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Voorwoord 
Voor u zijn dit de eerste woorden die u leest, voor mij zijn het de laatste 

woorden die ik schrijf. 

‘De Brabantse vastgoedperspectieven’ is het onderwerp van deze scriptie 

ter afsluiting van de master ‘Real Estate Management& Development’ aan 

de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 

De keuze voor dit onderwerp komt mede voort uit mijn interesse voor de 

slimste regio van de wereld (Brabant) en de sector vastgoed in de 

breedste zin. Ik was nieuwsgierig naar hoe Brabantse 

vastgoedprofessionals tegen de verschillende vestigingsmilieus kijken in 

de regio.  

 

Hoewel het schrijven van een scriptie een individuele opgave betreft, had 

ik het niet gekund zonder de hulp van anderen. Zonder anderen tekort te 

willen doen, zou ik enkele personen willen bedanken. Allereerst is dat 

mijn externe begeleidster vanuit TiasNimbas Business school, Dr. Ir. Ing. 

Ingrid Janssen. Mijn dank gaat verder uit naar mijn eerste begeleider Ir. 

Aloys Borgers en de tweede begeleider Ir. Rianne Appel. Mede door 

heldere en kritische feedback hebben zij mij geholpen met de scriptie 

zoals die nu in deze vorm voor u ligt. Daarnaast wil ik natuurlijk alle 

respondenten bedanken voor het mogelijk maken van dit onderzoek. 

Ik ben bijzonder trots op het onderzoek en de resultaten zoals 

gepresenteerd in dit rapport. Uiteraard kijk ik uit naar het lustrumevent 

van de Brabantse Vastgoed Sociëteit (BRVS) in november 2013, waarbij de 

resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd. 

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die indirect een bijdrage heeft geleverd 

aan mijn afstuderen. Dat zijn in het bijzonder mijn ouders, vrienden en 

kennissen. 

 

Vanzelfsprekend wens ik u veel leesplezier 

Mocht u als lezer op enig moment vragen hebben over de inhoud van 

deze scriptie dan kunt u contact opnemen door te mailen naar: 

raheilziz@gmail.com  

 

Eindhoven, augustus 2013 

 

Raheil Aziz 
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Summary 
The business location of Brabant, a southern province of the Netherlands, 

is part of the Dutch business location. Since recently, this business 

location is under enormous pressure because the needs and wishes of 

end users and entrepreneurs are constantly changing due to 

demographic, economic, technological, social, and political developments. 

Brabant wants to expand this business location because it is an attractive 

location for companies in different sectors. The province has the ambition 

to become one of the Top5 of the most innovative regions in Europe. In 

order to achieve this goal, it is concentrating on developing and deploying 

its strong clusters. The clusters are divided into four regions: Southeast, 

Northeast, Mid and WestBrabant.  

 

The perspective of real estate professionals is surprisingly enough not 

asked for by the policy makers during the preparation of several policies 

for the development of the Brabant region. Real estate professionals are 

part of the Brabant business location and have an important role in the 

real estate market. They represent the market that is different from the 

movable property, it has specific characteristics such as long life, high 

value per transaction, site specificity and is physically indivisible. Real 

estate professionals also have specific knowledge of the different Brabant 

regions by their years of experience. They are therefore an important 

source of information, and can give a good impression of the Brabant 

business location. 

 

The purpose of this research is to understand the opportunities and 

vulnerabilities of different Brabant business location for entrepreneurs, 

through the perspective of real estate professionals. The main question of 

this research is: 

 

What are, according to real estate professionals, the opportunities and 
vulnerabilities of Brabant as business location for entrepreneurs?  
 

To answer the main question, there are five research questions 

formulated:  

 

1. What kind of business location is Brabant for entrepreneurs? 

2. Who are the entrepreneurs in Brabant? 

3. Who are the real estate professionals in Brabant? 

4. What are, according to real estate professionals, the 

opportunities of Brabant as business location for entrepreneurs? 

5. What are, according to real estate professionals, the 

vulnerabilities of Brabant as business location for entrepreneurs? 

 

Approach 

The first three subresearch questions are answered by means of a 

literature study. Furthermore, to answer the last two questions, an online 

survey is used. The literature study is based on scientific literature and 

policy documents that have been generated for Brabant.  

The online survey of this study is a custom developed web application, 

which gathers the perspective of the real estate professionals. During the 

design of this application the "conceptual content cognitive map method" 

(3CM) has been used as inspiration. This method collects, in a systematic 

way, the views of the respondents. It also provides the respondents a 

certain amount of freedom to respond to issues that require more in

depth answers. 

 

Brabant business location 
A business location consists of a set of factors that affect the location 

choice of companies. Its attractiveness is influenced by the presence of 16 

different location factors such as location, infrastructure and labor 

market. On the basis of these location factors the four economic Brabant 

regions are analyzed (i.e. Southeast, Northeast, Mid and WestBrabant). 

 

Each of these regions represents several sectors. The Southeast region 

represents the High Tech Systems & Materials, Life Tech, Food, 
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Automotive and Design sectors. NortheastBrabant focuses on the Health 

& Pharmacy, Logistics and Food. In the MidBrabant region these are the 

logistics sector, Aerospace & Maintenance, tourism and recreation and 

care. The last region, WestBrabant, is characterized by the presence of 

logistics, Biobased and Maintenance sectors. 

 

The presence of these different sectors results in considerably different 

companies/entrepreneurs. The various entrepreneurs/companies from 

different sectors like to settle in Brabant because of its convenient 

location, welleducated population, the favorable quality of life and 

intensive 'Triple Helix' collaboration between the industry, universities 

and government. Many of these companies are international companies. 

The most wellknown are Philips, ASML, Campina, VDL group and DAF. 

The presence of these companies / entrepreneurs is essential for the 

regional economy. 

 

The real estate professionals in Brabant consist of architects, investors, 

builders/contractors, real estate advisors, brokers/appraisers, developers, 

property managers/administrators, legal advisors and professionals in the 

government. They have a different mindset than the policy makers and 

entrepreneurs. Because the professionals come from a market that is not 

wellknown by the entrepreneurs. 

 

A total of 219 real estate professionals gave their opinions on one of the 

Brabant regions as an attractive region for doing business. It is not 

possible to assess if this sample represents the whole population, because 

the number of Brabant real estate professionals (and their distribution 

over different types of professionals) is unknown. 

 

The real estate professionals are very positive about the different Brabant 

regions. The following location factors are seen as opportunities of 

Brabant as an attractive region for doing business: location, knowledge

based economy, presence of international companies, education and 

quality of life/living environment. 

 

The convenient location between the two ports of Rotterdam and 

Antwerp, but also between the Dutch and European capital Amsterdam 

and Brussels offers opportunities to Brabant. As a motivation for the 

factor knowledgebased economy, the real estate professionals indicate 

that opportunities are created by the presence of various (technical) high 

quality research institutions and large (international) companies. 

Furthermore, the key to success is achieved through cooperation between 

these two parties and the government. This cooperation and job creation 

are the reasons as to why the professionals see the location factor 

‘presence international companies’ as an opportunity for Brabant regions. 

The respondents state that the presence of companies such as ASML, 

Philips, VDL, DAF and HTC give the regional economy a positive boost. In 

addition, the presence of these companies has a positive effect on the 

image of the region. 

 

Considering the quality of life/living environment, Brabant is a region that 

offers plenty of different living climates. The region also offers a pleasant 

working atmosphere, which is created by a mix of hardworking local 

population with the right mindset and an open character. 

 

The real estate professionals believe that the four Brabant regions also 

have vulnerabilities. These are the presence of international companies, 

location, knowledgebased economy, competition and quality of life/living 

environment. 

The professionals believe that Brabant is dependent on a number of large 

(international) companies. Migrations of these large companies have 

profound implications for the region. Moreover, the different regions 

should not compete with each other, but work together to grow into the 

Top5 of the most innovative regions in Europe. 

 



Another vulnerability is the accessibility. The real estate players believe 

that despite the good geographical location, it is not easy to reach the 

region. The accessibility will continue to decline if the planned 

infrastructure cuts will be carried out. This also applies to education: large 

investments have to be made in education and knowledge development. 

Also, the shortage of technically trained personnel should be solved. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 



1. Inleiding 
De wereldwijde crisis van de afgelopen jaren heeft Brabant met de neus 

op de feiten gedrukt: een veerkrachtige en internationaal concurrerende 

economie is van levensbelang voor de Brabantse welvaart en welzijn (SER

Brabant, 2011). Een economie die niet alleen innoveert en 

internationaliseert, maar ook involveert ofwel voor een hoge 

arbeidsparticipatie zorgt en daarmee perspectief biedt op sociale 

stabiliteit in de samenleving.  

De wereld om ons heen is sterk in beweging, zowel economisch als op 

andere terreinen. Daarom ligt voor de partijen in Brabant de lat hoog, 

Brabant moet het komende decennium uitgroeien tot de sterkste en 

meest innovatieve economie van Nederland (SERBrabant, 2011). De 

prioriteiten zijn duidelijk: innovatiekracht door een kennisinfrastructuur 

van wereldklasse, focus op sterkte punten verbonden aan onderzoek en 

industrie, een effectieve en efficiënte overheid, een flexibele 

arbeidsmarkt die inspeelt op nieuwe kansen en werkgelegenheid en het 

aantrekkelijk houden van de regio als vestigingsplaats voor de Brabantse 

bedrijven én voor internationale bedrijven c.q. het aan te trekken 

internationaal talent (Brabant.nl, 2012). 

Brabant heeft in Europa een goede uitgangspositie als het gaat om kennis 

en innovatie. De internationaal concurrerende bedrijven in Brabant in de 

hightech, voedselverwerking, chemie en logistiek zorgen voor 25% van de 

Nederlandse export (brabant.nl, 2012). Van alle Europese regio’s heeft 

Brabant het op een na hoogste aantal patenten per inwoner en is het 

binnen Nederland koploper qua private investeringen (brainport2020, 

2012). Ook zijn en worden nationale en internationale kennisinstituten op 

het gebied van onderhoud (Dutch Institute World Class Maintenance in 

West Brabant), logistiek (Dinalog in Breda) en energie (FOM Rijnhuizen, 

ECN in Eindhoven) in Brabant gevestigd. Daarnaast worden diverse 

campussen opgezet en ontwikkeld, zoals de High Tech Campus 

(Eindhoven), Automotive Campus, Aviolanda (Woensdrecht), Aerospace & 

Maintenance Value Park (Tilburg) en Groene Energie Campus (Bergen op 

Zoom), mede dankzij provinciale investeringen (Brabant.nl, 2012). 

 

1.1.  Aanleiding tot het onderzoek 
Brabant wil haar kwaliteiten beter inzetten in de verschillende sectoren 

als het gaat om kennis en innovatie. “Structureel doorstoten tot de Top5 

van de meest innovatieve regio’s in Europa” is de lange termijn ambitie 

van Provincie Noord Brabant. De provincie wil door middel van zes sterke 

clusters deze lange termijn ambitie realiseren. De clusters zijn; Life 

Sciences & Health, Food & Nutrition, High Tech Systemen en Materialen 

(inclusief Automotive en Solar), Logistiek, Biobased Economy en 

Maintenance. De provincie geeft in ‘Economisch Programma Brabant 
2020’ aan dat een aantrekkelijk vestigingsklimaat een grote bijdrage 

levert om de lange termijn ambitie te kunnen bereiken. Een aantrekkelijk 

ondernemings en vestigingsmilieu vraagt immers om voldoende en 

aantrekkelijke ruimte voor de vestiging van nieuwe bedrijven en voor de 

ontwikkeling van bestaande bedrijven. Dit is echter op locatie en 

pandniveau een belangrijk aandachtspunt, maar op regionaal niveau zijn 

er andere factoren die ook een belangrijk rol spelen. In de verschillende 

beleidsplannen zijn er (op regionaal niveau) verschillende onderwerpen 

samengebracht tot het begrip “vestigingsmilieu” omdat ze voorwaardelijk 

zijn voor de (potentiele) beroepsbevolking en voor bedrijven om zich in 

Brabant te vestigen. De onderwerpen bestaan uit een goed werkende 

arbeidsmarkt, goede verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven, een 

aantrekkelijke bedrijfsomgeving en een goede bereikbaarheid. Ook 

belangrijk is de inbedding van de Brabantse economie in een streven naar 

“quality of life” van de regio in de breedste zin (provincie NoordBrabant, 

2012). Wat verder van belang is voor een aantrekkelijk vestigingsmilieu 

zijn stedelijke voorzieningen (sport, cultuur), de relatie tussen stad en 

landelijk gebied, vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie) en natuurlijke 

kwaliteiten (landschappen, natuurgebieden en waterkwaliteit). Al deze 

onderwerpen zijn uitvoerig beschreven in Economisch Programma 
Brabant 2020, vervolgens monden ze uit in gedetailleerdere beleidsvisies 

en plannen.  
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In een best case scenario leveren al deze beleidsplannen een positieve 

bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de provincie Noord Brabant als 

vestigingsregio. Vanuit dit perspectief, vormen vastgoedprofessionals een 

belangrijke bron van informatie. Zij hebben niet alleen kennis van de 

vastgoedmarkt, maar zij kennen ook de verschillende vestigingsmilieus in 

Brabant. Zij weten wie waar gevestigd is en waarom. Daarom is het 

opmerkelijk dat de input van deze groep vastgoedprofessionals 

onderbelicht is tijdens het opstellen van diverse beleidsvisies en plannen. 

De Brabantse Vastgoed Sociëteit (BRVS) deelt deze gedachten ook. De 

BRVS is een groep vastgoedprofessionals in de provincie Noord Brabant 

die beschikt over een relatienetwerk waarin marktpartijen 

vertegenwoordigd zijn. De leden van de BRVS zijn een afspiegeling van de 

Brabantse vastgoedsector. Ze streven nadrukkelijk naar een evenwicht 

tussen gevestigde namen en high potentials (BRVS.nl, 2012). De BRVS 

viert in 2013 haar derde lustrum en wil middels een onderzoek te weten 

komen hoe vastgoedprofessionals tegen de verschillende 

vestigingsmilieus aankijken in de provincie NoordBrabant, en welke 

kansen zij zien. Dit lustrum is de aanleiding geweest voor de BRVS om dit 

onderzoek te laten starten. 

Er zijn twee aspecten die dit onderzoek uniek maken. Het eerste is de 

gekozen doelgroep. Het is voor het eerst dat Brabantse 

vastgoedprofessionals voor een dergelijk onderzoek benaderd worden. Zij 

mogen hun kijk geven op de verschillende Brabantse vestigingsmilieus, en 

aangeven wat volgens hen de kansen en kwetsbaarheden zijn. 

Het tweede aspect is de gekozen methode en de ontwikkelde web

applicatie waarmee het onderzoek uitgevoerd wordt. In hoofdstuk 4 

wordt meer hierover toegelicht. 

 

 

1.2. Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 

Door middel van dit onderzoek wordt bepaald, hoe vastgoedprofessionals 

tegen verschillende Brabantse vestigingsmilieus aankijken en wat volgens 

hen de kansen en kwetsbaarheden van deze vestigingsmilieus zijn. Het is 

interessant om uiteindelijk de vraag te beantwoorden in hoeverre het 

beeld van het Brabantse vastgoedprofessionals afwijkt van (of 

overeenkomst met) de meest recente beleidsvisies. 

Het verwachtte resultaat is een beschrijving van het Brabantse 

vestigingsmilieus door de ogen van de vastgoedprofessionals. Er komt o.a. 

duidelijk naar voren wat volgens deze professionals de kansen en 

kwetsbaarheden zijn van de verschillende regio’s van Brabant. 

 

1.3. Probleemstelling 
De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: 

 

 

 

Inzicht krijgen in de kansen en kwetsbaarheden van de verschillende 
Brabantse vestigingsmilieus door de ogen van de 

vastgoedprofessionals 

Wat zijn volgens de vastgoedprofessionals de kansen en 

kwetsbaarheden van Brabant als vestigingsregio voor ondernemers? 



De probleemstelling van het onderzoek mondt uit in de volgende vijf 

onderzoekvragen: 

 

1. Wat voor vestigingsmilieus heeft Brabant voor 

ondernemers/bedrijven? 

2. Wie zijn de ondernemers/bedrijven in Brabant? 

3. Wie zijn de vastgoedprofessionals in Brabant? 

4. Wat zijn volgens de vastgoedprofessionals de kansen van Brabant 

als vestigingsregio voor ondernemers? 

5. Wat zijn volgens de vastgoedprofessionals de kwetsbaarheden 

van Brabant als vestigingsregio voor ondernemers? 

 

1.4. Toelichting onderzoekvragen 
 

1. Wat voor vestigingsmilieu heeft Brabant voor 
ondernemers/bedrijven? 

Door middel van deze onderzoekvraag wordt inzicht gekregen in de 

verschillende vestigingsmilieus van Brabant, en wat hier de kenmerken 

van zijn. Tijdens beantwoording van deze vraag zullen de verschillende 

vestigingsfactoren uiteen worden gezet. Daarna wordt de provincie 

verdeeld in verschillende regio’s, om vervolgens te achterhalen wat voor 

vestigingsmilieu Brabant is, en welke vestigingsfactoren hier een bijdrage 

aanleveren. Deze onderzoekvraag wordt beantwoord door middel van 

een literatuurstudie. 

 

2. Wie zijn de ondernemers/bedrijven in Brabant? 
Middels deze vraag wordt inzichtelijk gemaakt wie de 

ondernemers/bedrijven zijn in de verschillende regio’s van Brabant. Het is 

interessant om uiteindelijk te weten komen welke ondernemer zich in 

deze provincie zou willen vestigen. Deze deelvraag wordt beantwoord 

door middel van een literatuurstudie. 

 

3.  Wie zijn de vastgoedprofessionals in Brabant? 
De vastgoedprofessionals zijn belangrijke spelers in de provincie Noord

Brabant. Zij beschikken over veel informatie van verschillende regio’s 

enerzijds, en hebben kennis en kunde in de vastgoedmarkt anderzijds. 

Door deze doelgroep te benaderen kunnen er interessante (nieuwe) 

ideeën naar voren komen. Wellicht denken deze vastgoedprofessionals 

anders over Brabant als vestigingsregio voor ondernemers, dan wat in de 

diverse beleidsvisies geschreven staat. 

Deze onderzoekvraag wordt beantwoord door middel van een 

literatuurstudie.  

