en waarop de regio goed scoort 

(gewaardeerd wordt).
2	 Richt beleid op zaken waar je relatief gezien geen hoge 

scores hebt.
3	 Richt beleid op zaken waarin de regio een achterstand heeft 

(ten opzichte van bijvoorbeeld het Nederlandse gemiddelde 
of de andere regio’s).
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Succesfactoren en belemmeringen van circulariteit
Succesfactoren om circulariteit een plek te geven in de 
bedrijfsvoering blijken innovaties (zowel technologisch als 
sociaal), lokale samenwerkingsverbanden en de bereidheid 
van klanten en de samenleving om mee te werken aan 
circulariteit (zie figuur 5.4). Daarnaast is de aanwezigheid van 
voldoende financiële middelen via subsidies en via private 
investeringen cruciaal. Uit het onderzoek blijkt dat de 
respondenten een sterke ambitie hebben om meer samen te 
werken ten behoeve van circulariteit. Oost-Nederland heeft 
een sterke samenwerkingscultuur en deze kracht biedt de 
regio kansen op het gebied van circulariteit.

Een goed voorbeeld is Hazeleger Kaas uit Barneveld. Dit bedrijf 
versnijdt en verpakt kaas en verwerkt de restjes in geraspte 
kaas of kaaspoeder. Op verschillende niveaus moet er goed 
samengewerkt worden tussen de actoren om een circulair 
verdienmodel op te bouwen. De verschillende vormen van 
samenwerking zijn:
• Binnen de keten: de gehele voedselketen moet van 

productie tot consumptie in het restaurant circulair zijn.
• Lokaal en regionaal: tussen ondernemers in de betrokken 

korte lokale ketens moet circulaire kennis gedeeld worden, 
bijvoorbeeld door gezamenlijke scholing.

• Tussen bedrijven: binnen en buiten de eigen branche moet 
circulair gehandeld worden. Lokale overheden en regionale 
samenwerkingsverbanden spelen hier een belangrijke rol.

Draagvlak in de samenleving bij klanten en bij andere 
producenten is volgens de respondenten eveneens een 
succesfactor. Een positieve uitstraling van circulariteit speelt 
hierbij een rol. Maar ook het meeliften op trends als de 
stijgende vraag naar diervriendelijke producten bij 
consumenten en afnemers draagt bij aan succes. 

banen, maar ook in termen van grondstoffenstromen en 
landgebruik. In Overijssel is 70% van het landgebruik 
gerelateerd aan de voedselindustrie en in Gelderland wordt 
40% van alle grondstoffen gebruikt en geconsumeerd in de 
voedselindustrie. Om tot een circulair systeem te komen in de 
voedselindustrie moet er een vernieuwingsopgave 
plaatsvinden. Eveline van Leeuwen en Bob Meinardi van de 
Wageningen Universiteit schreven voor de tweede versie van 
Kracht van Oost een essay over de kracht van circulaire 
voedselsystemen en de kansen voor de regionale economie van 
Oost-Nederland. Op basis van ruim veertig interviews bij 
ondernemers en beleidsmedewerkers brengen zij de succes- en 
faalfactoren in kaart om tot aanbevelingen te komen voor 
circulariteit in het voedseldomein van Oost-Nederland.

In Oost-Nederland staat circulariteit op de agenda van 
overheden en andere instituties. De sterke lokale 
verbondenheid resulteert in circulariteitsinitiatieven waarin 
samenwerken en uitgaan van de eigen kracht voorop staan. 
Maar circulariteit speelt in het voedselsysteem van Oost-
Nederland nog maar een kleine rol. De dertig ondernemers die 
de vragen hebben beantwoord voor het onderzoek geven aan 
dat circulariteit vooral belangrijk is om verliezen te voorkomen 
en grondstoffen te hergebruiken. Daarnaast is duurzaamheid 
en milieuwinst van groot belang voor de geïnterviewde 
ondernemers. Door duurzame en lokale producten te 
gebruiken, handelen ondernemers duurzaam. Productie van 
voedsel moet daarnaast passen binnen de draagkracht van 
bodem en landschap. Evenwicht, in wat men gebruikt en 
toevoegt, is hierbij het sleutelwoord. Te veel gebruiken is 
uitmelken; te veel toevoegen is verspillen. De draagkracht van 
bodem en landschap zorgt dus voor lokale verschillen, waarop 
het principe van circulariteit in het voedselsysteem kan 
worden toegepast.
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‘True Pricing’ waarin alle kosten worden doorberekend is 
hierbij een handicap. In het kader op deze pagina wordt een 
rekenvoorbeeld gegeven.

Gezichtspunt lokale overheden en regionale 
samenwerkingsverbanden
De beleidsambtenaren geven aan dat overheden in hun beleid 
prioriteit geven aan het stimuleren van succesfactoren (delen 
van kennis, samenwerking tussen bedrijven) en pleiten voor 
een reële prijsstelling van alle productiefactoren in het 
voedselsysteem. De continuïteit van dit soort beleid is echter 
een heikel punt, omdat economische beleidsdoelen voor de 
korte termijn (bijvoorbeeld bevordering van de export) 
prioriteit krijgen en de kosten van de transitie naar meer 
circulariteit hoog zijn. In dit soort beleid ontbreekt het soms 
aan doorzettingsvermogen.

Succes Belemmering Geen rol Weet ik niet

Technologische innovatie

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

Sociale innovatie
Lokale samenwerkingsverbanden

Bereidheid klanten

Bereidheid samenleving
(Inter)nationlae subsidies

Regionale samenwerkingsverbanden
Regionale subsidies

Financiele investeringen
(Inter)nationale samenwerkingsverbanden

(Inter)nationale wet- en regelgeving

Regionale arbeidsmarkt
Lokale wet- en regelgeving

Regionale wet- en regelgeving

Figuur 5.4 Succes- en faalfactoren van circulaire bedrijven / initiatieven volgens 
de geïnterviewde ondernemers (N=27) 

De ligging van Oost-Nederland in West-Europa en de 
ruimtelijke indeling met een sterke relatie tussen stad en 
ommeland dragen ook bij aan de kansen op het gebied van 
circulariteit. In de regio is veel kennis en kunde aanwezig op 
het gebied van de voedselsector. De regio kan een voorloper 
worden op het gebied van technologische en sociale innovaties 
vanwege de aanwezige kennis. Deze eigenschappen zorgen 
ervoor dat Oost-Nederland de potentie heeft om uit te groeien 
tot een circulaire hub.

True pricing
De prijs van een product is in de huidige markt op 
verschillende onderdelen gebaseerd. Stel dat een product 
de prijs van € 10 heeft, dan bestaat een deel uit 
inkoopkosten, productiekosten, vervoerskosten en 
indirecte kosten van het bedrijf. Maar er zijn ook kosten 
die niet meegenomen worden. Externaliteiten zoals 
CO2-uitstoot worden veelal niet meegenomen in de kosten 
van een product. Als de milieuschade wordt meegenomen 
ligt de prijs van het product mogelijk op € 13. De werkelijke 
kosten van een product liggen vanuit duurzame 
benadering vaak dus hoger.

                

Naast succesfactoren zijn er ook belemmeringen aan te 
wijzen. De ondernemers zien wet- en regelgeving als grootste 
belemmering. Kleine en startende bedrijven lopen hierdoor 
tegen administratieve eisen aan. Bestemmingsplannen en 
afvalstoffenwetgeving ervaren zij als te star. Het duurt 
volgens de ondernemers te lang totdat de benodigde 
certificering rond is. Kosten vormen een andere soort 
belemmering. Een aantal ondernemers binnen de keten wil 
volgens de respondenten nog onvoldoende betalen voor 
circulaire producten die in de huidige markt nogal altijd 
duurder zijn dan niet-circulaire producten. Het ontbreken van 
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Overheden kunnen bestuurlijk en politiek bijdragen aan de 
circulariteitstransitie. Bestuurlijk kunnen ze belemmeringen 
op het gebied van wet- en regelgeving wegnemen voor 
circulaire initiatieven. Daarnaast kunnen ze subsidies 
verstrekken. Lobbyen in Den Haag en in Brussel is nuttig om 
meer aandacht te krijgen voor het voedselsysteem als geheel. 
Provincies en regionale samenwerkingsverbanden kunnen 
fungeren als verbinder bij het koppelen van circulaire 
initiatieven op verschillende schaalniveaus. Zoals op veel 
plaatsen in Nederland is er in Oost-Nederland een tekort aan 
landbouwgrond. (Melk)veehouderij heeft het grootste aandeel 
van de cultuurgrond in gebruik. Het bieden van meer ruimte 
voor plantaardige productie is een belangrijke voorwaarde om 
in Oost-Nederland circulaire voedselsystemen van de grond te 
krijgen.

Kansen voor een circulair voedselsysteem
We zien in Oost-Nederland ondernemers - van boeren tot 
horeca - en overheden die een grote drive hebben om meer 
samen te werken om te komen tot een duurzaam en circulair 
voedselsysteem. De rol van de overheid wordt veelal als 
positief ervaren en zij pakt de rol als verbinder goed op. De 
overheid heeft de komende tijd wel een opgave in het 
versimpelen van procedures en het continueren van beleid. 
Oost-Nederland heeft de factoren in huis om een 
trekkerspositie in te nemen in de circulaire voedselproductie. 

Binnen de voedselproductie zijn er verschillende vormen om 
in te zetten op circulariteit, namelijk:
• Kleinschalige en natuurinclusieve voedselproductie. Kleine 

boeren die in verbinding zijn met de natuur. Deze vorm is 
potentievol in plekken waar goed samengewerkt wordt en 
waar er een hoogwaardige natuur is, zoals in de Achterhoek 
en in Twente.

• Agroparken, een intensieve vorm van hoogtechnologische 
landbouwbedrijven. Deze vorm kan ter vervanging dienen 
van de intensieve veeteelt van de 21e eeuw. Plekken waar de 
infrastructuur hiervoor al aanwezig is zijn potentievol, 
zoals in en om Barneveld en Scherpenzeel.

• Gemengde corporaties waar verschillende boerenbedrijven 
samenwerken om een circulair systeem te bereiken. Plekken 
waar een diverse landbouwsector aanwezig is zijn potentievol, 
zoals de Achterhoek, Ede-Wageningen en Arnhem-Nijmegen.

• Community networks, waar grondeigenaren samenwerken 
met burgers. Deze vorm biedt ruimte voor stedelijke 
gebieden om bij te dragen aan het circulaire 
voedselsysteem, zoals in Zwolle, Arnhem en Nijmegen

• Futuristische voedselproductie, waar nieuwe vormen van 
voedselproductie worden uitgevoerd. Zoals eiwitten en 
kweekvlees. De kennis van de Universiteit Wageningen 
draagt bij aan de potentie van deze vorm.

Conclusies
Oost-Nederland moet grootser gaan denken om de circulaire 
voedselsystemen op te zetten. Hiervoor is het belangrijk om te 
weten welke hoofd-, rest- en afvalstromen er zijn binnen het 
landsdeel. De verschillende actoren die deze stromen 
produceren moeten bij elkaar gebracht worden, zodat de 
stromen op elkaar kunnen aansluiten. Om dit te stimuleren is 
het van belang om ruimte te bieden aan experimenten, zowel 
fysiek als op het gebied van wet- en regelgeving. De factoren 
zijn aanwezig om een circulaire hub te worden. Nu moet de 
regio de stappen zetten om dit te bereiken.



90

bevorderend, bijvoorbeeld vanwege de sectorsamenstelling. In 
het essay zet Weterings uiteen wat de status van 
werkzekerheid is in de verschillende regio’s van Oost-
Nederland en hoe deze zich verhoudt tot de rest van 
Nederland. Hierna wordt gekeken wat er beleidsmatig gedaan 
kan worden om die werkzekerheid te bevorderen.

Werkzekerheid is onderzocht voor starters en voormalige 
WW’ers op basis van het Sociaal Statistisch Bestand van het 
CBS. Dit bestand bevat voor elke maand de arbeidsmarkpositie 
van alle starters en voormalig WW’ers in Nederland. Over een 
periode van vijf jaar na het (opnieuw) vinden van werk is 
gekeken of iemand in elke maand werk had en of dit was via 
een vast of flexibel dienstverband. Starters die in 2006 en 2009 
zijn begonnen aan hun arbeidscarrière zijn meegenomen in 
het onderzoek. Bij WW’ers is er gekeken naar mensen die 
tussen 2007 en 2009 voor hun inkomen afhankelijk waren van 
een WW-uitkering, maar binnen één jaar weer werk hebben 
gevonden. 

Uit de analyse komen de volgende drie loopbaanpaden naar 
voren van starters en voormalig WW’ers:
1	 bijna de hele periode een flexibel dienstverband afgewisseld 

met herhaalde periodes van werkloosheid of inactiviteit.
2	 bijna elke maand werk, waarvan de meeste maanden in 

een flexibel dienstverband.
3	 bijna elke maand werk, maar dan hoofdzakelijk in vast 

dienstverband. 

Werkzekerheid in Oost-Nederland

Vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving heeft Anet 
Weterings voor deze tweede versie van Kracht van Oost 
onderzoek gedaan naar de werkzekerheid binnen Oost-
Nederland. Werkzekerheid gaat over de kans op het behoud 
van werk gedurende een loopbaan, via één baan of via 
meerdere opeenvolgende banen. Een lage werkzekerheid heeft 
een negatief effect op de sociaaleconomische situatie van een 
persoon, maar ook op zijn/haar welzijn in brede zin. Op de 
huidige flexibele arbeidsmarkt is vanuit het oogpunt van de 
werknemer niet zozeer het vinden van werk belangrijk, maar 
vooral het behouden van (kwalitatief goed) werk. Naast de nog 
altijd toenemende flexibilisering zetten toekomstige 
verschuivingen op de arbeidsmarkt door digitalisering en 
klimaattransitie de werkzekerheid steeds meer onder druk. 

Werkzekerheid is van belang voor het welzijn van de 
werkzame beroepsbevolking die woonachtig is in Oost-
Nederland. Een robuuste economie kan bijdragen aan dat 
welzijn, mits het achterliggende doel is om ervoor te zorgen, 
dat op termijn genoeg kwalitatief volwaardige banen 
bereikbaar zijn vanuit de regio. Als het achterliggende doel 
van een robuuste economie is dat men enkel het 
internationaal concurrentievermogen van bedrijven omhoog 
wil brengen, dan kan dit leiden tot een lagere werkzekerheid. 
Hoe flexibeler inzetbaar arbeid is, hoe makkelijker bedrijven 
kunnen inspelen op globale veranderingen. Maar, dat 
vergroot dan weer de onzekerheid over het kunnen behouden 
van werk onder werknemers.

Regionale verschillen in werkzekerheid
De mate van werkzekerheid verschilt per regio. In sommige 
regio’s wonen meer mensen met een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt of zijn de lokale omstandigheden niet 
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Starters en voormalig WW’ers die het eerste pad volgen slagen 
er het minst goed in om aan het werk te blijven in de vijf jaar 
na het (opnieuw) betreden van de arbeidsmarkt. Het laatste 
pad biedt de meeste werkzekerheid. Starters hebben daarnaast 
een hogere werkzekerheid dan voormalig WW’ers. Landelijk 
slagen ruim 54% van alle starters en 42% van de voormalig 
WW’ers erin om vijf jaar lang werk te behouden door - vaak na 
één tot twee jaar flexibel werk - een vast dienstverband te 
krijgen.

Enkele arbeidsmarktregio’s in Oost-Nederland behoren tot de 
top van Nederland wat betreft werkzekerheid (zoals in Food 
Valley). Maar er zijn ook regio’s in Oost-Nederland die 
onderaan bungelen (zoals Rijk van Nijmegen voor de starters 
en Achterhoek voor de voormalig WW’ers), zoals te zien in 
figuur 5.5. Dit beeld van regionale verscheidenheid komt 
overeen met dat van Nederland. Regionale verschillen komen 
onder andere door de sociaaleconomische eigenschappen van 
inwoners van regio’s. Zo wonen er in de regio’s langs de Duitse 
grens veel mensen met een lager opleidingsniveau en wonen 
in steden meer mensen met een niet-westerse 
migratieachtergrond. Deze groepen hebben over het algemeen 
een lagere kans op een werkzekere loopbaan. Ook los van de 
bevolkingssamenstelling verschilt de werkzekerheid per regio. 
De omstandigheden in een regio spelen ook een rol. Starters in 
een regio met een lagere werkloosheid en een groter aanbod in 
banen hebben meer kans op een werkzekere loopbaan. Een 
uitzondering hierop is regio Nijmegen. Er zijn veel banen in 
deze regio, maar toch ervaren starters meer moeite met het 
behouden van werk. Dit valt waarschijnlijk te verklaren door 
de grotere concurrentie om werk in steden. Voor voormalig 
WW’ers is vooral het aantal bereikbare banen van belang voor 
de kans op werkbehoud. 

Figuur 5.5 Aandeel starters en voormalig WW’ers met een werkzekere 
loopbaan per arbeidsmarktregio in Nederland
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de mogelijkheden van de arbeidskrachten die daar wonen 
bijvoorbeeld via bij- of omscholing. Het stimuleren van groei 
van het aantal banen in bepaalde sectoren leidt niet altijd tot 
minder regionale verschillen in werkzekerheid, omdat 
sectoren zich vaak concentreren in bepaalde regio’s. Ook blijkt 
uit empirisch onderzoek dat bij beleid gericht op verdere groei 
van sterke regio’s er vaak geen ‘trickle down effects’ optreden 
waardoor achterblijvende regio’s niet meeprofiteren van dit 
beleid. Enige mate van regionale ongelijkheid in 
werkzekerheid lijkt dan ook onvermijdelijk.

Een alternatief is om het beleid niet te richten op het 
verminderen van verschillen in werkzekerheid tussen regio’s, 
maar op voldoende werkzekerheid in alle regio’s. Wat een 
voldoende mate van werkzekerheid is, is een onderwerp van 
politiek-maatschappelijke discussie. Het beleid kan zich dan 
richten op het verbeteren van de kwalitatieve aansluiting 
tussen vraag en aanbod binnen de regionale arbeidsmarkt. 
Bijvoorbeeld door opleidingen (zowel initieel als later in de 
loopbaan) meer te laten aansluiten op de behoeften van 
werkgevers in de regio. De provincies en regio’s van Oost-
Nederland passen dit beleid op dit moment toe. Het vergroot 
niet alleen de kans op het vinden en behouden van werk voor 
werkzoekenden, maar ook de mogelijkheden voor bedrijven om 
voldoende werknemers te vinden. Wel is het van belang om te 
‘smalle’ opleidingstrajecten die toegespitst zijn op de behoeften 
van enkele werkgevers of één bedrijfstak te voorkomen. Beleid 
moet gefocust zijn op structurele oplossingen. 

Door de transities van de 21e eeuw verandert de aard van het 
werk in veel beroepen en doorstromingstrajecten kunnen 
helpen om te voorkomen dat mismatches op de arbeidsmarkt 
daardoor verder vergroten met als gevolg een lagere 
werkzekerheid. Om er voor te zorgen dat inwoners ook in de 
komende decennia werk kunnen behouden is het daarom 

                
Er zijn ook verschillen wat betreft de werkzekerheid van 
starters en die van voormalig WW’ers binnen de regio’s. Zo 
heeft in de Achterhoek 58% van de starters een werkzekere 
loopbaan, terwijl dat aandeel voor de voormalig WW’ers in die 
regio relatief laag is, namelijk 37%. Zodra je werk verliest in 
deze regio is het dus lastig om nieuw werk te vinden. 

Voor de voormalig WW’ers (rechts in figuur 5.5) geldt grofweg 
dat het aandeel met een werkzeker loopbaanvervolg afneemt, 
naarmate de regio verder van het midden van het land ligt. 
Voor starters is er geen sprake van een duidelijk ruimtelijk 
patroon. Het aandeel starters met een werkzekere start is in 
zowel de Food Valley als in de Achterhoek hoog, terwijl dit 
hele verschillende regio’s zijn. Het aandeel is laag in 
Nijmegen, terwijl hier net als in de Food Valley een 
universiteit is gevestigd. In universiteitsregio Twente ligt de 
werkzekerheid voor starters gelijk aan het nationale 
gemiddelde. Ook binnen de Randstad is dit soort verschillen 
waar te nemen.

Gebrek aan werkzekerheid
In het essay van Weterings gaat het over de verschillen in de 
kans op het behouden van werk. De consequenties van (het 
gebrek aan) werkzekerheid, zoals voor inkomen en vermogen, 
zijn niet onderzocht door Weterings, maar uit andere studies 
is bekend dat deze groot zijn. Regionale verschillen in de kans 
op het behouden van werk wijzen op kansenongelijkheid op 
de arbeidsmarkt. In de Nederlandse politiek is er breed 
overeenstemming dat ongelijkheid in kansen door factoren 
die buiten iemands invloedssfeer vallen - zoals waar je wordt 
geboren - ongewenst is. Vanuit die optiek kan worden gepleit 
voor beleid dat zich richt op het verminderen van verschillen 
in werkzekerheid tussen regio’s. Men kan beleidsmatig 
proberen het aantal banen in regio’s met een achterblijvende 
werkzekerheid te verhogen of in te zetten op het vergroten van 
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Ontwerpend onderzoek naar thema 
verbreding
De mechanismen die we in de eerste drie thema’s behandelden 
zien we gebundeld terug in het thema Verbreding, dat de 
sociale aspecten uit licht. Nabijheid en toegang tot scholing, 
werk, zorg en voorzieningen vormen de ruimtelijke sleutel voor 
ontplooiingskansen. In dit laatste thema voegen we daar nog 
diversiteit binnen de wijken en dorpen aan toe.

Kansengelijkheid in gemengde wijken
“De buurt waarin een kind opgroeit heeft invloed op het 
inkomen dat het later bereikt” stelde het CPB dit voorjaar. 
Daarom is het niet erg als je ouders minder opleiding of 
inkomen hebben. Dat wordt pas een probleem als geen enkel 
kind in je klas of straat ouders heeft met een ander perspectief 
op het leven. Zet daarom in op sociaaleconomisch gemengde 
wijken. Binnen deze gemengde wijken wonen mensen dan 
weer graag onder gelijkgestemden in homogene buurtjes. Zo 
treffen verschillende groepen elkaar dagelijks; in de klas, 
supermarkt of op straat. Maar, een portiek, plantsoentje of 
parkeerplek deel je met mensen zoals jij.

Ontplooiingskansen voor vitale beroepen
Dit type nabijheid biedt ook voor werkenden in vitale 
beroepen, zoals de leraar, verpleegkundige en politieagent, de 
kans om een betaalbaar huis dichtbij hun werk te vinden. 
Want waar veel hoogopgeleiden ver pendelen en met hetzelfde 
gemak ook thuis kunnen werken geldt dat niet voor de vitale 
beroepen.

relevant om nu vast in te spelen op veranderingen in de vraag 
naar arbeid door transities zoals digitalisering en klimaat. 
Wel is het bij het stimuleren van doorstroming tussen krimp- 
en groeisectoren van belang eerst inzicht te hebben op wat de 
beperkte mobiliteit tussen sectoren veroorzaakt. Die oorzaken 
kunnen sterk uiteenlopen (naast opleiding ook bijvoorbeeld 
verschillen in lonen, cao's, of imago) en bepalen welke aanpak 
nodig is. 

Conclusies 
De flexibilisering van de arbeidsmarkt is een beperkende 
factor in het aanpakken van de kwalitatieve mismatch op de 
arbeidsmarkt en het vergroten van de mate van werkzekerheid. 
Werkgevers investeren vaak minder in opleiding en scholing 
van werknemers met een tijdelijk contract. Daarnaast zijn bij- 
en omscholingstrajecten vaak nog sectoraal georganiseerd in 
Nederland. Dit belemmert de mogelijkheden voor overstappen 
tussen sectoren.

Naast mismatches in gevraagde en geboden vaardigheden is in 
Oost-Nederland ook sprake van ruimtelijke mismatches, zoals 
Tordoir en Poorthuis hebben laten zien. Nieuwe banen 
ontstaan in andere gebieden dan waar de meeste 
werkzoekenden zijn. Werkzekerheid in achterblijvende regio’s 
kan ook worden vergroot door ervoor te zorgen dat banen op een 
grotere afstand beter bereikbaar zijn. Door nieuwe 
infrastructuur aan te leggen kan dit bereikt worden. Maar dit is 
vaak een kostbare exercitie en de kosten van gebruik zijn 
mogelijk ook hoog en daarmee mogelijk geen optie voor 
mensen met een lage werkzekerheid. Het kan daarom beter 
zijn om goedkopere opties te verkennen, zoals een verbetering 
van de dienstregeling in het bestaande openbaar vervoer. Een 
voorwaarde voor het slagen van dit beleid is wel dat de vraag 
naar arbeid in de nabijgelegen regio wat betreft kennis en 
vaardigheden aansluit op het aanbod uit de regio.
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Hoger opgeleiden reizen 
gemiddeld verder naar hun 
werk dan lager opgeleiden. 
En vitale beroepen kunnen 
niet thuiswerken.

Elke top heeft ook 
een basis nodig. Geen 
florerende economie zonder 
laagopgeleid werk. 59
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Diversiteit in wijken, toegang tot openbaar vervoer 
in buurten 
Door meer gemengde wijken te ontwikkelen wordt ook de 
mogelijkheid geboden om een wooncarrière in de eigen 
vertrouwde buurt te maken. Zo worden sociale stijgers voor de 
wijk behouden. aarnaast is het van belang dat alle buurten 
toegang hebben tot hoogwaardig OV, zodat alle inwoners 
toegang hebben tot opleiding, werk, zorg en andere 
voorzieningen.

                
Sentimentanalyse - een toetje

Wat vinden mensen eigenlijk van Oost-Nederland? Het is van 
belang om een antwoord op die vraag te krijgen, omdat 
bedrijven en huishoudens mede hierop hun locatiebeslissing 
baseren. Een bedrijf vestigt zich sneller in een regio waar 
positief over bijvoorbeeld het ondernemersklimaat wordt 
gedacht. Een huishouden gaat eerder op vakantie naar een 
regio waar het zich goed bij voelt. Regio’s en plaatsen doen in 
het kader van hun marketingbeleid hun best om de positieve 
perceptie te vergroten. Die beeldvorming is toch vooral 
gebaseerd op het algemene beeld in de (sociale)media en 
beelden die mond-op-mond rondgaan door mensen die een 
ervaring hebben met het gebied.