 

4. Wat zijn volgens de vastgoedprofessionals de kansen van Brabant 
als vestigingsregio voor ondernemers? 

Door antwoord te krijgen op deze vraag wordt de kijk van 

vastgoedprofessionals op Brabantse vestigingsregio in kaart gebracht. 

Daarnaast kan worden vastgesteld welke kansen zij zien in de 

verschillende regio’s, en welke kansen nog te behalen zijn voor de regio 

als vestigingsmilieu voor ondernemers. 

Deze onderzoekvraag wordt beantwoord door middel van een enquête. 

 

5. Wat zijn volgens de vastgoedprofessionals de kwetsbaarheden 
van Brabant als vestigingsregio voor ondernemers? 

Door antwoord te krijgen op deze vraag wordt de kijk van 

vastgoedprofessionals op Brabantse vestigingsregio in kaart gebracht. 

Daarnaast kan worden vastgesteld welke kwetsbaarheden zij zien in de 

verschillende regio’s, en welke kwetsbaarheid de meeste aandacht 

verdient.  

Deze onderzoekvraag wordt wederom beantwoord door middel van een 

enquête. 
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1.5. Begripsafbakening 
In de probleemstelling is gekozen voor het woord ‘vestigingsregio’, omdat 

het onderzoek op provinciaal niveau te globaal zou zijn en op locatie 

niveau te uitgebreid. De provincie NoordBrabant wordt tijdens het 

onderzoek verdeeld over vier regio’s: Zuidoost, Noordoost, Midden en 

West. Het is de bedoeling dat er op regionaal niveau naar de verschillende 

vestigingsfactoren gekeken wordt, en bepaald wordt welke van deze 

factoren een rol spelen. 

 

1.6. Leeswijzer 
Dit verslag is als volgt opgebouwd. Allereerst schetst het volgende 

hoofdstuk het ideale vestigingsmilieu voor ondernemers. Het geeft 

daarnaast toelichting op het huidige vestigingsmilieu van Brabantse 

regio’s, en wie de ondernemers/bedrijven zijn in de regio.  

Hoofdstuk 3 gaat in op de vatgoedprofessionals. Hier wordt de rol van de 

professionals beschreven.  

Hoofdstuk 4 bestaat uit de methodologische verantwoording van het 

onderzoek. De verschillende aspecten van het onderzoek komen aan bod, 

zoals de onderzoeksmethoden, het gekozen design en de analyse van de 

gegevens.  

Hoofdstuk 5 presenteert de resultaten van het onderzoek. Het beschrijft 

en analyseert de mening van de vastgoedprofessionals over de 

verschillende vestigingsmilieus.  

Het laatste hoofdstuk vormt de discussie en conclusie van het onderzoek. 

Het geeft een antwoord op de onderzoeksvragen. Het verslag sluit af met 

aanbevelingen voor het vervolgonderzoek. 

 

  



 

  

Hoofdstuk 2 

Vestigingsregio’s 
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2. Vestigingsregio 
Regio’s worden steeds belangrijker wanneer het gaat om de nationale 

economie. Dat is één van de redenen waarom het Rijk en de provincie 

Noord Brabant willen ontwikkelen tot een duurzame, op Europees niveau 

concurrerende en complete kennisregio met een diversiteit aan 

florerende economische clusters. Deze economische clusters worden 

gekenmerkt als verschillende vestigingsmilieus voor ondernemers. 

Ondernemers zijn belangrijke spelers voor de regionale economie. Hun 

besluiten hebben ruimtelijke gevolgen voor de regio en zo ook voor de 

aantrekkelijkheid van het vestigingsmilieu. De ambitie om tot de top van 

Europa te behoren vraagt om voortdurende aandacht voor verbetering 

van het vestigingsmilieu. Een aantrekkelijk vestigingsmilieu voldoet in 

deze context aan alle wensen en eisen die de markt stelt.  

 

Deze literatuurstudie gaat over de provincie NoordBrabant als 

vestigingsregio voor ondernemers en bestaat uit twee delen waarin de 

eerste twee onderzoekvragen beantwoord worden. De vragen zijn: “wat 

voor vestigingsmilieus heeft Brabant voor ondernemers?” en “wie zijn de 

ondernemers in Brabant?”.  

Om de eerste onderzoekvraag goed te kunnen beantwoorden, worden 

drie deelvragen gesteld, namelijk: 

1. Wat is een vestigingsmilieu? 

2. Aan welke eisen zou het ideale vestigingsmilieu moeten voldoen? 

3. Wat voor vestigingsmilieus hebben de vier economische regio’s 

van Brabant? 

In het eerste deel (paragraaf 2.1) worden de theoretische verklaringen 

van vestigingsplaatsbeslissing beschreven. Vervolgens worden 

verhuismotieven en de harde en zachte vestigingsplaatsfactoren van 

bedrijven/ondernemers uiteengezet. Dit eerste onderdeel wordt 

afgesloten met een opgestelde vestigingsfactorenlijst die belangrijk is 

voor een aantrekkelijk vestigingsmilieu. Deze lijst vormt een leidraad voor 

het tweede onderdeel van deze literatuurstudie. 

In paragraaf 2.2, tevens het tweede onderdeel, wordt het huidige 

Brabantse vestigingsmilieus uiteengezet. Hier worden de derde deelvraag 

(wat voor vestigingsmilieus hebben de vier economische regio’s?) en de 

tweede onderzoekvraag (wie zijn de ondernemers in Brabant?) 

beantwoord.  

 

2.1. Het ideale vestigingsmilieu 

2.1.1. Vestigingsmilieu 
Wanneer men de omgeving analyseert, valt direct op dat verschillende 

economische activiteiten zich op andere plekken concentreren. Dit komt 

doordat elke economische activiteit zijn eigen eisen stelt aan het 

vestigingsmilieu (Lambooy, 1997). Een vestigingsmilieu is opgebouwd uit 

een set van een groot aantal factoren, die de vestigingsplaatskeuze van 

bedrijven beïnvloeden (Lambooy, 1997). De aantrekkelijkheid van een 

vestigingsmilieu wordt beïnvloed door de aanwezigheid van een groot 

aantal factoren. Deze factoren worden in de volgende paragraaf 

toegelicht en daarmee direct antwoord gegeven op de tweede deelvraag. 

 

2.1.2. Vestigingsfactoren 
Factoren die een rol spelen bij het verhuisgedrag van bedrijven kunnen 

onderverdeeld worden in interne en externe bedrijfsfactoren. Deze 

factoren kunnen vervolgens weer worden onderverdeeld in drie 

schaalniveaus: 1) vestigingsfactoren die met het pand zelf te maken 

hebben, 2) factoren in de directe omgeving en 3) regionale factoren. Deze 

factoren kunnen weer onderverdeeld worden in harde en zachte 

locatiefactoren. Dit voorgaande wordt in deze paragraaf toegelicht. 

Zoals hierboven staat, kunnen verhuismotieven van bedrijven gebaseerd 

zijn op bedrijfsinterne of bedrijfsexterne factoren. Daarbij is een 

onderscheid te maken in push, pull en keepmotieven (Atzema et a.l, 

2012 p.71 en Meester, 1999 p.16). Pushmotieven (vertrekmotieven) zijn 

overwegingen om een plaats te verlaten. Voorbeelden hiervan zijn een 



gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden en een locatie die niet meer 

representatief genoeg is. Pullmotieven (vestigingsmotieven) zijn 

overwegingen die leiden tot een voorkeur voor een nieuwe 

vestigingsplaats. Voorbeelden hiervan zijn een goede ontsluiting via de 

weg en het openbaar vervoer (factor: infrastructuur), voldoende 

parkeergelegenheid en subsidies (factor: overheid). Keepmotieven (blijf 

motieven) zijn argumenten die een bedrijf op de bestaande locatie 

vasthouden; als de keepfactoren sterker zijn dan de pull of push

factoren, is de kans groot dat er geen verhuizing plaatsvindt. 

Ruimtegebrek, bereikbaarheid en representativiteit van het gebouw zijn 

al decennialang motieven die het keerpunt bepalen om te verhuizen (van 

der Voordt et al., 2012). Pen (2002) beschrijft in zijn boek ‘Wat beweegt 

bedrijven’ de besluitvormingsprocessen van verplaatste bedrijven. Pen 

probeert hier de verhuismotieven van bedrijven die bepalend zijn voor 

het kiezen van een andere locatie te achterhalen. Pen toont het belang 

van het imago en de kwaliteit van een pand, de kwaliteit en grootte van 

een terrein en de faciliteiten die beschikbaar zijn. Daarnaast spelen ook 

persoonlijke (vaak onbekende) overwegingen een rol. Verder blijkt dat 

een bedrijf het imago van een gemeente als organisatie belangrijker vindt 

dan de bekendheid die de gemeente heeft als vestigingslocatie/plaats 

(factor: imago). Vervolgens blijkt dat bij het bepalen van een locatie de 

ondernemer zich niet alleen laat leiden door het behalen van een zo hoog 

mogelijke winst. Maar ook gebeurtenissen uit het verleden, de omgeving 

waarin hij of zij leeft en de sociale en ruimtelijke relaties die de 

ondernemer onderhoudt zijn van belang (Pen, 2002). 

Bij bedrijfsinterne factoren kan worden gedacht aan omstandigheden die 

binnen het bedrijf spelen, waardoor er mogelijk een wens ontstaat tot 

inkrimping, uitbreiding, verplaatsing of sluiting. Een voorbeeld van een 

bedrijfsinterne factor is interne groei, waardoor het huidige pand te klein 

wordt voor de bedrijfsactiviteiten. 

Met externe bedrijfsfactoren worden alle factoren bedoeld die van 

invloed zijn op de keuze voor verplaatsing. Dit varieert van de 

aanwezigheid van bijvoorbeeld personeel tot de aanwezigheid van 

parkeerplaatsen.  

Externe (bedrijf)factoren kunnen onderverdeeld worden op drie 

schaalniveaus:  

- Pandniveau; bij locatiefactoren op dit niveau wordt gelet op 

bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen, de representativiteit van 

het pand, de mogelijkheid tot in of uitbreiding binnen het 

gebouw, maar ook op het comfort van het gebouw. Een 

verouderd gebouw kan leiden tot een vermindering van comfort 

en daarmee vaak tot verhuismotieven. Dit resulteert in dat het 

bedrijf verhuist naar een nieuwere (comfortabelere) gebouw. 

- Omgevingsniveau; hier gaat het om aanwezigheid van factoren 

die in de directe omgeving van het bedrijf zijn, zoals de aanwezige 

voorzieningen, de uitstraling van het gebied, bereikbaarheid en 

het type naastgelegen bedrijven. 

- Regionaal niveau; locatiefactoren die op dit niveau van belang 

zijn, zijn onder andere de aanwezigheid van geschikt personeel, 

bereikbaarheid, de aanwezigheid van een vliegveld, beroeps en 

mentaliteit bevolking, agglomeratieniveau, arbeidsmarkt, de 

stedelijke atmosfeer en de concurrentie positie. 

Deze literatuurstudie besteedt aandacht aan de vestigingsfactoren op 

regionaal niveau, omdat de probleemstelling van dit onderzoek over de 

Brabantse regio’s gaat. 

 

2.1.3. Harde en zachte vestigingsfactoren 
De harde vestigingsfactoren zijn vaak kwantitatief en daardoor goed uit te 

drukken in geld. Om deze reden kunnen gegevens van deze factoren 

duidelijk naar buiten toe kenbaar gemaakt worden. Voorbeelden van de 

harde locatiefactoren zijn volgens Funck (1995) en Rainisto (2003): de 

bereikbaarheid, de eisen aan de vloeroppervlakte van een gebouw en de 

kosten hiervan, en de nabijheid van andere (internationale) bedrijven. Op 

regionaal niveau zijn dit de economische stabiliteit, productiviteit, 
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geografische ligging, vraag en aanbod van vastgoed, positie van 

transport en communicatie mogelijkheden en strategische locatie en 

arbeidsmarkt. 

Zachte vestigingsfactoren hebben een veel minder kwantitatief karakter 

en zijn minder snel in geld uit te drukken. De voorbeelden zijn volgens 

Funck (1995) en Rainisto (2003): kwaliteit van het leven (leefmilieu), 

uitstraling van een gebied, flexibiliteit en dynamiek, kwaliteit van de 

natuurlijke omgeving (groen) en de reputatie hiervan, cultuur en recreatie 

mogelijkheden, leefbaarheid, creatieve klimaat en kennis (onderwijs).  

Deze zachte vestigingsfactoren worden steeds belangrijker, dat blijkt uit 

onderzoek van Stec (2001). Volgens Meester (1999) wordt het belang van 

zachte factoren zelfs onderschat. Atzema vindt dat onderzoekers, die 

daadwerkelijk willen achterhalen of zachte factoren een rol spelen, 

voornamelijk een persoonlijk interview moeten houden om daar achter te 

komen. Jansen (2009) heeft een onderzoek gedaan naar locatiefactoren. 

Hij kwam tot een lijst van 91 locatiefactoren, waarvan 80 harde en 11 

zachte factoren waren. In tabel 1 zijn de 11 zachte locatiefactoren 

opgesomd.  
Tabel 1: Zachte locatiefactoren (Jansen, 2009) 

 

Het belang van zachte factoren verschilt evenals voor de harde factoren 

per bedrijf en bedrijfstak. Volgens Stec (2001) verschilt het belang van 

deze twee soorten locatiefactoren per type hoofdactiviteit. In figuur 1 

wordt dit belang gepresenteerd.  

Deze figuur bevestigt twee zaken. Ten eerste is er een toename in het 

belang van zachte locatiefactoren bij de vestigingsplaatskeuze. Ten 

tweede varieert de waardering van de zachte locatiefactoren sterk, 

afhankelijk van de primaire activiteit van het bedrijf of de bedrijfstak. 

 
Figuur 1: De verhouding tussen het belang van harde en zachte locatiefactoren 
per type bedrijf (Stec, 2001) 

De globalisering en de toenemende digitalisering van de economie leiden 

tot een herverdeling van arbeid over verschillende regio’s in de wereld. 

De economische kernactiviteiten bestaan niet meer uit het produceren 

van fysieke goederen, maar uit het ontwikkelen van nieuwe producten en 

productieprocessen, het genereren van nieuwe kennis en het toepassen 

van marketingconcepten (Berg et al., 2004). De productie zelf verschuift in 

toenemende mate naar lage lonen landen (Asbeek Brusse, 2002). Mede 

door deze verschuiving is het belang van een regionale kenniseconomie 

en een aantrekkelijk vestigingsmilieu groter dan ooit. Ook bedrijven 

spelen op deze ontwikkeling. In de hedendaagse economie organiseren 



bedrijven zich steeds meer in wereldwijde en gespecialiseerde netwerken. 

Parallel aan dit gegeven wordt ook de nabije omgeving belangrijker. 

Bedrijven zoeken in de omgeving naar relaties die essentieel zijn voor het 

toevoegen van waarde aan diensten en geproduceerde producten. Deze 

relaties liggen in de sfeer van toeleveren en uitbesteden, maar ook in de 

sfeer van samenwerking op het vlak van kennisontwikkeling en 

innovaties. Zo ontstaan binnen de nationale en internationale netwerken 

vaak zeer sterk regionaal georganiseerde clusters van kennisintensieve 

activiteiten (van Oort, 2006). De internationale concurrentiepositie van 

een land wordt versterkt door de ontwikkeling van nationale stedelijke 

netwerken en stedelijke centra. Het gaat hierbij om versterking van de 

economische kracht en diversiteit van de economische kerngebieden en 

verbetering van de bereikbaarheid (van Oort, 2006). 

Verder is de factor infrastructuur een belangrijke vestigingsfactor voor 

bedrijven; bedrijven beschouwen goede infrastructuur als absoluut 

noodzakelijk om goed te kunnen functioneren. De beeldvorming over 

infrastructuur kan de keuze van de vestigingsplaats beïnvloeden. In deze 

context wordt met name de factor bereikbaarheid gezien als de 

belangrijkste vestigingsfactor (van Oort & Raspe, 2005). 

Uit studies blijkt dat juist de kennisintensieve bedrijven locaties aan 

snelwegverbindingen opzoeken. Martens et al. (1999) geven aan dat de 

autosnelweg met name bepalend is voor kennisdiensten. Hieruit kan 

worden opgemaakt dat ook kennisintensieve bedrijven uit Brainport 

Eindhoven zich graag vestigen op goed bereikbare plaatsen rondom de 

uitvalswegen van de snelweg A2. De begripsvorming rond het begrip 

kennisas is sterk verbonden met het idee dat een aaneengesloten geheel 

van kennisintensieve bedrijvigheid zich uitstrekt langs een snelweg. Toch 

is er geen sprake van een aaneengesloten geheel van kennisintensieve 

bedrijvigheid langs snelweg A2, maar is er eerder sprake van een 

kralensnoer van kennisintensieve steden langs de snelwegen dan dat ook 

de tussengebieden een rol spelen (van Oort & Raspe, 2005). Eén van deze 

kennisintensieve steden is Eindhoven. Echter, de precieze rol die de 

infrastructuur speelt, en dan met name de regionale luchthaven 

Eindhoven Airport, komt niet duidelijk naar voren in de wetenschappelijke 

literatuur. 

 

2.1.4. Conclusie 
In deze paragraaf is antwoord gegeven op de eerste twee deelvragen. Dat 

zijn: ‘wat is een vestigingsmilieu?’, en ‘aan welke eisen zou het ideale 

vestigingsmilieu moeten voldoen?’. 

 

Een vestigingsmilieu is opgebouwd uit een set van een groot aantal 

factoren die de vestigingsplaatskeuze van bedrijven beïnvloeden. De 

vestigingsfactoren kunnen onderverdeeld worden in drie niveaus: pand, 

omgeving en regionaal. Er is gekozen voor vestigingsfactoren op regionaal 

niveau, omdat deze aansluit op de probleemstelling van dit onderzoek.  

Verder is binnen de vestigingsfactoren onderscheid gemaakt tussen harde 

en zachte factoren. Uit de literatuurstudie valt te concluderen dat het 

belang van zachte factoren in de vestigingsmilieus steeds groter wordt. 

Tot slot wordt de aantrekkelijkheid van een vestigingsmilieu beïnvloed 

door de aanwezigheid van de volgende vestigingsfactoren:  

 

Infrastructuur 
1. Locatie/ligging 

2. Bereikbaarheid 

Regionale en lokale kenmerken 
3. Kenniseconomie 

4. Onderwijs 

5. Overheid 

6. Agglomeratie 

7. Imago  

8. Aanbod vastgoed 

9. Leefbaarheid/leefmilieu 

10. Groen 

11. Concurrentie 
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Bedrijfsfactoren 
12. Nabijheid van markten 

13. Aanwezigheid (internationale) bedrijven 

Arbeidsfactoren 
14. Beroepsbevolking 

15. Mentaliteit bevolking 

16. Arbeidsmarkt 

 

Deze vestigingsfactoren vormen de basis voor de volgende paragraaf, 

maar ook voor het ontwikkelen van een onderzoeksinstrument die in 

hoofdstuk 4 wordt behandeld. 

In de volgende paragraaf worden de huidige Brabantse vestigingsmilieus 

uiteengezet, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de vier Brabantse 

regio’s. 

 

2.2. Brabantse vestigingsregio’s 
In dit tweede deel van de literatuurstudie staat het huidige 

vestigingsmilieu van de provincie Brabant centraal. Het Brabantse 

vestigingsmilieu is opgedeeld in vier economische regio’s, te weten: regio 

Zuidoost, Noordoost, Midden en West. Elke regio wordt afzonderlijk in 

een subparagraaf behandeld. 

De indeling van deze subparagrafen zijn als volgt: Eerst wordt algemeen 

informatie over de regio beschreven, waarna de infrastructuur, het 

economische profiel, het ruimtelijke aanbod en het vestigingsmilieu 

volgen.  

De lijst met 16 vestigingsfactoren uit de vorige paragraaf dient hier als een 

belangrijk hulpmiddel om de regio’ te kunnen analyseren.  

Aan het eind van deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de derde 

deelvraag ‘wat voor vestigingsmilieus hebben de vier economische regio’s 

van Brabant?’ en op de tweede onderzoekvraag ‘wie zijn de ondernemers 

in Brabant?’  

 

Het Rijk en de regionale overheden willen Brabant ontwikkelen tot een 

duurzame, op Europees niveau concurrerende, complete kennisregio met 

een diversiteit aan florerende economische clusters (provincie Noord

Brabant, 2012). Deze economische clusters zijn te kenmerken als 

verschillende vestigingsmilieus voor ondernemers. Hiermee staat Brabant 

de komende jaren voor een aantal serieuze uitdagingen. Denk 

bijvoorbeeld aan de financieeleconomische crisis, welke leidt tot meer 

werkloosheid en een scherpere internationale concurrentie tussen regio’s 

om bedrijven, bezoekers en burgers (provincie NoordBrabant, 2012). Een 

andere uitdaging is de klimaatverandering en het daarmee verbonden 

energievraagstuk. Er zijn ook ingrijpende sociaalculturele veranderingen. 

De bevolkingssamenstelling verandert namelijk als gevolg van 

demografische krimp. Daarnaast vindt in Brabant vergrijzing plaats door 

betere leefomstandigheden. In 2011 bedroeg de totale beroepsbevolking 

van Brabant 1.139.000 (fcb.nl, 2012) en dit aantal zal geleidelijk afnemen. 

Deze afname zal kansen bieden aan jongeren en migranten die in deze 

provincie willen werken. 

 

De hierboven genoemde factoren spelen een rol in de verschillende 

economische regio’s van Brabant en hebben invloed op het 

vestigingsmilieu. De druk om aantrekkelijk vestigingsmilieu te blijven 

wordt nog eens verhoogd door de ambitie om tot de top van Europa te 

behoren. Dit vraagt om een voortdurende aandacht voor verbetering van 

het vestigingsmilieu. De uitvoeringsprogramma’s die ten grondslag liggen 

aan deze ambities zijn in verschillende documenten verwoord. 

 

2.2.1.  Zuidoost-Brabant 
Regio ZuidoostBrabant is één van de belangrijkste regio’s van Nederland 

(met name omgeving Eindhoven), tevens één van de zeven regio’s die 

door het Amerikaanse magazine Fortune benoemd is als ‘The best new 

cities for business innovation’ (brainport.nl, 2012). Regio zuidoost is met 

de aanduiding Brainport door het kabinet aangewezen als pijler van de 



nationale economie. De regio onderscheidt zich door een hoge mate van 

Research en Development (R&D) in combinatie met industriële en 

hoogtechnologische bedrijvigheid (provincie NoordBrabant, 2011). 

De 21 gemeenten maken deel uit van regio ZuidoostBrabant en zij 

werken met een gezamenlijke agenda aan een toekomst dat innovatie en 

technologie stimuleert. Regio Eindhoven is uitgegroeid tot een Europese 

topregio met een hecht netwerk van onderzoeks en kennisinstellingen, 

kennisintensieve bedrijven, hoogwaardige maakindustrie en een 

innovatief agrofood complex. Daarnaast is de regio in 2011 uitverkozen 

tot slimste regio van de wereld (Brabant.nl, 2012). 

 

De gemeenten in de regio werken nauw samen, waarbij ze elkaar 

aanvullen en versterken. Dit doen ze met het doel om in de regio een 

sterke economie en een aantrekkelijk leef en vestigingsmilieu te creëren. 

De ambitie van deze regio is vertaald in de volgende drie doelen: 1) 

uitgroeien tot de best presterende regio van Nederland, 2) tot één van de 

technologisch meest innovatieve regio’s van Europa en 3) behoren tot de 

top 10 van de wereld (Brainport.nl, 2012). 

De route om deze drie doelen te bereiken is vermeld in de Brainport 2020 

agenda. Dit is een gezamenlijke agenda voor een gezamenlijke toekomst. 

Sleutelwoorden in deze agenda zijn: 

 dynamische, goed bereikbare regio met een sterke economie;  

 magneetfunctie voor kenniswerkers;  

 hoog voorzieningenniveau;  

 sterke nationale en internationale uitstraling;  

 betrokken samenleving met hoog zelf organiserend vermogen. 

 

Infrastructuur 
Regio zuidoostBrabant ligt midden in het economische en demografisch 

zwaartepunt van NoordwestEuropa. De regio is centraal gelegen tussen 

de drie omvangrijke metropolitane gebieden in NoordwestEuropa met 

verschillende mainports (Rotterdamse haven, luchthaven Schiphol en 

Antwerpse haven), economische, financiële en administratieve centra 

(Londen, Frankfurt, Amsterdam, Den Haag, Brussel, Düsseldorf, Keulen). 

Ondanks deze goede geografische ligging en knooppunten van snelwegen, 

is de bereikbaarheid één van de kwetsbaarheden van deze regio 

(Brainportavenue.com, 2012). Met name trein en vliegreistijd vanuit deze 

regio naar grote steden en internationale luchthavens is te groot, 

vergeleken met internationale benchmarkregio’s. Op dit punt scoort de 

regio minder punten dan vestigingsregio voor internationale bedrijven en 

kenniswerkers (Brainportdevelopment.nl, 2012). 

 
Figuur 2: kaart van regio ZuidoostBrabant (Brabant.nl, 2012) 

Economisch profiel 

De kracht van het economische profiel van regio ZuidoostBrabant ligt bij 

de intensieve ‘Triple Helix’ samenwerking tussen het bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheid. De economie van de regio groeide in 2011 

met 3,2%. Dit is een hardere groei dan die van Nederland (+1,2%) 

(Brainportmonitor, 2012).  

De sterke eigenschappen van regio ZuidoostBrabant zijn de vijf 

belangrijkste technologische sectoren, namelijk; de High Tech Systems & 
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Materials (bouw van machines en apparaten, ICT), Lifetec (medische 

apparatuur), Food sector (machines voor de voedingsindustrie), 

Automotive sector (onderdelen en software voor de automobielindustrie, 

vrachtwagens) en Design (Brainport Monitor, 2012).  "De rode draad hier 

is en blijft High Tech” zegt J. Brouwers (persoonlijke communicatie, 

september 2012) van Brainport Development, de 

ontwikkelingsmaatschappij die werkt aan het versterken van Brainport 

Regio Eindhoven. “De andere speerpunten van Brainport Regio Eindhoven 
zijn min of meer afgeleiden van High Tech”, aldus Brouwers. 
 

 
Figuur 3: het economisch profiel ZuidoostBrabant met het Brainport logo, 
waarmee de regio zich profileert (Brainport Monitor, 2012) 

De regio ZuidoostBrabant is het zwaartepunt van de sector High Tech 

systems (HTS). Hier zijn veel grote systeembouwers, toeleveranciers en 

kennisinstellingen geconcentreerd, zoals Philips, ASML en FEI Company. 

37% van de banen en 76% van de R&D uitgaven bevinden zich in de regio 

Zuidoost (Buck Consultants International [BCI], 2012). Dit heeft ervoor 

gezorgd dat grote bedrijven in de sector zich hebben ontwikkeld tot ‘kop

staart’ bedrijven. Veel is uitbesteed aan het MKB, waardoor nabijheid 

voor de toeleveranciers van groot belang is voor maatwerk en flexibiliteit. 

De clustering van meerdere grote bedrijven rond de Brainport houdt in 

dat zich hier ook veel toeleveranciers bevinden (BCI, 2012).  

Volgens Bucks Consultants International (BCI) zijn de specifieke 

vestigingseisen voor deze HTS: 

 Middelgrote tot grote kavels op moderne terreinen;  

 Stedelijke omgeving (bijvoorbeeld Park Forum, GDC, Habraken); 

toeleveranciers op lokale terreinen; 

 R&D in een hoogwaardige omgeving (à la High Tech Campus). 

De tweede sector (automotive) heeft in ZuidoostBrabant een grote 

concentratie van bedrijven zoals DAF, NXP en VDL Groep. Ook de HTA 

Campus (Hightech Automotive Campus) wordt in Helmond ontwikkeld 

voor deze sector. Hier wordt de komende jaren een centrum met 

laboratoria, werkplaatsen en kantoren gebouwd. De HTA Campus biedt 

tevens mogelijkheden voor kleinschalige innovatieve bedrijven. Deze 

bedrijven zijn allen sterk op de export gericht, omdat Nederland geen tot 

weinig auto’s meer produceert. Dit stelt eisen aan de bereikbaarheid van 

locaties in deze sector (BCI, 2012). 

De specifieke vestigingseisen voor deze sector zijn volgens BCI: 

 Kleinschalige innovatieve bedrijven op hoogwaardige locaties 

(campussen); 

 Ruime en goed ontsloten kavels. 

 

De derde sector in de regio is Life Sciences en investeert jaarlijks € 2,1 

miljard aan R&D. Lifetec is het segment bedrijven dat zich bezighoudt met 

medische technologie en life sciences (Topsectorplan Life Sciences & 

Health, 2012). De kern van LifeTec sector in ZuidoostBrabant is Philips 

Medical Systems in Best. Daarnaast zijn ook andere bedrijven aanwezig in 

deze sector zoals Frencken en Sioux. 

De specifieke vestigingseisen voor deze sector zijn volgens BCI: 

 Bedrijven in deze sector zijn zeer exportgericht en stellen daarom 

eisen aan de bereikbaarheid van de locaties en de ligging; 

 Hoogwaardige locaties met lab/testruimtes (eventueel gedeeld) 



 Een open innovatie omgeving (campusachtig). 
 

De laatste sector van ZuidoostBrabant die hier besproken wordt, is de 

Food sector. Deze sector is verantwoordelijk voor 22% van de banen en 

23% van de R&D uitgaven (Brainport Monitor, 2012). De food

gerelateerde bedrijven in deze regio zijn voornamelijk actief in 

voedselverwerking en distributie. Dit zijn bedrijven die behoefte hebben 

aan veel ruimte en gebaat zijn bij goede, multimodale ontsluiting en 

nabijheid van logistieke bedrijven. Er zijn honderden MKB bedrijven die 

actief zijn in deze sector. Een aantal bekende zijn Campina, Vion Food 

Nederland, Vershuys en Rudolf Vermeulen. 

De specifieke vestigingseisen voor deze sector zijn volgens BCI: 

 Ruime, multimodaal ontsloten kavels; 

 In de nabijheid van logistieke dienstverleners.  
 

Deze genoemde sectoren vallen allen onder Brainport, die voor de 

naambekendheid van regio ZuidoostBrabant heeft gezorgd. Het begon 

als Brainport Eindhoven met succesvolle projecten ter stimulering van de 

economie en innovatie van de regio; vervolgens is het uitgegroeid tot 

Brainport zuidoost Nederland en tegenwoordig behoort de regio tot een 

van de drie mainports van Nederland (Brabantstad.nl, 2012).  

Volgens het regionale werkbedrijf Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV) scoren deze sectoren in termen van 

werkgelegenheid relatief bescheiden. Maar hier liggen wel de kansen voor 

de toekomst door het te ontwikkelen naar een kenniseconomie. De groei 

van de werkgelegenheid blijft weliswaar nog wat achter, het aantal banen 

krimpt en het aantal werkzoekenden stijgt (UWV, 2012). Dit kan wellicht 

positieve gevolgen met zich meebrengen: De werklozen kunnen hun 

kansen pakken om bij te scholen en hun kennis te verbreden (in de 

technische sector), wat ook wel een van de aandachtspunten is van 

Brainport2020. Er is namelijk een tekort aan technisch opgeleid 

personeel. 

Ondanks deze ontwikkelingen noteerde de regio in 2011 opnieuw een 

stijgende lijn vergeleken met voorgaande jaren. In Brabant scoort de regio 

beter dan gemiddeld in Nederland op de ontwikkeling van de 

beroepsbevolking, de werkgelegenheid en de bedrijfsvestigingen (zie 

tabel 2). De beroepsbevolking in ZuidoostBrabant groeide van 328.000 

naar 343.000 in 2011, een toename van 4,6%. De Nederlandse 

beroepsbevolking groeide in dezelfde periode met 8,7%. De 

beroepsbevolking in deze regio is in 2011 dus minder snel gegroeid dan 

het Nederlandse gemiddelde (Brainportmonitor, 2012). 

 
Tabel 2: economische indicatoren (BCI, 2012) 

 

Een gezond functionerend economische regio is afhankelijk van een 

aantrekkelijk vestigingsmilieu. Het vestigingsmilieu dient zo min mogelijk 

belemmerend en feitelijk faciliterend en stimulerend te zijn voor de 

verdere ontwikkeling van de regio. Daarbij hoort een ruimtelijk geheel van 

een centrale stad inclusief de eraan vastgegroeide suburbane kernen, 

een zogenaamde stedelijke agglomeratie.  

Stedelijke agglomeratievoordelen zorgen ervoor dat grotere steden wat 

betreft productiviteits en werkgelegenheidsgroei beter presteren dan 

kleinere steden. In ‘The European landscape of knowledge intensive 
foreign owner firms and attractivenss of Dutch regions’ (Planbureau voor 

de Leefomgeving [PBL], 2011) is de aantrekkelijkheid van regio’s voor 

kennisintensieve (buitenlandse) bedrijven onderzocht. Volgens het 

rapport is driekwart van alle buitenlandse bedrijven in Nederland 

gevestigd in drie regio’s: NoordHolland, ZuidHolland en NoordBrabant. 

Deze regio’s hebben een goed vestigingsmilieu en een goed ontwikkelde 

kennisbasis, maar er ontbreekt agglomeratiekracht. NoordBrabant wordt 
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gekenmerkt door specialisatie in technische kennis, hoge private R&D en 

veel patenten; maar specialisatie in high Tech blijft achter. Bij de keuze 

voor vestigingslocatie is voor buitenlandse bedrijven in high Tech 

manufacturing  de belangrijkste doelgroep voor NoordBrabant publieke 

kennis de belangrijkste locatiefactor en spelen agglomeratiekrachten 

daarom een minder grote rol. 

Wat betreft de concurrentie heeft de regio behoefte aan cruciale 

concurrentiefactoren. Voor de hightechindustrie geldt dat clustering en 

concentratie belangrijke voordelen bieden.  

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten is de Brabantse 

hightechcluster echter relatief klein. Meer geografische concentratie van 

hightechactiviteiten en toeleverende bedrijven in NoordBrabant is een 

belangrijke concurrentiefactor (PBL, 2012). Daarnaast typeert de 

hightechregio zich door veel minder publieke kennisinvesteringen, 

vergeleken met de concurrenten en regio’s met een soortgelijk 

economisch profiel. 

 

Ruimtelijk aanbod en bedrijvigheid 

Brainport regio Eindhoven is een derde pilaar van de Nederlandse 

economie met 70.000 arbeidsplaatsen in de industrie en 40% van de 

toegevoegde waarde in de maakindustrie (ING Economisch Bureau, 2012). 

Met zowel een sterk industriecluster, hoogwaardige kennisinstellingen, 

als een ruime aanwezigheid van gezondheidszorg en zakelijke 

dienstverlening staat de regio er structureel gezien goed voor. 

Steeds meer grote nationale en internationale bedrijven vinden deze 

regio een aantrekkelijk vestigingsmilieu. In figuur 4 is te zien dat het 

aantal vestigingen in de regio voortdurend toeneemt. Verder is in tabel 3 

te zien dat bedrijven als Philips, DAF trucks, Rabobank Nederland en 

Univé hun grootste bijdrage in de regio leveren wat betreft het aantal 

werkplekken (kvk.nl, 2012).  

Naast de werkgelegenheid dragen deze ‘grote’ namen bij aan het imago 

en profiel van het regionale vestigingsmilieu. Aanwezigheid van deze 

grote bedrijven biedt de regio stabiliteit en mogelijkheden om te groeien 

en te kunnen concurreren met andere topregio’s in Europa.  

Om deze bedrijven te kunnen behouden moeten de vestigingsfactoren 

optimaal zijn en blijven. Voor deze bedrijven zijn vooral vestigingsfactoren 

zoals ligging en bereikbaarheid erg belangrijk, maar ook factoren als 

marktpotentieel en voorzieningen (PBL, 2012). 

 
Figuur 4: ontwikkelingen werkgelegenheid en vestigingen, 2007 2011 (Kvk.nl, 

2012) 



Tabel 3: top10 grootste bedrijven van regio zuidoostBrabant per werkplek 

(WP)( Kvk.nl, 2012) 

 

Wanneer deze bedrijven zich vestigen in en/of verhuizen uit deze regio, 

zal dit ruimtelijke gevolgen met zich meebrengen. Verschillende bureaus 

houden deze ontwikkeling in de gaten en rapporteren hierover. Voor de 

ontwikkelingen in de kantorenmarkt zijn er verschillende rapporten 

geschreven door DTZ Zadelhoff, Dynamis Vastgoedconsultants en 

Makelaars, en Eib (Economisch Instituut voor het Bouwen). Het 

onderzoek van DTZ Zadelhoff is gebaseerd op regio ZuidoostBrabant, 

terwijl Dynamis en Eib specifiek kijken naar de stad Eindhoven. 