In het onderzoek van Meijers en Peris, dat voor deze tweede 
versie van Kracht van Oost is uitgevoerd, brengen zij de 
beeldvorming over plaatsen en regio’s in Oost-Nederland aan 
de hand van ‘big data’ in kaart. Dit is gedaan door middel van 
een sentimentanalyse. Per plaats kan achterhaald worden in 
hoeverre er een positief of negatief beeld bestaat. Meijers en 
Peris hebben daarvoor een systeem opgesteld waarmee tweets 
met bepaalde sentimenten in relatie worden gebracht tot 
steden en regio’s. De methode is nog vers, maar het is 
interessant om een eerste doorkijkje te maken. De database is 
opgebouwd aan de hand van een willekeurige selectie van alle 
tweets. De tweets worden geschoond van privacygevoelige 
informatie en alleen de tweets met Nederlandse plaatsnamen 
worden geselecteerd. De tweets worden hierna vergeleken met 
een database die is opgesteld door Stanford University. 
Hierdoor kunnen woorden verbonden worden aan een bepaald 
sentiment. De data zijn onderverdeeld in leeftijdsgroepen en 
geslacht.
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Hoe denkt Twitter over Oost-Nederland? Dat wordt uitgedrukt 
in een sentimentscore die loopt van -1 (alles is negatief) tot +1 
(alles is positief). De uitkomst is dat de sentimenten over de 
plaatsen van Oost-Nederland altijd boven de 0 liggen. Het 
positieve sentiment overheerst in alle plaatsen in Oost-
Nederland. De plaatsen in Oost-Nederland doen het qua 
positief sentiment ook iets beter, dan de plaatsen in 
Nederland als geheel. Dat historische plaatsen zoals Zutphen, 
Harderwijk en Deventer hoog scoren zal niemand verbazen. 
Wel dat ze alle drie worden overtroffen door Barneveld (zie 
figuur. 5.7). Ook Ede scoort hoog, vergelijkbaar met 
Wageningen, Wijchen en Apeldoorn. Het slechtst scoren 
middelgrote plaatsen zoals Kampen, Winterswijk, Almelo en 
Doetinchem. Nijmegen heeft in vergelijking met de andere 
grote plaatsen in Oost-Nederland een lage score.
Er zijn ook qua sentimenten regionale verschillen in Oost-
Nederland. Zo hebben de plaatsen in de Cleantech regio 
doorgaans een erg positieve connotatie. Ze worden dus over 
het algemeen goed gewaardeerd.

Bij de waardering van plaatsen spelen blijkbaar vooral 
locatiekenmerken een voorname rol. Bij de positieve woorden 
komt men vaak ‘mooi’ en ‘blij’ tegen. De geografische ligging 
van een plaats appelleert minder aan de positieve 
beeldvorming. Het zal dan ook niet verwonderen, dat er geen 
statistisch verband is tussen de netwerkpositie en de 
sentimentscore van plaatsen. Een goede netwerkpositie leidt 
dus niet automatisch tot een positief beeld jegens een plaats.

                
Er zijn duidelijke gevoelsmatige verschillen tussen plaatsen 
waar te nemen. Een lager sentiment kan effect hebben op de 
acties die mensen en bedrijven ondernemen. Wanneer er een 
negatiever beeld heerst jegens een plaats, is men minder snel 
geneigd hier te gaan werken of te ondernemen. Een lager 
sentiment kan dus een teken zijn dat er actie ondernomen 
moet worden. 
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Conclusies - Over het thema Verbreding 

De brede welvaart, circulariteit, werkzekerheid en de perceptie 
over plaatsen dragen allen bij aan de verbreding van Kracht van 
Oost. De groeicijfers alleen zeggen niet voldoende over de status 
van het landsdeel en de regio. Oost-Nederland doet het goed op 
het gebied van brede welvaart. De regio scoort relatief gezien 
beter dan Nederland, maar binnen het landsdeel zijn verschillen 
waar te nemen. Waar landelijke gebieden het over het 
algemeen goed doen, blijven de stedelijke gebieden vaak iets 
achter. Dit patroon komt overeen met de rest van Nederland.

De coronacrisis heeft de status van de brede welvaart beïnvloed 
door de impact op het subjectieve welzijn van de mens. Oost-
Nederland is zelfs iets harder getroffen dan de rest van 
Nederland. Al met al liggen er nog kansen om de brede 
welvaart van het landsdeel te borgen en te verbeteren. De 
regio’s moeten borgen waar ze goed in zijn en investeren waar 
ze in achterblijven. De ene regio moet beleid inzetten op het 
op peil houden van woontevredenheid, de ander op geluk en 
tevredenheid. Tegelijk is het zaak om balans te houden 
(equalizer) in het totaal van de elf aspecten van brede welvaart. 
De Kracht van Oost geeft inzicht in de status van de brede 
welvaart, de regio’s zullen nu zelf beleid moeten maken om de 
verschillende onderdelen van brede welvaart te borgen en te 
verbeteren.

Circulariteit is een van de aspecten van de verbreding van het 
onderzoek. Het agri-food cluster is prominent aanwezig in 
Oost-Nederland en er liggen veel kansen op het gebied van 
circulariteit in deze sector. Een overgang naar een circulair 
systeem draagt ook bij aan de brede welvaart van de mens.  
Een aantal factoren is al in orde, zoals de samenwerking 
tussen bedrijven, maar de wet- en regelgeving en de 
bereidheid van bedrijven om financieel bij te dragen werkt 

                
soms beperkend. Om de kansen van de circulariteitstransitie te 
benutten kan de regio inzetten op het wegwerken van deze 
beperkende factoren. Ook moet de regio een aantal keuzes 
maken als zij de transitie wil naar een circulair voedselsysteem. 
Deze keuzes zijn politiek van aard, maar fungeren als een basis 
voor de transitie naar een circulaire economie.
Met de werkzekerheid is het in Oost-Nederland vergelijkbaar 
gesteld als in de rest van Nederland. Er zijn verschillen tussen 
de regio’s en deze zijn te verklaren door de sociaaleconomische 
eigenschappen en door locatiefactoren. Sommige regio’s 
behoren tot de top van Nederland, terwijl andere juist 
onderaan bungelen. Ook zijn er verschillen waar te nemen 
tussen de verschillende groepen. Starters hebben minder 
moeite om een werkzekere toekomst tegemoet te gaan dan 
WW’ers. Niet alle factoren zijn beïnvloedbaar met beleid. Zo 
werkt een groot aanbod van starters op de arbeidsmarkt in 
Nijmegen een minder werkzamere start in de hand. Ook in 
andere opzichten zijn de mismatches die uit de analyses van 
Kracht van Oost 2 naar voren komen (zie vooral bij het thema 
verbinding), maar ten dele met ruimtelijk-economisch beleid 
aan te pakken.
 
Oost-Nederland neemt in de brede definitie van de economie 
een goede positie in. Het landsdeel blinkt uit in bepaalde 
aspecten, zoals een aantal indicatoren van brede welvaart, of 
scoort gelijk aan het gemiddelde van Nederland. Ook de 
mening van mensen over de plaatsen van Oost-Nederland zijn 
positief. Maar er zijn voldoende aanknopingspunten voor 
beleid om de positie te verbeteren.
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6. Eindconclusies

                

We leven in een tumultueuze tijd. Door de corona-pandemie, 
klimaatveranderingen en economische crises zoekt men voor 
de vele ruimtelijk economische vraagstukken naar nieuwe 
antwoorden. Kaartjes met de regionale spreiding van corona-
besmettingen, regionale verschillen in overstromings kansen of 
de teruggang in het aantal zzp’ers maken de tongen los. 
Tegelijkertijd blijven onderwerpen zoals regionale ongelijkheid 
en plaatselijke verschillen in economische groei of 
werkloosheid op de (beleids)agenda staan. Het beleid moet 
inspelen op deze veranderingen en vraagstukken. Menig 
beleidsmedewerker vraagt zich af of beleid rigoureus aangepast 
moet worden of dat we met kleine aanpassingen op de huidige 
voet door kunnen gaan. Het debat over deze vragen is gaande, 
ook in de wetenschap. Het past bovendien bij de filosofie van 
Kracht van Oost, waarin wetenschappers onderzoek toeleveren 
dat gebruikt kan worden om constructief beleid op te stellen. 
Het doel van Kracht van Oost 2 is om op het gebied van de 
ruimtelijke economie een brug te slaan tussen wetenschap en 
beleid. Bij Kracht van Oost 2 zijn deze twee werelden vanaf het 
begin af aan bij elkaar gebracht. Zo is een kernteam 
samengesteld van beleidsmensen en wetenschappers, dat 
vanaf de start van het onderzoek in gesprek ging met 
vertegenwoordigers van de regio’s in Oost-Nederland. Samen 
zijn zij tot een onderzoeksagenda gekomen die aansluit bij de 
behoeftes van regio’s, de provincies en het Rijk. Het opstellen 
van de onderzoeksagenda heeft geresulteerd in de volgende 
centrale vraag van het onderzoek:

De onderzoeksagenda en de hoofdvraag zijn vervolgens 
voorgelegd aan een groep wetenschappers die hun sporen op 
dit terrein hebben verdiend. Zij hebben hun eigen methoden 
toegepast op deze vraag; ieder vanuit zijn of haar expertise. 
Dit rapport bevat de samenvattingen van wat al die 
onderzoeken aan inzichten en uitkomsten hebben opgeleverd. 
Deze inzichten en uitkomsten worden bij elkaar gebracht om 
zo de kracht van de gezamenlijke structuur in beeld te 
brengen. De inzichten en uitkomsten bieden de regio’s geen 
kant en klare oplossingen voor hun vragen, maar wel 
handvatten om de ruimtelijk economische vraagstukken in 
hun regio nu en de toekomst aan te pakken. De zoektocht naar 
werkbare oplossingen in de regio’s begint nu. Het rapport 
biedt niet het enige en alles zaligmakende antwoord op de 
gestelde vraag. Daarvoor is de vraag te complex en de groep 
wetenschappers te divers. Het rapport biedt wel een schat aan 
informatie die behulpzaam kan zijn bij het vormgeven van 
beleid voor de regio’s, de provincie en het Rijk. De 
wetenschappers hebben bij het beantwoorden van de vraag 
een bril opgezet. Dat is een multifocale bril waarin mensen, 
economie en netwerken samenkomen. We hebben dus focus 

Wat is de kracht van de gezamenlijke 
ruimtelijke economische structuur van 
Oost-Nederland en in hoeverre is deze 
toekomstbestendig?
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aangebracht en ons beperkt wat betreft de onderwerpen, de 
wetenschappers en de invalshoeken. Daardoor zijn aspecten 
buitenboord gebleven, zoals de digitale infrastructuur, het 
missiegedreven beleid en de fundamentele economie. Wie 
weet, komen die aspecten een volgende keer in het kader van 
een Kracht van Oost 3 aan de orde.  

De begrippen netwerk en gerelateerdheid lopen als een rode 
draad door het rapport heen. Ze sluiten goed aan op de 
kenmerkende ruimtelijk economische structuur van Oost-
Nederland. Niet alleen de interne samenhang tussen de 
afzonderlijke regio’s en plaatsen in Oost-Nederland is groot, 
maar ook de relaties met de nationale kernzones van de 
Randstad en van Noord-Brabant zijn hecht. In deze tweede 
versie van Kracht van Oost verleggen we daarom de aandacht 
voor de kracht van de (afzonderlijke) regio’s naar de kracht van 
de verbindingen. Naast de twee genoemde, extern gerichte 
bundels van relaties ontstaat binnen Oost-Nederland steeds 
meer een afgetekend noord-zuid netwerk tussen Zwolle en 
Nijmegen, met de A28, de IJsselspoorlijn en de IJssel zelf als 
belangrijkste structurerende factoren. Deze stedelijke as is 
polycentrisch van aard en bestaat uit grote en kleine plaatsen. 
Deze grote en kleine plaatsen zijn verbonden met elkaar en 
met de rest van Nederland. Het is een dynamisch gebied dat 
een brug kan slaan tussen Oost-Nederland en de rest van 
Nederland. In het ontwerpend onderzoek van Daan Zandbelt 
wordt deze as aangeduid met “IJsselstad”. De noord-zuid 
verbindingen van de centrale as worden gecomplementeerd 
met verbindingen van west (Rivierengebied, Food Valley en 
Noordrand Veluwe) naar oost (Twente en Achterhoek) en vice 
versa. Deze aanvullende assen worden in westelijke richting 
vooral voor het personenverkeer gebruikt (verbinding met de 
Randstad) en in oostelijke richting meer voor het 
goederenverkeer (verbinding met Duitsland en het Europees 
achterland). 

Groei van werkgelegenheid en bevolking per regio of plaats 
gaan vaak samen. Stedelijke regio’s groeien naar verhouding 
sneller dan landelijke regio’s. Toch heeft dit niet geresulteerd 
in een sterkere stad-land verhouding. Er zitten verschillen in 
het type groei van de werkgelegenheid en bevolking. Zo neemt 
in de regio’s Twente en de Achterhoek het aanbod aan 
kennisintensief werk toe, terwijl het aanbod in 
hooggeschoolde arbeid achterblijft. Daardoor ontstaat er een 
groeiend tekort aan arbeid op de kennisgerichte arbeidsmarkt 
in deze beide regio’s. Het rekruteringsgebied van werkgevers 
in de kennisindustrie in Twente en de Achterhoek breidt zich 
daarom steeds meer uit; tot over de grenzen van de 
arbeidsregio heen. Iets dat sowieso gebeurt als de 
kenniscomponent van het werk toeneemt. Tordoir en 
Poorthuis noemen dit een voorbeeld van een mismatch op de 
regionale arbeidsmarkten in Oost-Nederland. Een verschijnsel 
dat volgens hen in de toekomst meer zal optreden. 

Ook in de Food Valley wordt het werk steeds meer 
kennisintensief. Maar daar lijkt voldoende hooggeschoolde 
arbeid woonachtig te zijn om in deze vraag naar 
hooggeschoolde arbeid te voorzien. De regio kan ook putten 
uit de regio Arnhem-Nijmegen of uit het oostelijke deel van de 
Randstad voor hooggeschoolde arbeid. Dat laatste geldt ook 
voor werkgevers in andere regio’s in het westelijke deel van 
Oost-Nederland, zoals de Noordrand Veluwe. Voor de 
Noordrand Veluwe is Almere inmiddels de belangrijkste 
leverancier van middelbaar geschoolde arbeid, oftewel 
vakmensen. Dit alternatief ontbreekt in de verder weg gelegen 
regio’s Twente en de Achterhoek, die meer zijn aangewezen op 
de arbeidsreserves in de regio Zwolle en Arnhem-Nijmegen. 
Dat het aantal bewoners in het landelijke deel van de regio 
Arnhem-Nijmegen sterk is toegenomen, is een andere 
relevante ontwikkeling op de regionale arbeidsmarkten in 
Oost-Nederland. Woningen worden voor een deel ingenomen 
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is een voorwaarde voor economische groei volgens Boschma en 
Balland. Complexe en gerelateerde innovaties hebben het 
meest effect op de economie. De beleidsdiscussie over 
innovatie draait in Oost-Nederland vooral om technologische 
vernieuwing van ‘agri food, health and materials’. Oost-
Nederland heeft een krachtige economie en is onderscheidend 
in verschillende aspecten, maar het zijn niet de complexe 
sectoren en technologieën die de boventoon voeren. Het zijn 
veelal de sectoren waar hoogwaardige innovatie en patenten 
geen bepalende rol spelen die het goed doen in Oost-
Nederland. Dit stemt overeen met de uitkomsten van het 
onderzoek van Olden waaruit blijkt dat Oost-Nederland een 
suptopper is in Europa op het gebied van innovatie. Oost-
Nederland moet hierop voortbouwen en zich niet blindstaren 
op hoogwaardige innovatie. Het is niet altijd het meest 
complexe dat bijdraagt aan de vooruitgang van de economie.
De innovaties die aansluiten op het profiel van Oost-
Nederland zijn wel degelijk toekomstgericht en beslaan een 
breed spectrum; van agri food en protein transition tot 
afvalverwerking. Al deze sectoren zijn van belang voor de 
vraagstukken van de toekomst. Deze innovaties kunnen 
technologisch zijn, maar ook sociaal of procesmatig. Zo blijkt 
uit het onderzoek van Van Leeuwen dat de 
circulariteitstransitie in voedselsystemen kansen biedt op 
innovatie op verschillende vlakken. Juist in verband met die 
verscheidenheid is het van belang dat de verschillende 
belanghebbenden zich goed en slagvaardig organiseren. Het 
organiserend vermogen van Oost-Nederland sluit hier goed op 
aan. 

Uit het onderzoek van Lagendijk blijkt dat het organiserend 
vermogen de kansen op succesvolle innovaties versterkt. Dit 
geldt voor de circulariteitstransitie, maar ook voor andere 
innovaties. De netwerken binnen Oost-Nederland zijn divers 
en sterk. Er liggen kansen door de netwerken meer toe te 

door mensen van buiten de regio en die op het vorige 
werkadres blijven werken. Evenals in het vorige voorbeeld 
leidt dat tot een toename van langeafstandpendel, hetgeen 
een teken is van een mismatch op de regionale 
arbeidsmarkten in Oost-Nederland. 

Vooralsnog levert deze ontwikkeling geen grote 
verkeersproblemen op. Maar wat niet is, kan komen. Wellicht 
valt te overwegen om op dit punt een proactief beleid te 
voeren. Daarbij kan men denken aan ‘place based policy’ 
(bijvoorbeeld het bouwen van betaalbare woningen en het 
aantrekkelijk maken van de (stedelijke) woonomgeving voor 
jongeren in Twente en de Achterhoek) of aan ‘people based 
policy’ (verhoging van de frequentie en verkorting van de 
reistijden per openbaar vervoer tussen Twente en Zwolle en 
tussen de Achterhoek en Arnhem). 

Oost-Nederland moet het minder hebben van de ‘triumph of 
the city’ maar meer van de ‘triumph of connectedness’, 
oftewel van de kracht van het geheel aan regio’s en plaatsen 
dat verbonden is met elkaar. Deze kracht kan worden versterkt 
door het op de kaart zetten van wat Daan Zandbelt en zijn 
team van ontwerpers “IJsselstad” hebben genoemd. Dit 
concept komt niet alleen de interne verbindingen binnen de 
centrale as ten goede, maar ook de eerder gememoreerde 
west-oost verbindingen. Het concept van “IJsselstad” is een 
aanzet. Samen met de regio kan er mogelijk een alternatieve 
branding bedacht worden. 

De fundamentele economie en de brede welvaart vormen de 
basis van de economie, maar om de economische dynamiek op 
de lange termijn te bevorderen moeten we kijken naar 
vernieuwing. Kracht van Oost heeft inzicht gegeven in het 
soort vernieuwing dat past bij de economie van Oost-
Nederland. Vernieuwing in de vorm van technische innovatie 
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brede welvaart betreft beter dan stedelijke regio’s. Het 
sturingsbeleid met betrekking tot brede welvaart staat nog in 
de kinderschoenen en wordt de komende jaren verder 
ontwikkeld. De uitkomsten van Kracht van Oost kunnen 
hieraan bijdragen. 

Deze tweede versie van Kracht van Oost maakt nogmaals 
duidelijk dat de economie in Oost-Nederland een eigen 
identiteit heeft. Waar deze in 2016 vooral is onderzocht vanuit 
de losse regio’s gaat het dit keer om de kracht van de 
samenhang van het totale landsdeel. Van de kracht van 
afzonderlijke regio’s naar de complementariteit van het 
geheel. De regio gaat nu aan de slag met het de uitkomsten. 
Dit is een discussierapport. Met het onderzoek onder de arm 
trekken we Oost-Nederland en de rest van Nederland in. De 
uitkomsten worden in de regio besproken en gespiegeld aan de 
huidige agenda’s van de regio’s. De aanbevelingen in het 
laatste hoofdstuk van dit rapport worden daar concreet 
gemaakt. 

spitsen op de relevante sectoren. Slechts de helft is gericht op 
de in het RIS3-rapport aangewezen potentievolle sectoren. 
Bovendien moeten er volgens de onderzoekers meer netwerken 
komen op de schaal van het landsdeel van Oost-Nederland. Zo 
wordt de samenhang, dat een onderscheidende eigenschap is 
van de regio, versterkt. Het netwerk stopt niet bij Oost-
Nederland. Het landsdeel is geen eiland maar bevindt zich 
tussen grote economische centra in Europa. Het is strategisch 
gelegen, te midden in het ABC gebied van Amsterdam, Brussel 
en Cologne. Door allianties aan te gaan kan Oost-Nederland 
zijn economische potenties vergroten. Met regio’s die 
aansluiten op de economische samenstelling om de 
innovatieve kracht te vergroten en met regio’s nabij om de 
massa te vergroten. Dit vergroot volgens het essay van Van 
Oort de weerbaarheid van de regio. Die weerbaarheid is de 
komende tijd waarschijnlijk van groot belang. We weten niet 
precies wat er aankomt door de grote transities en schokken, 
maar wat vaststaat is dat de impact groot is. 

Een toekomstgerichte economie met oog voor mens, natuur 
en vernieuwing. Hiervoor is een goede verbinding en positie 
in het netwerk van belang, moet inzichtelijk zijn hoe de 
regionale economie zich kan vernieuwen en is de 
internationale positie van belang om te kunnen inspelen op de 
dynamiek van de economie in Europa en de rest van de wereld. 
Bij de toekomstgerichte economie wordt de brede welvaart 
gediend, waarbij mens en natuur centraal staan. Goede 
werkzekerheid, fijne woonomgeving, plezierige sociale 
contacten en schone lucht maken allemaal onderdeel uit van 
het brede welvaartbegrip. Anno 2020 kijken we dus in de 
economie verder dan groei en financieel gewin. Uit het 
onderzoek van Raspe blijkt dat binnen Nederland het 
landsdeel Oost-Nederland goed scoort op brede welvaart, maar 
dat er binnen Oost-Nederland regionale verschillen bestaan op 
dit punt. Landelijke regio’s in Oost-Nederland doen het wat 
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Bijlage

Nummers van gemeenten en regio's van Oost Nederland. Behoort bij figuur 1.

Regio gemeente nr
Arnhem-Nijmegen Sint Anthonis 28

Arnhem-Nijmegen West Maas en Waal 29

Arnhem-Nijmegen Westervoort 30

Arnhem-Nijmegen Wijchen 31

Arnhem-Nijmegen Zevenaar 32

Cleantech regio Apeldoorn 33

Cleantech regio Brummen 34

Cleantech regio Deventer 35

Cleantech regio Epe 36

Cleantech regio Lochem 37

Cleantech regio Olst-Wijhe 38

Cleantech regio Raalte 39

Cleantech regio Voorst 40

Cleantech regio Zutphen 41

Food valley Barneveld 42

Food valley Ede 43

Food valley Nijkerk 44

Food valley Putten 45

Food valley Renswoude 46

Food valley Rhenen 47

Food valley Scherpenzeel 48

Food valley Veenendaal 49

Food valley Wageningen 50

Noordrand-Veluwe Ermelo 51

Noordrand-Veluwe Harderwijk 52

Noordrand-Veluwe Zeewolde 53

Rivierengebied Buren 54

Regio gemeente nr
Achterhoek Aalten 1

Achterhoek Berkelland 2

Achterhoek Bronckhorst 3

Achterhoek Doetinchem 4

Achterhoek Montferland 5

Achterhoek Oost Gelre 6

Achterhoek Oude IJsselstreek 7

Achterhoek Winterswijk 8

Arnhem-Nijmegen Arnhem 9

Arnhem-Nijmegen Berg en Dal 10

Arnhem-Nijmegen Beuningen 11

Arnhem-Nijmegen Boxmeer 12

Arnhem-Nijmegen Cuijk 13

Arnhem-Nijmegen Doesburg 14

Arnhem-Nijmegen Druten 15

Arnhem-Nijmegen Duiven 16

Arnhem-Nijmegen Gennep 17

Arnhem-Nijmegen Grave 18

Arnhem-Nijmegen Heumen 19

Arnhem-Nijmegen Lingewaard 20

Arnhem-Nijmegen Mill en Sint Hubert 21

Arnhem-Nijmegen Mook en Middelaar 22

Arnhem-Nijmegen Nijmegen 23

Arnhem-Nijmegen Overbetuwe 24

Arnhem-Nijmegen Renkum 25

Arnhem-Nijmegen Rheden 26

Arnhem-Nijmegen Rozendaal 27
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Regio gemeente nr
Zwolle Meppel 85