DTZ Zadelhoff(2012) laat in een diepgaande marktanalyse de 

ontwikkelingen omtrent kantoren en bedrijvenruimtes zien. Zadelhoff 

constateert voor regio ZuidoostBrabant een kantooropname van 11.000 

m
2
 tegen 286.000 m

2
 kantooraanbod in het jaar medio 20112012 (zie 

tabel 4). De kantooropname is ten opzichte van het jaar daarvoor (2011) 

met 67% gedaald, evenzo voor het kantooraanbod (4.3%). Volgens 

Dynamis is in regio Eindhoven echter sprake van een opnamestijging en 

een lichte aanboddaling van 1% ten opzichte van het vijfjaarlijks 

gemiddelde. Als de twee onderzoekrapporten van Dynamis en DTZ 

Zadelhoff met elkaar worden vergeleken dan komen er tegenstrijdige 

gegevens tevoorschijn. Dit wordt verklaard door het feit dat beide 

onderzoekrapporten op verschillende schaalniveaus uitgevoerd zijn en ze 

kijken beide naar verschillende periodes. 

De Eib heeft in haar onderzoek de focus gelegd op de ruimtelijke 

ontwikkelingen op lange termijn. Uit het (raming)onderzoek is op te 

maken dat Eindhoven in 2020 een aanbodoppervlakte heeft van 

2.095.000 m
2
. Dit is een daling van 1% ten opzichte van het jaar 2010. 

Daartegenover staat voor de ruimtevraag een raming van 2.024.000 m
2
. 

Dit is een stijging van 1,09% ten opzichte van het jaar 2010. 

 

De leegstand van kantoren in regio ZuidoostBrabant is volgens DTZ 

Zadelhoff met 8% ten opzichte van medio 2011 afgenomen (zie tabel 4). 

Deze daling kan deels worden verklaard door de lichte groei in het aantal 

kantoorbanen. Het aantal kantoorbanen in de regio bedraagt voor medio 

2012 namelijk 77.450. Dit is een stijging van 2.3 procent. 

Uit de rapporten komt voort dat de huurprijs een bandbreedte heeft  

tussen €110, en €138, per m
2
 verhuurbaar vloeroppervlak per jaar 

exclusief BTW, service kosten, huurder specifieke inrichtingskosten en 

eventuele huurkortingen. In tabel 4 is een overzicht gegeven van deze 

ontwikkelingen van ZuidoostBrabant. 
 

Tabel 4: overzicht kantorenmarkt in regio zuidoostBrabant (DTZ Zadelhoff, 

2012) 

 
 

De bedrijfsruimtemarkt is verantwoordelijk voor 101.500 banen in de 

regio, en doet het daarom beter dan de kantorenmarkt. Dit is een stijging 

van 3.3% ten opzichte van het jaar 2011 (DTZ Zadelhoff). Er is volgens DTZ 

77.450 2,3% ↑ 11.000 67% ↓ 286.000 4,3% ↓ 243.000 ( 12,8%) 8% ↓ 1.895.000 0,5% ↑ 124€  0,5% ↓

2011 t.o.v. 2010

1e helft 2012 

t.o.v. 1e helft 

medio 2012 t.o.v. 

ultimo 2011

medio 2012 t.o.v. ultimo 

2011 2012 t.o.v. 2011

medio 2012 

t.o.v. ultimo 

Kantoren
Kantoorbanen opname (m2) Aanbod (m2) Leegstand Voorraad (m2) Huurprijs
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Zadelhoff in een jaar meer bedrijfsruimte aangeboden (22%) dan 

opgenomen is (10%). Dit wordt ook bevestigd door een onderzoekrapport 

van Dynamis vastgoedconsultants en makelaars. In totaal was er tot 

medio 2012 1627 hectare bedrijfsruimte aan voorraad in regio Zuidoost

Brabant, wat op langer termijn gevolgen zou kunnen hebben op de 

huurprijzen. De huurprijs van bedrijvenruimte is ten opzichte van 2011 

hetzelfde gebleven, namelijk €43 per m
2
 verhuurbaar vloeroppervlak per 

jaar exclusief BTW, service kosten, huurder specifieke inrichtingskosten 

en eventuele huurkortingen (DTZ Zadelhoff, 2012). Een overzicht van de 

bedrijfsruimteontwikkeling is gegeven in tabel 5. 

 
Tabel 5; overzicht bedrijfsruimtemarkt in regio ZuidoostBrabant (DTZ 

Zadelhoff, 2012) 

 
 

Vestigingsmilieu 

Regio ZuidoostBrabant heeft de kwaliteiten om te groeien tot een 

duurzame, op Europees niveau concurrerende en complete kennisregio. 

Om deze positie te kunnen bereiken moet het nodige werk verricht 

worden, zoals betere bereikbaarheid en meer (hoger opgeleid) 

beroepsbevolking. Wanneer deze kwaliteiten maximaal benut worden, 

dan neemt de belangstelling van nog meer bedrijven toe om zich in deze 

regio te vestigen.  

De regio biedt een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor ondernemers en 

bedrijven in de sectoren hightechindustrie, food, Automotive en Lifetech.  

Daarnaast beschikt de regio over een aangename leefomgeving met een 

combinatie van stedelijk en landelijk wonen in een groene, duurzame 

omgeving met een open en gastvrije mentaliteit, goede sportfaciliteiten 

en culturele voorzieningen (brainport2020.nl, 2012).  

Volgens een rapport dat uitgebracht is door website 

kennispleinvrijetijd.nl,  scoort ZuidoostBrabant een cijfer van 7.8 als het 

gaat om vrijetijdbestedingen. Provincie NoordBrabant scoort in dit 

opzicht iets hoger, namelijk een 7.9. In hetzelfde rapport staat dat de 

regio beschikt over de juiste combinatie van stad en platteland; 

stedelijkheid omringd door groen (het groende woud).  

Wat betreft de leefbaarheid scoort de regio prima. Dit begrip is een 

veelomvattend begrip; aspecten als levendigheid, sociale contacten, 

veiligheid en het verhogen van de kwaliteit van de woonomgeving zijn 

daar onderdeel van. In het rapport ‘De kracht van Slimste’ (Brainport 

Eindhoven, 2010) is een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid van deze 

regio. Uit het rapport komt voort dat de sociale overlast in Zuidoost

Brabant lager is dan het Nederlands gemiddelde. Hierbij gaat het om 

overlast van jongeren, lastig vallen, drugsoverlast, dronkenschap, 

bedreigingen, gewelddelicten, straatroof en jeugdcriminaliteit. 

Vergeleken met andere Nederlandse regio’s doen Amsterdam en 

Rotterdam het aanzienlijk minder goed op dit gebied (zie figuur 5). 

 
Figuur 5: integrale veiligheidsmonitor regio ZuidoostBrabant (CBS, 2009) 

Tegelijkertijd kent de regio als vestigingsmilieu ook wel kwetsbaarheden: 

De economie drijft allereerst op mensen. De demografische ontwikkeling 

101.500 3,3% ↑ 40.000 10% ↓ 525.000 22% ↑ 6,5% 1,2% ↑ 1.627 0,1% ↑ 43€  0% →

2011 t.o.v. 2010
1e hel ft 2012 

t.o.v. 1e helft 

medio 2012 t.o.v. 

ultimo 2011

medio 2012 t.o.v. 

ul timo 2011
2011 t.o.v. 2010

medio 2012 

t.o.v. ul timo 

Bedrijfsruimtemarkt
Banen in industrie opname (m2) Aanbod (m2) Voorraad (ha) HuurprijsAanbodvoorraadratio



is een belangrijke lange termijnfactor voor het aanbod van arbeid en voor 

de consumptie door vraag van inwoners naar producten en diensten. De 

bevolkingsgroei is onder andere afhankelijk van een prettig woonklimaat 

en agglomeratieniveau wat overigens ook een van de belangrijkste 

vestigingsfactoren is voor ondernemers. De regio ZuidoostBrabant telt 

begin 2012 742.274 inwoners. In hetzelfde rapport van Brainport 

Eindhoven komt naar voren dat ZuidoostBrabant de laatste jaren minder 

sterk groeide dan het Nederlands gemiddelde.  

Een tweede kwetsbaarheid is de uitstraling en kosmopolitische sfeer. Op 

dit punt scoort regio ZuidoostBrabant negatief (SRE.nl, 2012). Bedrijven 

besteden steeds meer aandacht aan de wensen van hun hoogopgeleide 

internationaal georiënteerde werknemers (SRE.nl, 2012). Bedrijven 

zoeken in toenemende mate locaties die een aantrekkelijke 

woonomgeving bieden voor deze werknemers en hun gezinnen. Bedrijven 

verwachten daarmee ook meer van deze mobiele  en vaak schaarse  

werknemers aan te kunnen trekken. 

 

2.2.2.  Noordoost-Brabant 
In deze subparagraaf wordt de kenmerkende factoren van Noordoost

Brabant beschreven. Eerst wordt de infrastructuur en het economisch 

profiel besproken. Daarna wordt het aanbod van vastgoed en de 

aanwezige (grote) bedrijven in deze regio beschreven. Tot slot worden de 

bijzondere kenmerken van NoordoostBrabant opgesomd die een bijdrage 

leveren aan het vestigingsmilieu voor ondernemers. 

 

Infrastructuur 

NoordoostBrabant maakt deel uit van de technologische top regio 

zuidoostNederland (provincie NoordBrabant, 2012). De regio ligt tussen 

andere aangewezen kerngebieden uit Pieken in de Delta (Ministerie EZ, 

2004), zoals Food Valley rond Wageningen, Health Valley bij Nijmegen, 

Maintenance Valley in West en MiddenBrabant en greenport Venlo. 

Deze ligging geeft de bedrijven in de regio kansen om zichzelf 

complementair te ontwikkelen ten opzichte van de andere economische 

clusters en waar mogelijk aan te haken op de andere clusters. 

NoordoostBrabant is over het algemeen goed ontsloten via de diverse 

vervoersmodaliteiten. De regio bevindt zich aan een aantal belangrijke 

vervoersassen waaronder de A2as die ‘sHertogenbosch, Heusden en 

Boxtel ontsluit en in verbinding staat met de Randstad en Eindhoven (zie 

figuur 6). De A50as ontsluit de gehele regio en ligt bij deelgebied Oss 

Uden Veghel Schijndel, waar belangrijke potentiele bedrijfslocaties zich 

bevinden. Verder zijn de A73 voor de verbinding met Limburg en de A77 

voor de verbinding met Duitsland van groot belang binnen de regio. Door 

het doortrekken van de A73 naar Roermond en de rest van ZuidLimburg 

ontstaat er voor het oostelijk deel van NoordoostBrabant nieuwe kansen 

en mogelijkheden. Voor het vervoer van west naar oost is de A59 van 

belang die tevens de mogelijkheid biedt Nijmegen te bereiken. Voor 

vervoer over water en overslag van containers en bulkgoederen zijn de 

Maas en de ZuidWillemsvaart belangrijke verbindingen. Deze sterke 

infrastructurele mogelijkheden maken de regio interessant voor diverse 

grote en kleine bedrijven (BCI, 2011). 

Internationale vluchten zijn via Schiphol, Düsseldorf en Brussel mogelijk; 

daarnaast biedt luchthaven Eindhoven de mogelijkheid om naar diverse 

bestemmingen binnen Europa te reizen. 
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Figuur 6: overzicht snelwegen regio NoordoostBrabant (provincie Noord

Brabant, 2012) 

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is in NoordoostBrabant 

achter gebleven ten opzichte van de sterke economische ontwikkeling van 

de regio (hovnoordoostbrabant.nl, 2012). Dat is de reden waarom de 

regio Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) netwerk inzet om deze 

kwetsbaarheid op te pakken. Het is de bedoeling dat deze HOVlijn van 

stadshart tot stadshart rijdt en langs de belangrijkste bedrijfsvestigingen 

in de regio. Hiermee zou grotendeels de bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer verbeterd kunnen worden. 

Tenslotte kan op basis van de literatuur worden vastgesteld dat 

noordoostBrabant beschikt over goed functionerende vestigingsfactoren, 

zoals ligging en bereikbaarheid. Deze twee vestigingsfactoren vormen een 

belangrijk uitgangspunt voor een aantrekkelijk vestigingsmilieu.  

Economisch profiel 

NoordoostBrabant vertegenwoordigt 27 gemeenten, waarvan ’s

Hertogenbosch de grootste gemeente is. De regio staat in de top drie van 

Nederlands sterkste economische regio’s. De gemeente ‘sHertogenbosch 

scoort hierin als beste economische gemeente van Nederland. 

De regio NoordoostBrabant (enige tijd onder de noemer van de 5

sterrenregio) heeft een aantal speerpunten voor de regio omarmd. Het 

gaat dan in het bijzonder om food, health & farma en daarnaast om 

logistiek en machines/metaal. Momenteel wordt in de regio het accent 

met name gelegd op het speerpunt Food, Health& Farma (BCI, 2011). 

De gevestigde bedrijven in de sector food zijn onder andere Mars, 

Nutreco, Vion en Food & Feedcluster. Voor de sector health& farma zijn 

dit MSD, Intervet, Nobilon, Lead Pharma, Notox en Bioconnection. Voor 

de logistieke sector zijn onder andere het distributiecentrum Heineken, 

Vos, Gaffert en Hacas van belang. En als laatst Wärtsilä, Sapa en LDM in 

de sector machines en metaal. 

De reden waarom deze bedrijven zich hier vestigen heeft te maken met 

de geografische ligging en de bereikbaarheid via weg en water. De 

aanwezigheid van beroepsbevolking, kennis en kwaliteit spelen hier ook 

een belangrijk rol. 

 

Door de samenwerking van het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de 

overheden worden sterke clusters gebouwd waar ontwikkeling en 

innovatie centraal staan. Op vijf locaties, verspreid over Noordoost

Brabant, komt deze samenwerking fysiek tot uiting. In ‘sHertogenbosch is 

dat met Willemspoort, in Oss met het life Scienses Park, in Boxmeer op de 

Health Campus, in Veghel op het Foodpark en in Uden op het Zorgpark 

(zie figuur 7).  

 

Deze samenwerking tussen verschillende bedrijven en kennisinstellingen 

binnen één specialisme creëert synergie. De gebieden hebben een 

aantrekkingskracht op bedrijven doordat er meer geschikt en 

hooggekwalificeerd personeel beschikbaar komt en er daarnaast 

specifieke en bruikbare kennis wordt ontwikkeld. Dit is volgens de 

beleidsmakers de sleutel om te komen tot een aantrekkelijk 

vestigingsmilieu. 



 
Figuur 7; vijf sterren noordoostBrabant (regioinbedrijf.nl, 2012) 

 

Om de toppositie op landelijk niveau te kunnen behalen dient naast de 

samenwerking tussen verschillende bedrijven ook het vestigingsmilieu 

geschikt gemaakt te worden. De specifieke vestigingseisen voor de 

verschillende sectoren zijn volgens BCI (2011): 

Food: 

 Ruime kavels, multimodaal ontsloten en prefereren de nabijheid 

van logistiek dienstverleners.  

Health 

 Merendeel in nabijheid van zorginstellingen (campusachtig); 

 Representatieve omgeving; 

 Hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. 

Farma 

 Veelal R&Dachtig en hoogwaardige omgeving; 

 Ruime kavels voor grote spelers met milieuruimte. 

Logistiek 

 Ruime kavels en goede (multimodale) ontsluiting, maar ook 

aanverwante faciliteiten; 

 Moderne terminals, juiste security en douanevoorzieningen. 
 

Deze genoemde sectoren moeten de komende jaren voor 

werkgelegenheid en economische groei zorgen. Volgens de regionale 

UWV werkbedrijf is er een krimp in het aantal banen, ontstaan er steeds 

minder vacatures en stijgt het aantal geregistreerde werkzoekenden. 

Verder wacht de arbeidsmarkt in NoordoostBrabant op economisch 

herstel. Door de krimp van de vacaturemarkt en de toename van het 

aantal geregistreerde werkzoekenden kan de arbeidsmarkt in Noordoost

Brabant als ruim worden aangeduid. Op termijn gaat vergrijzing wel 

mogelijkheden bieden voor werkzoekenden met een grotere afstand tot 

de arbeidsmarkt waar werkgelegenheid zich bevindt. 

Wat betreft de beroepsbevolking wordt er voor de komende jaren een 

stijging verwacht. Was er in 2011 nog sprake van een daling in de 

beroepsbevolking, voor 2012 en 2013 wordt een stijging verwacht van 

respectievelijk 0,9% en 0,5%. Deze groeicijfers liggen net boven het 

landelijk gemiddelde. Tot slot neemt de beroepsbevolking toe bij de 

jongere en oudere leeftijdsgroepen. De technici vormen hierin een 

uitzondering; er is namelijk tekort aan personeel in deze sector. 

Ruimtelijk aanbod en bedrijvigheid 

NoordoostBrabant is een regio met een grote diversiteit aan bedrijven en 

kennisactiviteiten die zowel nationaal als internationaal opereren. 

Volgens de rapportcijfers ‘economische groei en kracht’ (BCI, 2011) was 

de regio de tweede van Nederland en de beste van Brabant in 2007. Dat is 

ook een van de redenen waarom steeds meer (internationale) bedrijven 

zich hier willen vestigen. Op dit moment zijn grote bedrijven zoals 

Unilever, Stork Food Systems, Nutricia, Heinenken, Friesland Campina en 

Vanderlandse Industries sterk vertegenwoordigd in de regio, zie figuur 8. 

Naast de werkgelegenheid, dragen deze ‘grote’ namen bij aan het imago 

en profiel van het regionale vestigingsmilieu. 

Op het gebied van werkgelegenheid zijn sectoren zoals groot en 

detailhandel, industrie en zorgsector de grootste. Daarnaast zijn ook de 
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bouwsector, onderzoeks en adviesdiensten en onderwijs redelijk sterk 

vertegenwoordigd. Volgens de verschillende literaturen ligt de focus in 

deze regio in vergelijking met de buurregio ZuidoostBrabant meer op de 

industriesector dan op de dienstensector. 

Verder bezit de regio NoordoostBrabant een sterke positie in de 

toelevering, verwerking en agrologistiek dat leidt tot een duidelijke vraag 

naar ruimte en ontsluiting, omdat deze activiteiten sterk logistiek 

gedreven zijn. Vervolgens zal deze vraag naar ruimte nog verder worden 

versterkt, door het feit dat de gemiddelde bedrijfsomvang toeneemt.  