Zwolle Noordoostpolder 86

Zwolle Nunspeet 87

Zwolle Oldebroek 88

Zwolle Ommen 89

Zwolle Staphorst 90

Zwolle Steenwijkerland 91

Zwolle Urk 92

Zwolle Westerveld 93

Zwolle Zwartewaterland 94

Zwolle Zwolle 95

Regio gemeente nr
Rivierengebied Culemborg 55

Rivierengebied Maasdriel 56

Rivierengebied Neder-Betuwe 57

Rivierengebied Tiel 58

Rivierengebied West Betuwe 59

Rivierengebied Zaltbommel 60

Twente Almelo 61

Twente Borne 62

Twente Dinkelland 63

Twente Enschede 64

Twente Haaksbergen 65

Twente Hellendoorn 66

Twente Hengelo 67

Twente Hof van Twente 68

Twente Losser 69

Twente Oldenzaal 70

Twente Rijssen-Holten 71

Twente Tubbergen 72

Twente Twenterand 73

Twente Wierden 74

Zwolle Dalfsen 75

Zwolle De Wolden 76

Zwolle Dronten 77

Zwolle Elburg 78

Zwolle Hardenberg 79

Zwolle Hattem 80

Zwolle Heerde 81

Zwolle Hoogeveen 82

Zwolle Kampen 83

Zwolle Lelystad 84
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	Het corona-effect
	Het corona-effect
	De wetenschappers gingen in januari 2020 van start en zagen halverwege maart 2020 de situatie drastisch veranderen door de opkomst van het coronavirus Covid-19. Zoals gebruikelijk bedienen zij zich van gegevens die betrekking hebben op de jaren vóór 2020. Zij kunnen op basis van hun onderzoek geen uitspraken doen over het effect van de coronacrisis op de ruimtelijk-economische structuur van Oost-Nederland. Aan het einde van 2020 is nog niet duidelijk hoe groot dat effect is. Wel is duidelijk dat de overheid
	Zo constateert het KIM dat bijna iedereen tijdens de coronacrisis minder activiteiten buitenshuis onderneemt (KIM 2020). Op een willekeurige dag komt dan 50% van de bevolking zijn of haar huis niet uit. Voor de crisis was dat 20%. Het gemiddeld aantal verplaatsingen vermindert van acht per drie dagen voor de crisis naar minder dan vier tijdens het eerste hoogtepunt van de crisis. De gemiddeld afgelegde afstand per verplaatsing wordt bovendien korter. Wie naar buiten gaat, blijft dus vaker in de buurt van de
	De economie is door de coronacrisis sterk gekrompen. Het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5% gedaald (CBS, 2020). Nooit eerder is zo’n sterke daling gemeten. Het CPB verwacht dat de Nederlandse economie in 2020 een verwachte krimp zal laten zien van meer dan 5,5%. Dit valt vooral te verklaren door de afname van consumptie van huishoudens, maar ook investeringen en het handelssaldo zijn gedaald. De economische gevolgen lijken echter van korte duur. Het CPB houdt rekening met ee
	Door overheidsingrijpen zijn de effecten in het aantal faillissementen en ontslagen beperkt. Maar het is de vraag hoe dit zich ontwikkelt wanneer de overheidssteun afneemt. Het CPB (2020) voorspelt dat de werkloosheid de komende vijf jaar zal toenemen en pas over vijf jaar zal afnemen. De arbeidsmarkt zal waarschijnlijk slechts gedeeltelijk herstellen. Dit zal leiden tot meer ongelijkheid op de arbeidsmarkt, terwijl de druk op de arbeidsmarkt zal afnemen.
	Het is de vraag of de economie en de leefpatronen weer zullen terugveren naar de oude situatie. Dat is natuurlijk afhankelijk van het verloop van de coronacrisis en van de overheidsmaatregelen. Maar in het herstel na de crisis heeft Nederland ook zelf een keuze. Brengen we de economie en de leefpatronen terug naar het oude of nemen we de langere-termijn-transitieopgaven mee als onderdeel van het herstel? Het essay van Frank van Oort laat zien dat hier ook kansen liggen. De hamvraag, hoe blijvend de verander
	Dit onderzoek gaat over de toekomstbestendigheid van de gezamenlijke ruimtelijk-economische structuur van Oost-Nederland. Die structuur bepaalt de veerkracht van de regionale economie, zeker bij disruptieve ontwikkelingen, zoals corona. Daar waar mogelijk gaan de beleidsmatige doorkijken van de vier centrale thema’s in op de wenselijkheid en de mogelijkheden om rekening te houden met de (kortetermijn-) gevolgen van de coronacrisis.
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	1. Inleiding
	1. Inleiding
	Vier jaar geleden in 2016 verscheen op initiatief van de Provincies Gelderland en Overijssel de eerste versie van het onderzoek de Kracht van Oost met de bedoeling om de ruimtelijk-economische kracht van Oost-Nederland in beeld te brengen. Toen is vooral naar de economie van negen functionele regio’s in Oost-Nederland gekeken. Per regio is nagegaan op welke punten zij (inter)nationaal concurreert, in welke mate zij financieel-economische waarde toevoegt en ondernemerschap en innovatie weet te bevorderen. De
	Sinds de eerste versie Kracht van Oost is er veel veranderd. De economie is verder aangetrokken na de kredietcrisis in 2008 maar sinds maart 2020 heeft ook Oost-Nederland te maken met de coronacrisis. Daarnaast treden allerlei structurele veranderingen op zoals digitalisering en klimaats-veranderingen, waaraan we in dit rapport overigens geen aandacht geven. Het gaat in dit rapport hoofdzakelijk om de ruimtelijke samenhang van de regionale economie in Oost-Nederland, waarbij we ons beperken tot de relaties 
	Wat is gebleven, is dat Kracht van Oost 2 beoogt een brug te slaan tussen wetenschap en beleid. Zo is aan wetenschappers in de ruimtelijke economie en in de ruimtelijke ordening gevraagd hun inzichten toe te passen op Oost-Nederland. Wel doen er meer wetenschappers mee dan vier jaar geleden en wordt er vanuit meer verschillende academische disciplines gewerkt. Zo is er onder leiding van Daan Zandbelt ontwerpend onderzoek verricht. 
	De deelnemende onderzoekers hebben allemaal geprobeerd antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag:
	Wat is de kracht van de gezamenlijke ruimtelijk-economische structuur van Oost-Nederland en in hoeverre is deze toekomstbestendig?
	Beleidsspecialisten van de regio’s, provincies en ook het Rijk zijn vanaf het begin betrokken bij de opzet van het onderzoek en zij woonden tijdens het onderzoek de digitale voortgangssessies met de wetenschappers bij. 
	De in het kader van Kracht van Oost 2 uitgevoerde onderzoeken zijn verdeeld over vier thema’s, namelijk Verbinding, Vernieuwing, Verruiming en Verbreding. Dat zijn denklijnen waarlangs de ruimtelijk-economische structuur van Oost-Nederland kan bijdragen aan een economisch herstelbeleid. Het ontwerpend onderzoek heeft per thema perspectieven opgeleverd. Het ontwerpend onderzoek geeft een ruimtelijk perspectief op de onderzoeken. Het is een mogelijke vertaling en biedt inspiratie aan het landsdeel. Die perspe
	Dit rapport bevat een samenvatting van de afzonderlijke resultaten van de onderzoeken. De onderliggende rapporten zijn als bijlage raadpleegbaar. De inleiding, de analyses van de vier thema’s en de conclusies zijn het product van de wetenschappers. De leden van het ambtelijke kernteam namen de aanbevelingen in het rapport voor hun rekening, nadat ze de bruikbaarheid van de wetenschappelijke inzichten tegen het licht hielden.
	Met het eindrapport en de bijlagen bestaande uit de deelonderzoeken, kunnen beleidsmedewerkers en analisten van economic boards, bedrijfsleven, kennisinstellingen en Rijk, provincies, gemeenten en regio’s - samen - de agenda’s van hun organisaties actualiseren en verrijken.
	De opbouw van de rapportage van het onderzoek Kracht van Oost 2 is als volgt.
	Onder het thema ‘Verbinding’ bespreken Pieter Tordoir en Ate Poorthuis aan de hand van CBS-gegevens de demografische en economische verschuivingen per plaats in Oost-Nederland. Daarnaast belichten ze aan de hand van verhuizingen en pendel de (veranderende) verplaatsingen tussen Oost-Nederlandse gemeenten onderling en tussen Oost-Nederlandse gemeenten met gemeenten buiten Oost-Nederland. 
	Ook Evert Meijers en Antoine Peris richten zich in hun onderzoek op verbindingen. Zij doen een ‘big data’- onderzoek vanuit het perspectief van plaatsen op het internet. Welke plaatsen in Oost-Nederland hebben wat met elkaar en met plaatsen buiten Oost-Nederland? Meijers en Peris werken anders dan Tordoir en Poorthuis niet met stromen, maar met relaties, namelijk tussen plaatsen die op dezelfde webpagina voorkomen. Zodoende brengen zij de externe en interne gerelateerdheid van plaatsen in Oost-Nederland in 
	Bij het thema ‘Vernieuwing’ gaan Ron Boschma en Pierre Alexandre Balland in Oost-Nederland op basis van een patentanalyse op zoek naar bedrijfsactiviteiten met ontwikkelingspotentie. Dit zijn bedrijfsactiviteiten die een belofte inhouden voor de regionale economie, omdat ze goed aansluiten op bestaande competenties in de regio (= gerelateerdheid) en bovendien complex van aard zijn (= lastig te kopiëren). Deze veelbelovende activiteiten kunnen bijdragen aan het vergroten van de concurrentiekracht van de regi
	Arnoud Lagendijk en de andere leden van de speciaal voor dit project in het leven geroepen Kritische Tafel die onder zijn leiding staat, belichten een belangrijk aspect van de ‘governance’ van innovatie, namelijk het regionaal organiserend vermogen in Oost-Nederland. Evenals Boschma en Balland gaan zij in hun onderzoek uit van het zogeheten ‘entrepreneurial discovery process’ dat past in de ‘Smart Specialisation Policy’ die de Europese Unie voorstaat.
	Het derde thema is ‘Verruiming’ en belicht de positie van Oost-Nederland binnen Europa. Han Olden onderzoekt de aantrekkelijkheid van het productiemilieu in Oost-Nederland in vergelijking met andere regio’s in Europa. Ron Boschma en Pierre Alexandre Balland brengen de complementaire kennis en vaardigheden in beeld die Europese regio’s kunnen bieden aan de speerpunten van de regionale economie in Oost-Nederland. Frank van Oort gaat tenslotte in zijn essay in op de weerbaarheid van de economie van Oost-Nederl
	Het vierde thema ‘Verbreding’ omvat drie essays die interessante aanknopingspunten bieden voor het herstelbeleid in Oost-Nederland. Eveline van Leeuwen schrijft over circulariteit van ons voedselsysteem. Anet Weterings gaat in op de regionale verschillen tussen de arbeidsmarkten binnen Oost-Nederland, waarbij zij zich richt op werkzekerheid. Otto Raspe plaatst de regionale economieën van Oost-Nederland in het perspectief van de brede welvaart. Tenslotte, analyseert Evert Meijers met Carolina Newton de senti
	Bij Kracht van Oost maken we bij een aantal onderzoeken gebruik van een regionale indeling. Hierbij gaan wij uit van de functionele regio’s, zoals te zien in figuur 1. Deze regio’s zijn gebaseerd op de resultaten van Kracht van Oost 1.0 en een tussentijdse update. Deze regio’s bestaan uit gemeenten uit de provincie Overijssel, de provincie Gelderland en omliggende provincies. Ze sluiten aan bij de bestuurlijke regio’s, maar komen niet altijd overeen. 
	2. Verbinding
	Onze netwerksamenleving hangt van verbindingen aan elkaar. Netwerken zijn een verzameling van regelmatige relaties tussen twee of meer deelnemers. In de ruimtelijke economie kan het bij die deelnemers gaan om mensen, bedrijven of organisaties. Zij onderhouden relaties met betrekking tot de uitwisseling van informatie, mensen, diensten of goederen. Netwerken zijn economisch van betekenis, omdat deelnemers door hun positie in het netwerk marktvoordelen weten te behalen. Netwerken hebben ook een ruimtelijke ui
	Onder het thema Verbinding brengen we de veranderingen in de stedelijke netwerken van Oost-Nederland in beeld. Dat doen we in eerste instantie door een analyse van de verschillen per plaats van de groei van de bevolking en de werkgelegenheid. We onderscheiden daarbij ook kenmerken van bewoners en bedrijven, zoals de aard van de bedrijfsactiviteiten, het opleidingsniveau van de werkgelegenheid en de beroeps-bevolking en de leeftijd van de beroepsbevolking. We maken in eerste instantie gebruik van gegevens ov
	De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit drie onderzoeken die in het kader van de tweede ronde van Kracht van Oost zijn uitgevoerd. 
	Het onderzoek van Pieter Tordoir van de Universiteit van Amsterdam en Ate Poorthuis van de Universiteit van Leuven richt zich op de stand en de ontwikkeling van de woon-gelegenheid en de werkgelegenheid per plaats en op de fysieke verplaatsingen tussen de plaatsen. Het onderzoek van Evert Meijers en Atnoine Peris van de Technische universiteit Delft richt zich op de gerelateerdheid van plaatsen. 
	Beide onderzoeken gebruiken verschillende soorten data en vullen elkaar qua inzichten aan. Het onderzoek over verplaatsingen is gebaseerd op microdata van het CBS afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB, 2018), het Algemene Bedrijven Register (ABR, 2017) en het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN, 2018). Wegens data technische redenen zijn zzp’ers weggelaten uit de analyse. De onderzoekers verwachten geen ‘ruimtelijke verstoring’ doordat deze groep niet meegenomen is in de berekeningen. M
	Het derde onderzoek betreft het ontwerpend onderzoek van het bureau De Zwarte Hond, dat onder leiding van Daan Zandbelt een ruimtelijke vertaling heeft gemaakt van het thema verbinding. Dat zal ook het geval zijn bij de volgende drie thema’s.
	Knopen: groei per plaats
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	a
	a


	Figuur 2.1 a: % groei bevolking, 2007-2017
	Figuur 2.1 a: % groei bevolking, 2007-2017
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	Figuur 2.1 b: % groei banen, 2007-2018
	Figuur 2.1 b: % groei banen, 2007-2018


	Groei van bevolking en werkgelegenheid 
	Evenals in andere delen van Nederland groeit in Oost-Nederland het aantal inwoners vooral in stedelijke regio’s, met name in het zuidelijke deel (Arnhem-Nijmegen) en in regio Zwolle. Op het platteland is de bevolkingsgroei veelal gering of stagnerend, maar niet in het westen van het landsdeel: vooral de Food Valley kent aanzienlijke bevolkingsgroei. 
	Het ruimtelijke patroon van de werkgelegenheidsgroei komt maar ten dele overeen met dat van de bevolkingsgroei (zie figuur 2.1.b). De werkgelegenheid groeit vooral sterk in het noordwestelijke deel van Oost-Nederland (Veluwe, Cleantech regio en regio Zwolle). De spreiding van de groei van de bevolking en van de werkgelegenheid lopen aldus in sommige regio’s uit de pas, vooral in het Rivierengebied, Arnhem-Nijmegen en de Liemers. Daar overtreft de plaatselijke groei van de bevolking vaak die van de groei van
	Groei van werkgelegenheid naar bedrijfsactiviteit 
	Tordoir en Poorthuis maken in hun onderzoek onderscheid naar drie soorten bedrijfsactiviteiten: materiegericht, informatiegericht en persoonsgericht werk. Deze soorten activiteiten verschillen sterk van elkaar wat betreft technologie en (groei van de) arbeidsproductiviteit. 
	 

	Materiegerichte activiteiten (in de sectoren landbouw, industrie, transport, distributie en bouw) kennen doorgaans een hoge productiviteitsgroei. Daardoor daalt in bijna alle postcode-gebieden het aandeel in de totale werkgelegenheid (zie figuur 2.2 b). Dit aandeel is niettemin onverminderd hoog in het noordelijke en oostelijke deel van Oost-Nederland (in het noorden van regio Zwolle, Twente en de Achterhoek) én in het westelijke en zuidelijke deel van Oost-Nederland (Food Valley en het westelijke deel van 
	Informatiegerichte activiteiten (diverse kantorensectoren) zijn goed vertegenwoordigd in en rondom de steden langs de centrale A50-as (zie figuur 2.2 c). De stad Arnhem kent de grootste concentratie, gevolgd door Zwolle. Beide steden hebben voor dit soort activiteiten een landsdeel-verzorgende functie. Dit gaat minder op voor Enschede en Hengelo. Informatiegerichte activiteiten kennen een lage, maar vanwege ICT (automatisering) en kennisintensivering wel een toenemende productiviteit. Deze activiteiten zijn
	Persoonsgerichte activiteiten (consumentendiensten, cultuur, recreatie, onderwijs en zorg) zijn doorgaans zeer arbeids-intensief en kennen maar weinig productiviteitsgroei, waardoor hun relatieve aandeel in de werkgelegenheid snel toeneemt. In de steden zorgen deze activiteiten voor zowel hooggeschoold als lager geschoold werk. Naast de steden treft men deze activiteiten ook veel aan in cultuurhistorische en landschappelijk waardevolle gebieden die gespreid over Oost-Nederland veel voorkomen (zie figuur 2.2
	Het kennisniveau van werk is door Tordoir en Poorthuis op basis van de vereiste opleiding ingedeeld naar drie niveaus: hoog, midden en laag (zie figuur 2.3). Ook wat dit betreft doen zich ruimtelijke verschillen in spreiding en ontwikkeling voor die voor een deel samenhangen met de sectorstructuur. 
	Hooggeschoold werk is vrij sterk geconcentreerd in de steden en stadsregio’s (zie figuur 2.3 a). Er is een zekere samenhang met centra voor hoger onderwijs (bedrijven zijn daar meer zeker van de aanvoer van jonge hoogopgeleide arbeidskrachten) maar desalniettemin zien we juist ook in kleinere plaatsen in vooral het oosten en noorden van het landsdeel een sterke groei van kenniswerk, vooral in de industrie. Binnen het kennislandschap van Oost-Nederland verschuift het hooggeschoold werk van het zuiden en west
	Kennisintensivering in het oosten van Oost-Nederland doet zich onder meer voor in de van oudsher industriële zone Doetinchem-Deventer-Zwolle (zie figuur 2.3 a). Deze zone loopt oostelijk van de centrale A50-as Nijmegen-Apeldoorn-Zwolle en is minder goed verbonden. Zo stopt de A348 abrupt in Doesburg. Bovendien is het opvallend dat Zutphen nu geen snelweglocatie voor bedrijvigheid heeft. De bedoelde centraal gelegen zone heeft op basis van de aanwezige zakelijke diensten en hooggeschoold personeel, een belan
	Middelbaar geschoold werk komt relatief veel voor in het noord-westelijke deel van Oost-Nederland en het aantal banen voor middelbaar geschoolden neemt in dit gebied sterk toe (zie figuur 2.3 c). Hierin verschilt Oost-Nederland van de Randstad en Noord-Brabant, waar hooggeschoold werk de algemene werkgelegenheidsgroei trekt. Ook in het Rivierengebied neemt het aandeel middelbaar geschoold werk toe. Het gaat daar om de transformatie van werk op laag kennisniveau naar middenniveau. We verwachten dat deze tran
	Het aandeel lager geschoold werk neemt overal in Oost-Nederland snel af. Het aandeel laaggeschoold werk is inmiddels niet langer het hoogst in de industriesteden van weleer (Enschede, Hengelo, Almelo en Deventer), maar in de op agribusiness en logistiek gerichte regio’s Rivierenland, de Food Valley en verspreid buiten de steden in Twente (zie figuur 2.3 e). 
	De regionaal economische vitaliteit is ermee gebaat om trends aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt te matchen met trends aan de vraagkant. Dit geldt ook in ruimtelijke zin. De figuren 2.3 a, 2.3 c en 2.3 e laten zien dat de schaal van de regionale arbeidsmarkten toeneemt met het kennisniveau van het werk. Als Oost-Nederland zich verder ontwikkelt tot een kenniseconomie, dan leidt dat met grote waarschijnlijkheid tot langere pendelafstanden. Langere pendelafstanden vergroten op hun beurt het aantal bereikba
	In het oostelijke deel van Oost-Nederland loopt buiten de steden de geconstateerde kennisintensivering van de economie (zie figuur 2.3 b) voor op de kennisintensivering van de plaatselijk woonachtige beroepsbevolking (zie figuur 2.4 b). Jongeren vertrekken om opleidingsredenen uit dit deel van Oost-Nederland, hetgeen zorgt voor tekorten aan hoger geschoold personeel in het lokale bedrijfsleven. Die tekorten zouden mogelijk kunnen worden aangevuld door pendel vanuit regio’s in Oost-Nederland met een groeiend
	Ook voor middelbaar geschoolde arbeid is sprake van toenemende ruimtelijke mismatches, maar de ruimtelijke scheidslijnen lopen hier anders dan geldt voor hoger geschoolde arbeid. In het noorden en het midden in Oost-Nederland is de vraag vanuit bedrijven groot en toenemend, terwijl het aanbod vanuit de beroepsbevolking om historische redenen (vroegere industrialisatie) juist relatief groot is in het oosten van Oost-Nederland. De middelbaar geschoolde beroepsbevolking in het noorden groeit minder hard dan he
	Voor lager geschoold werk zijn de ruimtelijke mismatches tussen aanbod en vraag tenslotte het minst uitgesproken. Dat valt ook te verwachten, omdat lager geschoold werk weinig gespecialiseerd is. 
	Groei van beroepsbevolking naar leeftijd
	Op de arbeidsmarkt bestaat ook segmentering naar leeftijd. We zoomen in op de verschillende leeftijdsgroepen, omdat jonge medewerkers meer gewild zijn dan oudere werknemers. Jongeren komen bovendien vaker tot ondernemerschap. Figuur 2.5 richt de focus op jongvolwassenen die een spilfunctie hebben op de arbeidsmarkt.
	Het aandeel jongeren onder de beroepsbevolking is het hoogst in het westelijke deel van Oost-Nederland en de vermindering van dit aandeel is hier het kleinst. In het oostelijke deel van Oost-Nederland is de verhouding net andersom: er zijn al weinig jongeren en hun aandeel wordt steeds kleiner (vergelijk figuur 2.5 a en 2.5 b).
	Jongeren in Oost-Nederland laten zich bij hun woon-plaats keuze blijkbaar weinig leiden door kansen op de regionale arbeidsmarkt. Die kansen zijn het grootst in het noordwestelijke deel van Oost-Nederland (inclusief de Food Valley) waar de werkgelegenheid het sterkst groeit en in het oostelijke deel van Oost-Nederland (Twente, Achterhoek) waar de transformatie van de industrie nieuwe kansen biedt. Als gevolg van deze ontwikkelingen tekent zich een mismatch af tussen enerzijds het zuiden en anderzijds het oo
	Conclusies - Knopen
	In Oost-Nederland trekken zowel steden als kleinere kernen de ontwikkeling, waarbij er echter zowel tussen steden als kleinere kernen onderling flinke verschillen bestaan al naar gelang hun ligging binnen het landsdeel. Bovendien lopen de ontwikkeling van de bevolking en de werkgelegenheid lang niet overal parallel. De bevolking groeit vooral in het (stedelijke) zuiden en het (meer landelijke) westen, terwijl de economie groeit in het noorden en delen van het oosten, naast delen van het landelijke westen. D
	Aan de banenkant van de economie gaat het om de volgende ontwikkelingen:
	1.
	1.
	1.
	1.

	De voortgang van de transformatie en technologische opwaardering van de Oost-Nederlandse industrie, die vooral ten oosten van de IJssel domineert. Dit leidt in het oostelijke deel van Oost-Nederland tot een relatief snelle stijging van de kennisintensiteit van de bestaande bedrijvigheid en een groei aan verdiende inkomens. Deze ontwikkeling gaat gepaard met uitstoot van laaggeschoolde arbeid.

	2.
	2.
	2.

	De relatief sterke groei van de werkgelegenheid. In het westelijke deel van Oost-Nederland (regio Zwolle, Noordrand Veluwe, Food Valley en Rivierengebied) houdt verband met de bloei van de vakeconomie in de agri-business, logistiek, handel en bouw. Deze bedrijfs-activiteiten bieden bovendien het MKB-ondernemerschap volop kansen.

	3.
	3.
	3.

	De opkomst van een beleveniseconomie in regio’s en steden met veel cultuurhistorische waarde. Dat soort plaatsen komt gespreid in Oost-Nederland voor. Het gaat om persoons-gerichte activiteiten, zoals consumentendiensten, recreatie en zorg. Relatief veel lager geschoolde werknemers vinden werk in deze bedrijfsactiviteiten.


	Aan de huishoudenskant van de economie constateren we de volgende ontwikkelingen:
	1.
	1.
	1.
	1.

	Oost-west verdeling van lage respectievelijk hoge bevolkingsgroei. De economische aantrekkingskracht en pendelreistijd naar de Randstad, die vanuit het westen van Oost-Nederland goed bereikbaar is, lijkt hiervoor een bepalende factor.

	2.
	2.
	2.

	De steden Zwolle, Arnhem en Nijmegen kennen veel bevolkingsgroei, in tegenstelling tot de steden Enschede, Deventer en Apeldoorn. Dit komt vooral door de aantrekkingskracht die steden op jongeren uitoefenen.

	3.
	3.
	3.

	De toenemende groei van het aantal hoogopgeleiden in aantrekkelijke, voorheen landelijke, streken in de centraal gelegen en zuidelijke delen van Oost-Nederland.

	4.
	4.
	4.

	In de oostelijke delen van het landsdeel (Twente en Achterhoek) is weliswaar sprake van een stagnerende bevolkingsomvang, maar juist hier vindt tegelijkertijd een snelle kennisopwaardering van de werkgelegenheid plaats.

	5.
	5.
	5.

	In de noordelijke en westelijke delen van het landsdeel (Zwolle e.o., Food Valley, Rivierengebied) komt de middelbaar geschoolde beroepsbevolking op. De landelijke streken in het westen van Oost-Nederland blijven achter bij de oostelijke streken (Twente, Achterhoek) wat betreft kennisintensivering van de economie en beroepsbevolking.


	Stromen: verplaatsingen
	Tot nu toe ging de analyse over ruimtelijke verschillen in samenstelling en verandering van de (beroeps-)bevolking en werkgelegenheid per plaats. In deze paragraaf gaan we dieper in op het ruimtelijke patroon van niet-dagelijkse verplaatsingen (verhuizingen) en dagelijkse verplaatsingen (pendel). Die hangen als kip en ei samen met deze lokale verschillen: ze zijn een resultaat ervan, maar dragen er op hun beurt ook weer toe bij.
	Niet-dagelijkse verplaatsingen: verhuizingen
	De data over verhuisbewegingen betreffen die binnen het landsdeel, uit het landsdeel, naar het landsdeel en de totale aantal verhuizingen in Nederland. Dit aantal reikt jaarlijks tot in de honderdduizenden. Zoals te zien in tabel 2.1, nemen de verhuizingen naar Oost-Nederland sterk toe. De index-cijfers laten de sterkste toename zien voor de verhuizingen naar Oost-Nederland gevolgd door de verhuizingen tussen de gemeenten van Oost-Nederland. Het indexcijfer neemt sneller toe dan het aantal verhuis-beweginge
	 

	Tabel 2.1 Jaarlijkse aantal verhuisde personen binnen, naar en uit Oost-Nederland, 2010-2019.
	Tabel 2.1 Jaarlijkse aantal verhuisde personen binnen, naar en uit Oost-Nederland, 2010-2019.
	Tabel 2.1 Jaarlijkse aantal verhuisde personen binnen, naar en uit Oost-Nederland, 2010-2019.
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	Een steeds groter deel van het jaarlijks aantal verhuizingen overstijgt de landsdeelgrenzen (zie tabel 2.1). We zien duidelijke positieve migratiesaldi in de centrale A50-as (in en rond de grotere plaatsen Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle) en in de Food Valley (Ede, Wageningen). De meeste grotere plaatsen ten oosten van de IJssel laten daarentegen een binnenlands vertrekoverschot zien (Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede). De verhuisbewegingen onderstrepen de west-oost scheidslijn van de bevolkingsgr
	Instructie kaarten
	Instructie kaarten
	Het bovenste deel van de legenda van elke kaart betreft de aantallen verplaatsingen of verhuizingen (‘interactions’) tussen plaatsen, waarbij per kaart een minimumomvang is gehanteerd. Als er geen lijn is getekend kan er wel een stroom zijn, maar deze is kleiner dan het minimum. De dikte van de lijn geeft het aantal interacties weer (per dag voor verplaatsingen, per jaar voor verhuizingen). Om voor iedere interactielijn de verhouding tussen inkomende en uitgaande interacties te kennen zijn lijnen verdeeld i
	Wanneer de onderliggende kleur van de plaats (de ‘choropleth’) blauw is heeft de betreffende gemeente voor het totaal van daar inkomende en uitgaande interacties een positief saldo. Rood duidt op een negatief saldo. Hoe groter het totaalsaldo, hoe sterker de kleur.


	In het onderzoek van Tordoir en Poorthuis zijn de verhuisbewegingen opgesplitst naar een zestal specifieke groepen, te weten binnen de beroepsbevolking naar drie kennisniveaus en naar drie soorten huishoudens (gezinnen, actieve jongvolwassenen en 60-plussers). We beperken ons in deze samenvatting van de resultaten van hun onderzoek tot de drie groepen op het gebied van opleidingsniveau. Die zijn vanuit het oogpunt van de arbeidsmarkt de meest interessante onderverdeling, meer in het bijzonder met betrekking
	Het ruimtelijke verhuispatroon van werkzame mensen met een afgeronde HBO of universitaire opleiding heeft in Oost-Nederland twee karakteristieken. Ten eerste trekken deze kenniswerkers na afronding van hun opleiding per saldo vaker uit de steden van Oost-Nederland naar de steden in de Randstad dan andersom. Alleen Apeldoorn heeft een netto inkomend saldo voor de groep van 24- t/m 29-jarige kennis-werkers. Nijmegen, Enschede, Zwolle en Arnhem kennen weliswaar ook een aanzienlijke instroom aan kenniswerkers, 
	Aan al deze verhuizingen liggen vaker woonmotieven ten grondslag dan werkmotieven. Omdat de naar Oost-Nederland verhuisde senior kenniswerkers binnen zekere tijd met pensioen gaan, leveren zij nauwelijks een bijdrage aan de vermindering van de ruimtelijke mismatch op de arbeids markt in Oost-Nederland. Die bijdrage moet van de jongeren komen.
	Het roltrap-mechanisme heeft te maken met het maken van carrière op de huwelijksmarkt, de arbeidsmarkt en uiteindelijk de woningmarkt. Dit mechanisme doet zich, ook in ruimtelijke zin, minder uitgebreid voor bij mensen met een lage opleiding dan bij mensen met een hoge opleiding. 
	Mensen met een lage opleiding verhuizen meestal binnen de eigen of naar een naburige gemeente. Ook omdat zij meer zijn aangewezen op de aanwezigheid van betaalbare woningen. In Oost-Nederland valt bij deze groep een lichte trend te bespeuren van meer verhuizingen naar buiten de stedelijke centra. Dit wijst op een groeiend tekort aan betaalbare (huur)woningen in de steden van Oost-Nederland. 
	Dagelijkse activiteiten: pendel
	Er tekenen zich binnen Oost-Nederland zes woon-werkzones met relatief veel pendel af: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	De A50-as tussen Zwolle en Nijmegen is de meest geprononceerde woon-werkzone in Oost-Nederland (zie figuur 2.9 a). Dat geldt voor zowel kenniswerkers als vakmensen (zie figuur 2.10 a en e). Deze dominantie blijft bestaan met dien verstande dat de werkstad Deventer een meer geprononceerd positie heeft gekregen (zie figuur 2.9 b). Tordoir en Poorthuis bepleiten dan ook een ‘bypass’ van de A50 tussen Zwolle, Deventer en Doetinchem.

	• 
	• 
	• 

	Vanuit de sterk gegroeide woongebieden in het zuidelijke deel van Oost-Nederland, onder andere Nijmegen en Arnhem, neemt het aantal pendelrelaties naar de Noordvleugel van de Randstad ook steeds meer toe (zie figuur 2.9 b). Deze pendelaars reizen dus naar het westen (richting Noordvleugel) en niet naar het noorden (richting Deventer en Zwolle). Men verhuist vanuit de Randstad naar het zuidelijke deel van Oost-Nederland en pendelt voor een aanzienlijk deel naar de Noordvleugel. De pendelrelaties met de Noord

	• 
	• 
	• 

	Een toenemend aantal hoogopgeleiden verhuist uit het westen van het land naar het centrale deel van Oost-Nederland (de driehoek Deventer, Doetinchem en Arnhem). Wie van hen nog werkt, doet dat vaak in de nationale A2-kernzone Amsterdam-Eindhoven en pendelt daar vanuit ‘de driehoek’ naar toe (en terug) (zie figuur 2.9 b). 

	• 
	• 
	• 

	De sterachtige woon-werkzone zone rondom Zwolle breidt zich uit in zuidelijke richting (naar Deventer), in zuidoostelijke richting (naar Enschede) en in noordoostelijke richting (naar Emmen) (zie figuur 2.9 b). Maar niet naar Flevoland. De interregionale uitdijing van de pendel naar Zwolle is mede een gevolg van de bloeiende stadseconomie van Zwolle. 

	• 
	• 
	• 

	Er tekent zich een driehoekige woon-werkzone tussen Almere, Apeldoorn en Nijmegen af waarbinnen Almere sterk rood kleurt (zie figuur 2.9 b). Dit duidt op veel pendel uit Almere. Almere fungeert steeds meer als belangrijke arbeidsreservoir voor werkgevers in deze driehoek. De in Almere ruim aanwezige middelbaar opgeleiden vinden steeds vaker werk in het midden en zuiden van Oost-Nederland (zie figuur 2.10 f). 

	• 
	• 
	• 

	De Twentse stedenband vormt wat betreft pendel nog altijd een eigenstandige woon-werkzone. De bloeiende Twentse hightech industrie kampt met tekorten aan kenniswerkers, die maar zeer ten dele worden aangevuld vanuit de omliggende regio’s.


	De kaarten van figuur 2.11 laten ook ten aanzien van de kleinere, meer landelijke gemeenten significante ontwikkelingen zien. Zo kleuren de ontwikkelingskaarten voor de pendel van hoog- en middelbaar geschoolden (zie figuur 2.10 b respectievelijk 2.10 d) in dergelijke gemeenten in het oostelijke deel van Oost-Nederland vaker rood dan in het westelijke deel. Dat betekent dat zij in pregnantere zin transformeren naar woongebieden met uitgaande pendel dan soortgelijke gemeenten in het westelijke deel van Oost-
	Het onderzoek van Tordoir en Poorthuis betreft ook ruimtelijk gedetailleerde pendelinformatie op het schaalniveau van de viercijferige postcodegebieden. Om een voldoende aantal pendelaars weer te kunnen geven (boven de vertrouwelijkheids- grens van het CBS) is deze informatie alleen uitgesplitst naar kenniswerkers en vakmensen (zie figuur 2.11). 
	Voor kenniswerkers kunnen in Oost-Nederland vijf ruimtelijke afzonderlijke pendelnetwerken (Daily Systems) worden afgebakend. Voor vakmensen zijn dat er negen. Dit geeft aan dat hooggeschoold werk grotere marktvijvers verlangt. 
	Zwolle is wat betreft pendel de spin in het web van de hooggeschoolde arbeidsmarkt in het noordwestelijke deel van Oost-Nederland (zie figuur 2.11 a). Hiertoe behoren inmiddels de grotere plaatsen in de Cleantech regio (Apeldoorn, Deventer en Zutphen). Dit is niet het geval voor de arbeidsmarkt van vakmensen, waarvoor de Cleantech regio wel een afzonderlijk netwerk vormt (zie figuur 2.11 b). 
	De pendelnetwerken voor kenniswerkers en vakmensen in Twente en in de Achterhoek komen sterk overeen (vergelijk de figuren 2.11 a en 2.11 b). De binding binnen beide regionale arbeidsmarkten (Twente en Achterhoek) is voor beide groepen, kenniswerkers en vakmensen, groot. In deze oostelijke regio’s is, zoals we hebben gezien, steeds meer behoefte aan kenniswerkers. Er is blijkbaar werk genoeg en door de gespreide verstedelijking spreidt het werkaanbod zich over de regio’s uit.  
	Bovendien vallen de pendelrelaties tussen Deventer en Twente op, evenals die tussen Zwolle en Twente. Als deze relaties sterker worden, zullen arbeidsmarkten in het midden, noorden en oosten van Oost-Nederland bovenregionaal kunnen versmelten (wat goed werkt voor de regionale economie). Maar, zover is het nu nog niet. Wel is al sprake van een bovenregionaal pendelnetwerk voor kenniswerkers in het zuiden van Oost-Nederland (Nijmegen, Arnhem en Wageningen/Ede). Dit netwerk loopt door in het Brabantse Land van
	Conclusie - Stromen
	Het ruimtelijk samenspel van economie en demografie mondt uit in samenhangende interstedelijke en stad-land netwerken. Deze netwerken hebben een nationale, landsdelige en regionale schaal, waarbij het relevante schaalniveau afhangt (en toeneemt naarmate) van de specialisatie en kennisintensiteit van de activiteiten die in het geding zijn.  
	Op nationale schaal tekenen zich twee, voor Oost-Nederland relevante, dominante stedelijke netwerken in Nederland af die steeds meer met elkaar integreren tot een economisch kerngebied. Het gaat om de Randstad en de Brabantse Stedenrij. De overheden in Oost-Nederland doen er goed aan om gezamenlijk te bepalen hoe zij zich verhouden tot deze integratie. Zoekt men aansluiting bij de Randstad en Brabant of zet men zich af en zoekt men een eigen weg? In het ontwerpend onderzoek van deze versie van Kracht van Oo
	• 
	• 
	• 
	• 

	Toename van inkomende pendel van middelbaar opgeleiden die wonen in Almere en in het Rivierengebied en werken in het midden en zuiden van Oost-Nederland

	• 
	• 
	• 

	Toename van wonen van hoger opgeleiden in de driehoek Apeldoorn-Deventer-Doetinchem en Arnhem-Nijmegen

	• 
	• 
	• 

	Toename van uitgaande pendel van hoger opgeleiden naar de Noordvleugel van de Randstad vanuit het zuiden en midden van Oost-Nederland.


	Ruimtelijke uitsortering en regionale specialisatie zijn belangrijke trends voor de woning- en arbeidsmarkten in Oost-Nederland. De trends hebben een structureel karakter en zullen meest waarschijnlijk doorzetten in de toekomst, los van eventuele structurele effecten van corona. Waar de integratie onvoldoende vordert zijn regionale tekorten en spanningen in de arbeidsmarkt aan de orde. 
	Gerelateerdheid van plaatsen
	Het basale idee achter het begrip stedelijke netwerken is dat interacties tussen plaatsen voordelen met zich meebrengen voor de plaatsen die in het netwerk met elkaar zijn verbonden. We noemen dat stedelijke-netwerk-externaliteiten. Dat wil zeggen dat huishoudens en bedrijven er profijt van hebben om gevestigd te zijn in plaatsen die goed zijn ingebed in zulke stedelijke netwerken. Een goede inbedding verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijven die in de verbonden plaatsen gevestigd zijn. Teve
	Het meten van de netwerkpositie van plaatsen is een vraagstuk waar wetenschappers zich al een tijd over buigen. Onderzoekers wijzen er bovendien op, dat de voordelen van een bepaalde positie in het stedelijke netwerk niet gelijk verdeeld zijn over alle plaatsen die deel uitmaken van het netwerk. Plaatsen kunnen profiteren van de positie in het netwerk of nadelen ervaren van deze positie. In dit verband doen twee begrippen opgeld, namelijk ‘borrowed size’ en ‘agglomeration shadow’. ‘Borrowed size’ betekent d
	In dit onderzoek gaan we ervan uit, dat de mate van gerelateerdheid tussen plaatsen bepalend is voor de (groei)potentie en het functieniveau van die plaatsen. We gaan ervan uit dat de mate van gerelateerdheid invloed heeft op mate waarin plaatsen van elkaar kunnen profiteren. We denken dat het impact heeft op het functieniveau, oftewel de hoeveelheid banen. Oost-Nederland is in onze ogen bij uitstek een geschikte regio om deze veronderstelling te toetsen, omdat het een stedelijke structuur heeft met een ges
	Het onderzoek van Meijers en Peris gaat niet over fysieke stromen zoals bij Tordoir en Poorthuis, maar betreft het totaal aan relaties, dat wil zeggen institutionele, culturele en functionele stromen. Om deze stromen in beeld te brengen kan geen gebruik worden gemaakt van de secundaire data van het CBS, zoals het geval is bij de fysieke verplaatsingen (zie hoofdstuk 3). Evert Meijers en Antoine Peris hebben een nieuwe manier bedacht om de bedoelde stromen in beeld te brengen, namelijk aan de hand van een ‘t
	 

	Ook is de ‘toponym co-occurence’ methode in staat om alle soorten relaties te vangen, zoals institutionele, culturele en functionele relaties. Relaties worden niet beperkt door bestaande factoren zoals de infrastructuur. Ook is de methode geen steekproef, maar worden alle relaties tussen plaatsen op het internet meegenomen. Aan de nieuwe methode kleeft wel een aantal beperkingen. Zo kan een plaatsnaam meerdere betekenissen hebben, komen plaatsnamen voor in familienamen of namen van organisaties en komen pla
	Databeperkingen
	Databeperkingen
	Er dreigt een potentiele overschatting bij 21 van de 337 plaatsen in Oost-Nederland, omdat hier iets aan de hand is. Dat is iets meer dan 6% van de plaatsen. Voor Nederland als geheel ligt dit op 9%. Hengelo, Ede, Kampen, Duiven en Putten zijn de grootste plaatsen hiervan. ‘Dieren’ is het grootste probleem. Voor sommige analyses zijn deze plaatsen weggelaten (bij het berekenen van de gemiddelde sterkte van relaties bijvoorbeeld), maar waar mogelijk zijn ze meegenomen (op kaarten etc.), omdat deze plaatsen t


	Externe gerelateerdheid
	Figuur 2.12 laat de externe gerelateerdheid van de plaatsen in Oost-Nederland zien, ofwel het aantal relaties per plaats in Oost-Nederland met plaatsen buiten Oost-Nederland. 
	Uiteraard domineren in absolute zin de relaties van de grote plaatsen in Oost-Nederland met de grootste plaatsen buiten Oost-Nederland het beeld. Dat komt door de omvang van de plaatsen en zoals bekend, liggen in de Randstad de vier grootste steden van Nederland. De bovenste negen posities in de Top 25 aan gerelateerdheid met plaatsen in Oost-Nederland worden dan ook ingenomen door Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het is opvallend dat de relaties met de grote plaatsen in de Zuidvleugel (Rotterdam 
	Talrijke externe relaties vanuit Oost-Nederland zijn er met: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Groningen (vooral van Groningen en Zwolle en verassend genoeg nog meer van Groningen en Nijmegen).

	• 
	• 
	• 

	Breda (vooral van Arnhem en Breda en van Breda en Zwolle).

	• 
	• 
	• 

	Eindhoven (vooral van Eindhoven en Nijmegen en van Eindhoven en Zwolle, relaties die elkaar qua geringe relatieve gerelateerdheid in omvang weinig ontlopen). 

	• 
	• 
	• 

	Maastricht (vooral van Arnhem en Maastricht).


	Kortom, de Randstad domineert, in absolute zin, in de externe relaties van Oost-Nederland op internet. Flevoland, hoewel dichtbij Oost-Nederland, vertoont in deze analyse geen sterke verbondenheid met het landsdeel. De gerelateerdheid van plaatsen in deze provincie met Oost-Nederland is gering. Op grond van de cultuurhistorische verbondenheid tussen beide gebieden zou men een sterkere gerelateerdheid verwachten.
	Door de aantallen per relatie te corrigeren voor het inwonertal en de onderlinge afstand tussen de plaatsen (conform het zwaartekrachtmodel) krijgt men zicht op de relatieve gerelateerdheid. Dan blijken de patronen er anders uit te zien. Het is dan niet de Randstad die domineert, zo is relatief gezien de relatie tussen Deventer en Middelburg het sterkst, gevolgd door Arnhem en Middelburg. Deze relatie valt mogelijk te verklaren doordat in beide plaatsen rechtbanken gevestigd zijn en de plaatsen een bestuurl
	Opvallend is dat de steden van de Randstad (los van Haarlem) niet terugkomen in de lijst van relatief sterke relaties. Middelgrote plaatsen uit het hele land blijken relatief gezien sterker verbonden te zijn met Oost-Nederland dan absoluut. Arnhem en Zwolle zijn de plaatsen die het vaakst voorkomen in de top 25 sterkste relatieve relaties. We zien een breed palet aan bestemmingen van middelgrote steden uit heel Nederland. De 25 externe relaties die relatief gezien het minst sterk zijn, worden gedomineerd do
	Opvallend is hoe vaak Ede voorkomt in de top 25 zwakke relatieve relaties. Van de 25 meest zwakke relaties komt Ede negen keer voor. Ede is dus niet sterk verbonden op nationale schaal. Wat verder opvalt is dat de grotere plaatsen van Twente ondervertegenwoordigd zijn in de nationale netwerken. Ook de centrumplaats van de Achterhoek blijft achter. Ook deze uitkomst stemt overeen met de analyse van de fysieke verplaatsingen.
	Figuur 2.13 Interne gerelateerdheid van plaatsen in Oost-Nederland, maart 2017. 
	Figuur 2.13 Interne gerelateerdheid van plaatsen in Oost-Nederland, maart 2017. 


	Er tekent zich een patroon af waarin plaatsen in het oostelijke deel van Oost-Nederland minder sterk verbonden zijn met plaatsen buiten Oost-Nederland, met uitzondering van Hengelo (in Overijssel). De centraal gelegen delen van Oost-Nederland zijn sterker aangehaakt op de rest van Nederland. Arnhem is een gateway voor het landsdeel. Zowel absoluut als relatief is de plaats het sterkst verbonden met Nederland. Ook Zwolle doet het goed en heeft relatief gezien ook veel relaties binnen Nederland. Nijmegen is i
	Interne gerelateerdheid
	Naast de externe gerelateerdheid zijn de relaties binnen Oost-Nederland in kaart gebracht en vervolgens geanalyseerd. De meeste relaties tussen de steden in Oost-Nederland zijn behoorlijk sterk. Oost-Nederland is dus een samenhangend landsdeel. Figuur 2.13 laat onomstotelijk de betekenis zien van de gerelateerdheid langs de A50-as, van Nijmegen tot Zwolle langs de IJssel. In absolute zin domineert dit langgerekte netwerk het landsdeel Oost-Nederland. De analyse van de relaties sluit aan bij die van de strom
	De regio’s van Oost-Nederland laten ook verschillen zien qua interne gerelateerdheid. De drie regio’s Cleantech, Twente en Zwolle laten meer interne gerelateerdheid zien. Twente kent een sterk verweven patroon, waarbij vele plaatsen in de regio een oriëntatie hebben op meerdere plaatsen (zie figuur 2.14 a). Waarschijnlijk heeft dat een cultuurhistorische reden, Twente is in dit opzicht het Friesland van het Oosten. Het ruimtelijke patroon van gerelateerdheid in de Cleantech regio is polycentrisch, waarbij v
	Netwerkpositie en ‘performance’
	De plaatsen van Oost-Nederland hebben een verschillende netwerkpositie. Deze netwerkpositie wordt gemeten aan de hand van het gemiddeld aantal relaties per inwoner. Veel relaties per inwoner betekent een sterke netwerkpositie. Naast het aantal relaties is het van belang met welke plaatsen men een relatie heeft. De netwerkpositie van plaatsen kan variëren met het schaalniveau; de positie binnen de regio, in Oost-Nederland of op nationaal niveau kan verschillen. Maar er is ook gekeken naar de totale netwerkpo
	Allereerst kijken we naar het functieniveau, gemeten aan de hand van het aantal banen per inwoner. Uit de analyse blijkt dat plaatsen die sterk nationaal gerelateerd zijn meer banen hebben dan verwacht kan worden op basis van het aantal inwoners. Ook bij een gerelateerdheid binnen Oost-Nederland lijkt dit patroon zich - zij het in mindere mate - af te tekenen. Gerelateerdheid levert dus extra banen op.
	De stedelijke structuur heeft ook impact op het aantal functies. Figuur 2.15 laat het functieniveau zien van plaatsen in de stedelijke invloedsfeer (grijs) en plaatsen buiten de stedelijke invloedsfeer (wit). Plaatsen die in de invloedssfeer liggen van een grote centrumstad, hebben minder functies dan verwacht. Er is dan dus sprake van een ‘agglomeration shadow’. Wanneer een plaats nabij een centrale stad ligt, ligt het functieniveau (in dit geval het aantal banen) lager. Het aantal functies in gebieden zon
	Wat betreft de ontwikkeling van het aantal banen ziet het patroon er diffuser uit. Grotere steden die goed verbonden zijn op nationaal niveau laten een sterke toename zien van het aantal banen. We concludeerden al dat gerelateerdheid plaatselijk tot meer banen leidt, maar dat geldt dus ook voor plaatsen die deel uitmaken van netwerken op landsdelige en nationale schaal. Centrumsteden die sterk verbonden zijn binnen de eigen regio laten juist een minder sterke groei zien van het aantal banen. Zo lijken sterk
	De ontwikkeling van de bevolking laat eenzelfde patroon zien als het gaat om de impact van de nationale netwerkpositie. Plaatsen met sterke nationale relaties laten een sterkere bevolkingsontwikkeling zien dan plaatsen die een minder sterke nationale netwerkpositie hebben. In dit geval nemen ze de plaatsen nabij de centrumstad wel mee. De ontwikkeling van de bevolking van plaatsen nabij een centrumstad lijkt iets positiever. Plaatsen met een sterke netwerkpositie binnen de eigen regio ervaren ook een snelle
	Vooral voor grote steden is een goede netwerkpositie van levensbelang. Hoe sterker de netwerkpositie voor deze plaatsen, hoe meer functies ze hebben en hoe hoger de groei is. Hierbij is nationale verbondenheid belangrijker dan regionale verbondenheid. Voor veel plaatsen betekent een regionale verbondenheid vaak een sterke afhankelijkheid van de centrumstad. Het ontbreken van sterke verbondenheid op dit niveau kan ook beschermend werken. Een tussenpositie waarbij een plaats wel de competitie ervaart, maar on
	Wonen en werken moeten steeds meer los van elkaar worden gezien aangezien ze een ander soort ontwikkeling doormaken. Sommige gebieden ontwikkelen zich als werkgebied en sommige ontwikkelen zich als woongebied. Plaatsen in de invloedsfeer van de centrumstad zien een groei in het aantal inwoners, maar het functieniveau blijft achter als een plaats geen sterke relaties heeft.
	Conclusies - Gerelateerdheid van plaatsen
	Oost-Nederland is een lappendeken van interessante en diverse regio’s. Er zijn regio’s die sterk samenhangen, functioneel maar ook cultureel. Deze regio’s geven een unieke eigenheid aan Oost-Nederland. Het is daarom van belang deze regio’s enigszins te beschermen. Andere regio’s blijken niet zo verbonden te zijn buiten de eigen regio. De externe samenhang is beperkt. Zoals Twente en de Achterhoek. Deze regio’s zijn wat betreft hun economie voor een belangrijk deel aangewezen op hun eigen kracht. En minder o
	Op de schaal van het landsdeel Oost-Nederland komt de centrale as van Noord (Zwolle) naar Zuid (Nijmegen) in meerdere analyses in deze tweede versie van Kracht van Oost naar voren. Deze zone is dynamisch. Er is veel groei van werkgelegenheid en bevolking. Vooral de steden in deze zone zijn goed verbonden met de rest van Nederland, onder meer met de nationale economische kernzones van de Randstad en die in Noord-Brabant. 
	Oost-Nederland kan kansen benutten door in te zetten op het aantrekken van hoogopgeleide kenniswerkers. Het kwalitatief hoogwaardige en goed bereikbaar woonmilieu in zowel het landelijke als stedelijke gebied in Oost-Nederland is daarbij van strategische betekenis. Vanuit de centrale as zijn alle werkgebieden in Oost-Nederland met auto of openbaar vervoer te bereiken, mits er voldoende aftakkingen in oostelijke en westelijke richting zijn. Dit draagt bij aan het oplossen van de mismatch op de landsdelige ar
	Aan de hand van de ‘toponym co-occurance’ methode tekenen zich de institutionele, culturele en functionele netwerken van de 21e eeuw af.  De methode laat zien dat netwerken soms positief uitwerken voor plaatsen, maar dat er ook negatieve effecten plaatsvinden. In meer algemene zin laten grote en middelgrote plaatsen in Oost-Nederland met een goede gerelateerdheid een sterkere groei van de werkgelegenheidsfunctie zien. Voor kleinere plaatsen zit dit verband juist andersom in elkaar. In Oost-Nederland moet da
	Ontwerpend onderzoek naar het thema Verbinding
	Voorkom kannibalisme van vervoerssystemen
	Goede externe verbindingen zijn nodig voor het verversen van de arbeidsmarkt en het productiesysteem van de regio’s in Oost-Nederland en voor het inbrengen van nieuwe ideeën. Dit zijn in de regel niet-dagelijkse systemen. Zorg dat deze externe verbindingen de regio niet kannibaliseren door te voorkomen dat ze massaal voor dagelijks verkeer worden gebruikt.
	Het gaat daarbij om een goede balans tussen enerzijds de bestaande agglomeraties meer massa te laten ontwikkelen, bijvoorbeeld door te verdichten en daarnaast slim spoor- en wegverbindingen te optimaliseren voor de benodigde aanvulling in kennis en kunde van buiten.
	Herwaardering van nabijheid
	Hoe meer banen en voorzieningen en inwoners zich binnen fietsafstand (drie kilometer) bevinden, hoe minder kilometers ze dagelijks hoeven te maken. Iemand in Hengelo reist meer dan iemand in Den Haag, maar weer minder dan iemand in Heerde. De coronatijd laat bovendien een herwaardering van die nabijheid zien.
	Het bevorderen van reizen door bijvoorbeeld reiskostenforfait en investeringen in infra leidde ertoe, dat de dagelijkse reisafstand van de gemiddelde Nederlander toenam van 11,7 kilometer in 1985 tot ruim 22 kilometer nu. Steden en regio’s binnen Oost-Nederland zullen onderling goed moeten kunnen integreren om het geheel sterker te maken en mismatches binnen regio’s te voorkomen. Maar om ongebreidelde ontwikkeling van pendel over langere afstand te voorkomen en noodzakelijke pendel zoveel mogelijk te kunnen
	Stel verstedelijking bij stations centraal
	Oost-Nederland kenmerkt zich door een tamelijk geordend netwerk van verstedelijking. Vrijwel alle grote steden en kernen zijn verbonden met een station. Binnen tien minuten fietsen van een station bevinden zich in Oost-Nederland ruim driekwart van de banen en meer dan tweederde van de inwoners. Stationsgebieden zijn de best bereikbare plekken voor iedereen; ongeacht je favoriete vervoermiddel of je leeftijd. Stel ze daarom centraal. De landschappen blijven daarmee ook veel opener dan elders. Dat vormt een k
	Maak werk van “IJsselstad”
	Binnen Oost-Nederland zien we een stedenband die midden in het landsdeel, langs de IJssel, als een ruggengraat een noord-zuid-as vormt, een concept: “IJsselstad”, zeven steden van Kampen tot en met Nijmegen. Die vertegenwoordigen meer dan een kwart van de inwoners en van de werkgelegenheid van Oost-Nederland. Onderling zijn ze goed verbonden door weg en spoor. Bovendien zijn er knopen waar belangrijke internationale assen deze stedenband kruisen. Zo ligt het knooppunt Arnhem bovendien op een ICE-verbinding.
	Verdere ontwikkeling van deze stedenband kan gebeuren door:
	• 
	• 
	• 
	• 

	de woningbouw en werkgelegenheidsontwikkeling zo veel als mogelijk te concentreren op de OV-locaties binnen deze steden.

	• 
	• 
	• 

	daarnaast kunnen nieuwe ontwikkelingen het draagvlak voor OV- en fietsinvesteringen van bestaande wijken vergroten.

	• 
	• 
	• 

	in aanvulling kunnen reeds goed bereikbare stationsgebieden in kleinere kernen dienen.