Volgens TNO is NoordoostBrabant na de twee mainports, WestBrabant 

en NoordLimburg de belangrijkste regio voor de Nederlandse logistiek. 

Omdat verladers steeds meer delen van de keten uitbesteden aan 

gespecialiseerde logistieke dienstverleners, is fysieke nabijheid een 

belangrijke eis. 

 
Figuur 8: Food, Health& Farma, logistiek en metaal in de regio (BCI, 2012) 

Wanneer de genoemde bedrijven zich vestigen in en/of verhuizen uit 

deze regio, zal dit ruimtelijke gevolgen met zich meebrengen, met name 

voor de kantoren en bedrijfsruimtes. Om de ontwikkelingen in deze 

markt te beschrijven, zijn onderzoekrapporten van verschillende bedrijven 

en instanties geraadpleegd, namelijk: De NVM Business, DTZ Zadelhoff en 

Dynamis Vastgoedconsultants en makelaars, en Eib. 

Het onderzoekrapport van DTZ Zadelhoff is gebaseerd op de steden ’s

Hertogenbosch en Tilburg, die van Dynamis is gebaseerd op regio ’s

Hertogenbosch en tot slot, die van Eib gebaseerd op provincie Noord 

Brabant (exclusief Eindhoven). 

Uit het halfjaar cijfers van NVM Business (2012) wordt een toename van 

kantorenleegstand in ‘sHertogenbosch en omliggende regio's 

geconstateerd. Deze leegstandontwikkeling is ook bevestigd door DTZ 

Zadelhoff (2012). Zadelhoff laat in een diepgaande marktanalyse de 

ontwikkelingen omtrent kantoren en bedrijvenruimte zien. Uit de analyse 

komt naar voren dat ‘sHertogenbosch en Tilburg medio 20112012 een 

gezamenlijke kantooropname hebben van 15.000 m
2
. Het kantooraanbod 

in dezelfde periode voor beide steden bedroeg 213.000 m
2
. 

Volgens Dynamis (2011) is in regio ‘sHertogenbosch sprake van forse 

opnamedaling. Het opnamecijfer in 2011 was terug op het niveau van 

20082009, namelijk 37900 m
2
. Het aanbod is volgens Dynamis met 5% 

gedaald ten opzichte van het vijfjaarlijks gemiddelde. Als de twee 

onderzoekrapporten van Dynamis en DTZ Zadelhoff met elkaar worden 

vergeleken dan wordt hetzelfde geconstateerd als bij de vorige paragraaf 

(over ZuidoostBrabant): Er komen namelijk tegenstrijdige gegevens 

tevoorschijn. Dit wordt verklaard door het feit dat beide 

onderzoekrapporten op verschillende schaalniveaus uitgevoerd zijn en zij 

kijken beide naar verschillende periodes. 

Voor het vraag en aanbod op langer termijn, heeft de Eib (Economisch 

Instituut voor Bouwen) (2012) een onderzoek gedaan naar Provincie 

Noord Brabant (exclusief Eindhoven). Uit het (raming)onderzoek is op te 

maken dat de provincie (waaronder regio NoordoostBrabant) in 2020 in 

totaal een aanbodoppervlakte heeft van 3.140.000 m
2
. Dit is een 

aanboddaling van 1% ten opzichte van het jaar 2010.  

Daar tegenover staat voor het jaar 2020 een raming van de ruimtevraag 

van 3.115.000 m
2
. Dit is een stijging van 1,07% ten opzichte van het jaar 

2010. Op basis van deze prognose is de leegstand in het jaar 2020 gedaald 



naar 25.000 m
2
. De huidige leegstand van kantoren in beide steden (’s

Hertogenbosch en Tilburg) is volgens DTZ Zadelhoff met 16% gestegen ten 

opzichte van medio 2011, wat neerkomt op 155.000 m
2
.  Ondanks de 

toegenomen leegstand is het aantal kantoorbanen met 0.7% toegenomen 

naar 61.200, zie tabel 6. 

Wat betreft de huurprijzen in de kantorenmarkt, valt het op dat deze 

uiteen lopen. De huurprijs van kantoren in regio ’sHertogenbosch heeft 

een bandbreedte tussen €90, en €180, per vierkante meter verhuurbaar 

vloeroppervlak per jaar exclusief BTW, service kosten, huurder specifieke 

inrichtingskosten en eventuele huurkortingen (DTZ Zadelhoff, 2012). In 

tabel 6 is een overzicht opgenomen van de kantoorcijferontwikkelingen. 

Dit overzicht is overgenomen van DTZ Zadelhoff en gaat over ’s

Hertogenbosch en Tilburg. 

 
Tabel 6: overzicht kantorenmarkt in de steden ’sHertogenbosch en Tilburg (DTZ 

Zadelhoff, 2012) 

 

De bedrijfsruimtemarkt is verantwoordelijk voor 98.050 banen voor de 

drie steden ‘sHertogenbosch, Tilburg en Waalwijk. Dit aantal is een daling 

van 0.3% ten opzichte van het jaar 2011 (DTZ Zadelhoff, 2012). Er is 

volgens DTZ Zadelhoff in een jaar meer bedrijfsruimte opgenomen dan 

een jaar daarvoor. Door deze opname is het aanbod gedaald naar 507.000 

m
2
. Deze ontwikkeling wordt ook bevestigd door het onderzoekrapport 

van Dynamis (2011). In totaal was er tot medio 2012 1760 hectare 

bedrijfsruimte aan voorraad in de drie steden ‘sHertogenbosch, Tilburg 

en Waalwijk, wat op langer termijn gevolgen zou kunnen hebben op de 

huurprijzen. 

De huurprijs van bedrijvenruimte is ten opzichte van 2011 licht gestegen 

(0.9%). Volgens DTZ Zadelhoff (2012) en FGHBank (2012) heeft de 

huurprijs in de regio ’sHertogenbosch een bandbreedte tussen €35, en 

€50, per m
2
 verhuurbaar vloeroppervlak per jaar exclusief BTW, service 

kosten, huurder specifieke inrichtingskosten en eventuele huurkortingen. 

Een overzicht van de bedrijfsruimteontwikkeling is weergegeven in tabel 

7. 

 
Tabel 7: overzicht bedrijfsruimtemarkt in de steden ’sHertogenbosch en Tilburg 

(DTZ Zadelhoff, 2012) 

 
 

Vestigingsmilieu 

Als onderdeel van Brainport en door de goede ligging en bereikbaarheid, 

aanwezigheid van internationale bedrijven en door het grote aanbod van 

cultuur en sport heeft NoordoostBrabant een aantrekkelijk 

vestigingsmilieu voor bedrijven in de Food, Health & Farma sector.  

Naast het feit dat NoordoostBrabant zelf sterke economische clusters 

biedt, is de regio ook nog eens goed gepositioneerd op het knooppunt 

van diverse economische kernregio’s. 

De regio beschikt over veel aanbod aan vrijetijdsactiviteiten, zowel in de 

steden als op het platteland. Een aandachtspunt hier is dat dat de 

samenhang ontbreekt op regionaal niveau tussen de vele activiteiten op 

het gebied van vrijetijdsbestedingen. 

De bereikbaarheid is de afgelopen tijd sterk verbeterd. Dit hangt onder 

andere samen met de A50. De komende jaren worden diverse 

infrastructurele projecten ontwikkeld die moeten leiden tot een nog 

61.200 0,7% ↑ 15.000 64% ↑ 213.000 26% ↑ 155.000 (10,8%) 16% ↑ 1.433.000 0,5% ↑ 120€  3,6% ↓

2011 t.o.v. 2010
1e hel ft 2012 

t.o.v. 1e hel ft 

medio 2012 t.o.v. 

ultimo 2011

medio 2012 t.o.v. ul timo 

2011
2012 t.o.v. 2011

medio 2012 

t.o.v. ul timo 

Kantoren
Kantoorbanen opname (m2) Aanbod (m2) Leegstand Voorraad (m2) Huurprijs

98.050 0,3% ↓ 100.000 60% ↑ 507.000 4,4% ↓ 5,8% 0,2% ↓ 1.760 0,3% ↑ 41€   0,9%↑

2011 t.o.v. 2010
1e helft 2012 

t.o.v. 1e  helft 

medi o 2012 t.o.v. 

ul ti mo 2011

medio 2012 t.o.v. 

ultimo 2011
2011 t.o.v. 2010

medio 2012 

t.o.v. ul ti mo 

Bedrijfsruimtemarkt
Banen in industrie opname (m2) Aanbod (m2) Aanbodvoorraadratio Voorraad (ha) Huurprijs
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sterkere verbetering van de bereikbaarheid (snelwegen, Nwegen, 

hoogwaardig OV). 

Kortom, NoordoostBrabant is een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor 

bedrijven in de sectoren zoals in de Food, Health & Farma vanwege de 

nabijheid van markten. Dit vestigingsmilieu wordt aantrekkelijker doordat 

de regio een onderdeel is van Brainport en door de goede ligging tussen 

de Randstad, de Vlaamse ruit en het Ruhrgebied. Een andere factor die 

positieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de regio is het grote 

aanbod van cultuur en sport. Deze trekt potentiele werknemers naar de 

regio en draagt bij aan het gunstige vestigingsmilieu. 

 

2.2.3.  Midden-Brabant 
Midden Brabant is de derde regio van provincie NoordBrabant die hier 

behandeld wordt. Deze regio vertegenwoordigt negen gemeenten, 

waarvan Tilburg de grootste gemeente is.  

De regio middenBrabant ligt centraal in de provincie NoordBrabant en 

kent een aantrekkelijk woon, werk, en leefklimaat (midpoint.nl, 2012). 

Kenmerkend voor de regio is een diversiteit in dorpen, de twee stedelijke 

concentraties van Tilburg en Waalwijk en de kwaliteit van het 

landschappelijk raamwerk. Mede door deze diversiteit herbergt Midden

Brabant een unieke combinatie van hoogwaardige bedrijvigheid, logistiek, 

excellente kennis, creatieve bedrijvigheid en toerisme & recreatie. Het 

landschappelijke raamwerk van de regio biedt een kans om een bijdrage 

te leveren aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het woon, 

werk, en leefklimaat.  

De provincie NoordBrabant heeft voor deze regio het thema ‘sociale 

innovatie’ toegekend. MidpointBrabant heeft dit thema vertaald in de 

vier sectoren waar deze regio om bekend staat, namelijk; logistiek, 

Aerospace & Maintenance, recreatie & toerisme en zorg als laatst. 

MidpointBrabant is het Regionaal Economisch 

Samenwerkingsprogramma van de regio MiddenBrabant. In dit 

programma werken overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen 

aan het profileren van MiddenBrabant. 

 

In deze subparagraaf worden de kenmerkende factoren van midden 

Brabant beschreven met eerst de infrastructuur en de economische regio. 

Daarna wordt het vastgoedaanbod en de aanwezige (grote) bedrijven in 

de regio toegelicht. Tot slot wordt MiddenBrabant als vestigingsmilieu 

beschreven. 

.  

Infrastructuur 

De regio MiddenBrabant ligt centraal tussen Randstad, hoofdstad van 

Europa (Brussel), Antwerpen en de Brabantse regio’s.  

De regio is prima bereikbaar via het spoor, de wegen en het water. Ook 

heeft deze regio goede lokale en mondiale verbindingen, zowel voor 

goederenstromen als voor personenvervoer. Het is niet voor niets dat 

deze regio al uitgekozen is tot de derde logistieke hot spot van Nederland 

(Elsevier Reed Business Review, 2011). 

De regio is bereikbaar per auto via A58, A59, N65 en N261. Deze wegen 

verbinden de regio met de rest van de Brabantse regio’s.  



 
Figuur 9: bereikbaarheidskaart regio middenBrabant (googlemaps.nl, 2013) 

Economisch profiel 

Zoals eerder beschreven in deze paragraaf, is de sociale innovatie thema 

vertaald naar de sterke sector van de regio. Te weten; Logistieke, 

Aerospace & Maintenance, Toerisme en recreatie en zorgsector.  

Deze sectoren worden hieronder beschreven. 

MiddenBrabant is steeds nadrukkelijker in beeld als regionale, nationale 

en internationale ‘hub’ op de belangrijke vervoersassen van Europa. Door 

de ideale ligging, de aanwezige modaliteit, en overige positieve 

vestigingsfactoren trekt de regio aandacht van de hoofdkantoren 

(midpointbrabant.nl, 2012). De regio heeft ambities om zich verder te 

ontwikkelen en uit te breiden op het gebied van logistiek. Het idee is om 

de logistieke sector een impuls te geven door het ontwikkelen van 35 

hectare logistiek terrein. De aanleiding hiervoor is enerzijds dat logistieke 

bedrijven steeds specifiekere eisen stellen aan hun locaties waar deze 

nieuwe locaties aan moeten voldoen, zoals optimale bereikbaarheid, 

voldoende (bewaakte) parkeergelegenheid voor vrachtwagens en tri

modaliteit. Anderzijds gaat het om het bevorderen van de 

werkgelegenheid in de logistieke sector. 

In 2010 bedroeg de werkgelegenheid 30.600 in de sector transport en 

logistiek in MiddenBrabant. De meeste werkgelegenheid is te vinden in 

de deelsectoren goederenvervoer gevolgd door personenvervoer, 

logistieke dienstverlening en haven, op en overslag.  

De logistieke sector maakt 14% uit van de totale werkgelegenheid en de 

toegevoegde waarde wordt geschat op €2,1 miljard in MiddenBrabant 

(BCI & TNO, 2011). 

 

Logistiek 

Voor logistieke bedrijven dienen terreinen vooral functioneel te zijn en 

goed ontsloten. Beeldkwaliteit is minder belangrijk. De gemiddelde 

omvang van logistieke bedrijven neemt toe en daarmee ook de vraag naar 

grootschalige kavels. 

De specifieke vestigingseisen voor deze sector zijn volgens BCI (2012): 

 Bereikbaarheid; 

 Centrale ligging; 

 Ruime kavels; 

 Goede (multimodale) ontsluiting; 

 Voorzieningen (truckstop, truckswash, etc.). 

 

Aerospace & Maintenance 

De tweede sector waar regio MiddenBrabant is Aerospace & 

Maintenance. Er is de zogenoemde Aerospace & Maintenance cluster 

opgezet. Deze cluster moet de regio op de kaart zetten als het gaat om 

luchtvaartmaterieel en maintenance. Deze sector heeft sterke 

groeipotenties voor directe en indirecte werkgelegenheid (UvT/ERAC, 

2011). In MiddenBrabant zijn toonaangevende bedrijven als Daedelus, 

Chromalloy en KIN/Axxiflex al gevestigd. Daarnaast ontwikkelt Boeing een 

opleidingscentrum voor helikoptermonteurs. 

De specifieke vestigingseisen voor deze sector zijn volgens BCI (2012): 

 Reguliere ‘modern gemengde’ bedrijventerreinen; 

 Een goede ontsluiting. 

 



 

 

H
oo

fd
st

uk
: V

es
ti

gi
n

gs
re

gi
o 

 33
 

 Brabantse vastgoedperspectieven 

Toerisme & Recreatie 

De derde sector waar de regio om bekend staat, is toerisme en recreatie. 

De publiektrekkers in deze regio zijn attractiepark De Efteling en de 

Loonse en Drunense Duinen, het grootste stuifzandgebied van West

Europa (middenbrabant.nl, 2012). In MiddenBrabant wordt jaarlijks circa 

€2 miljard uitgegeven aan toerisme & recreatie, wat ongeveer 18% is van 

de totale Brabantse inkomsten in deze sector. 

De leisuresector biedt bijna 14.000 mensen een vaste baan en levert een 

omzet van €902 miljoen. De regio heeft als enige in NoordBrabant groei 

gerealiseerd (7%) in de toeristischrecreatieve bestedingen. Als kleinste in 

de vier Brabantse regio’s realiseert de leisuresector in regio midden 

Brabant daarmee onevenredige groei en werkgelegenheid, goed voor 

ruim 6,2 % van alle banen in MiddenBrabant (middenbrabant.nl, 2012).  

Deze sector is beperkt aanwezig op bedrijventerreinen, en heeft eigen 

specifieke vestigingseisen. De specifieke vestigingseisen voor deze sector 

zijn volgens BCI (2012): 

 Bereikbaarheid (voor personen en goederen); 

 Voldoende parkeergelegenheid; 

 Ruimtelijke kwaliteit en representativiteit. 

 

Tot slot is de Zorgsector een sterke economische sector in midden

Brabant en ook aangewezen als één van de vier economische clusters 

binnen Midpoint Brabant. In de toekomst zal de sector vanwege onder 

meer de vergrijzing een groot en groeiend aandeel van de Nederlandse 

en ook midden Brabantse regionale economie vormen (Topsectorplan Life 

Sciences & Health, 2011). De combinatie van stijgende zorgkosten en een 

krimpende beroepsbevolking betekent dat met de huidige ontwikkeling 

het toekomstig zorgaanbod de vraag niet kan bijhouden. De sector heeft 

dus daarom veel groeikansen (BCI, 2012). 

De ambitie van het programma Care Avenue is gebaseerd op de ambitie 

van MidpointBrabant om MiddenBrabant onderscheidend te 

positioneren als dé regio die social innovation gebruikt als basis voor 

regionaal economische ontwikkeling. De sterke economische 

aanwezigheid van de zorgsector in MiddenBrabant wordt ondersteund 

door het project Care Avenue van Midpoint Brabant. Met het inzetten van 

social innovation moet de zorgsector in MiddenBrabant verder uitgroeien 

tot ideale vestigingsplaats voor de zorgsector. Dit verdient op dit moment 

nog niet de beste plaats in vergelijking met andere regio’s in Brabant. 

De gevestigde bedrijven en instanties in deze sector zijn toonaangevende 

ziekenhuizen en zorginstellingen, grote zorgverzekeraars als CZ en 

Interpolis, de Brabant Medical School en wetenschappelijk instituut 

Tranzo. De specifieke vestigingseisen voor deze sector zijn volgens BCI: 

 Aangepaste en flexibele vastgoed; 

 Aanwezigheid van stedelijke voorzieningen in de omgeving; 

 Goede bereikbaarheid; 

 Aantrekkelijk leefmilieu. 

 

Deze genoemde sectoren leveren een bijdrage aan de economische 

ontwikkelingen in de regio. Daarnaast heeft dit positieve gevolgen voor de 

werkgelegenheid. 