	Als risico’s gelden een mogelijke wens om van “IJsselstad” één dagelijks systeem te willen maken en het plannen van nieuwe grootschalige uitbreidingen buiten de steden en kernen. Dat gaat immers ten koste van de belangrijkste vestigingsfactoren: de nabijheid en het landschap.
	Door - waar nog nodig - Twente, de Achterhoek, de Veluwe en de Betuwe goed te verbinden met de stedenrij kunnen deze ook profiteren van de voordelen van een florerende “IJsselstad”.
	Conclusies - Over het thema Verbinding
	We sluiten af met vijf strategische aandachtspunten voor nieuwe en strategische verbindingen.
	Versterking en integratie van technologieclusters
	Versterking en integratie van technologieclusters

	Voor Oost-Nederland zijn drie technologieclusters van bovenmatig belang voor het vergroten van het regionale concurrentievermogen: material tech, agri tech en health tech (zie RIS3-rapport, 2020). Het Kracht van Oost onderzoek getuigt van de ambitie in Oost-Nederland om de economie op een hoger technologisch niveau te trekken en daarmee de internationale concurrentiekracht van het bedrijfsleven in Oost-Nederland te versterken. Het realiseren van deze ambitie vereist niet alleen het beleidsmatig aanbrengen v
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	1 
	1 
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	Aanduidingen van bedrijfs- of economische sectoren worden vrij willekeurig in het Nederlands of Engels en dan nog verschillend gespeld. In dit deel van het rapport is ervoor gekozen om ze zoveel mogelijk eenduidig in het Engels en met kleine letter te spellen. Een uitzondering daarop is fotonica en niet photonics, omdat vrijwel uitsluitend de Nederlandse term gebezigd wordt.




	 
	Agri tech kent in Wageningen een kenniscentrum van wereldklasse. Het Wageningen-cluster kent zelf wereldwijde relaties. Uit de kaart met externe gerelateerdheid van plaatsen in Oost-Nederland (zie figuur 2.12) blijkt dat Wageningen en Ede veel relaties hebben met zowel Amsterdam als Rotterdam. Beide plaatsen blazen hun partijtje mee in de netwerken op landelijke schaal. Op regionale schaal zijn er ook relaties met Arnhem en Nijmegen. De positie van Wageningen en Ede als centrum van een uitgebreide regionale
	Health tech is vooral geconcentreerd in de regio Arnhem-Nijmegen en daarnaast enigszins in de andere grotere steden in Oost-Nederland. Ook dit technologiecluster stuit op tekortschietende regionale massa, vooral in relevante, gespecialiseerde arbeidsmarkten. Gezien de sterk stedelijke oriëntatie van bedrijven en diensten binnen het cluster zijn vooral interstedelijke verbindingen van belang om meer massa en synergie te kunnen maken. Ook kan dit cluster in Arnhem-Nijmegen profiteren van de komst van nieuwe i
	Versterking van de kennis-ondersteunende 
	Versterking van de kennis-ondersteunende 
	diensteneconomie: de centrale A50-as

	De intermediaire, kennisintensieve diensteneconomie (financiële en zakelijke diensten) in Oost-Nederland is sterk geconcentreerd in de as Arnhem-Apeldoorn-Zwolle. Deze centrale stedelijke as fungeert zakelijk als dienstencentrum voor de gehele Oost-Nederlandse bedrijvenmarkt. Omdat de betreffende diensten gevoelig zijn voor agglomeratie-voordelen, zal de centrale as, gezien ook de beperkte massa van de afzonderlijke steden, zakelijk als een geheel moeten kunnen functioneren. Binnen die as is sprake van een 
	Vanuit het oogpunt van de kennis-ondersteuning is relevant, dat de rol van Utrecht als zakencentrum voor de Oost-Nederlandse markt toeneemt. Vooral Arnhem ondervindt op bedrijven- en arbeidsmarkten concurrentie van Utrecht. Naarmate de ontwikkeling van bovengenoemde tech clusters en de interregionale integratie van daarvoor relevante arbeidsmarkten meer succesvol wordt, zal ook de rol van de centrale zakelijke as, incluis de positie van Arnhem, sterker kunnen worden.
	Beroepsbevolking: regionale mismatches en pendel als 
	Beroepsbevolking: regionale mismatches en pendel als 
	oplossing

	Oost-Nederland kent, net als het noorden en zuiden van Nederland, majeure en toenemende knelpunten ten aanzien van de beroepsbevolking. Dit houdt verband met de grote aantrekkingskracht van vooral de noordelijke Randstad op jong talent en de snelle vergrijzing van de bevolking in de grensstreken. Binnen Oost-Nederland vormen vooral Nijmegen, Arnhem en Wageningen e.o. belangrijke assets: de jonge en gemiddeld genomen hoger geschoolde beroepsbevolking trekt (ook) naar deze steden. Tegelijkertijd groeit de eco
	Synergie tussen stad en land
	Synergie tussen stad en land

	Landelijke gebieden en kleinere kernen spelen in grote delen van Oost-Nederland demografisch en economisch een hoofdrol, meer dan elders in Nederland. Vooral het westen van het landsdeel wordt gekenschetst door vitale, ondernemende lokale gemeenschappen. De steden zijn uiteraard belangrijk als centra voor consumenten-voorzieningen, zakelijke diensten en kennis, maar het economische, sociale en culturele leven in Oost-Nederland is nadrukkelijk ook op middelgrote kernen gericht. Het leefklimaat in de vele bos
	Vooral ten oosten van de IJssel vormt het landelijke gebied in toenemende mate een woongebied voor hen die in de stad werken. Er is hier sprake van toenemende taakverdeling en synergie tussen stad en land, binnen relatief uitgestrekte Daily Regional Systems’. Dit geeft enerzijds kansen voor landelijke kernen die kampen met vergrijzing en terugval van voorzieningen en traditionele economische activiteiten, maar stelt anderzijds nieuwe eisen aan decentrale bereikbaarheid. Het bereikbaarheidssysteem in Oost-Ne
	Synergie tussen de steden
	Synergie tussen de steden

	Naar verhouding van de landsdelige bevolking als geheel mist Oost-Nederland in zekere zin een echt centrale stad, zoals Groningen in het noorden en Eindhoven in het zuiden. Omdat de geavanceerde kennis- en diensteneconomie sterk steunt op stedelijke agglomeratievoordelen moet het gemis aan een grote en centrale agglomeratie kunnen worden gecompenseerd door interstedelijke synergie en borrowed size. De regio Arnhem-Nijmegen kent wat dat aangaat weliswaar flinke stedelijke massa en trekt daardoor veel jongere
	 

	Deze analyse geeft aan dat toename van interstedelijke integratie voor Oost-Nederland economisch heilzaam zal werken, vergelijkbaar met de interstedelijke integratie in BrabantStad-verband. In Brabant is de feitelijke integratie veel verder gevorderd dan in Oost-Nederland. Hier ligt een flinke beleidsuitdaging, zowel op landsdelig als nationaal niveau. 
	3. Vernieuwing
	De economie en arbeidsmarkt in Oost-Nederland komen overeen met die van Nederland als geheel (figuur 3.1). Er zijn slechts op enkele punten kleine verschillen. Zo is in Oost-Nederland de werkgelegenheid in de industrie en overige diensten oververtegenwoordigd en in de zakelijke diensten ondervertegenwoordigd. Dat de industrie terrein verloren heeft en de diensten gewonnen, is in overeenstemming met de landelijke ontwikkeling.
	Op hoofdlijnen heeft de economie van Oost-Nederland na 2010 een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt als de rest van het land (figuur 3.2). Tussen 2000 en 2010 liep Oost-Nederland nog wat voor op de groei van Nederland. Dit geldt niet alleen voor de groei van de werkgelegenheid, maar ook voor die van het bruto regionaal product (BRP). Dit is een gangbare maat voor regionaal economische prestaties. Al is er in toenemende mate kritiek op deze maat (hoofdstuk 5).
	Ook op een aantal andere sociaaleconomische indicatoren presteert Oost-Nederland vergelijkbaar met de rest van het land (figuur 3.3). Zo is de werkgelegenheidsfunctie nagenoeg gelijk aan Nederland. Per honderd mensen in de beroeps-bevolking zijn er circa 96 arbeidsplaatsen. Ook voor het besteedbare inkomen zijn de verschillen tussen Oost-Nederland en het Nederlands gemiddelde klein. In Oost-Nederland ligt het percentage werkloosheid met 3,1% zelfs iets lager dan gemiddeld in Nederland (3,4%). Alleen de prod
	Figuur 3.1 Sectorstructuur Oost-Nederland vergeleken met NederlandBron: LISA
	Figuur 3.1 Sectorstructuur Oost-Nederland vergeleken met NederlandBron: LISA
	 



	De stand en ontwikkeling van de economie in Oost-Nederland zijn dus goed vergelijkbaar met die van Nederland als geheel, echter als het gaat om innovatie en kenniseconomie zijn er aandachtspunten. Oost-Nederland heeft het karakter van een toegepaste kennis- en kunde-economie met een beperkt aantal onderzoekspecialisaties. Het MBO-middensegment vormt de ruggengraat van de vraag naar arbeid. Het gevolg hiervan is dat er in Oost-Nederland vooral een tekort is aan technici en ICT-experts. Het regionale bedrijfs
	 
	Het RIS3-rapport (2020) zet in op het versterken van het innovatie-ecosysteem door middel van een slimme specialisatiestrategie en is de basis voor het EFRO-Operationeel Programma 2021-2027. Het RIS3-rapport biedt een onderbouwde prioritering voor investeringen in innovatie in Oost-Nederland en kiest ervoor alleen te investeren in die innovaties, waarvoor Oost-Nederland concurrentievoordeel heeft. Aansluiten bij missiegedreven maatschappelijke opgaven en sleuteltechnologieën staat hierbij voorop. Hierbij wo
	 
	Het RIS3-rapport stelt voor om verdere specialisatie te richten op drie crossovers met in totaal negen kansrijke technologievelden. De crossovers zijn manufacturing & material tech, prevention & medtech en sustainability & food tech (figuur 3.4). De selectie komt voort uit een uitgebreide deskresearch van de krachten en uitdagingen van Oost-Nederland, interviews met belanghebbenden en meerdere strategiesessies met belanghebbenden en betrokkenen bij innovaties in Oost-Nederland.
	In het kader van de tweede ronde van Kracht Oost staat de selectie uit RIS3 centraal in twee onderzoeken. Ron Boschma en Pierre-Alexandre Balland hebben de economische potenties van Oost-Nederland door middel van een kwantitatieve analyse in beeld gebracht. Lagendijk, Werner, Van Gils, Flooren, De Vor en Veldhuizen onderzochten in hoeverre regionale initiatieven in Oost-Nederland al zijn gericht op de in RIS3 gekozen specialisaties.
	Eerste stap: identificeren van ontwikkelingspotenties
	De kwantitatieve identificatie van ontwikkelingspotenties van Boschma en Balland is een eerste stap op weg naar een op monitoring gericht innovatiebeleid, dat bij de Europese Unie sterk de voorkeur heeft. Onderdeel van het onderzoek is een toets op de ontwikkelingswaardigheid van de RIS3-crossovers. De door Boschma en Balland gekozen benadering via patentering brengt de potenties voor vernieuwing scherper in beeld dan de traditionele benadering via sectoren. Zo komen ook veelbelovende technologievelden in b
	 
	Volgens de evolutionaire benadering in de economie en geografie ontstaan succesvolle economische activiteiten niet zomaar ergens. Ze bouwen voort op bestaande in het verleden opgebouwde kennis en vaardigheden in hun vestigingsregio. We noemen dit proces gerelateerde diversificatie. De belangrijkste veronderstelling is dat de kans op succes van nieuwe activiteiten groter is naarmate ze beter aansluiten op de in een regio opgebouwde competenties. Gerelateerde diversificatie biedt de regionale economie niet al
	In elke regio zou het innovatiebeleid zich bij voorkeur moeten richten op gerelateerde en tevens complexe activiteiten (kwadrant rechtsboven in figuur 3.5). Deze activiteiten zijn het meest veelbelovend vanuit het perspectief van de regionale economie. Gerelateerde, maar niet complexe activiteiten (kwadrant rechtsonder) zijn eveneens kansrijk. Stimulering ervan is een reële optie. Het brengt weinig risico’s met zich mee, maar levert wel een geringe bijdrage aan de ontwikkeling van de regionale (kennis)econo
	Om te kunnen beoordelen in welk kwadrant de activiteiten van de in RIS3 geselecteerde crossovers zich bevinden, gebruiken Boschma en Balland zowel gegevens over de werkgelegenheid per bedrijfstak in 2018, als over de in de periode 2014-2018 toegekende patenten. De analyse van patenten is een goede aanvulling op de in beleidsonderzoek gebruikelijke analyses van bedrijfstakken, omdat veel nieuwe kennis wordt opgeslagen in patenten. Nadeel is dat het beeld wat eenzijdig is, omdat patenten vooral betrekking heb
	 
	Figuur 3.6 geeft een beeld van in de periode 2014-2018 in Oost-Nederland toegekende patenten. Het grootste gedeelte van de patenten heeft betrekking op chemie en machinebouw. In Gelderland zijn aanzienlijk meer patenten toegekend dan in Overijssel.
	Boschma en Balland gebruiken dezelfde methode als Evert Meijers om gerelateerdheid in beeld te brengen, namelijk de ‘co-ocurrence’ methode (hoofdstuk 2). Bij Meijers gaat het om de vraag hoe vaak plaatsen samen voorkomen in hetzelfde webdocument (‘tekst corpus’), terwijl het bij Boschma en Balland in eerste instantie gaat om de vraag hoe vaak technologieën in combinatie worden genoemd in een patent. Hoe vaker technologieën voorkomen op een patent, hoe meer gerelateerd ze zijn. Voor bedrijfstakken geldt: hoe
	Figuur 3.6 Verdeling van patenten over technologiegebieden (2-digit) in Oost-Nederland (2014-2018)Bron: Boschma en Balland (2020)
	Figuur 3.6 Verdeling van patenten over technologiegebieden (2-digit) in Oost-Nederland (2014-2018)Bron: Boschma en Balland (2020)
	 
	 



	De tweede dimensie, die van de complexiteit, wordt voor technologievelden gemeten aan de hand van het aantal componenten dat wordt gecombineerd in patenten. De mate van complexiteit van een sector hangt samen met de ruimtelijke uniciteit en de stedelijke concentratie van een sector. Management, consultancy, media en ICT-activiteiten worden tot de meest complexe activiteiten gerekend. Bij sectoren is de regionale specialisatie minder uitgesproken dan bij patenten en daarmee ook minder onderscheiden.
	Figuur 3.7 Ontwikkelingspotenties in technologievelden in 
	Figuur 3.7 Ontwikkelingspotenties in technologievelden in 
	Figuur 3.7 Ontwikkelingspotenties in technologievelden in 
	Oost-Nederland 
	 
	Bron: Boschma en Balland (2020)



	De analyse van de patenten laat zien dat Oost-Nederland op grond van gerelateerdheid vooral kansrijk is in technologie-velden die minder complex zijn (figuur 3.7). Het aantal veelbelovende technologievelden (sterk gerelateerd en complex) is beperkt. Veelbelovende technologievelden op basis van patentering zijn in Oost-Nederland de voedingsmiddelen-chemie, biotechnologie, organische fijnchemie en farmaceutische producten. Van deze vier technologievelden is organische fijnchemie bovendien ondervertegenwoordig
	Behalve veelbelovende technologievelden zijn er ook kansrijke technologievelden (gerelateerd maar minder complex). Dit zijn milieutechnologie, macromoleculaire chemie en polymeren, materialen en metallurgie, textiel en papiermachines, basismaterialenchemie, oppervlaktetechnologie en coating en overige specialistische machines. Deze technologievelden zijn goed ingebed in de regionale economie van Oost-Nederland - in beide provincies - en er is sprake van regionale specialisatie. Ook voor deze kansrijke techn
	Figuur 3.8 Ontwikkelingspotenties RIS3-crossovers in Oost-Nederland Bron: Boschma en Balland (2020)
	Figuur 3.8 Ontwikkelingspotenties RIS3-crossovers in Oost-Nederland Bron: Boschma en Balland (2020)
	 



	Het RIS3-rapport kiest ervoor niet in alle kansrijke technologievelden te investeren. Op basis van deskresearch en interviews met (regionale) deskundigen zijn er negen crossovers geselecteerd waarin men veel potentie ziet. Het technologieveld eiwittransitie & voedseltechnologie is binnen Oost-Nederland volgens het onderzoek van Boschma en Balland het meest veelbelovend (figuur 3.8). Het is een complex technologieveld uit de crossover sustainability & food tech. Oost-Nederland is al behoorlijk gespecialiseer
	 
	De drie technologievelden (innovaties voor prevention en medtech & connected health en personalised health & nutrition) op het gebied van prevention & medtech vallen in het segment risicovol. Het zijn op zich complexe technologievelden, maar ze zijn nog slecht ingebed in de regionale economie van Oost-Nederland. Bovendien zijn deze technologievelden ondervertegenwoordigd in Oost-Nederland gerekend naar verleende patenten. 
	 
	Opnieuw is er een duidelijk verschil tussen de twee provincies. De als veelbelovend en kansrijk geïdentificeerde technologievelden zijn alleen binnen Gelderland sterk gerelateerd met verwante technologievelden. In Overijssel is de gerelateerdheid binnen deze technologievelden laag. De beste kansen voor Overijssel liggen op de technologievelden smart industry & industry 4.0 en new sustainable & advanced materials. In Gelderland heeft het technologieveld medtech & connected health wel ontwikkelingsperspectiev
	Figuur 3.9 Ontwikkelingspotenties topsectoren  RIS3-crossovers in Oost- NederlandGebaseerd op werkgelegenheidsgegevensBron: Boschma en Balland (2020)
	Figuur 3.9 Ontwikkelingspotenties topsectoren  RIS3-crossovers in Oost- NederlandGebaseerd op werkgelegenheidsgegevensBron: Boschma en Balland (2020)
	 
	 



	De analyse van de ontwikkelingspotenties voor de drie topsectoren die de grootste bijdrage leveren aan vernieuwingen in de drie crossovers uit RIS3, laat eenzelfde beeld zien (figuur 3.9). Ook voor de topsectoren high tech systems & materials (HTSM), agri-food en life science & food gaat het negatieve verband tussen gerelateerdheid en complexiteit op. Hierdoor ontbreken binnen de topsectoren veelbelovende sectoren in het kwadrant met hoge gerelateerdheid en hoge complexiteit. In de topsector HTSM zijn verva
	Ook buiten de topsectoren komen noch in Gelderland, noch in Overijssel veelbelovende sectoren voor (figuur 3.10) die en sterk gerelateerd zijn en complex. Wel kennen beide provincies in het kwadrant rechtsonder veel kansrijke bedrijfstakken, waarin Oost-Nederland al is gespecialiseerd. Hierbij gaat het vooral om industriële bedrijfstakken. De analyses laten tevens zien dat de regionale economie van Oost-Nederland divers is. Er bestaan verschillen tussen de twee provincies wat betreft kansrijke activiteiten.
	Tweede stap: faciliteren van het regionaal organiserend vermogen
	Lagendijk e.a. hebben hun onderzoek gericht op het organiserend vermogen van Oost-Nederland. Er is een inventarisatie gedaan van de bestaande actieve initiatieven van Oost-Nederland. Daarbij is gezocht naar regionale sterktes en verscheidenheid. Deze inventarisatie is vergeleken met de crossovers van het RIS3-rapport. De kern van organiserend vermogen is samenwerking tussen actoren in netwerken, gericht op het realiseren van maatschappelijke doelen. De specifieke aandachtspunten zijn: de sectorale gerichthe
	In hoogtechnologische netwerkeconomieën levert organiserend vermogen een belangrijke bijdrage aan economische kracht. Dit vermogen bestaat uit triple helix-, cluster-, netwerk- en competenties- (‘skills’) gerichte organisaties. Maar ook incubators, fieldlabs en bedrijvenparken maken er deel van uit. In dergelijke verbanden bouwen bedrijven en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties aan afgestemde innovatie- en investeringsactiviteiten. Ze doen dat met een gedeelde strategische focus. 
	 
	Organiserend vermogen is een combinatie van faciliteren van bovenaf en organisatiekracht van onderop. Het omvat wat in termen van de slimme specialisatiestrategie heet het ‘entrepreneurial discovery proces’ vanuit de eigen regio. Een essentieel inzicht daarbij is dat de overheid niet vooraf inhoudelijk stuurt op die specialisatie, maar dit overlaat aan bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het identificeren van ontwikkelingspotenties vindt plaats in het brede verband van het organiserend vermogen. Wel
	Tegen de achtergrond van de beoogde versterking van het regionale innovatie-ecosysteem hebben Lagendijk e.a. in beeld gebracht welke initiatieven door het organiserend vermogen in Oost-Nederland tot stand zijn gekomen. Zij zijn op zoek gegaan naar regionale sterktes en verscheidenheid: de regionale ‘couleur locale’. Hierbij is gekozen voor een brede ‘bottom-up’ inventarisatie, met de opdracht zoveel mogelijk relevante initiatieven mee te nemen. In de analyse confronteren de auteurs de uitkomst met de region
	 
	De inventarisatie in het kader van Kracht van Oost is een eerste, verkennende stap voor een eventuele verdere studie naar organiserend vermogen. Inzicht wordt geboden in het typen initiatieven, de regionale spreiding van initiatieven en de belangrijkste doelgroepen van de initiatieven. Het feitelijke functioneren en de effecten op de regionale specialisatie blijven nog buiten beschouwing. De vraag in hoeverre in Oost-Nederland sprake is van competitief organiserend vermogen dat bijdraagt aan versterking van
	 
	Vanwege het accent op regionale specialisatie inventariseert de studie regionale (bovengemeentelijke) initiatieven. Geselecteerde initiatieven zijn gericht op innovatie, op ontwikkeling van waardeketens en op ondersteuning van bedrijven. Voorwaarde is dat een initiatief specialisatie direct (via crossover-/sectorprofiel) of indirect (door missie en activiteiten) beïnvloedt. De data zijn verzameld op het internet door middel van zoektermen zoals clusters, netwerken, Triple Helix, incubator en door het raadpl
	De inventarisatie brengt in beeld (zie tabel 3.1):
	• 
	• 
	• 
	• 

	van welk type partnerschap sprake is

	• 
	• 
	• 

	hoeveel partners deelnemen

	• 
	• 
	• 

	in hoeverre sprake is van provinciale sturing

	• 
	• 
	• 

	of initiatieven zijn ingebed in een regionaal programma

	• 
	• 
	• 

	op welke sector een initiatief zich richt (met specifieke aandacht voor de topsectoren, de in RIS3 benoemde crossovers en de door Boschma en Balland geïdentificeerde potenties)

	• 
	• 
	• 

	wat het doel is van een initiatief.
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	Naam
	Naam
	Naam
	Naam

	Initiatiefnaam
	Initiatiefnaam


	Locatie
	Locatie
	Locatie

	Toegedeeld aan één van de standaard subregio's van Oost-Nederland: Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Cleantech regio, Food Valley, Noord-Veluwe, Rivierenland, Twente en Regio Zwolle, of omschreven als 'Bovenregionaal'
	Toegedeeld aan één van de standaard subregio's van Oost-Nederland: Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Cleantech regio, Food Valley, Noord-Veluwe, Rivierenland, Twente en Regio Zwolle, of omschreven als 'Bovenregionaal'


	Gewicht
	Gewicht
	Gewicht

	Indeling in vijf wegingscategorieën, gebaseerd op aantal partners/leden (1. <20; 2. 20-49;3.50-100; 4. >100; 5). Regiobreed, gevolgd door een kwalitatieve validatie
	Indeling in vijf wegingscategorieën, gebaseerd op aantal partners/leden (1. <20; 2. 20-49;3.50-100; 4. >100; 5). Regiobreed, gevolgd door een kwalitatieve validatie


	Aard van initiatief en partnership
	Aard van initiatief en partnership
	Aard van initiatief en partnership

	Triple Helix; eigenstandig programma, Science-/bedrijvenpark*; netwerk*; incubator*; field lab* (* ='clusterinitiatief')
	Triple Helix; eigenstandig programma, Science-/bedrijvenpark*; netwerk*; incubator*; field lab* (* ='clusterinitiatief')


	Overheidsbetrokkenheid
	Overheidsbetrokkenheid
	Overheidsbetrokkenheid

	Initiatief met directe provinciale betrokkenheid en/of inbedding in Regiodeal (andere vormen van betrokkenheid worden als te indirect beschouwd en zijn niet meegenomen)
	Initiatief met directe provinciale betrokkenheid en/of inbedding in Regiodeal (andere vormen van betrokkenheid worden als te indirect beschouwd en zijn niet meegenomen)


	Sector
	Sector
	Sector

	Toewijzing aan 1 tot 3 SBI-sectorcodes, met toevoeging clean tech; op basis hiervan is de Specialisatie Index (SI) berekend per regio, lopend van zeer sterk (1) naar geen (~0)
	Toewijzing aan 1 tot 3 SBI-sectorcodes, met toevoeging clean tech; op basis hiervan is de Specialisatie Index (SI) berekend per regio, lopend van zeer sterk (1) naar geen (~0)


	Fit met Preferente Sectoren S3
	Fit met Preferente Sectoren S3
	Fit met Preferente Sectoren S3

	HMST (Material); agri tech; health tech; rest: energie; Rest: hoogwaardig; Rest: basis (zie Appendix A voor toegewezen SBI-codes), op basis van Oost RIS3 indeling van SBI-codes
	HMST (Material); agri tech; health tech; rest: energie; Rest: hoogwaardig; Rest: basis (zie Appendix A voor toegewezen SBI-codes), op basis van Oost RIS3 indeling van SBI-codes
	 



	Fit met Kansrijke sectoren (KvO2)
	Fit met Kansrijke sectoren (KvO2)
	Fit met Kansrijke sectoren (KvO2)

	Kansrijk voor Gelderland, kansrijk voor Overijssel, kansrijk voor Oost (idem), op basis van het rapport van Balland en Boschma
	Kansrijk voor Gelderland, kansrijk voor Overijssel, kansrijk voor Oost (idem), op basis van het rapport van Balland en Boschma


	Aandeel 'hoogwaardige' sectoren
	Aandeel 'hoogwaardige' sectoren
	Aandeel 'hoogwaardige' sectoren

	Optelling van Preferente RIS3-crossovers energie, hoogwaardige industrie en diensten (eigen indeling)
	Optelling van Preferente RIS3-crossovers energie, hoogwaardige industrie en diensten (eigen indeling)


	Inbedding in Programma
	Inbedding in Programma
	Inbedding in Programma

	Regiodeals, Programma van Oost-NV, IPKW, etc.
	Regiodeals, Programma van Oost-NV, IPKW, etc.


	Doel
	Doel
	Doel

	Benoeming van innovatie, waardeketenontwikkeling, competentieontwikkeling in doel/missie
	Benoeming van innovatie, waardeketenontwikkeling, competentieontwikkeling in doel/missie





	Tabel 3.1 Kenmerken en meetwaarden geïdentificeerde initiatieven organiserend vermogen Oost-Nederland
	 

	In het totaal zijn zes typen partnerschap onderscheiden. Twee typen zijn strategisch-programmatisch van aard (triple helix en programma / project). Vier typen (netwerk, science- / bedrijvenpark, incubator en field lab), zijn clusterinitiatieven waarbij het gaat om samenwerking tussen bedrijven, gericht op regionale specialisatie.
	De inventarisatie laat zien, dat Oost-Nederland al een rijk organiserend vermogen kent. In totaal zijn 143 op specialisatie gerichte initiatieven gevonden. Bijna de helft van de initiatieven valt onder het type netwerk (figuur 3.11). Acht van de tien initiatieven richten zich op samenwerking tussen bedrijven (science- / bedrijvenpark, netwerk, incubator, field lab). Twee op de tien zijn strategisch-programmatisch van aard.
	De meeste op specialisatie gerichte initiatieven komen uit Twente, gevolgd door de Achterhoek en Arnhem-Nijmegen (figuur 3.12). Opvallend zijn de lage scores voor Noord-Veluwe en Rivierenland. Deze gebieden kennen weliswaar een sterke traditie van samenwerken en netwerken, maar die lijkt minder in de vorm van gebruikelijke formele verbanden te gebeuren. Bijna alle initiatieven zijn gericht op één van de regio’s in Oost-Nederland. Acht initiatieven zijn bovenregionaal van karakter. Clustergerichte initiatiev
	Vanuit het perspectief van versterking van de regionale kenniseconomie is het ambitieniveau van de op specialisatie gerichte initiatieven bescheiden (figuur 3.13). Van de doelgroepen, waarop de initiatieven zich richten valt de helft onder de high tech industrie, de geavanceerde diensten of de energie / circulaire economie. De andere helft behoort tot de meer traditionele onderdelen van de industrie en de dienstensector, alsmede tot de landbouw, de logistiek en het toerisme. Binnen de high tech industrie is
	De op specialisatie gerichte initiatieven richten zich derhalve op meer sectoren dan de voor de RIS3-crossovers relevante topsectoren. Iets meer dan de helft van de gevonden doelgroepen behoort tot deze topsectoren (figuur 3.14). Alleen in Food Valley is die oriëntatie aanzienlijk sterker, doordat relatief veel initiatieven zijn gericht op de Agrofood. Het zijn vooral initiatieven die zijn gericht op de voedings- en genotmiddelenindustrie. In regio Zwolle zijn relatief weinig initiatieven gericht op de voor
	De meeste initiatieven die zich niet op één van de voor RIS3 relevante topsectoren richten, doen dit op de traditionele industrie en diensten. Dit is het sterkst het geval in regio Zwolle, waar het vooral gaat om initiatieven, ter versterking van de dienstensector. Opvallend is het lage aandeel van initiatieven, die zijn gericht op hoogwaardige industrie en diensten. De regio Arnhem-Nijmegen scoort hierbij relatief hoog. Arnhem-Nijmegen kent daarnaast ook relatief veel op energie gerichte initiatieven. De A
	In Oost-Nederland is bij tweederde van de initiatieven één van de twee provincies betrokken (figuur 3.15). Directe financiële betrokkenheid van overheden bij cluster- en netwerk-organisaties is op grond van Europees recht over staatssteun mogelijk in de aanloopfase. Na deze periode is alleen projectfinanciering toegestaan. Zouden overheden ook daarna financieel willen participeren in een initiatief dan krijgt dit de status ‘verbonden partij’, zoals het geval is bij Oost NV. Dit komt zelden voor. Betrokkenhe
	Wat betreft organiserend vermogen is in Oost-Nederland duidelijk sprake van een couleur locale. Het organiserend vermogen is op verschillende manieren ingevuld en op uiteenlopende doelgroepen die aansluiten bij de regionale specialisaties (tabel 3.2). Food Valley kent een duidelijke oriëntatie op de agri tech, met een bovengemiddelde overheidsbetrokkenheid. Arnhem-Nijmegen kent een nog iets hogere overheidsbetrokkenheid en is naast health vooral gericht op hoogwaardige activiteiten buiten de preferente RIS3
	Nog slechts de helft van de initiatieven is gericht op stimulering van de RIS3-crossovers die beleidsmatig een centrale plaats hebben in het regionale innovatiebeleid. Hierbij ligt een accent op de hoofdgroep manufacturing & material tech. De hoofdgroep sustainability & foodtech krijgt vooral in Food Valley aandacht. De aandacht voor preventie & medtech is nog relatief beperkt.
	Tabel 3.2 Typering van het regionaal organiserend vermogen in Oost-NederlandBron: Lagendijk cs, 2020
	Tabel 3.2 Typering van het regionaal organiserend vermogen in Oost-NederlandBron: Lagendijk cs, 2020
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	Ontwerpend onderzoek naar het thema Vernieuwing
	Triple helix: koppel verschillende lagen
	Idealiter ontwikkelt elke regio een onderscheidend economisch profiel, dat complementair is aan buurregio’s en van toegevoegde waarde voor Nederland. In dit profiel bieden specialisaties de kans om als regio te excelleren. Daarvoor is wel een zekere kritische massa van deze specialisatie voorwaardelijk. Deze bestaat bij voorkeur uit de verschillende gelaagde elementen van de triple-helix: bedrijven in groot en klein en onderzoeks- en opleidingsinstituten van praktisch tot wetenschappelijk niveau.
	In de gelaagde triple helix loopt de internationale oriëntatie van het bedrijfsleven via de vestiging van multinationals en voor het onderwijs door universiteiten. Voor het regionale niveau gebeurt dit door respectievelijk het MKB en HBO. Terwijl tenslotte, de lagere opleidingen veelal personeel opleiden voor lokaal bedrijfsleven.
	Hotspots: gespecialiseerde massa en multimodale ontsluiting
	Vernieuwing ontstaat waar veel mensen in elkaars nabijheid werken aan vergelijkbare thema’s. Denk aan het overbekende Silicon Valley of in Nederland aan het Westland voor tuinbouw of de regio Eindhoven voor Hightech. Binnen deze gespecialiseerde regio’s vormen campussen of andere clustervormen de hotspots waar kennisuitwisseling op structurele basis plaatsvindt. Tussen regionale partijen onderling en met de buitenwereld. Denk aan de WUR-campus in Food Valley of het Kennispark Twente. Het is goed deze plekke
	Conclusies - Over het thema Vernieuwing
	De uitgevoerde onderzoeken laten zien dat Oost-Nederland vooral kansrijk is in minder complexe technologievelden, die in minder complexe bedrijfstakken hun toepassing vinden. Van de negen te stimuleren crossovers blijken er vijf veelbelovend dan wel kansrijk te zijn. Protein transition & food technology is veruit het meest veelbelovende technologieveld, omdat dit niet alleen goed is ingebed in de regionale economie van Oost-Nederland, maar ook complex is. Ontwikkelingskansen bevinden zich vooral in de cross
	Buiten de in RIS3 geïdentificeerde crossovers zijn er veelbelovende technologievelden in de biotechnologie, de farmaceutica en de fijnchemie. Ook is er een groot aantal kansrijke technologievelden waarin Oost-Nederland al is gespecialiseerd en die bovendien goed ingebed zijn. Die zijn alleen niet als erg complex getypeerd. Het verdient aanbeveling om deze technologievelden mee te nemen in de regionale innovatiestrategie, ondanks het feit dat ze niet behoren tot de in RIS3 benoemde crossovers.
	Dat er vooral kansen zijn in crossovers, technologievelden en sectoren die weinig complex zijn, levert beperkingen op bij de verdere uitbouw van de kenniseconomie in Oost-Nederland. Wel zijn er voldoende minder complexe activiteiten om het economisch beleid op te richten. De effecten moeten evenwel niet worden overschat.
	Oost-Nederland kent een gevarieerd landschap aan organiserend vermogen dat een rol kan spelen bij het versterken van de kenniseconomie. Dit blijkt vooral een regionale aangelegenheid, terwijl de analyse van Boschma en Balland laat zien dat er juist een versterking van de innovatie ‘governance’ nodig is op het niveau van het landsdeel Oost-Nederland. Het schaalniveau van de individuele regio’s is te laag om voldoende te kunnen profiteren van de gerelateerdheid van activiteiten die nodig is voor een succesvol
	 
	De regionale initiatieven die uit het organiserend vermogen voortkomen, richten zich op een breed scala aan specialisaties. De in RIS3 geïdentificeerde crossovers krijgen aandacht, maar de helft van de initiatieven oriënteert zich op activiteiten buiten deze crossovers. Lang niet altijd gaat het hierbij om kansrijke industrie of geavanceerde diensten. Ook meer traditionele sectoren krijgen aandacht. Dit past goed bij de door Boschma en Balland geïdentificeerde ontwikkelingspotenties.
	4. Verruiming
	Het internet (‘world wide web’) is een mooi voorbeeld van netwerken die zich weinig storen aan formele grenzen. Dit, ondanks de pogingen van dictatoriale overheden om de invloed van internet te beperken. De beschikbaarheid van data loopt enigszins achter bij dit ‘fact of life’. Zo hebben we tot nu toe de positie van Oost-Nederland uitsluitend belicht binnen het kader van de Nederlandse verhoudingen. Voor vervolgonderzoek is er gepleit voor meer informatie over de relaties van Oost-Nederland met de Duitse oo
	In dit hoofdstuk verruimen we niettemin de blik naar Europa. We doen dit op basis van vier onderzoeken. Ron Boschma en Pierre Alexandre Balland hebben in hun onderzoek ook gekeken naar de mogelijke kennisrelaties van Oost-Nederland met andere regio’s in Europa. Hierbij staat de vraag centraal in welke mate actoren (universiteiten, bedrijven etc.) toegang hebben tot relevante kennis in andere Europese regio’s. Dit geeft een indruk vanuit welke Europese regio’s Oost-Nederland relevante kennis kan ophalen die 
	Het tweede onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre het innovatiesysteem van Oost-Nederland vanuit Europees perspectief versterking behoeft. Han Olden heeft een internationale benchmark uitgevoerd, waarin productiemilieu en productiestructuur zijn vergeleken met referentieregio’s in Europa. Het onderzoek betreft een actualisatie van de internationale benchmark die in het kader van de eerste ronde van Kracht van Oost is uitgevoerd. Anders dan in de eerste ronde gaat het bij de vergelijking niet allee
	 
	Het derde onderzoek heeft een politieke invalshoek. Frank van Oort van de Erasmus Universiteit schreef een essay over de gevolgen van de Brexit-onderhandelingen en van de corona-maatregelen. Hij probeert te achterhalen wat daarin voor Oost-Nederland de kansen en bedreigingen zijn. Vervolgens staat hij stil bij de vraag hoe de regio Oost-Nederland haar weerbaarheid (in brede zin) kan vergroten en welke handelingsperspectieven passend zijn. Beide externe schokken (Brexit, corona) lijken in eerste instantie gr
	Het vierde onderzoek betreft het ontwerpend onderzoek onder leiding van Daan Zandbelt, dat een ruimtelijk perspectief oplevert.
	Regionale complementariteit in kennis: een Europees perspectief
	Boschma en Balland hebben op basis van patentdata in beeld gebracht in hoeverre naburige regio’s van Oost-Nederland beschikken over complementaire kennis ter versterking van de RIS3-crossovers. De crux is dat per technologieveld specifieke kennis die in Oost-Nederland ontbreekt, gerelateerd kan worden aan in Oost-Nederland wel aanwezige kennis. De veronderstelling is dat er een hogere kans is dat een kansrijk technologieveld in Oost-Nederland tot wasdom komt, indien Oost-Nederland kennisrelaties heeft met E
	Figuur 4.1 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld protein transition & food techBron Boschma en Balland (2020)
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	Figuur 4.2 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld agri tech / smart farming Bron Boschma en Balland (2020)
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	Boschma en Balland beperken zich in hun rapportage tot het technologieveld smart industry & industry 4.0 (autonomous robotics) verwijzen voor het overige naar kaartjes in appendix 9 van hun rapport. In deze paragraaf laten we de uitkomsten per relevant technologieveld de revue passeren.
	Protein transition & food tech is door Boschma en Balland in hun rapport aangemerkt als meest veelbelovend. Het is sterk ingebed in de regionale economie van Oost-Nederland en is hoog complex (hoofdstuk 3). Als men bij de mate van complementariteit de grens bij het hoogste kwintiel legt (bovenste 20%) dan blijkt slechts één Duitse regio (de regio Lüneburg gelegen in Noord-Duitsland ten zuidwesten van Hamburg) te beschikken over veel gerelateerde kennis die in Oost-Nederland ontbreekt (figuur 4.1). Dit is da
	Figuur 4.3 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld agri tech / vertical farmingBron Boschma en Balland (2020)
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	Figuur 4.4 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld circulaire en natuurinclusieve landbouwBron Boschma en Balland (2020)
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	Agri tech & smart farming’ is een aan protein transition verwant technologieveld, zij het minder complex. Deze technologie wordt door Boschma en Balland als kansrijk gekwalificeerd. Qua regionale spreiding van de gerelateerde kennis heeft Oost-Nederland voor deze technologie een brede keuze. Maar liefst 43 Europese regio’s behoren tot het hoogste kwintiel (figuur 4.2). In Nederland gaat het om de provincies Noord-Holland, Groningen en Zeeland. In België om West-Vlaanderen, in het Verenigd Koninkrijk om East
	Figuur 4.5 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld medtech en connected healthBron Boschma en Balland (2020)
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	Figuur 4.6 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld innovations for preventionBron Boschma en Balland (2020)
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	Andere met voedselproductie verband houdende technologievelden zijn die van agri tech/vertical farming en die van circulaire en natuur inclusieve landbouw. In beide gevallen zijn de keuzemogelijkheden om strategische kennisallianties met andere Europese regio’s aan te gaan minder uitgebreid dan bij agri tech/smart farming (figuur 4.3 en 4.4). Binnen Nederland is Noord-Brabant voor vertical farming een interessante regio met voor Oost-Nederland veel ontbrekende kennis. Wanneer men in Oost-Nederland zou kieze
	Als het gaat om kennisontwikkeling voor circulaire en natuurinclusieve landbouw is er in de rest van Nederland weinig aanvullende kennis beschikbaar. In Europa lijken vooral Duitse regio’s aantrekkelijke kennispartners, waarbij de regio rondom Münster over het hoogste percentage aanvullende kennis beschikt. Deze regio grenst aan Oost-Nederland en dat zou een bijkomend argument kunnen zijn om een kennisalliantie aan te gaan. Aanvullend op het onderzoek van Van Leeuwen over circulaire voedselsystemen zou dit 
	Bij de crossover prevention & medtech zijn de ontwikkelings-potenties van de technologievelden innovations for prevention imaging en medtech & connected health onderscheiden. Bij connected health & medtech valt de hoge score van de provincie Noord-Brabant op (figuur 4.5). Dat wil zeggen dat de kennis in Noord-Brabant van bijna alle regio’s in Europa (op twee na) het meest aanvullend is voor Oost-Nederland. Alleen de regio’s Londen en Wallis (Valais) hebben meer aanvullende kennis. Deze constatering is mogel
	Ook bij innovaties voor preventive imaging domineert Noord-Brabant het kaartbeeld in Nederland (figuur 4.6), zij het in mindere mate dan bij de medtech. Engelse regio’s ontbreken in het hoogste kwintiel en in Frankrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland gaat het telkens om twee regio’s. Zuid- en Oost-Europese regio’s spelen in dit technologieveld een minder dominante rol dan bij de medtech.
	Bij de crossover manufacturing & material tech zijn op het grond van het RIS3-rapport door Boschma en Balland vier technologievelden geselecteerd. Boschma en Balland concluderen met betrekking tot de technologie smart industry & Industrie 4.0 autonomous robots dat de andere regio’s in Nederland over weinig complementaire kennis beschikken (figuur 4.7). Die complementaire kennis bevindt zich voornamelijk in Zuid-Duitsland, al zijn er ook in Noordwest-Duitsland regio’s met een hoge score op complementaire ken
	Het technologieveld duurzame en geavanceerde materialen-composieten kent voor Oost-Nederland slechts enkele interessante regio’s met relatief veel aanvullende kennis (figuur 4.8). Dit zijn drie Duitse regio’s, namelijk de regio’s Keulen en Koblenz in het westen van Duitsland en de regio Dresden in het oosten van Duitsland en twee Franse regio’s, namelijk de regio Nord-Pas de Calais in het noorden en de regio Aquitanië in het zuidwesten van Frankrijk.
	De voor Oost-Nederland complementaire kennis in het technologieveld van de smart industry & industrie 4.0 - additive industry kent weer een meer gespreid patroon (figuur 4.9). Er zijn maar liefst acht regio’s in Duitsland, vijf regio’s in Polen, drie regio’s in Zwitserland, in Engeland en in Spanje, twee in Frankrijk en één in Tsjechië met veel aanvullende kennis. De meeste aanvullende kennis is te vinden in de Engelse East Midlands, en in de twee Duitse regio’s Oberhausen en Chemnitz. Op grond van nabijhei
	Wat betreft het technologieveld nanotechnology (figuur 4.10) is de top van de Europese regio’s betrekkelijk smal. Het hoogste kwintiel bevat slechts drie regio’s, waarvan geen enkele in de directe nabijheid van Oost-Nederland ligt. Het gaat om de Engelse regio Londen, de Zwitserse regio Bern en de Franse regio Rhône-Alpes.   
	Figuur 4.7 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld smart industry & industry 4.0 – autonomous robotsBron Boschma en Balland (2020)
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	Figuur 4.8 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld nieuwe, duurzame en geavanceerde materialen – ComposietenBron Boschma en Balland (2020)
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	Tenslotte is de technologie van de fotonica belicht. De regio’s met relatief veel complementaire kennis bevinden zich in de drie grootste landen in Europa (figuur 4.11). In Duitsland zijn dit vijf regio’s, waaronder de regio Thüringen met de hoogste score van Duitsland. In het Verenigd Koninkrijk gaat het om vier regio’s, waaronder de regio Zuidoost Engeland met de hoogste score in Europa. In Frankrijk komen twee regio’s naar voren, waaronder de regio Provence-Alpes-Cote d’Azur met de hoogste score van Fran
	Benchmark van Europese kennisregio’s
	In de eerste ronde van Kracht van Oost is geconcludeerd dat het vestigingsklimaat in Oost-Nederland tot de Europese subtop behoort. De basis is op orde, maar als het gaat om de kenniseconomie blijft Oost-Nederland achter. Inmiddels zijn data van de EU voor 2019 beschikbaar. In deze paragraaf gaan we aan de hand van die data na wat de actuele positie is van het vestigingsklimaat van Oost-Nederland. In het kader van de tweede ronde van Kracht van Oost is nagegaan welke factoren moeten worden verbeterd om de k
	De Regionale Concurrentie Index (RCI) is ontwikkeld vanuit de doelstelling om op de lange termijn de economische weerbaarheid van de Europese regio’s te verbeteren met het oog op technologische vernieuwing en duurzaamheidsopgaven. Regionale concurrentiekracht betekent volgens deze (beleids)opvatting de mate van geschiktheid van een regio om bedrijven en inwoners een aantrekkelijke en duurzame omgeving te bieden. De Regionale Innovatie Index (RII) is afgeleid van het Europees Innovatie Scorebord en meet de p
	 
	De RCI is gebaseerd op elf pijlers die verschillende aspecten van regionale concurrentiekracht beschrijven (Europese Commissie 2019, p. 17). Deze pijlers zijn gegroepeerd in de drie subindexen Basis, Efficiency en Innovatie (tabel 4.1). De subindex Basis bestaat wederom uit vijf indicatoren. Deze vijf indicatoren zijn te beschouwen als de sleutelfactoren voor de regionale concurrentiekracht. Als een regionale economie zich verder ontwikkelt, nemen factoren op het gebied van geschoolde arbeidskrachten en van
	 
	De RII is specifiek gericht op de innovatieprestaties van regio’s en gebaseerd op zeventien indicatoren uit het Europees Scorebord Innovatie, waarvoor regionale gegevens beschikbaar zijn. De zeventien indicatoren zijn gegroepeerd in vier hoofdtypen die weer zijn onderverdeeld in tien dimensies (tabel 4.2). De categorie randvoorwaarden omvat belangrijke sleutelfactoren voor het innovatieproces op het gebied van onderwijs en onderzoek. Bij investeringen gaat het zowel om publieke als private investeringen in 
	Indexen
	Indexen
	Indexen
	Indexen
	Indexen
	Indexen



	Basis
	Basis
	Basis
	Basis

	Efficiency
	Efficiency

	Innovatie
	Innovatie


	Instituties
	Instituties
	Instituties

	Hoger onderwijs/Levenslang leren
	Hoger onderwijs/Levenslang leren

	Technologische slagvaardigheid
	Technologische slagvaardigheid


	Macro economische stabiliteit
	Macro economische stabiliteit
	Macro economische stabiliteit

	Arbeidsmarktefficiency 
	Arbeidsmarktefficiency 

	Geavanceerd bedrijfsleven
	Geavanceerd bedrijfsleven


	Infrastructuur
	Infrastructuur
	Infrastructuur

	Marktomvang
	Marktomvang

	Innovatie
	Innovatie


	Gezondheid
	Gezondheid
	Gezondheid


	Basisonderwijs
	Basisonderwijs
	Basisonderwijs





	Tabel 4.1 Subindexen en pijlers regionale concurrentie-index (2019)Bron: Europese Commissie 
	 

	Tabel 4.2  Categorieën en dimensies regionale innovatie-index (2019)Bron: Europese Commissie
	Categorie
	Categorie
	Categorie
	Categorie
	Categorie

	Dimensie
	Dimensie

	Indicator
	Indicator



	Randvoorwaarden
	Randvoorwaarden
	Randvoorwaarden
	Randvoorwaarden

	Onderwijs
	Onderwijs

	Bevolking met tertiair onderwijs
	Bevolking met tertiair onderwijs


	Randvoorwaarden
	Randvoorwaarden
	Randvoorwaarden

	Onderwijs
	Onderwijs

	Levenslang leren
	Levenslang leren


	Randvoorwaarden
	Randvoorwaarden
	Randvoorwaarden

	Kwaliteit onderzoeksysteem
	Kwaliteit onderzoeksysteem

	Wetenschappelijke co-publicaties
	Wetenschappelijke co-publicaties


	Randvoorwaarden
	Randvoorwaarden
	Randvoorwaarden

	Kwaliteit onderzoeksysteem
	Kwaliteit onderzoeksysteem

	Meest geciteerde publicaties
	Meest geciteerde publicaties


	Investeringen
	Investeringen
	Investeringen

	Financiële ondersteuning
	Financiële ondersteuning

	R&D uitgaven publieke sector
	R&D uitgaven publieke sector


	Investeringen
	Investeringen
	Investeringen

	Bedrijfsinvesteringen
	Bedrijfsinvesteringen

	R&D uitgaven private sector
	R&D uitgaven private sector


	Investeringen
	Investeringen
	Investeringen

	Bedrijfsinvesteringen
	Bedrijfsinvesteringen

	Innovatie uitgaven (Niet-R&D)
	Innovatie uitgaven (Niet-R&D)


	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten

	Innovatoren
	Innovatoren

	Innovatoren (Product of proces)
	Innovatoren (Product of proces)


	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten

	Innovatoren
	Innovatoren

	Innovatoren (Marketing of organisatie)
	Innovatoren (Marketing of organisatie)


	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten

	Innovatoren
	Innovatoren

	MKB innovaties intern
	MKB innovaties intern


	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten

	Netwerken
	Netwerken

	Samenwerking innovatief MKB 
	Samenwerking innovatief MKB 


	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten

	Netwerken
	Netwerken

	Publiek-private co-publicaties
	Publiek-private co-publicaties


	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten

	Toepassingen
	Toepassingen

	Toepassingen van patenten 
	Toepassingen van patenten 


	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten

	Toepassingen
	Toepassingen

	Toepassingen van handelsmerken
	Toepassingen van handelsmerken


	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten

	Toepassingen
	Toepassingen

	Toepassingen van ontwerpen
	Toepassingen van ontwerpen


	Effecten
	Effecten
	Effecten

	Werkgelegenheid
	Werkgelegenheid

	Kennisintensieve Werkgelegenheid 
	Kennisintensieve Werkgelegenheid 


	Effecten
	Effecten
	Effecten

	Commercieel 
	Commercieel 

	Verkopen van innovaties
	Verkopen van innovaties




	 

	De door RCI en RII beoordeelde regio’s vormen de basis voor de benchmark van Europese kennisregio’s (in totaal 268 NUTS-2 regio’s in de Europese Commissie). In Nederland zijn de provincies de NUTS-2-gebieden en de landsdelen de NUTS-1-gebieden. Op basis van de index (Europa=100) voor het Bruto Regionaal Product (BRP) per hoofd van de bevolking zijn de regio’s in het kader van de RCI ingedeeld in vijf ontwikkelingsstadia. Binnen Nederland zijn de provincies Utrecht, Noord-Holland / Flevoland, Noord-Brabant e
	 
	In 2019 is de vierde editie van de RCI van de Europese Commissie verschenen (figuur 4.12). De regionale ongelijkheid binnen Europa is groot, waarbij de meest concurrerende regio’s zich bevinden in Noordwest-Europa. Binnen de lidstaten scoren veel hoofdstedelijke regio’s hoger dan de overige regio’s. Utrecht is de hoogst scorende Nederlandse regio op plaats 3. In vergelijking met andere Europese landen is de regionale ongelijkheid in Nederland klein. Oost-Nederland behoort bij de Europese subtop met Gelderla
	Zowel Gelderland als Overijssel scoren in 2019 relatief goed op de subindex Basis (figuur 4.13). De afstand tot de Europese top van kennisregio’s (=100) is beperkt. Gelderland en Overijssel staan respectievelijk op de 7e en 10e plaats met een score van 96 en 93. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de score op de subindex Basis in sterke mate wordt bepaald door nationale scores op een groot aantal onderliggende indicatoren. Nederland scoort binnen Europa hoog op de desbetreffende indicatoren. Maar beide 
	 
	Op alle onder de subindexen liggende indicatoren scoren beide provincies ruim boven het Europese gemiddelde (figuur 4.14). De scores op de pijlers geavanceerdheid, bedrijfsleven en innovatie blijven het verst achter. Hier liggen potentiële verbeterpunten als het gaat om het versterken van het innovatie-ecosysteem. Nadere details zijn te vinden in de integrale versie van het deelonderzoek van Olden.   
	 
	In de periode tussen 2010 en 2019 is de afstand tussen Oost-Nederland en de Europese top nagenoeg gelijk gebleven wat betreft de RCI-score (figuur 4.15). Zowel in Gelderland als in Overijssel is de index 2019 vrijwel gelijk aan die in 2010. De afstand tot het Europese gemiddelde is tussen 2010 en 2019 wel enigszins afgenomen. Beide provincies hebben in de rangorde enkele plaatsen moeten inleveren. Andere regio’s hebben Overijssel en Gelderland ingehaald. Na 2010 is de afstand tot de Europese top van kennisr
	 
	Een vergelijking met referentieregio’s geeft meer inzicht dan een vergelijking met het Europese gemiddelde. In de eerste ronde van Kracht van Oost zijn op basis van overeenkomstige kenmerken wat betreft internationale investeringen en kennisuitwisseling met Oost-Nederland vergelijkbare regio’s onderscheiden (figuur 4.17). Oost-Nederland neemt in 2019 een middenpositie in ten opzichte van deze referentieregio’s, waarbij de aangrenzende Duitse regio’s Düsseldorf, Münster en Weser-Ems qua score wat achter blij
	De onderlinge positie ten opzichte van de referentieregio’s is tussen 2010 en 2019 nauwelijks veranderd. Wel is het opvallend dat de Duitse regio Tübingen zich verbeterd heeft ten opzichte van Oost-Nederland. Vooral de relatief hoge score op de subindex Efficiency heeft hieraan bijgedragen. Ook de drie Duitse grensregio’s van Oost-Nederland hebben zich verbeterd.
	 