Door de lichte krimp van de vacaturemarkt en de toename van het aantal 

geregistreerde werkzoekenden kan de arbeidsmarkt in MiddenBrabant 

als ruim worden aangeduid (UWV, 2012). Op termijn gaat vergrijzing 

mogelijkheden bieden voor werkzoekenden met een grotere afstand tot 

de arbeidsmarkt. 

De recessie heeft ook hier in de regio zijn sporen achtergelaten. In de 

arbeidsmarktregio MiddenBrabant krimpt het aantal banen, ontstaan er 

steeds minder vacatures en stijgt het aantal geregistreerde 

werkzoekenden (UWV, 2012). De arbeidsmarkt in MiddenBrabant wacht 

op economisch herstel, aldus UWV werkbedrijf.  

 

De regionale beroepsbevolking doet het wel beter. De komende jaren 

wordt in MiddenBrabant een stijging van de beroepsbevolking verwacht. 

Was er in 2011 nog sprake van een daling in de beroepsbevolking, voor 

2012 en 2013 wordt een stijging verwacht van respectievelijk 1,3% en 



0,6% (UWV, 2012). Deze groeicijfers liggen boven het landelijk 

gemiddelde. 

 

Ruimtelijk aanbod en bedrijvigheid 

Midden Brabant is een prima vestigingsregio voor zowel kleine als grote 

internationale bedrijven. Een aantal bekende internationale bedrijven die 

in de regio zijn gevestigd, zijn Boeing, Gate2, Leer.Waalwijk, de Freight 

Factory, de Logistic Talent Incubator en het Huis van de Logistiek, de 

Dementie Experience en de Chronische Zorgcampus, de Leisure Academy 

Brabant en het Leisure Informatie Systeem. 

Naast de werkgelegenheid dragen deze ‘grote’ namen bij aan het imago 

en profiel van het regionale vestigingsmilieu. 

MiddenBrabant is door de centrale ligging in combinatie met de 

aanwezigheid van onderwijsinstellingen, luchtvaart en logistieke 

bedrijven aantrekkelijk voor grote internationale bedrijven.  

 

Ondanks de aanwezigheid van deze grote bedrijven in de regio, blijven de 

sporen van de recessie zichtbaar. Vooral als er gekeken wordt naar de 

kantorenmarkt in de regio. Zadelhoff (2012) laat in een diepgaande 

marktanalyse de ontwikkelingen omtrent kantoren en bedrijvenruimte 

zien. De analyse gaat over de twee grootste steden van regio’s noordoost 

en midden Brabant (Tilburg en ‘sHertogenbosch). Uit de analyse komt 

naar voren dat beide steden medio 20112012 een gezamenlijke 

kantooropname hebben gehad van 15.000 m
2
. Het kantooraanbod in 

diezelfde periode voor beide steden bedroeg in totaal 213.000 m
2
.  

Volgens het onderzoeksrapport van Dynamis (2011) is het 

kantooropnamecijfer van 2011 in regio Tilburg gelijk aan 2010. In totaal 

werd 12.300m
2
 kantoorruimte verhuurd of verkocht.  

Het aanbod is volgens Dynamis met 19% gedaald naar 68.100m
2
, ten 

opzichte van 2010. Maar op basis van het vijfjaarlijks gemiddelde is het 

aanbod met 16% gestegen.  

Voor de vraag en het aanbod op langer termijn is gekeken naar het 

onderzoeksrapport van Eib (2012). Eib heeft een onderzoek gedaan naar 

Provincie NoordBrabant (exclusief Eindhoven). Uit het 

(raming)onderzoek is op te maken dat de provincie (waaronder regio 

midden Brabant) in 2020 in totaal een aanbod oppervlakte heeft van 

3.140.000 m
2
. Dit is een aanboddaling van 1% ten opzichte van het jaar 

2010. Daar tegenover staat een raming van de ruimtevraag van 3.115.000 

m
2
. Dit is een stijging van 1,07% ten opzichte van het jaar 2010. 

De leegstand van kantoren in beide steden (’sHertogenbosch en Tilburg) 

is volgens DTZ Zadelhoff (2012)  met 16% gestegen, ten opzichte van 

medio 2011. Ondanks de toegenomen leegstand is het aantal 

kantoorbanen in beide steden met 0.7% toegenomen naar 61.200 (zie 

tabel 8). 

 

Uit verschillende rapporten valt op dat de huurprijzen fors uiteen lopen. 

De huurprijs van kantoren in regio Tilburg heeft een bandbreedte tussen 

€115, en €172, per m
2
 verhuurbaar vloeroppervlak per jaar exclusief 

BTW, service kosten, huurder specifieke inrichtingskosten en eventuele 

huurkortingen. In tabel 8 is een overzicht gegeven van de 

kantoorcijferontwikkelingen in ’sHertogenbosch en Tilburg. 

 
Tabel 8: overzicht kantorenmarkt in de steden ’sHertogenbosch en Tilburg (DTZ 

Zadelhoff, 2012) 

 
 

De bedrijvenmarkt doet het op het gebied van banen iets minder goed 

dan kantorenmarkt. Uit dezelfde marktanalyse van DTZ Zadelhoff (2012) 

komt naar voren dat de bedrijvenruimtemarkt verantwoordelijk is voor 

61.200 0,7% ↑ 15.000 64% ↑ 213.000 26% ↑ 155.000 (10,8%) 16% ↑ 1.433.000 0,5% ↑ 120€  3,6% ↓

2011 t.o.v. 2010
1e hel ft 2012 

t.o.v. 1e hel ft 

medio 2012 t.o.v. 

ultimo 2011

medio 2012 t.o.v. ul timo 

2011
2012 t.o.v. 2011

medio 2012 

t.o.v. ul timo 

Kantoren
Kantoorbanen opname (m2) Aanbod (m2) Leegstand Voorraad (m2) Huurprijs
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98.050 banen in de drie steden ‘sHertogenbosch, Tilburg en Waalwijk. Dit 

aantal is een daling van 0.3% ten opzichte van het jaar 2011. 

Opmerkelijk is dat ondanks de lichte daling van banen in dit segment, de 

opname van bedrijfsruimte ten opzichte van 2011 met 60% is 

toegenomen. Hierdoor is het kantoorruimteaanbod gedaald met 4.4% 

naar 507.000 m
2
 (zie tabel 9). Deze ontwikkeling wordt ook bevestigd 

door een onderzoekrapport van Dynamis (2011). In totaal was er tot 

medio 2012 1.760 hectare bedrijfsruimte aan voorraad in de drie steden 

‘sHertogenbosch, Tilburg en Waalwijk, wat op langer termijn gevolgen 

zou kunnen hebben op de huurprijzen. 

 

De huurprijs van bedrijvenruimte is ten opzichte van 2011 lichtjes 

gestegen (0.9%). Volgens DTZ Zadelhoff en FGHBank (2012) heeft de 

huurprijs in de regio Tilburg een bandbreedte tussen €46, en €65, per m
2
 

verhuurbaar vloeroppervlak per jaar en exclusief BTW, service kosten, 

huurder specifieke inrichtingskosten en eventuele huurkortingen. Een 

overzicht van de bedrijfsruimteontwikkeling is weergegeven in tabel 9. 

 
Tabel 9: overzicht bedrijfsruimtemarkt in de steden ’sHertogenbosch en Tilburg 

(DTZ Zadelhoff, 2012) 

 

Vestigingsmilieu 

Regio MiddenBrabant beschikt over een prima woon, leef en 

vestgingsklimaat met een ruime differentiatie tussen stedelijke 

woonmilieus in Tilburg en Waalwijk, dorpse woonomgevingen in de kleine 

kernen en groene landelijke omgevingen tussenin (provincie Noord

Brabant, 2012). Het vestigingsmilieu van deze regio kenmerkt zich vooral 

door de logistieke, Aerospace & Maintenance, zorg, toerisme en recreatie. 

De bereikbaarheid is de afgelopen jaren sterk verbeterd en de regio 

beschikt over diverse trimodale knooppunten. Dit blijft voor de regio 

overigens wel een belangrijk aandachtspunt; Gelet op de logistieke sector 

is dit één van de sterke eigenschappen in de regio. 

Aandachtspunt in de regio, zeker in relatie tot de ambities in de sterke 

eigenschappensectoren, is het toekomstig arbeidspotentieel. Door de 

vergrijzing neemt de potentiële beroepsbevolking in MiddenBrabant tot 

2040 sterk af. Deze daling treedt al op vanaf 2011. Daarmee is Midden 

Brabant een sterk vergrijsde regio (KvK, 2012). Van de speerpuntsectoren 

is met name het arbeidspotentieel in de sectoren zorg en welzijn en 

vervoer en telecom sterk vergrijsd. 

Vestigingsfactoren zoals de kwaliteit van ligging van kantoren en 

bedrijventerreinen, goede ontsluiting, veiligheid, passend 

onderwijsaanbod en een potentieel aan goed opgeleide arbeidskrachten 

zijn voorwaarden voor MiddenBrabant om dit aantrekkelijke 

vestigingsmilieu te kunnen behouden (BCI, 2012). 

Een andere, niet onbelangrijke, vestigingsfactor die invloed heeft op het 

vestigingsmilieu is de leefbaarheid. Deze factor is een veelomvattend 

begrip; aspecten als levendigheid, sociale contacten, veiligheid en het 

verhogen van de kwaliteit van de woonomgeving zijn daar onderdeel van. 

Daarom is een aantrekkelijk vestigingsmilieu afhankelijk van deze factor. 

In een verschenen rapport van Het Pon (2011), genaamd Sociale 
veiligheid, is de leefbaarheid van Midden en West Brabant onderzocht. In 

dit rapport komt naar voren dat de bewoners in deze regio’s zich meer 

onveilig voelen dan bewoners uit overige Brabantse regio’s; er is namelijk 

sprake van meer sociale overlast. De sociale cohesie (waar het gevoel van 

onveiligheid het hoogst is) is hier het laagste in vergelijking met de 

overige Brabantse regio’s. Als dit blijft groeien, zal het negatief invloed 

hebben op de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsmilieu.  

98.050 0,3% ↓ 100.000 60% ↑ 507.000 4,4% ↓ 5,8% 0,2% ↓ 1.760 0,3% ↑ 41€   0,9%↑

2011 t.o.v. 2010
1e helft 2012 

t.o.v. 1e  helft 

medi o 2012 t.o.v. 

ul ti mo 2011

medio 2012 t.o.v. 

ultimo 2011
2011 t.o.v. 2010

medio 2012 

t.o.v. ul ti mo 

Bedrijfsruimtemarkt
Banen in industrie opname (m2) Aanbod (m2) Aanbodvoorraadratio Voorraad (ha) Huurprijs



 

2.2.4.  West-Brabant 
WestBrabant is vierde en tevens de laatste regio die in deze 

literatuurstudie behandeld wordt. Deze regio vertegenwoordigt 19 

gemeenten, waarvan Breda de grootste gemeente is (rewin.nl, 2012). 

West Brabant is een krachtige en economisch interessante regio met een 

diversiteit aan woon en werkmilieus in een aantrekkelijke 

landschappelijke context. WestBrabant wordt gekenmerkt door een 

uitstekende strategische ligging en goede bereikbaarheid. De positie 

tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen, maakt het gebied 

economisch aantrekkelijk. Vanuit het oogpunt van bedrijfshuisvesting 

biedt WestBrabant een aantrekkelijk vestigingsmilieu: een goede 

infrastructuur, een goede arbeidsmarkt en de uitstekende strategische 

ligging. Nu, maar ook in de toekomst, zal in WestBrabant met name de 

havengerelateerde bedrijvigheid (multimodale logistiek, maakindustrie) 

zich hier willen vestigen.  

WestBrabant is niet alleen een regio met vele economische voordelen 

voor bedrijven, maar ook een regio waar prima ontspannen, gerecreëerd 

en gewoond kan worden. Hierbij valt te denken aan de natuurgebieden 

zoals De Biesbosch, de monumentale steden als Breda, Bergen op Zoom 

en Willemstad en moderne winkelcentra waaronder Rosada Factory 

Outlet in Roosendaal 

In deze subparagraaf worden de kenmerkende factoren van West 

Brabant beschreven. Eerst worden de infrastructuur en het economisch 

profiel toegelicht. Daarna wordt het vastgoedaanbod in de regio 

beschreven met de aanwezige (grote) bedrijven. Tot slot wordt de regio 

als een vestigingsmilieu voor ondernemers beschreven.  

 

Infrastructuur 

WestBrabant is centraal gelegen tussen de wereldhavens Rotterdam en 

Antwerpen en ligt op korte afstand van de grootste 

bevolkingsconcentraties in NoordwestEuropa. De regio beschikt over 

prima verbindingen en voorbeeldige infrastructuur via weg, water, 

spoor, buisleiding en glasvezelnet. Gelegen op slechts 100 kilometer van 

de internationale luchthavens Schiphol en Zaventem. 

De regio is goed bereikbaar via wegen (zie figuur 10). Van noord naar zuid 

loopt de A16 via Breda, de A29/A4 via RoosendaalBergen op Zoom en de 

A27 via OosterhoutBreda, plus de verbinding as A17 (Moerdijk

Roosendaal). Op de planning staat de doortrekking van de A4 (de 

zogenaamde ZoomwegNoord, die Rotterdam via Bergen op Zoom met 

Antwerpen verbindt).  

Van oost naar west loopt de A58 via Breda Bergen op Zoom en de A59 

(Maasroute) via Oosterhout) en als laatst loopt de A17 nabij Roosendaal.  
West Brabant kent over het algemeen relatief weinig files. 

Wat betreft over het spoor beschikt de regio over goede aansluitingen 

voor goederen en personenspoorlijn; via Breda rijdt de spoorroute 

tussen de Randstad en Duitsland. Via Roosendaal is er een internationale 

treinverbinding tussen Schiphol en BrusselParijsLonden. Via Bergen op 

Zoom, Roosendaal en Breda is er een verbinding tussen Vlissingen en het 

Ruhrgebied. 

Wat betreft over het water beschikt de regio over diverse 

vaartverbindingen tussen Rotterdam, Europa en de rest van de wereld.  
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Figuur 10: Kaart van de regio WestBrabant (rewin.nl, 2012) 

Economisch profiel 

In WestBrabant speelt de groei van verschillende sectoren in combinatie 

met de ligging van de regio een belangrijke rol. Provincie NoordBrabant 

heeft voor deze regio de ruimte gegeven om te groeien in hun eigen 

kracht. Het economische profiel van regio WestBrabant is en wordt de 

komende jaren nog meer bekend om de volgende sectoren; Logistiek, 

Biobased economie en Maintenance.  

WestBrabant staat bekend om veel bedrijven in de logistieke sector. De 

regio heeft onder andere door zijn unieke geografische positie tussen de 

mainports Rotterdam en Antwerpen, de aanwezigheid van multimodaal 

knooppunt Moerdijk, de beschikbaarheid van distributiecentra en kavels 

op bedrijventerreinen en een goed opgeleide arbeidsmarkt in de 

afgelopen jaren succes geboekt bij het aantrekken van logistieke 

activiteiten en Europese distributiecentra. Dit maakt WestBrabant een 

logistieke hot spot. Daarom is de regio in 2012 weer uitgeroepen tot dé 

logistieke hot spot van Nederland (kvk, 2012). 

De bekende gevestigde bedrijven in deze sector zijn het 

distributiecentrum van Ikea en Samsung, Calvin Klein, Lidl en Aldi.  

De specifieke vestigingseisen voor deze sector zijn: 

 Bereikbaarheid; 

 Centrale ligging; 

 Ruime kavels, goede (multimodale) ontsluiting, maar ook 

aanverwante faciliteiten; 

 Moderne terminals, juiste security en douanevoorzieningen. 

 

Biobased Economie sector is de economische toekomst van Brabant en is 

de cluster met veel potentie: een cluster die in korte tijd zich bewezen 

heeft en  waar agro en chemie elkaar ontmoeten (provincie Noord

Brabant, 2012).  

Door de samenwerkingen en combinatie van verschillende sectoren, is 

het streven om de Biobased Delta te positioneren als één van de top3 

Biobased regio’s in Europa. 

Specifieke uitdagingen liggen, naast de versterking van de Biobased Delta, 

op het gebied van verbindingen tussen Westen Oost Brabant (“bruine 

Biobased”), crosssectorale verbindingen (o.a. HTSM/cleantech en life 

sciences), internationalisering van het MKB, werklocaties (benutting van 

facilities) en de arbeidsmarkt. 

Steeds meer innovatieve bedrijven sluiten zich aan bij deze sector en 

willen meewerken aan de ontwikkeling ervan. Bedrijven uit agro sector 

(Cosun, SuikerUnie, Lamb Weston en Cargill), en uit chemie sector (Sabic, 

Shell en Total) zijn hier voorbeelden van. 

De specifieke vestigingseisen voor deze sector zijn volgens BCI (2012): 

 Bereikbaarheid 

 Ruimte kavels, goede (multimodale) ontsluiting 

 Nabijheid van voorzieningen 

 

De derde sterke eigenschap van WestBrabant is Maintenance. Door de 

grote aanwezigheid van procesindustrie in WestBrabant is ook 

hoogwaardig technisch onderhoud (maintenance) nodig. Door het 



aanbieden van toplocaties en het stimuleren van samenwerking wil 

REWIN WestBrabant uit laten groeien tot 'Dutch Maintenance Delta' 

(rewin.nl, 2012). Bij deze sector gaat het met name om de 

kostenbesparing. Maintenance kan dan nadrukkelijker gezien worden als 

‘enabler’ voor sectoren als luchtvaart, machinebouw, infrastructuur, 

water/maritiem, chemie en de procesindustrie om te komen tot het 

verlagen van productiekosten en emissies, het verbeteren van 

duurzaamheid en efficiency en een optimale serviceverlening. 

Ruim 11.000 mensen zijn actief in maintenance. Met internationale 

spelers als Shell, Dow en Sabic, maar ook door de aanwezigheid van 

bijvoorbeeld Stork Fokker en de World Class Aviation Academy in 

Woensdrecht zijn in WestBrabant alle randvoorwaarden aanwezig om uit 

te groeien tot de ‘Dutch Maintenance Delta’. 

De specifieke vestigingseisen voor deze sector zijn: 

 Een goede ontsluiting; 

 Centrale ligging; 

 Reguliere ‘modern gemengde’ bedrijventerreinen; 

 Nabijheid van voorzieningen. 

 

 
Figuur 11: kaart van regio west Brabant en het logo waarmee de regio zich 

profileert (rewin.nl, 2012) 

 

Deze drie sectoren vormen naar buiten toe de kracht van WestBrabant. 