	Om aanknopingspunten te vinden voor verbetering van de internationale concurrentiepositie is een vergelijking gemaakt met regio’s die volgens de regionale innovatie-index een tree hoger staan dan Oost-Nederland: de innovatieleiders. Wat betreft de brede internationale concurrentiepositie scoren de twee provincies in Oost-Nederland beter dan zeven innovatieleiders (tabel 4.3). De regio’s London, Noord-Holland, Hamburg, Darmstadt en Zuid-Holland hebben een RCI die hoger is dan Oost-Nederland. Met de Nederland
	Tenslotte is gekeken naar de Duitse regio’s. De Nederlandse regio’s doen het aanzienlijk beter dan de Duitse regio’s als het gaat om de basisvoorwaarden uit de RCI. Alle Nederlandse regio’s scoren bij de subindex Basis hoog. Als het echter gaat om de score op de subindex Innovatie, dan domineren Duitse regio’s. Bij de subindex Efficiency arbeidsmarkt domineren de Duitse regio’s nog sterker dan bij de pijler innovatie. Van de twaalf Nederlandse regio’s bevinden zich er acht, waaronder Overijssel en Gelderlan
	Figuur 4.15 RCI-scores Oost-Nederland (2010-2019)Bron: Europese Commissie
	Figuur 4.15 RCI-scores Oost-Nederland (2010-2019)Bron: Europese Commissie
	 


	Figuur 4.16 RCI-scores Oost-Nederland per subindex (2010-2019)Bron: Europese Commissie
	Figuur 4.16 RCI-scores Oost-Nederland per subindex (2010-2019)Bron: Europese Commissie
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	Regio met de hoogste score =100
	Tabel 4.3 RCI-scores Oost-Nederland en innovatieleiders- per subindex (2019)Bron: Europese Commissie (2019)
	 

	De RII laat nog sterker dan de RCI zien dat de basis in Oost-Nederland op orde is, maar dat er aandachtspunten zijn als het gaat om innovatiekracht. Evenals bij de RCI scoren beide provincies hoger dan het Europese gemiddelde en hoger dan op grond van hun BRP mag worden verwacht. De positie van Oost-Nederland is in de periode 2011-2019 enigszins verbeterd (figuur 4.18).
	Oost-Nederland dankt zijn relatief goede positie aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor innovatie (tabel 4.4). De RII voor de indicatoren in deze categorie ligt ruim boven het Europese gemiddelde en boven de gemiddelde RII van de sterke innovators. In de categorie investeringen, innovatieve activiteiten en effecten liggen de scores van een aantal indicatoren daarentegen onder het gemiddelde van de sterke innovators. Hier liggen potentiële verbeterpunten ter versterking van de kenniseconomie in Oost-Neder
	Ten opzichte van de in de eerste ronde van Kracht van Oost geïdentificeerde referentieregio’s neemt Oost-Nederland bij de RII evenals bij de RCI een middenpositie in (figuur 4.19). Utrecht, Tübingen en Noord-Brabant zijn op grond van hun scores innovatieleiders. De overige regio’s zijn evenals Overijssel en Gelderland sterke innovatoren, met uitzondering van Weser-Ems. De drie aangrenzende Duitse regio’s scoren evenals bij de RCI lager dan Oost-Nederland. Weser-Ems blijft ver achter en is op grond van haar 
	Oost-Nederland heeft zich sinds 2011 ook niet echt kunnen verbeteren op deze voor de kenniseconomie cruciale indicatoren. Het achterblijven vindt zijn oorzaak waarschijnlijk in de economische structuur van Oost-Nederland. Volgens het onderzoek van Tordoir en Poorthuis is Oost-Nederland met uitzondering van Twente en de Achterhoek te typeren als een middenrif-economie. Het feit dat Oost-Nederland volgens het onderzoek van Boschma en Balland vooral sterk is in minder complexe technologievelden, die in minder 
	Weerbaar Oost-Nederland in tijden van externe schokken
	Als er sprake is van internationale schokken, zoals de Brexit-onderhandelingen en de corona-maatregelen, zijn de gevolgen voor een regionale economie doorgaans groot. Ze lijken bovendien onvermijdbaar, moeilijk te trotseren en buiten de invloedsfeer te liggen van (regionale) overheden. Het essay van Frank van Oort van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat in op het feit dat externe schokken niet alleen bedreigingen voor regionale economieën inhouden, maar dat ze ook kansen bieden. Hij sluit daarbij aan op 
	 
	In zijn essay gaat Frank van Oort in op recent onderzoek naar de gevolgen van de Brexit en van de corona-maatregelen, om te achterhalen wat daarin voor Oost-Nederland de kansen en bedreigingen zijn. Vervolgens staat hij stil bij de vraag hoe Oost-Nederland haar weerbaarheid (in brede zin) kan vergroten en welke handelingsperspectieven daarbij passen.
	 
	De nog altijd bestaande onzekerheid over de aard van een Brexit-deal bemoeilijkt de inschatting van de regionale en sectorale effecten. Naast de effecten als gevolg van tarifering is de positie in interregionale waardeketens een bepalende factor. Een recente studie van Thissen et al. (2020) laat zien dat de weerbaarheid van Engelse regio’s in het algemeen laag is. Welke Brexit-deal er uiteindelijk wordt gekozen, de impact op de Engelse regio’s zal altijd negatief zijn, met mogelijk een uitzondering voor de 
	 
	Bij een harde Brexit komt vooral de maakindustrie aan beide kanten van het Kanaal onder druk te staan. De zakelijke en financiële dienstverlening blijft in Londen gevestigd, ondanks de mogelijke prijsstijgingen. Deze metropoolregio pur sang heeft veel lokalisatievoordelen voor deze sectoren (en dienstverlening zelf kent geen WTO tarifering, hoewel het wel vaak diensten verleent aan sectoren waarvoor dat wel geldt). Voor veel andere sectoren zullen verliezende regio’s in het Verenigd Koninkrijk (VK) marktaan
	 
	Het absorptie- en adaptievermogen van de bedrijvigheid in de regio is daarbij het essentiële punt. Uit eerste analyses blijkt dat regio’s in Duitsland en Frankrijk de beste papieren hebben. Zij beschikken over een grotere kritische massa, meer kennisintensieve specialisaties op complexe technologieën en een beter georganiseerd ecosysteem van samenwerkende bedrijven, overheid en kennisinstellingen (Dhingra et al. 2017). Vooral Duitse (buur)regio’s van Oost-Nederland met grotere specialisaties in automotive s
	 
	De relatieve zwaktes van landsdeel Oost-Nederland, zoals die ook in de eerste ronde van Kracht van Oost naar voren zijn gekomen, maakt het landsdeel kwetsbaarder dan de meer gediversifieerde regionale economieën in de Randstad en in Noord-Brabant. De nadelen van de Brexit in de vorm van prijsstijgingen in de waardeketens lijken hierdoor in Oost-Nederland groter dan de voordelen door de overname van marktaandeel van regio’s die terrein verliezen. Per saldo moet worden gevreesd dat de economie van Oost-Nederl
	 
	Bij de Brexit werd er één steen in een vijver gegooid. Er is sprake van één land dat de gezamenlijke markt verlaat. Bij de corona-maatregelen speelt het samenspel van vraag, aanbod en toeleveringsrestricties een veel complexere rol. Ook bij deze schok is een meer gediversifieerde regionale economie, met meerdere specialisaties in eindproducten en in halffabricaten, in het voordeel. Regionale economieën die afhankelijk zijn van slechts enkele specialisaties en die internationaal niet sterk zijn doorontwikkel
	 
	Een herstelplan in tijden van schokken moet idealiter niet alleen een plan zijn om te redden wat er te redden valt, maar tegelijkertijd een vernieuwingsplan. Maatschappelijke doelen die al langer een belangrijke beleidsopgave zijn, zoals de bevordering van duurzaamheid, de vermindering van ongelijkheid, het stimuleren van economische structuurverandering en transities en het creëren van meer banen passen in zo’n vernieuwingsplan. Op korte termijn zal niettemin het bestrijden van werkloosheid, vraaguitval en
	Vernieuwen van de regionale economie en het opbouwen van internationale waardeketens zijn complexe processen met veel actoren en bedrijven. Het regionale bedrijfsleven is hierbij slechts een schakel. Sleutelelementen zijn kritische massa, flexibiliteit in aanpassingen, diversificatie over een portfolio van activiteiten en excellentie in talent in meerdere specialisaties. Oost-Nederland moet hierbij concurreren met 250 regio’s in Europa, waarvan velen de vruchten van de verwevenheid tussen industrie en diens
	 
	Oost-Nederland heeft als voordeel dat de basisvoorwaarden van het vestigingsklimaat op orde zijn. Ze zijn zelfs beter dan in meer dan 90% van de Europese regio’s. Oost-Nederland scoort vooral goed in termen van brede welvaart (zie het hoofdstuk Verbreding). Als het gaat om innovatiekracht is echter nog een stap te maken. In plaats van in competitieve specialisaties kan daarom beter worden gedacht in complementaire specialisaties in de waardeketens van internationale productie en dienstverlening. Buren in Ne
	 
	Oost-Nederland moet de ambitie hebben een schakel te zijn in grotere netwerken, zowel regionaal als (inter)nationaal en daarbinnen ernaar streven onmisbaar te zijn. Onmisbaar in termen van talent, van toenemende complexiteit in de organisatie van productie, van sectoren die waarde toevoegen aan lokale economieën en ketens, van innovatieve inventie en productie naast ontwikkeling. Het handelingsperspectief tijdens en na de Brexit en corona kent deels een (inter)nationale invulling, maar zeker ook een regiona
	Ontwerpend onderzoek naar thema verruiming 
	Cirkellijn
	De lijn van “IJsselstad” (zie het resultaat van het ontwerpend onderzoek in hoofdstuk 2 over het thema verbinding) kunnen we zien als een segment van een cirkel waar ook Amsterdam, Rotterdam, Breda en Eindhoven op liggen. Op diverse stukken van deze cirkel liggen al goede spoorverbindingen. Op delen ervan kan er zelfs op hoge snelheid worden gereden met de Intercity Next Generation (ICNG). Het rondje kost per spoor nu nog vierenhalf uur. Door het optimaliseren kan dat met een uur teruggebracht worden. 
	Een dergelijke cirkellijn krijgt extra dynamiek, omdat hij de knooppunten - zoals Arnhem - op de internationale corridors verbindt en bovendien een aantal vliegvelden ontsluit. Zeker wanneer het spoornet in Europa wordt opgewaardeerd, teneinde vliegbewegingen op korte afstanden te vervangen. Zoals gezegd hebben de overige delen van Oost-Nederland baat bij het investeren in goede verbindingen met de knooppunten op de stedenrij.
	ABC-oriëntatie
	Op de Europese schaal positioneren we Oost-Nederland in het welvarende Noordwest-Europa en - specifieker - in de zogenaamde ABC-regio (Amsterdam - Brussels - Cologne). Daar liggen de eerste haltes die we op de internationale corridors tegenkomen. Dit gebied van 3% van de EU in oppervlak, wonen ca. 50 miljoen inwoners (10%) die samen goed zijn voor ruim 13% van het GDP van de EU. Het is internationaal door de lucht, over water en land goed ontsloten. ABC heeft eenieder iets te bieden op niet-dagelijkse basis
	Conclusies - Over het thema Verruiming
	Oost-Nederland heeft de beleidskeuze gemaakt om bepaalde onderdelen van de kenniseconomie te stimuleren. Volgens de redenering van Boschma en Balland (2020) moet dit primair ingegeven zijn door de mate van gerelateerdheid en complexiteit van de desbetreffende technologievelden. De op basis van het RIS3-rapport (2020) gemaakte keuze levert tien interessante technologievelden op. In deze paragraaf is nagegaan of er in Europa regio’s zijn die kennis in huis hebben die aanvullend is voor Oost-Nederland. Dit soo
	Voor het merendeel (zes van de tien) van de technologievelden zijn er geen regio’s binnen Nederland met aanvullende kennis voor Oost-Nederland. Voor drie van de overige vier technologievelden (vertical farming, medtech en imaging) kan het beste een kennisalliantie worden aangegaan met de provincie Noord-Brabant. Voor smart farming geldt dit voor de provincies Noord-Holland, Groningen en Zeeland.
	In Duitsland liggen betrekkelijk veel regio’s met een aanvullend kennisprofiel voor Oost-Nederland, die per technologieveld verschillen. Wanneer men in Oost-Nederland de voorkeur geeft aan kennisallianties met min of meer nabij gelegen regio’s, dan komen daarvoor in aanmerking de regio’s rond Münster (voor circulaire landbouw), rond Oberhausen (voor smart industry & Industrie 4.0 additive industry) en om Koblenz (voor agri tech / vertical farming en duurzame en geavanceerde materialen-composieten).
	Oost-Nederland scoort in 2019 goed op de brede EU-definitie van regionale concurrentiekracht. De regio behoort bij de Europese subtop met Gelderland op de 20e plaats en Overijssel op 32e plaats. Beide provincies scoren aanzienlijk hoger dan op grond van hun Bruto Regionaal Product (BRP) per hoofd van de bevolking mag worden verwacht. Oost-Nederland dankt zijn goede positie met name aan de relatief gunstige basis-voorwaarden, die sinds 2010 bovendien verder zijn verbeterd. Bij de subindex Basis in de EU-defi
	 
	5. Verbreding
	In 2020 gaat het niet meer alleen om de groei van het bruto regionale product, maar ook om welvaart en welzijn van de mens. We gaan van een economie waar groei centraal staat naar een economie waar het welzijn van de mens centraal staat. Van kwantiteit naar kwaliteit. Het belang van een sterke economie blijft overeind, maar de betekenis van deze economie wordt sterker verbonden met het welzijn van de mens. Voor Kracht van Oost belichten we de verbreding vanuit verschillende invalshoeken. Het Rijk, de provin
	In het eerste essay staat de brede welvaartsopvatting centraal. Otto Raspe van RaboResearch analyseert de status van brede welvaart in Oost-Nederland aan de hand van elf indicatoren. Deze elf indicatoren slaan op economische aspecten, maar ook op sociale aspecten en de kwaliteit van de leefomgeving. Er blijken verschillen te bestaan tussen de regio’s van Oost-Nederland op het gebied van brede welvaart en de verklaring hiervoor komt aan bod in het essay. Daarnaast wordt besproken hoe een regio de brede welva
	Vervolgens neemt Eveline van Leeuwen van de Wageningen Universiteit & research ons met een kwalitatief onderzoek mee naar de kracht van circulaire voedselsystemen en de mogelijkheden voor Oost-Nederland. Er zijn veertig interviews afgenomen onder ondernemers en beleidmakers. Dit geeft inzicht in de succes- en faalfactoren voor circulaire voedselsystemen. Het essay geeft aanbevelingen voor hoe men in Oost-Nederland op een succesvolle manier kan inzetten op circulariteit in de voedselsystemen.
	Het derde essay gaat over werkzekerheid. Anet Weterings van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien welke verschillen er op dat punt zijn tussen de regio’s in Oost-Nederland. Zij gaat in op vragen, zoals waar deze verschillen door ontstaan en wat dit betekent voor het arbeidsmarktbeleid. Een politiek punt is de vraag of het beleid gericht moet worden op het verkleinen van de verschillen tussen regio’s, of dat het zich zou moeten richten op een voldoende werkzekerheid voor inwoners in elke regio. Daarn
	Dan volgt het perspectief vanuit de ruimtelijke benadering van Daan Zandbelt. We sluiten dit hoofdstuk af met een korte teaser: de sentimentanalyse van Meijers & Newton. Aan de hand van de sentimentanalyse is op Twitter gekeken naar de mening van mensen over de plaatsen van Oost-Nederland. Hieruit komt naar voren welke plaatsen een positieve connotatie hebben en welke plaatsen een minder positief beeld achterlaten.
	Brede welvaart in Oost Nederland
	Voor deze tweede versie van Kracht van Oost heeft RaboResearch onderzoek gedaan naar de brede welvaart van de regio’s van Oost-Nederland. In het begrip brede welvaart verschuift het perspectief van economische productie naar ‘wat mensen van waarde vinden’.
	Brede welvaart in kaart gebracht
	Een hoog bruto regionaal product (toegevoegde waarde, per inwoner) zegt vooral iets over de welvaart die ons productiesysteem voortbrengt. Er is de nodige kritiek op het gebruik van het BRP als enige maat voor welvaart. Samen met de Universiteit Utrecht heeft de Rabobank daarom de Brede Welvaartsindicator (BWI) ontwikkeld. In tegenstelling tot het BRP houdt de BWI wel rekening met de verschillende aspecten die samen onze welvaart vormen. Een dergelijke integrale benadering is essentieel (Van Bavel et al., 2
	RaboResearch en de Universiteit Utrecht meten de status van brede welvaart aan de hand van elf dimensies. Om inzicht te krijgen in de status van deze dimensies wordt gebruik gemaakt van CBS-data en de uitkomsten van een enquête onder meer dan tienduizend respondenten. In de enquête is gevraagd in hoeverre zij op de dimensies subjectief welzijn en woontevredenheid voldoende welvaart ervaren. Uit de resultaten blijkt dat steden over het algemeen een gemiddeld lagere brede welvaart hebben en dat gebieden met e
	Figuur 5.1 De elf dimensies van brede welvaartBron: Raboresearch en Inuversiteit Utrecht, 2019
	Figuur 5.1 De elf dimensies van brede welvaartBron: Raboresearch en Inuversiteit Utrecht, 2019
	 



	En hoe zit het met de brede welvaart in Oost-Nederland? Het landsdeel als geheel scoort bovengemiddeld goed op de BWI ten opzichte van het nationale gemiddelde. Maar binnen Oost-Nederland zijn er ook regionale verschillen. Waar de min of meer rurale regio’s Noord-Overijssel, Veluwe, Zuidwest-Gelderland en de Achterhoek bovengemiddeld goed scoren, blijft de meer stedelijke regio Arnhem-Nijmegen bij dit gemiddelde achter. Twente en Zuidwest-Overijssel (Deventer) bevinden zich op het Nederlandse gemiddelde. Di
	De dimensie geluk en tevredenheid laten ook verschillen in scores zien. Inwoners van Tiel, Ede en Enschede zijn gemiddeld gelukkiger en tevredener dan inwoners van Arnhem en Doetinchem. Binnen Oost-Nederland valt er nog een aantal factoren op, zoals een laag gevoel van veiligheid in Arnhem en een grote mate van persoonlijke ontwikkeling in Zwolle. Kortom, bij de verschillende dimensies van brede welvaart kunnen we de steden en plaatsen in Oost-Nederland niet over één kam scheren. Op het hogere schaalniveau 
	Figuur 5.2 Verschillen in totaal van brede welvaart tussen COROP-regio’s Nederland, 2019Bron: Raboresearch en Inuversiteit Utrecht, 2019
	Figuur 5.2 Verschillen in totaal van brede welvaart tussen COROP-regio’s Nederland, 2019Bron: Raboresearch en Inuversiteit Utrecht, 2019
	 



	En na de coronacrisis?
	Figuur 5.3 Scores per dimensie van brede welvaart in Nederland, Gelderland en Overijssel, 2019
	Figuur 5.3 Scores per dimensie van brede welvaart in Nederland, Gelderland en Overijssel, 2019


	Door de coronacrisis raakt Nederland in een economische recessie. Geen enkele regio ontspringt de dans en we zien zelfs dat de economie van Oost-Nederland gevoeliger lijkt voor de coronacrisis. Vooral Twente en de Achterhoek zijn relatief hard getroffen. Uit eerdere recessies weten we dat de recessie ook doorwerkt in de brede welvaart. De vraag is dus wat voor impact de coronacrisis heeft op de brede welvaart. Het is op dit moment nog lastig te duiden. Toch heeft RaboResearch op basis van een grootschalige 
	Uit de analyse blijkt dat op ten minste drie dimensies de brede welvaart gemiddeld genomen achteruit is gegaan. De grootste afname is te zien bij subjectief welzijn: 29% van de respondenten geeft zichzelf een lagere score dan vorig jaar. 23% geeft zichzelf een hogere score en 48% geeft dezelfde score. Er is dus sprake van een significante achteruitgang van het subjectieve welzijn van mensen. Bovendien geven aanmerkelijk minder mensen dan vorig jaar aan dat ze daadwerkelijk gelukkig zijn. Op het gebied van h
	Conclusies
	Uit de analyse blijkt dat Oost-Nederland het op het gebied van brede welvaart relatief goed doet vergeleken met de andere delen van het land. Maar de verschillen binnen Oost-Nederland zijn groot. Tussen stad en platteland zien we verschillen op de verschillende indicatoren. Oost-Nederland kan dus niet op z’n lauweren rusten waar het de brede welvaart betreft. In het essay van Raspe wordt dan ook opgeroepen om in Oost-Nederland en eventueel voor afzonderlijke regio’s daarbinnen een brede welvaartagenda op te
	Hier past een drietrapsredenering, die in het kader van de brede welvaart zou moeten worden langsgelopen:
	1.
	1.
	1.
	1.

	Borg waar je goed in bent en waarop de regio goed scoort (gewaardeerd wordt).

	2.
	2.
	2.

	Richt beleid op zaken waar je relatief gezien geen hoge scores hebt.

	3.
	3.
	3.

	Richt beleid op zaken waarin de regio een achterstand heeft (ten opzichte van bijvoorbeeld het Nederlandse gemiddelde of de andere regio’s).


	Circulaire voedselsystemen in Oost-Nederland
	“Inzetten op voedsel met meerwaarde zorgt voor een regio met meerwaarde”
	Er ontstaan scheuren in het beeld van maakbaarheid van productie en onze behoeftes door processen van klimaat-verandering, verlies van biodiversiteit en schaarste van grond stoffen. Deze scheuren ontstaan door onze grote consumptie- behoefte, maar ook doordat we producten kort of slechts eenmalig gebruiken. De landbouwsector speelt een belangrijke rol in het productiesysteem van de wereld. Het landbouwsysteem is verantwoordelijk voor 70% van de waterconsumptie en 80% van de ontbossing. Om deze problemen aan
	Vroeger was ons voedselsysteem circulair: afvalresten werden aan de varkens gevoerd en de mest werd gebruikt op het land. Door de opeenvolgende agrarische, industriële en transportrevoluties raakte stad en ommeland losgekoppeld van elkaar. Door technologische innovaties, wet- en regelgeving en subsidies zijn voedselconsumptie en productie steeds meer los van elkaar geraakt. Deze ontwikkeling heeft desastreuze effecten op het wereldwijde klimaat. Daarom is het van belang om de voedselsystemen circulair te ma
	In Oost-Nederland is de agri-food sector prominent aanwezig en wordt de sector ook gezien als kansrijke sector voor de toekomst (RIS3, 2020). Er zijn veel bedrijven en instellingen gevestigd die onderdeel uitmaken van het agri-food cluster In het landsdeel is ook al veel expertise aanwezig op het gebied van het voedselsysteem. Niet alleen in termen van omzet of banen, maar ook in termen van grondstoffenstromen en landgebruik. In Overijssel is 70% van het landgebruik gerelateerd aan de voedselindustrie en in
	In Oost-Nederland staat circulariteit op de agenda van overheden en andere instituties. De sterke lokale verbondenheid resulteert in circulariteitsinitiatieven waarin samenwerken en uitgaan van de eigen kracht voorop staan. Maar circulariteit speelt in het voedselsysteem van Oost-Nederland nog maar een kleine rol. De dertig ondernemers die de vragen hebben beantwoord voor het onderzoek geven aan dat circulariteit vooral belangrijk is om verliezen te voorkomen en grondstoffen te hergebruiken. Daarnaast is du
	Succesfactoren en belemmeringen van circulariteit
	Succesfactoren om circulariteit een plek te geven in de bedrijfsvoering blijken innovaties (zowel technologisch als sociaal), lokale samenwerkingsverbanden en de bereidheid van klanten en de samenleving om mee te werken aan circulariteit (zie figuur 5.4). Daarnaast is de aanwezigheid van voldoende financiële middelen via subsidies en via private investeringen cruciaal. Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten een sterke ambitie hebben om meer samen te werken ten behoeve van circulariteit. Oost-Nederland
	Een goed voorbeeld is Hazeleger Kaas uit Barneveld. Dit bedrijf versnijdt en verpakt kaas en verwerkt de restjes in geraspte kaas of kaaspoeder. Op verschillende niveaus moet er goed samengewerkt worden tussen de actoren om een circulair verdienmodel op te bouwen. De verschillende vormen van samenwerking zijn:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Binnen de keten: de gehele voedselketen moet van productie tot consumptie in het restaurant circulair zijn.

	• 
	• 
	• 

	Lokaal en regionaal: tussen ondernemers in de betrokken korte lokale ketens moet circulaire kennis gedeeld worden, bijvoorbeeld door gezamenlijke scholing.

	• 
	• 
	• 

	Tussen bedrijven: binnen en buiten de eigen branche moet circulair gehandeld worden. Lokale overheden en regionale samenwerkingsverbanden spelen hier een belangrijke rol.


	Draagvlak in de samenleving bij klanten en bij andere producenten is volgens de respondenten eveneens een succesfactor. Een positieve uitstraling van circulariteit speelt hierbij een rol. Maar ook het meeliften op trends als de stijgende vraag naar diervriendelijke producten bij consumenten en afnemers draagt bij aan succes. 
	De ligging van Oost-Nederland in West-Europa en de ruimtelijke indeling met een sterke relatie tussen stad en ommeland dragen ook bij aan de kansen op het gebied van circulariteit. In de regio is veel kennis en kunde aanwezig op het gebied van de voedselsector. De regio kan een voorloper worden op het gebied van technologische en sociale innovaties vanwege de aanwezige kennis. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat Oost-Nederland de potentie heeft om uit te groeien tot een circulaire hub.
	True pricing
	True pricing
	De prijs van een product is in de huidige markt op verschillende onderdelen gebaseerd. Stel dat een product de prijs van € 10 heeft, dan bestaat een deel uit inkoopkosten, productiekosten, vervoerskosten en indirecte kosten van het bedrijf. Maar er zijn ook kosten die niet meegenomen worden. Externaliteiten zoals CO2-uitstoot worden veelal niet meegenomen in de kosten van een product. Als de milieuschade wordt meegenomen ligt de prijs van het product mogelijk op € 13. De werkelijke kosten van een product li


	Naast succesfactoren zijn er ook belemmeringen aan te wijzen. De ondernemers zien wet- en regelgeving als grootste belemmering. Kleine en startende bedrijven lopen hierdoor tegen administratieve eisen aan. Bestemmingsplannen en afvalstoffenwetgeving ervaren zij als te star. Het duurt volgens de ondernemers te lang totdat de benodigde certificering rond is. Kosten vormen een andere soort belemmering. Een aantal ondernemers binnen de keten wil volgens de respondenten nog onvoldoende betalen voor circulaire pr
	Gezichtspunt lokale overheden en regionale samenwerkingsverbanden
	De beleidsambtenaren geven aan dat overheden in hun beleid prioriteit geven aan het stimuleren van succesfactoren (delen van kennis, samenwerking tussen bedrijven) en pleiten voor een reële prijsstelling van alle productiefactoren in het voedselsysteem. De continuïteit van dit soort beleid is echter een heikel punt, omdat economische beleidsdoelen voor de korte termijn (bijvoorbeeld bevordering van de export) prioriteit krijgen en de kosten van de transitie naar meer circulariteit hoog zijn. In dit soort be
	Figuur 5.4 Succes- en faalfactoren van circulaire bedrijven / initiatieven volgens de geïnterviewde ondernemers (N=27) 
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	Overheden kunnen bestuurlijk en politiek bijdragen aan de circulariteitstransitie. Bestuurlijk kunnen ze belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving wegnemen voor circulaire initiatieven. Daarnaast kunnen ze subsidies verstrekken. Lobbyen in Den Haag en in Brussel is nuttig om meer aandacht te krijgen voor het voedselsysteem als geheel. Provincies en regionale samenwerkingsverbanden kunnen fungeren als verbinder bij het koppelen van circulaire initiatieven op verschillende schaalniveaus. Zoals op ve
	Kansen voor een circulair voedselsysteem
	We zien in Oost-Nederland ondernemers - van boeren tot horeca - en overheden die een grote drive hebben om meer samen te werken om te komen tot een duurzaam en circulair voedselsysteem. De rol van de overheid wordt veelal als positief ervaren en zij pakt de rol als verbinder goed op. De overheid heeft de komende tijd wel een opgave in het versimpelen van procedures en het continueren van beleid. Oost-Nederland heeft de factoren in huis om een trekkerspositie in te nemen in de circulaire voedselproductie. 
	Binnen de voedselproductie zijn er verschillende vormen om in te zetten op circulariteit, namelijk:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kleinschalige en natuurinclusieve voedselproductie. Kleine boeren die in verbinding zijn met de natuur. Deze vorm is potentievol in plekken waar goed samengewerkt wordt en waar er een hoogwaardige natuur is, zoals in de Achterhoek en in Twente.

	• 
	• 
	• 

	Agroparken, een intensieve vorm van hoogtechnologische landbouwbedrijven. Deze vorm kan ter vervanging dienen van de intensieve veeteelt van de 21e eeuw. Plekken waar de infrastructuur hiervoor al aanwezig is zijn potentievol, zoals in en om Barneveld en Scherpenzeel.

	• 
	• 
	• 

	Gemengde corporaties waar verschillende boerenbedrijven samenwerken om een circulair systeem te bereiken. Plekken waar een diverse landbouwsector aanwezig is zijn potentievol, zoals de Achterhoek, Ede-Wageningen en Arnhem-Nijmegen.

	• 
	• 
	• 

	Community networks, waar grondeigenaren samenwerken met burgers. Deze vorm biedt ruimte voor stedelijke gebieden om bij te dragen aan het circulaire voedselsysteem, zoals in Zwolle, Arnhem en Nijmegen

	• 
	• 
	• 

	Futuristische voedselproductie, waar nieuwe vormen van voedselproductie worden uitgevoerd. Zoals eiwitten en kweekvlees. De kennis van de Universiteit Wageningen draagt bij aan de potentie van deze vorm.


	Conclusies
	Oost-Nederland moet grootser gaan denken om de circulaire voedselsystemen op te zetten. Hiervoor is het belangrijk om te weten welke hoofd-, rest- en afvalstromen er zijn binnen het landsdeel. De verschillende actoren die deze stromen produceren moeten bij elkaar gebracht worden, zodat de stromen op elkaar kunnen aansluiten. Om dit te stimuleren is het van belang om ruimte te bieden aan experimenten, zowel fysiek als op het gebied van wet- en regelgeving. De factoren zijn aanwezig om een circulaire hub te w
	Werkzekerheid in Oost-Nederland
	Vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving heeft Anet Weterings voor deze tweede versie van Kracht van Oost onderzoek gedaan naar de werkzekerheid binnen Oost-Nederland. Werkzekerheid gaat over de kans op het behoud van werk gedurende een loopbaan, via één baan of via meerdere opeenvolgende banen. Een lage werkzekerheid heeft een negatief effect op de sociaaleconomische situatie van een persoon, maar ook op zijn/haar welzijn in brede zin. Op de huidige flexibele arbeidsmarkt is vanuit het oogpunt van de wer
	Werkzekerheid is van belang voor het welzijn van de werkzame beroepsbevolking die woonachtig is in Oost-Nederland. Een robuuste economie kan bijdragen aan dat welzijn, mits het achterliggende doel is om ervoor te zorgen, dat op termijn genoeg kwalitatief volwaardige banen bereikbaar zijn vanuit de regio. Als het achterliggende doel van een robuuste economie is dat men enkel het internationaal concurrentievermogen van bedrijven omhoog wil brengen, dan kan dit leiden tot een lagere werkzekerheid. Hoe flexibel
	Regionale verschillen in werkzekerheid
	De mate van werkzekerheid verschilt per regio. In sommige regio’s wonen meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of zijn de lokale omstandigheden niet bevorderend, bijvoorbeeld vanwege de sectorsamenstelling. In het essay zet Weterings uiteen wat de status van werkzekerheid is in de verschillende regio’s van Oost-Nederland en hoe deze zich verhoudt tot de rest van Nederland. Hierna wordt gekeken wat er beleidsmatig gedaan kan worden om die werkzekerheid te bevorderen.
	Werkzekerheid is onderzocht voor starters en voormalige WW’ers op basis van het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS. Dit bestand bevat voor elke maand de arbeidsmarkpositie van alle starters en voormalig WW’ers in Nederland. Over een periode van vijf jaar na het (opnieuw) vinden van werk is gekeken of iemand in elke maand werk had en of dit was via een vast of flexibel dienstverband. Starters die in 2006 en 2009 zijn begonnen aan hun arbeidscarrière zijn meegenomen in het onderzoek. Bij WW’ers is er gek
	Uit de analyse komen de volgende drie loopbaanpaden naar voren van starters en voormalig WW’ers:
	1.
	1.
	1.
	1.

	bijna de hele periode een flexibel dienstverband afgewisseld met herhaalde periodes van werkloosheid of inactiviteit.

	2.
	2.
	2.

	bijna elke maand werk, waarvan de meeste maanden in een flexibel dienstverband.

	3.
	3.
	3.

	bijna elke maand werk, maar dan hoofdzakelijk in vast dienstverband. 


	Starters en voormalig WW’ers die het eerste pad volgen slagen er het minst goed in om aan het werk te blijven in de vijf jaar na het (opnieuw) betreden van de arbeidsmarkt. Het laatste pad biedt de meeste werkzekerheid. Starters hebben daarnaast een hogere werkzekerheid dan voormalig WW’ers. Landelijk slagen ruim 54% van alle starters en 42% van de voormalig WW’ers erin om vijf jaar lang werk te behouden door - vaak na één tot twee jaar flexibel werk - een vast dienstverband te krijgen.
	Figuur 5.5 Aandeel starters en voormalig WW’ers met een werkzekere loopbaan per arbeidsmarktregio in Nederland
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	Figuur 5.6 Arbeidsmarktregio’s van Nederland
	Figuur 5.6 Arbeidsmarktregio’s van Nederland


	Enkele arbeidsmarktregio’s in Oost-Nederland behoren tot de top van Nederland wat betreft werkzekerheid (zoals in Food Valley). Maar er zijn ook regio’s in Oost-Nederland die onderaan bungelen (zoals Rijk van Nijmegen voor de starters en Achterhoek voor de voormalig WW’ers), zoals te zien in figuur 5.5. Dit beeld van regionale verscheidenheid komt overeen met dat van Nederland. Regionale verschillen komen onder andere door de sociaaleconomische eigenschappen van inwoners van regio’s. Zo wonen er in de regio
	Er zijn ook verschillen wat betreft de werkzekerheid van starters en die van voormalig WW’ers binnen de regio’s. Zo heeft in de Achterhoek 58% van de starters een werkzekere loopbaan, terwijl dat aandeel voor de voormalig WW’ers in die regio relatief laag is, namelijk 37%. Zodra je werk verliest in deze regio is het dus lastig om nieuw werk te vinden. 
	Voor de voormalig WW’ers (rechts in figuur 5.5) geldt grofweg dat het aandeel met een werkzeker loopbaanvervolg afneemt, naarmate de regio verder van het midden van het land ligt. Voor starters is er geen sprake van een duidelijk ruimtelijk patroon. Het aandeel starters met een werkzekere start is in zowel de Food Valley als in de Achterhoek hoog, terwijl dit hele verschillende regio’s zijn. Het aandeel is laag in Nijmegen, terwijl hier net als in de Food Valley een universiteit is gevestigd. In universitei
	Gebrek aan werkzekerheid
	In het essay van Weterings gaat het over de verschillen in de kans op het behouden van werk. De consequenties van (het gebrek aan) werkzekerheid, zoals voor inkomen en vermogen, zijn niet onderzocht door Weterings, maar uit andere studies is bekend dat deze groot zijn. Regionale verschillen in de kans op het behouden van werk wijzen op kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt. In de Nederlandse politiek is er breed overeenstemming dat ongelijkheid in kansen door factoren die buiten iemands invloedssfeer vallen
	Een alternatief is om het beleid niet te richten op het verminderen van verschillen in werkzekerheid tussen regio’s, maar op voldoende werkzekerheid in alle regio’s. Wat een voldoende mate van werkzekerheid is, is een onderwerp van politiek-maatschappelijke discussie. Het beleid kan zich dan richten op het verbeteren van de kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod binnen de regionale arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door opleidingen (zowel initieel als later in de loopbaan) meer te laten aansluiten op de b
	Door de transities van de 21e eeuw verandert de aard van het werk in veel beroepen en doorstromingstrajecten kunnen helpen om te voorkomen dat mismatches op de arbeidsmarkt daardoor verder vergroten met als gevolg een lagere werkzekerheid. Om er voor te zorgen dat inwoners ook in de komende decennia werk kunnen behouden is het daarom relevant om nu vast in te spelen op veranderingen in de vraag naar arbeid door transities zoals digitalisering en klimaat. Wel is het bij het stimuleren van doorstroming tussen
	Conclusies 
	De flexibilisering van de arbeidsmarkt is een beperkende factor in het aanpakken van de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt en het vergroten van de mate van werkzekerheid. Werkgevers investeren vaak minder in opleiding en scholing van werknemers met een tijdelijk contract. Daarnaast zijn bij- en omscholingstrajecten vaak nog sectoraal georganiseerd in Nederland. Dit belemmert de mogelijkheden voor overstappen tussen sectoren.
	Naast mismatches in gevraagde en geboden vaardigheden is in Oost-Nederland ook sprake van ruimtelijke mismatches, zoals Tordoir en Poorthuis hebben laten zien. Nieuwe banen ontstaan in andere gebieden dan waar de meeste werkzoekenden zijn. Werkzekerheid in achterblijvende regio’s kan ook worden vergroot door ervoor te zorgen dat banen op een grotere afstand beter bereikbaar zijn. Door nieuwe infrastructuur aan te leggen kan dit bereikt worden. Maar dit is vaak een kostbare exercitie en de kosten van gebruik
	Ontwerpend onderzoek naar thema verbreding
	De mechanismen die we in de eerste drie thema’s behandelden zien we gebundeld terug in het thema Verbreding, dat de sociale aspecten uit licht. Nabijheid en toegang tot scholing, werk, zorg en voorzieningen vormen de ruimtelijke sleutel voor ontplooiingskansen. In dit laatste thema voegen we daar nog diversiteit binnen de wijken en dorpen aan toe.
	Kansengelijkheid in gemengde wijken
	“De buurt waarin een kind opgroeit heeft invloed op het inkomen dat het later bereikt” stelde het CPB dit voorjaar. Daarom is het niet erg als je ouders minder opleiding of inkomen hebben. Dat wordt pas een probleem als geen enkel kind in je klas of straat ouders heeft met een ander perspectief op het leven. Zet daarom in op sociaaleconomisch gemengde wijken. Binnen deze gemengde wijken wonen mensen dan weer graag onder gelijkgestemden in homogene buurtjes. Zo treffen verschillende groepen elkaar dagelijks;
	Ontplooiingskansen voor vitale beroepen
	Dit type nabijheid biedt ook voor werkenden in vitale beroepen, zoals de leraar, verpleegkundige en politieagent, de kans om een betaalbaar huis dichtbij hun werk te vinden. Want waar veel hoogopgeleiden ver pendelen en met hetzelfde gemak ook thuis kunnen werken geldt dat niet voor de vitale beroepen.
	Diversiteit in wijken, toegang tot openbaar vervoer in buurten 
	Door meer gemengde wijken te ontwikkelen wordt ook de mogelijkheid geboden om een wooncarrière in de eigen vertrouwde buurt te maken. Zo worden sociale stijgers voor de wijk behouden. aarnaast is het van belang dat alle buurten toegang hebben tot hoogwaardig OV, zodat alle inwoners toegang hebben tot opleiding, werk, zorg en andere voorzieningen.
	Sentimentanalyse - een toetje
	Wat vinden mensen eigenlijk van Oost-Nederland? Het is van belang om een antwoord op die vraag te krijgen, omdat bedrijven en huishoudens mede hierop hun locatiebeslissing baseren. Een bedrijf vestigt zich sneller in een regio waar positief over bijvoorbeeld het ondernemersklimaat wordt gedacht. Een huishouden gaat eerder op vakantie naar een regio waar het zich goed bij voelt. Regio’s en plaatsen doen in het kader van hun marketingbeleid hun best om de positieve perceptie te vergroten. Die beeldvorming is 
	In het onderzoek van Meijers en Peris, dat voor deze tweede versie van Kracht van Oost is uitgevoerd, brengen zij de beeldvorming over plaatsen en regio’s in Oost-Nederland aan de hand van ‘big data’ in kaart. Dit is gedaan door middel van een sentimentanalyse. Per plaats kan achterhaald worden in hoeverre er een positief of negatief beeld bestaat. Meijers en Peris hebben daarvoor een systeem opgesteld waarmee tweets met bepaalde sentimenten in relatie worden gebracht tot steden en regio’s. De methode is no
	Hoe denkt Twitter over Oost-Nederland? Dat wordt uitgedrukt in een sentimentscore die loopt van -1 (alles is negatief) tot +1 (alles is positief). De uitkomst is dat de sentimenten over de plaatsen van Oost-Nederland altijd boven de 0 liggen. Het positieve sentiment overheerst in alle plaatsen in Oost-Nederland. De plaatsen in Oost-Nederland doen het qua positief sentiment ook iets beter, dan de plaatsen in Nederland als geheel. Dat historische plaatsen zoals Zutphen, Harderwijk en Deventer hoog scoren zal 
	Er zijn ook qua sentimenten regionale verschillen in Oost-Nederland. Zo hebben de plaatsen in de Cleantech regio doorgaans een erg positieve connotatie. Ze worden dus over het algemeen goed gewaardeerd.
	Bij de waardering van plaatsen spelen blijkbaar vooral locatiekenmerken een voorname rol. Bij de positieve woorden komt men vaak ‘mooi’ en ‘blij’ tegen. De geografische ligging van een plaats appelleert minder aan de positieve beeldvorming. Het zal dan ook niet verwonderen, dat er geen statistisch verband is tussen de netwerkpositie en de sentimentscore van plaatsen. Een goede netwerkpositie leidt dus niet automatisch tot een positief beeld jegens een plaats.
	Er zijn duidelijke gevoelsmatige verschillen tussen plaatsen waar te nemen. Een lager sentiment kan effect hebben op de acties die mensen en bedrijven ondernemen. Wanneer er een negatiever beeld heerst jegens een plaats, is men minder snel geneigd hier te gaan werken of te ondernemen. Een lager sentiment kan dus een teken zijn dat er actie ondernomen moet worden. 
	Figuur 5.7 Sentimentsscore van plaatsen binnen en buiten Oost-Nederland, september 2020
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	Conclusies - Over het thema Verbreding 
	De brede welvaart, circulariteit, werkzekerheid en de perceptie over plaatsen dragen allen bij aan de verbreding van Kracht van Oost. De groeicijfers alleen zeggen niet voldoende over de status van het landsdeel en de regio. Oost-Nederland doet het goed op het gebied van brede welvaart. De regio scoort relatief gezien beter dan Nederland, maar binnen het landsdeel zijn verschillen waar te nemen. Waar landelijke gebieden het over het algemeen goed doen, blijven de stedelijke gebieden vaak iets achter. Dit pa
	De coronacrisis heeft de status van de brede welvaart beïnvloed door de impact op het subjectieve welzijn van de mens. Oost-Nederland is zelfs iets harder getroffen dan de rest van Nederland. Al met al liggen er nog kansen om de brede welvaart van het landsdeel te borgen en te verbeteren. De regio’s moeten borgen waar ze goed in zijn en investeren waar ze in achterblijven. De ene regio moet beleid inzetten op het op peil houden van woontevredenheid, de ander op geluk en tevredenheid. Tegelijk is het zaak om
	Circulariteit is een van de aspecten van de verbreding van het onderzoek. Het agri-food cluster is prominent aanwezig in Oost-Nederland en er liggen veel kansen op het gebied van circulariteit in deze sector. Een overgang naar een circulair systeem draagt ook bij aan de brede welvaart van de mens.  Een aantal factoren is al in orde, zoals de samenwerking tussen bedrijven, maar de wet- en regelgeving en de bereidheid van bedrijven om financieel bij te dragen werkt soms beperkend. Om de kansen van de circular
	Met de werkzekerheid is het in Oost-Nederland vergelijkbaar gesteld als in de rest van Nederland. Er zijn verschillen tussen de regio’s en deze zijn te verklaren door de sociaaleconomische eigenschappen en door locatiefactoren. Sommige regio’s behoren tot de top van Nederland, terwijl andere juist onderaan bungelen. Ook zijn er verschillen waar te nemen tussen de verschillende groepen. Starters hebben minder moeite om een werkzekere toekomst tegemoet te gaan dan WW’ers. Niet alle factoren zijn beïnvloedbaar
	 
	Oost-Nederland neemt in de brede definitie van de economie een goede positie in. Het landsdeel blinkt uit in bepaalde aspecten, zoals een aantal indicatoren van brede welvaart, of scoort gelijk aan het gemiddelde van Nederland. Ook de mening van mensen over de plaatsen van Oost-Nederland zijn positief. Maar er zijn voldoende aanknopingspunten voor beleid om de positie te verbeteren.
	 
	6. Eindconclusies
	We leven in een tumultueuze tijd. Door de corona-pandemie, klimaatveranderingen en economische crises zoekt men voor de vele ruimtelijk economische vraagstukken naar nieuwe antwoorden. Kaartjes met de regionale spreiding van corona-besmettingen, regionale verschillen in overstromings kansen of de teruggang in het aantal zzp’ers maken de tongen los. Tegelijkertijd blijven onderwerpen zoals regionale ongelijkheid en plaatselijke verschillen in economische groei of werkloosheid op de (beleids)agenda staan. Het
	De onderzoeksagenda en de hoofdvraag zijn vervolgens voorgelegd aan een groep wetenschappers die hun sporen op dit terrein hebben verdiend. Zij hebben hun eigen methoden toegepast op deze vraag; ieder vanuit zijn of haar expertise. Dit rapport bevat de samenvattingen van wat al die onderzoeken aan inzichten en uitkomsten hebben opgeleverd. Deze inzichten en uitkomsten worden bij elkaar gebracht om zo de kracht van de gezamenlijke structuur in beeld te brengen. De inzichten en uitkomsten bieden de regio’s ge
	De begrippen netwerk en gerelateerdheid lopen als een rode draad door het rapport heen. Ze sluiten goed aan op de kenmerkende ruimtelijk economische structuur van Oost-Nederland. Niet alleen de interne samenhang tussen de afzonderlijke regio’s en plaatsen in Oost-Nederland is groot, maar ook de relaties met de nationale kernzones van de Randstad en van Noord-Brabant zijn hecht. In deze tweede versie van Kracht van Oost verleggen we daarom de aandacht voor de kracht van de (afzonderlijke) regio’s naar de kra
	Groei van werkgelegenheid en bevolking per regio of plaats gaan vaak samen. Stedelijke regio’s groeien naar verhouding sneller dan landelijke regio’s. Toch heeft dit niet geresulteerd in een sterkere stad-land verhouding. Er zitten verschillen in het type groei van de werkgelegenheid en bevolking. Zo neemt in de regio’s Twente en de Achterhoek het aanbod aan kennisintensief werk toe, terwijl het aanbod in hooggeschoolde arbeid achterblijft. Daardoor ontstaat er een groeiend tekort aan arbeid op de kennisger
	Ook in de Food Valley wordt het werk steeds meer kennisintensief. Maar daar lijkt voldoende hooggeschoolde arbeid woonachtig te zijn om in deze vraag naar hooggeschoolde arbeid te voorzien. De regio kan ook putten uit de regio Arnhem-Nijmegen of uit het oostelijke deel van de Randstad voor hooggeschoolde arbeid. Dat laatste geldt ook voor werkgevers in andere regio’s in het westelijke deel van Oost-Nederland, zoals de Noordrand Veluwe. Voor de Noordrand Veluwe is Almere inmiddels de belangrijkste leverancie
	Vooralsnog levert deze ontwikkeling geen grote verkeersproblemen op. Maar wat niet is, kan komen. Wellicht valt te overwegen om op dit punt een proactief beleid te voeren. Daarbij kan men denken aan ‘place based policy’ (bijvoorbeeld het bouwen van betaalbare woningen en het aantrekkelijk maken van de (stedelijke) woonomgeving voor jongeren in Twente en de Achterhoek) of aan ‘people based policy’ (verhoging van de frequentie en verkorting van de reistijden per openbaar vervoer tussen Twente en Zwolle en tus
	Oost-Nederland moet het minder hebben van de ‘triumph of the city’ maar meer van de ‘triumph of connectedness’, oftewel van de kracht van het geheel aan regio’s en plaatsen dat verbonden is met elkaar. Deze kracht kan worden versterkt door het op de kaart zetten van wat Daan Zandbelt en zijn team van ontwerpers “IJsselstad” hebben genoemd. Dit concept komt niet alleen de interne verbindingen binnen de centrale as ten goede, maar ook de eerder gememoreerde west-oost verbindingen. Het concept van “IJsselstad”
	De fundamentele economie en de brede welvaart vormen de basis van de economie, maar om de economische dynamiek op de lange termijn te bevorderen moeten we kijken naar vernieuwing. Kracht van Oost heeft inzicht gegeven in het soort vernieuwing dat past bij de economie van Oost-Nederland. Vernieuwing in de vorm van technische innovatie is een voorwaarde voor economische groei volgens Boschma en Balland. Complexe en gerelateerde innovaties hebben het meest effect op de economie. De beleidsdiscussie over innova
	De innovaties die aansluiten op het profiel van Oost-Nederland zijn wel degelijk toekomstgericht en beslaan een breed spectrum; van agri food en protein transition tot afvalverwerking. Al deze sectoren zijn van belang voor de vraagstukken van de toekomst. Deze innovaties kunnen technologisch zijn, maar ook sociaal of procesmatig. Zo blijkt uit het onderzoek van Van Leeuwen dat de circulariteitstransitie in voedselsystemen kansen biedt op innovatie op verschillende vlakken. Juist in verband met die verscheid
	Uit het onderzoek van Lagendijk blijkt dat het organiserend vermogen de kansen op succesvolle innovaties versterkt. Dit geldt voor de circulariteitstransitie, maar ook voor andere innovaties. De netwerken binnen Oost-Nederland zijn divers en sterk. Er liggen kansen door de netwerken meer toe te spitsen op de relevante sectoren. Slechts de helft is gericht op de in het RIS3-rapport aangewezen potentievolle sectoren. Bovendien moeten er volgens de onderzoekers meer netwerken komen op de schaal van het landsde
	Een toekomstgerichte economie met oog voor mens, natuur en vernieuwing. Hiervoor is een goede verbinding en positie in het netwerk van belang, moet inzichtelijk zijn hoe de regionale economie zich kan vernieuwen en is de internationale positie van belang om te kunnen inspelen op de dynamiek van de economie in Europa en de rest van de wereld. Bij de toekomstgerichte economie wordt de brede welvaart gediend, waarbij mens en natuur centraal staan. Goede werkzekerheid, fijne woonomgeving, plezierige sociale con
	Deze tweede versie van Kracht van Oost maakt nogmaals duidelijk dat de economie in Oost-Nederland een eigen identiteit heeft. Waar deze in 2016 vooral is onderzocht vanuit de losse regio’s gaat het dit keer om de kracht van de samenhang van het totale landsdeel. Van de kracht van afzonderlijke regio’s naar de complementariteit van het geheel. De regio gaat nu aan de slag met het de uitkomsten. 
	Dit is een discussierapport. Met het onderzoek onder de arm trekken we Oost-Nederland en de rest van Nederland in. De uitkomsten worden in de regio besproken en gespiegeld aan de huidige agenda’s van de regio’s. De aanbevelingen in het laatste hoofdstuk van dit rapport worden daar concreet gemaakt. 

	                
	                
	                
	                



	                
	                
	                
	                



	                
	                
	                
	                



	                
	                
	                
	                



	                
	                
	                
	                



	                
	                
	                
	                



	                
	                
	                
	                



	Figuur 2.2: Stand en ontwikkeling van werkgelegenheid per bedrijfsactiviteit, 2007-2017
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	Figuur 2.4: Stand en ontwikkeling van beroepsbevolking naar opleidingsniveau, 2007-2016
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	Figuur 2.5: Stand en ontwikkeling van aandeel 18 t/m 29 jarigen tussen 2007 en 2018
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	Figuur 2.6: Stand en ontwikkeling van aantal verhuisde personen, 2007-2018
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	Figuur 2.8: Stand en ontwikkeling van aantal verhuisde personen naar demografische kenmerken, 2007-2018
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	Figuur 2.9: Stand en ontwikkeling van aantal pendelaars naar opleidingsniveau, 2007-2018
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	Figuur 2.11: Netwerken van pendelverkeer van kenniswerkers en vakmensen tussen viercijferige postcodegebieden in Oost-Nederland, 2012-2017
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	Figuur 2.14 Verschillende ruimtelijke patronen van interne gerelateerdheid van plaatsen
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	Figuur 3.2 Ontwikkeling regionale economie Oost-Nederland (index 2010=100) Bron: BIRO, PWE, CBS
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	Figuur 3.3 Sociaaleconomische indicatoren in Oost-Nederland vergeleken met NederlandBron: BIRO, PWE, CBS
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	Figuur 3.15 Mate van betrokkenheid van de overheid bij initiatievenBron: Lagendijk e.a. (2020)
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	Figuur 4.9 Europese regio’s met aanvullende kennis in het technologieveld smart industry & industrie 4.0 - additive industryBron Boschma en Balland (2020)
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	Figuur 4.13 RCI scores Gelderland en Overijssel per subindex (2019)Bron: Europese Commissie
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	Figuur 4.18 Regionale Innovatie Index in Oost-Nederland (2011-2019)Europa=100Bron: Europese Commissie
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