In een base case scenario levert dit de regio en de provincie 

werkgelegenheid en volwaardige bedrijvenlocaties. 

 

De recessie heeft ook in WestBrabant zijn sporen achter gelaten. In de 

arbeidsmarktregio krimpt het aantal banen, ontstaan er steeds minder 

vacatures en stijgt het aantal geregistreerde werkzoekenden (UWV, 

2012). Volgens het regionale werkbedrijf UWV gaat de arbeidsmarkt in 

WestBrabant pas in 2014 herstellen. Door de inkrimping van de 

vacaturemarkt en de toename van het aantal geregistreerde 

werkzoekenden kan de arbeidsmarkt als ruim worden aangeduid. Op 

termijn gaat vergrijzing wel mogelijkheden bieden voor werkzoekenden 

met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (UWV, 2012). 
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Een ander aandachtspunt is de lokale beroepsbevolking. Door de 

vergrijzing neemt de potentiële beroepsbevolking in WestBrabant af. 

Deze daling treedt al op sinds 2010. Voor de beroepsbevolking wordt de 

komende jaren nog een lichte toename verwacht, vooral door een stijging 

van de participatie (UWV, 2012). De beschikbaarheid van personeel en de 

regionale arbeidsmarkt is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. 

Bedrijven moeten vaak veel moeite doen om geschikt personeel te 

werven. De regio WestBrabant is hierop echter een positieve 

uitzondering. 

 

Ruimtelijk aanbod en bedrijvigheid 

WestBrabant is een prima vestigingsregio voor zowel kleine als grote 

internationale bedrijven. Een aantal bekende internationale bedrijven die 

in de regio zijn gevestigd, zijn GE Plastics, Philip Morris, PerfettiVan 

Melle, Philips Lighting, Ikea,  Amgen en Princess (rewin.nl, 2012). Naast de 

werkgelegenheid, dragen deze ‘grote’ namen bij aan het imago en profiel 

van het regionale vestigingsmilieu. 

WestBrabant is al jaren aantrekkelijk voor bedrijven in de proces, 

voedings, genotmiddelenindustrie en de logistieke bedrijvigheid. Meer 

recent volgden bedrijven uit de zakelijke dienstverlening, en in het 

bijzonder Benelux georiënteerde hoofdkantoren. 

 

Ondanks deze goede ontwikkelingen in de regio blijven de sporen van de 

recessie zichtbaar. Vooral als er gekeken wordt naar de kantorenmarkt in 

de regio. DTZ Zadelhoff (2012) toont in een rapport de 

marktanalyseontwikkelingen omtrent kantoren en bedrijvenruimte. Uit 

de analyse komt naar voren dat de regio in de eerste helft van 2012 een 

kantooropname heeft van 7000 m
2
. Dit is een daling van 31% ten opzichte 

van 2011. Het kantooraanbod in dezelfde periode bedroeg 167.000 m
2
; 

dit is een stijging van 7% ten opzichte van een jaar daarvoor. Deze 

ontwikkeling heeft geresulteerd in kantoorleegstand van 150.000 m
2 

(zie 

tabel 10). In vergelijking met andere regio’s van de provincie Noord 

Brabant heeft deze regio de minste kantorenleegstandoppervlakte. 

Dynamis (2011) heeft ook een onderzoek gedaan naar de 

kantorenontwikkelingen voor de provincie NoordBrabant. In dit 

onderzoek is gekeken naar de ontwikkelingen in regio Breda, in plaats van 

naar regio WestBrabant.  

Volgens Dynamis is het opname niveau in 2011 hetzelfde gebleven als in 

2009. In totaal werd in Breda 26.800 m
2
 kantoorruimte verhuurd of 

verkocht. Dit aantal is in vergelijking met die van DTZ Zadelhoff (2012) erg 

groot. 

Het aanbod in 2012 is volgens Dynamis met 20% gestegen naar 109.1000 

m
2
 ten opzichte van 2011. Op basis van het vijfjaarlijks gemiddelde is het 

aanbod met 31% gestegen.  

Voor vraag en aanbod op langer termijn is gekeken naar het 

onderzoeksrapport van Eib (2012).  Eib heeft een onderzoek gedaan naar 

Provincie NoordBrabant (exclusief Eindhoven). Uit het 

(raming)onderzoek is op te maken dat de provincie (waaronder regio 

west Brabant) in 2020 in totaal een aanbod oppervlakte heeft van 

3.140.000 m
2
. Dit is een aanboddaling van 1% ten opzichte van het jaar 

2010.  

Daar tegenover staat een raming van de ruimtevraag van 3.115.000 m
2
. 

Dit is een stijging van 1,07% ten opzichte van het jaar 2010. 

 

De huurprijs van kantoren in regio Breda heeft een bandbreedte tussen 

€122, en €145, per m
2
 verhuurbaar vloeroppervlak per jaar exclusief 

BTW, service kosten, huurder specifieke inrichtingskosten en eventuele 

huurkortingen (DTZ Zadelhoff, 2012). Een overzicht van de 

kantorenontwikkeling is opgenomen in tabel 10. 

 



Tabel 10: Overzicht kantoren markt in regio West Brabant (DTZ Zadelhof, 2012) 

 

De bedrijfsruimtemarkt in de regio WestBrabant is verantwoordelijk voor 

110.750 banen. Dit aantal is een stijging van 0.2% ten opzichte van het 

jaar 2011 (DTZ Zadelhoff, 2012). Voor de bedrijvenruimte geldt hetzelfde 

als voor de kantorenmarkt; het opnamepercentage neemt af (54% 

afname t.o.v. 2011) en het aanbod neemt steeds toe (33% toename ten 

opzichte van 2011). De regio heeft in vergelijking met de rest van 

Brabantse regio’s de grootste bedrijvenruimte in voorraad. Deze 

ontwikkelingen blijken ook gevolgen te hebben gehad op de huurprijs. De 

huurprijs is ten opzichte van 2011 gedaald naar €40 per m
2
 verhuurbaar 

vloeroppervlak per jaar, exclusief BTW, service kosten, huurder 

specifieke inrichtingskosten en eventuele huurkortingen. Een overzicht 

van de bedrijfsruimteontwikkeling is opgenomen in tabel 11. 

 
Tabel 11: overzicht bedrijsruimtemarkt in regio west Brabant (DTZ Zadelhoff, 

2012) 

 

Vestigingsmilieu  

Regio WestBrabant beschikt over prima woon, leef en vestigingsmilieu. 

Hier kan prima gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden. Op het 

gebied van leefomgeving onderscheidt de regio zich met diversiteit aan 

vrijetijdsaanbod. Het vrijetijdsaanbod op het gebied van bos, heide of het 

water of van grootstedelijke voorzieningen is hier aanwezig. De regio kent 

een rijk cultureel leven met toonaangevende theaterzalen. Net als overige 

Brabantse regio’s, is deze regio gelokaliseerd tussen Antwerpen en 

Rotterdam. Een voordeel van deze regio is dat de huizenprijzen 

aantrekkelijk zijn ten opzichte van de overige regio’s. 

Een aandachtspunt voor deze regio is de sociale cohesie en overlast. 

Deze twee vallen onder de leefbaarheidsfactor en hebben invloed op de 

aantrekkelijkheid van woon en vestigingsmilieu. In een verschenen 

rapport van Het Pon (2010), genaamd Sociale Veiligheid, is de 

leefbaarheid van Midden en WestBrabant onderzocht. In dit rapport 

komt naar voren dat de bewoners van deze regio’s zich meer onveilig 

voelen dan bewoners uit overige Brabantse regio’s, omdat hier sprake is 

van meer sociale overlast. De sociale cohesie (waar het gevoel van 

onveiligheid het hoogst is) is hier het laagst in vergelijking met de overige 

Brabantse regio’s. 

Tenslotte kan op basis van de literatuur worden geconcludeerd dat West

Brabant een aantrekkelijk vestgingsklimaat is voor bedrijven in de 

sectoren logistiek, Biobased economie en onderhoud sector. Deze regio 

beschikt over uitstekende ligging, goede bereikbaarheid en ontsluiting, 

passend onderwijsaanbod, prima woonklimaat en voldoende vastgoed 

aanbod.  

 

2.2.5.  Provincie Noord Brabant 
In de paragraaf 2.2.1 tot en met 2.2.4 zijn de verschillende economische 

regio’s afzonderlijk behandeld. In deze laatste subparagraaf worden de 

vier economische regio’s als één geheel beschreven. Deze samen vormen 

het DNA en de kracht van de provincie NoordBrabant.  

 

54.500 1% ↓ 7.000 31% ↓ 167.000 7% ↑ 150.000 (13,7%) 3,4% ↑ 1.096.000 0,3% ↑ 119€  2,1% ↓

2011 t.o.v. 2010
1e  he lft 2012 

t.o.v. 1e  he lft 

medio 2012 t.o.v. 

ultimo 2011

medi o 2012 t.o.v. ul ti mo 

2011
2012 t.o.v. 2011

medi o 2012 

t.o.v. ul timo 

Kantoren
Kantoorbanen opname (m2) Aanbod (m2) Leegstand Voorraad (m2) Huurprijs

2011 t.o.v. 2010
1e helft 2012 

t.o.v. 1e  helft 

medi o 2012 t.o.v. 

ul ti mo 2011

medio 2012 t.o.v. 

ultimo 2011
2011 t.o.v. 2010

medio 2012 

t.o.v. ul ti mo 

Aanbod (m2) Aanbodvoorraadratio Voorraad (ha) Huurprijs

Bedrijfsruimtemarkt
Banen in industrie opname (m2)
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Infrastructuur 

Voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk (economische) en 

vestigingsklimaat is een goede (inter)nationale bereikbaarheid van groot 

belang. De provincie is zowel per weg, openbaar vervoer als met water 

goed te bereiken.  

Ondanks de centraal gelegen luchthaven scoort de provincie zwak als het 

gaat om de internationale bereikbaarheid. Dit blijkt uit het notitierapport 

van PBL (2012) en de SWOTanalyse van Gebiedsagenda Brabant (2012) 

(zie bijlage 1). 

Wat betreft over de weg beschikt de provincie met ruim 475 kilometer 

over het grootste snelwegennet van Nederland (Rijkswaterstaat.nl, 2012). 

De A59, A58 en A67 vormen de drie oostwestassen van het wegennet. 

De A73, A50, A2, A27, A16 en A4 (samen met de A29) zijn de belangrijkste 

noordzuidassen (zie figuur 12). De kortste snelwegen zijn de A65, A29, 

A261 en de A270. De meeste van deze snelwegen zijn erg druk, en als er 

gekeken wordt naar de meest voorkomende files in Nederland (file top

50), dan blijkt dat tien files deels in de provincie NoordBrabant staan. Het 

zijn voornamelijk knooppunten op de A2 (Utrecht’sHertogenbosch) en 

de A27 (GorinchemBreda), die er negatief uitspringen. Daarnaast zijn er 

ook veel files op de A50 (ArnhemOss), A16 (BredaRotterdam) en A59 

(HellegatspleinOss). Eerder waren er files rond ‘sHertogenbosch en 

Eindhoven, maar deze zijn fors afgenomen na de verbreding van beide 

rondwegen (Rijkswaterstaat.nl, 2012). 

 

Op het gebied van openbaar vervoer scoort de provincie laag. Van alle 

verplaatsingen met het OV vindt 45% plaats binnen BrabantStad. De 

capaciteit van het huidige spoornet is onvoldoende om het aantal 

reizigers en goederen van vandaag en de toekomst optimaal te kunnen 

vervoeren (Ecorys, 2007). Daarbij moet bedacht worden dat de provincie 

NoordBrabant de ambitie heeft om het aantal reizigers in het openbaar 

vervoer fors te laten groeien, waarvoor het programma OVnetwerk 

Brabant Stad is ontwikkeld. De knelpunten met het OV bevinden zich 

voornamelijk in Breda, Tilburg, ’sHertogenbosch en Eindhoven. 

De trein kan alleen concurreren met autovervoer tussen grote steden 

binnen NoordBrabant en tussen deze steden met de Randstad. Hierbij 

zijn echter ook niet alle relaties optimaal (Breda  Utrecht en ’s

Hertogenbosch  ZuidvleugelRandstad). Het openbaar vervoer buiten 

deze hartophart relaties heeft een aanzienlijk langere reistijd dan de 

auto en vervult vooral een functie voor reizigers die op het openbaar 

vervoer zijn aangewezen (provincie NoordBrabant, 2012). 

 

 
Figuur 12: Overzicht Brabantse wegennet (Brabantstad, 2012) 

Economisch profiel 

Er zijn verschillende thema’s gekozen voor de vier economische regio’s 

van provincie Noord Brabant, te weten: 

1. ZuidoostBrabant High tech systems & materialen 

2. Noordoost Brabant Life sciences & medische technologie 

3. Midden Brabant Sociale innovatie thema 

4. West Brabant  Biobased economy thema 

 

Deze thema’s zijn vertaald in verschillende sectoren zoals die hieronder in 

figuur 13 is weergegeven. Deze sectoren krijgen de komende jaren extra 



aandacht van de provincie NoordBrabant met het doel om de regio in 

2020 zich nog beter te laten presenteren als de kennisregio van Europa.  

In tabel 12 zijn de top economische sectoren en de gevestigde bedrijven 

te zien, verdeeld over de Brabantse regio’s. 

 

 

Tabel 12: Een overzicht van economische sectoren en gevestigde bedrijven in de 

verschillende regio's van provincie NoordBrabant. 

 
 

Volgens het rapport ‘Sociaal economisch verkenning´ (Ecorys,2012) is het 

aantal vestigingen in de verschillende sectoren binnen provincie Noord

Brabant sinds 1996 gegroeid. Met name de bouwsector heeft een 

aanzienlijke groei meegemaakt in afgelopen jaren (zie figuur 14). 

Nr. Sectoren zuidoost Noordoost Midden West

1 High Tech Systems& 

Materials

Phil ips, ASML en 

FEI Company

2

Lifetec

Phil ips Medical 

Systems, Frencken 

en Sioux

3

Food

Campina, Vion 

Food Nederland, 

Vershuys en Rudolf

Mars, Nutreco, 

Vion en Food& 

Feedcluster

4
Automotive 

DAF, NXP, VDL

Groep

5 Design

6

Health& Farma

MSD, intervet, 

Nobi lon, Lead 

pharma, Notox en 

Bioconnection

7

Logistiek

Distributiecentrum 

Heineken, 

Vos,Gaffert en 

Hacas

Distributiecentrum 

Ikea, Samsung, 

Calvin Klein, Lidl  en 

Aldi

8

Aerispace& Maintenance

Daedelus, 

Chromalloy, KIN/ 

Axxiflex en Boeien 

opleidingscentrum

9

Toerisme en recreatie

Attractiepark De 

Eftel ing en de 

Loonse en 

Drunense Duinen

10
Zorg

CZ en Interpolis 

zorgverzekeraars, 

11
Maintenance

Shell , Dow, Sabic en 

Stork Fokker

12

Biobased

Agro sector:Cosun, 

SuikerUnie, Lamb 

Weston, Cargil   en 

Chemie sector: 

Shell , Sabic en Total

Figuur 13: Economisch top clusters in provincie Noord- Brabant 
(Brabantstad, 2012) 
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In termen van beroepsbevolking is ook een stijgende lijn te zien. De 

beroepsbevolking van de provincie maakt met 1.090.000 personen bijna 

15% uit van de totale Nederlandse beroepsbevolking. In de periode 1996

2005 is de beroepsbevolking van NoordBrabant met 8% toegenomen. De 

provincie blijft enigszins achter ten opzichte van de landelijke groei (10%).  

 

Specifiek ingezoomd op de bedrijventerreinen, wordt opgemerkt dat deze 

een gezamenlijk 424.000 arbeidsplaats omvatten. Dat is circa 37% van de 

totale werkgelegenheid in NoordBrabant. 

De kantorenmarkt in de provincie doet het niet anders dan de markt voor 

de bedrijventerreinen. In het rapport ’kantorenmarkt Noord-Brabant’ 
(Eib, 2012) is onderzoek gedaan naar de kantorenmarkt van de provincie. 

In dit rapport zijn onderwerpen als historische en toekomst analyse, 

vraag aanbod, leegstand en werkgelegenheid besproken. In het 

onderzoek is uitgegaan van twee omvattende kantorenregio’s: de regio 

Eindhoven en de provincie NoordBrabant exclusief Eindhoven. 

De belangrijkste conclusies uit dit rapport geven aan dat: 

 De Kantorenmarkt met ruim 65% in 20 jaar sterk gegroeid is; 

 De kantoorwerkgelegenheid sterk toegenomen is tot 2010. Dit is 

in lijn met de sterke groei van de kantorenvoorraad. Het aantal 

kantoorbanen in de regio Eindhoven is toegenomen van 58.000 

naar 83.000 tussen 1996 en 2010. In NoordBrabant exclusief 

Eindhoven is sprake geweest van een groei van 93.000 naar 

131.000. Verder komt naar voren dat een dergelijke 

werkgelegenheidsontwikkeling zich vertaalt in het ruimtegebruik. 

 De kantorenvoorraad geconcentreerd is in de grootste kernen; 

 De leegstand zich concentreert op formele, monofunctionele 

locaties.  

 Er een leegstandoppervlakte van 533.000 m
2
 geconcentreerd is in 

de provincie. Het leegstandspercentage van ongeveer 10% van de 

voorraad ligt onder het landelijk gemiddelde van 14% (medio 

2011). 

 

Figuur 14: Ontwikkeling aantal vestigingen naar sector NoordBrabant (Ecorys, 
2012) 

 

Vestigingsklimaat 
Brabant wil tot de Europese top van (industriële) kennis en 

innovatieregio’s behoren. Om dit te bereiken is de culturele en sociale 

kwaliteit van de leefomgeving en het leefklimaat een doorslaggevende 

factor, zo stelt ook het rapport ‘Agenda van Brabant’ (provincie Noord

Brabant, 2012). 

Diverse onderzoeken geven inzicht in het huidige woon en 

vestigingsklimaat van de provincie. Zo blijkt onder meer dat de prettige en 

mooie omgeving een reden is om in Brabant te gaan wonen. Ook geeft 

een ruime meerderheid van de Nederlanders aan dat Brabant voldoende 

recreatieve mogelijkheden biedt. Het aanbod mag zich nog wel meer 

onderscheiden ten opzichte van andere provincies, want alleen op 

onderscheidende criteria kan de internationale concurrentiestrijd worden 

gewonnen (PBL, 2012). 



In een onderzoek naar het imago en mentaliteit van de Brabantse 

bevolking, dat uitgevoerd is door Quint Result (2010), is het volgende naar 

voren gekomen: Brabant heeft mooie natuur, is gastvrij, viert carnaval, is 

gezellig, Bourgondisch en gemoedelijk. Dit werd omschreven door 

Brabanders zelf en mensen buiten Brabant. 

Er zijn ook onderzoeken die een ander beeld van de provincie schetsen. 

Volgens Atlas voor gemeenten (2010) doen de Brabantse steden het iets 

minder goed als het gaat om woonklimaat. Tijdens het onderzoek is gelet 

op de factoren zoals bereikbaarheid van banen, cultureel aanbod, 

veiligheid, percentage koopwoningen, nabijheid natuurgebieden, culinair 

aanbod, aanwezigheid universiteit en percentage vooroorlogse woningen. 

Volgens de Atlas voor gemeenten is het vrijetijdsaanbod erg belangrijk in 

de woonaantrekkelijkheid. De ranglijst van de vijftig grootste Nederlandse 

gemeenten wordt aangevoerd door Amsterdam, gevolgd door Utrecht en 

Amstelveen. Stad ’sHertogenbosch staat op de vierde plaats als beste 

Brabantse gemeente. Tilburg staat op plaats zestien en Eindhoven op de 

twintigste plaats. 

Op het gebied van ondernemingsklimaat doet de provincie het beter.  

Uit het rapport Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat van het 

ministerie van Economische Zaken (2005), uitgevoerd door ECORYS, blijkt 

dat de vijf grote steden in NoordBrabant (’sHertogenbosch, Breda, 

Tilburg, Eindhoven en Helmond) goed scoren in vergelijking met de 

gemiddelde beoordeling van de 31 grote steden in Nederland.  

De waardering voor het ondernemingsklimaat in de Brabantse steden is 

ruim voldoende (zie figuur 15). Alle steden scoren hoger dan het 

gemiddelde van alle grote en middelgrote steden in het 

Grotestedenbeleid (G31). Vier steden hebben een hogere waardering 

weten te realiseren tussen 1999 en 2005, zoals blijkt uit figuur 15. Alleen 

Tilburg kent een dalend rapportcijfer en bevindt zich praktisch op het 

G31 gemiddelde.  

 
Figuur 15: Waardering ondernemingsklimaat (rapportcijfer 1999 en 2005)  

(Brabantstad.nl, 2012) 

Op basis van deze bovenstaande feiten en onderzoeken die in vorige 

paragrafen zijn beschreven, kan worden geconcludeerd dat de provincie 

NoordBrabant beschikt over een aantrekkelijk woon en 

vestigingsklimaat. 

 

2.3. Conclusie 
In dit hoofdstuk is de literatuurstudie behandeld. De eerste en tweede 

onderzoekvragen stonden hier centraal: ‘wat voor vestigingsmilieu heeft 

Brabant?’ en ‘wie zijn de ondernemers in Brabant?’ 

Voordat de zoektocht begon naar het antwoord op deze 

onderzoeksvragen, is als eerst het ideale vestigingsmilieu in kaart 

gebracht. Hierbij zijn 16 vestigingsfactoren opgesomd die een bijdrage 

leveren aan dit ideale vestigingsmilieu. 

Daarna is gekeken naar het huidige vestigingsmilieu van Brabant. De 

provincie is verdeeld over vier economische regio’s, te weten: Zuidoost, 

Noordoost, Midden en West Brabant. Op basis van de 16 
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vestigingsfactoren is gekeken naar de eigenschappen en het DNA van elk 

van deze regio’s 

Op basis van het literatuuronderzoek kan worden vastgesteld dat Brabant 

beschikt over diverse vestigingsmilieus voor ondernemers. Elke Brabantse 

regio heeft een specifiek vestigingsmilieu en elke vestigingsmilieu focust 

zich op één of meerdere sectoren. Zo heeft ZuidoostBrabant zich 

gefocust op de sectoren High Tech Systems & Materials, Lifetech, Food, 

Automotive en Design. Regio NoordoostBrabant focust op haar beurt op 

de Health & Farma, Logistiek en Food. De regio MiddenBrabant focust 

zich op de sectoren zoals logistiek, Aerospace & Maintenance, Toerisme 

en recreatie en Zorg. Als laatst focust de regio WestBrabant zich op de 

logistiek, Biobased en Maintenance. 

Verder blijkt uit het literatuuronderzoek dat NoordBrabant sterke 

eigenschappen heeft om uit te blinken als een vestigingsmilieu voor 

ondernemers. De eigenschappen die Brabant onderscheiden van de rest 

zijn de strategische ligging, de economisch diverse en welvarend netwerk, 

de top sectoren, het aantal patenten en private R&Dinvesteringen, de 

hoogwaardige kwaliteit van wonen en leven, de verbinding tussen 

hoogwaardige kennis, maakindustrie en design, het hoge marktaandeel 

van aantal toonaangevende markleidende bedrijven, veel natuur en 

groengebieden en de cultuurhistorische landschappen. 

NoordBrabant kent ook aandachtspunten. Op het landelijk niveau scoren 

de regio’s en sectoren goed, maar niet altijd goed op internationaal 

niveau. Zo blijkt dat de voedingsmiddelenindustrie in NoordBrabant een 

van de sterkste in Europa is wat betreft export en buitenlandse 

investeringen, terwijl de hightechindustrie niet tot de top 20 van 

krachtigste Europese regio’s behoort. 

Dit geldt ook voor de agglomeratiekracht; NoordBrabant heeft een 

minder grote bevolkingsomvang en dichtheid. Daarnaast ontbreekt het 

de regio aan een sterk cluster in de hightechindustrie, en is de 

connectiviteit door de lucht minder goed. 

In de verschillende Brabantse regio’s zijn veel (internationale) 

bedrijven/ondernemers gevestigd. De bedrijven zijn gecategoriseerd in de 

verschillende sectoren. Zo zijn Philips, ASML en FEI Company in de High 

Tech Systems & Materials sector aanwezig; Philips Medical Systems, 

Frencken en Sioux in de Lifetec sector; Campina, Mars, Vion, Vershuys en 

Rudolfs, Nutreco en Food Nederland in de food sector; DAF, NXP, VDL

Groep in de Automotive sector; Distributiecentrum van Heineken, Ikea, 

Samsung en nog een aantal grote bedrijven in de logistieke sector; MSD, 

Intervet, Nobilon en Lead Pharma in de health & farma sector; Shell, Dow, 

Sabic, Stork Fokker en Daedelus in de Maintenance sector; het 

attractiepark De Efteling in het toerisme en recreatie sector en tot slot, 

Shell, Total, Sabic, Cosun, SuikerUnie en Cargil in de Biobased sector. 

Wat uit het bovenstaande opvalt, is dat de meeste bedrijven aanzienlijk 

divers zijn en ook internationaal georiënteerd. Ze zijn in Brabant gevestigd 

omdat hier verschillende vestgingsmilieus te vinden zijn. De gunstige 

ligging tussen de twee wereldhavens Rotterdam en Antwerpen, en ook 

tussen de twee hoofdsteden van Nederland (Amsterdam) en van Europa 

(Brussel) speelt een belangrijk rol in de vestigingsplaatskeuze van deze 

bedrijven. Verder wat belangrijk is voor deze bedrijven, zijn 

vestigingsfactoren zoals bereikbaarheid, samenwerking tussen de 

overheid, kennisinstellingen en bedrijven, beroepsbevolking en kwaliteit 

van het woon en leefmilieu. 

Tot slot heeft deze literatuurstudie inzicht gegeven in het ideale 

vestigingsmilieu, de huidige Brabantse vestigingsmilieus en de aanwezige 

(internationale) bedrijven in de regio.  

In het volgende hoofdstuk wordt de rol van de vastgoedprofessionals in 

de Brabantse vestigingsmilieus geanalyseerd. 

 

  



  

Hoofdstuk 3 

Rol 
vastgoedprofessionals 

in vestigingsmilieus 
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3. Rol vastgoedprofessionals in 
vestigingsmilieus 

 

3.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de derde onderzoekvraag. 

Deze luidt als volgt: “Wie zijn de vastgoedprofessionals in Brabant?”. 

Binnen deze onderzoekvraag is het ook interessant om een subvraag te 

stellen over de rol die Brabantse vastgoedprofessionals spelen in de 

vastgoedmarkt.  

In paragraaf 3.2 wordt een beschrijving van de Brabantse 

vastgoedprofessionals gegeven, in welke regio’s zij actief zijn en wat hun 

rol is in de verschillende vastgoedfasen.  

De vastgoedspelers hebben in de goede economische tijden kunnen 

profiteren van het Brabantse vestigingsmilieu door het creëren van nieuw 

vastgoedaanbod. Paragraaf 3.3 gaat hierover. In paragraaf 3.4 wordt 

beschreven hoe deze spelers het Brabantse vestigingsmilieu nu juist 

kunnen stimuleren en versterken. 

 

3.2. De Brabantse vastgoedprofessionals 
De Brabantse vastgoedprofessionals zijn de marktpartijen die zich 

dagelijks bezig houden met de verschillende aspecten van vastgoed en 

fasen van het vastgoedontwikkelingsproces. Hierbij valt te denken aan het 

ontwikkelen, realiseren, verhuren/verkopen, beheren/onderhouden en 

financieren van vastgoed (zie tabel 13). De inhoud van tabel 13 is 

afkomstig uit het boek vastgoedmanagement en ontwikkeling van 

Beukering (2010).  

In deze studie worden de volgende vastgoedprofessionals onderscheiden: 

architect, belegger, bouwer/aannemer, vastgoedadviseur, 

makelaar/taxateur, ontwikkelaar, vastgoedmanager/beheerder, juridische 

adviseur en professionals bij de overheid. 

Deze professionals zijn actief in de vier verschillende Brabantse regio’s. 

Elke regio heeft een eigen vestigingsmilieu, zoals in hoofdstuk 2 is 

behandeld. De motor van deze vier regionale economie is afhankelijk van 

het vestigingsmilieu. Een aantrekkelijk vestigingsmilieu trekt ondernemers 

en bedrijvigheid aan, en hierdoor stijgt de werkgelegenheid. Als gevolg 

hiervan neemt de vraag naar vierkante meters toe. En dit heeft op zijn 

beurt positieve gevolgen voor de waarde van het vastgoed. Met andere 

woorden, de waarde van het vastgoed is mede afhankelijk van de 

aantrekkelijkheid van het vestigingsmilieu. Vastgoedspelers hebben 

daarom een groot belang bij een aantrekkelijk vestigingsmilieu. Dit proces 

is afgebeeld in figuur 16. 

 
Tabel 13: De vastgoedprofessionals en vastgoedfases 

 Vastgoed 
professionals 

Initiatief/ 
haalbaarheids

fase 

Ontwikkel 
fase 

Uitvoering 
fase 

Beheer/ 
nazorg 

fase 

Architect  x x  

Belegger X   x 

Bouwer/aannemer   x x 

Vastgoed adviseur x x x x 

Makelaar/taxateur    x 

Ontwikkelaar  X x   

Vastgoedmanager/ 
beheerder  

   x 

 



 

Figuur 16: het proces waarin de invloed van vestigingsmilieu op vastgoed 

duidelijk wordt 

 

3.3. Rol van de vastgoedprofessionals 
In deze paragraaf wordt de rol van de vastgoedprofessionals beschreven 

binnen de verschillende Brabantse vestigingsmilieus. 

 

3.3.1.  Profiteren 
Voor de vastgoedprofessionals was de afgelopen decennia niet zozeer de 

vraag naar vierkante meters doorslaggevend, maar het aanbod van geld 

en de lage rente. Nederlandse en buitenlandse investeerders zochten 

naar mogelijkheden om hun geld te beleggen en vastgoed leek hiervoor 

uiterst geschikt. In deze periode zijn daarom veel gebouwen gebouwd 

en/of doorverkocht. Sommige gebouwen uit deze periode zijn nog nooit 

daadwerkelijk gebruikt, maar wel verschillende malen verhandeld en van 

eigenaar verwisseld. Dit heeft er toe geleid dat vastgoed werd gezien als 

een doel en niet als een middel om bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. 

Een belangrijke partij die meegeholpen heeft aan deze ontwikkeling is de 

lokale overheid. De gemeenten reageerden op de toegenomen vraag door 

extra bouwmogelijkheden te realiseren en hun grondprijzen te verhogen. 

Gemeenten verdienden goed aan de gronduitgifte, en concurreerden met 

elkaar bij het aantrekken van bedrijvigheid. Grote bedrijven die al 

gevestigd waren dreigden te vertrekken naar een buurgemeente als een 

nieuwe (kantoor/gebouw)ontwikkeling niet mogelijk zou worden 

gemaakt. Gemeenten wilden deze inkomsten niet mislopen en stemden in 

met het bouwen van extra kantoren.  

Dankzij deze ontwikkelingen hebben de vastgoedprofessionals kunnen 

profiteren van de demografische en economische ontwikkelingen die voor 

toenemende vraag naar vastgoed zorgden. Hierdoor zijn de 

vastgoedprofessionals blijven opereren vanuit de aanbodkant van de 

vastgoedmarkt. Vraaggericht bouwen is daarom niet ter sprake geweest. 
 

3.3.2.  Stimuleren 
De tijden veranderen voortdurend. Ook de demografische opbouw van de 

Nederlandse bevolking verandert. Door de vergrijzing en de krimpende 

beroepsbevolking neemt de vraag naar kantoren af en stijgt de leegstand. 

Andere factoren versterken deze ontwikkeling, zoals de kredietcrisis en 

het “nieuwe werken” concept die de vastgoedmarkt nog onzekerder 

maken.  

Door deze veranderende factoren, neemt de behoefte toe naar andere 

manieren van denken en doen. De babyboomers maken plaats voor de X 

en Ygeneratie. De laatst genoemde generatie kijkt anders tegen veel 

dingen aan. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de huidige 

technologie. De Ygeneratie is meer virtueel ingesteld en is opgegroeid 

met computers/laptop ’s, allerlei software programma’s, emailen en 
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internet. Dit maakt deze generatie mobiel en heeft onder andere geleid 

tot het ontstaan van ‘het nieuwe werken’ concept.  

Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe manier van denken en doen, 

maar ook een nieuwe manier van het optimaliseren van de 

vestigingsmilieus. De huidige vestigingsmilieus zullen niet langer voldoen 

aan de wensen en behoeften van de ‘nieuwe’ gebruikers. Daarom zal het 

vestigingsmilieu van de toekomst er anders uit zien dan de huidige.  

De rol van de vastgoedprofessionals binnen de vestigingsmilieus is 

onmisbaar. Zij moeten samen met de andere partijen gaan focussen op de 

locaties en bedrijfsactiviteiten die bestaansrecht hebben, die potentie 

hebben om te groeien en die krachtige clusters zijn. De nadruk moet dus 

niet enkel liggen op vastgoed, maar op hoe de bedrijfseconomische 

activiteiten versterkt kunnen worden. Vastgoedbelang moet naast het 

economische belang gezet worden, en vastgoed mag niet meer worden 

gezien als een doel, maar als een middel. Als het goed gaat met de 

bedrijfseconomische activiteiten, dan gaat het automatisch ook goed 

komen met het vastgoed. 

Het is hier van belang dat de vastgoedprofessionals het DNA van de regio, 

waar zij actief zijn, kennen en weten wat daar de topsectoren zijn. Het 

DNA van elke regio en stad bestaat uit sterke en zwakke punten. De 

sterke punten kunnen worden ontwikkeld tot een kans voor de regio en 

de zwakke punten dienen in samenwerking met de overige regio’s juist te 

worden aangepakt. Vanuit deze gedachte kunnen zij met hun kennis en 

kunde van waarde zijn voor de regio/stad en voor het vastgoed.  

Deze vorm van profilering en stimulering van de regio trekt de 

vastgoedprofessionals uit de vastgebakken passieve rol die zij nu hebben.  

Om dit doel te kunnen bereiken zouden zij meer moeten samenwerken 

met de partijen zoals de overheid, ondernemers en de kennisinstellingen. 

Dit is een manier om de waarde van het vastgoed in de toekomst te 

behouden of zelfs te doen groeien. Deze aanpak maakt niet enkel de regio 

aantrekkelijk voor de ondernemers, maar versterkt ook de 

concurrentiepositie van de regio ten opzichte van bijvoorbeeld de overige 

Europese regio’s en steden. Hierdoor zal de vraag naar meer vierkante 

meters toenemen en vervolgens de waarde van vastgoed stijgen.  

Steden als München, Lyon en Oslo zijn al bezig zicht te focussen op de 

bedrijfseconomische activiteiten (OECD, 2013). Hiermee creëren zij voor 

de specifieke topsectoren een vestigingsklimaat die de ondernemers naar 

zich toe trekt.  

Doordat het regio/stad zich gaat focussen op de topsectoren zal de 

werkgelegenheid en bedrijvigheid toenemen. Deze zal op langere termijn 

ook invloed hebben de ruimtelijke ontwikkeling. In een verschenen 

rapport van OECD (2013) worden een aantal middelgrote steden uit de 

wereld, waaronder Amsterdam, Hamburg, Lyon, Oslo en Barcelona met 

elkaar vergeleken. Uit het rapport blijkt dat de steden waar de 

verschillende instanties en sectoren overleggen en samenwerken, beter 

presteren dan de steden die dit niet doen. Steden die zich labelen en zo 

herkenbaar zijn hebben dus een grotere kans op economisch goede 

prestaties. Rotterdam staat bijvoorbeeld bekend om de logistiek (haven), 

cultuur en energie. München focust zich op de Media. Het verschil tussen 

beide steden en  andere steden die zo’n label niet hebben is dat 

Rotterdam en München op alle gebieden, ook op vastgoed, het beter 

doen. 

In Brabant, met name in de regio Eindhoven, bestaat al een 

samenwerking tussen de kennisinstellingen, bedrijven en overheid. Hier 

ontbreken echter de vastgoedprofessionals die met hun specialisme van 

toegevoegde waarde kunnen zijn. 

 

3.4. Andere denkwijze 
In de Brabantse vestigingsmilieus zijn er, behalve de 

vastgoedprofessionals, ook ondernemers en beleidmakers. De 

vastgoedprofessionals en ondernemers vertegenwoordigen de markt, 

terwijl de beleidmakers de overheid vertegenwoordigen. 

De overheid stelt beleidsplannen op voor ondernemers en 

vastgoedprofessionals. Deze plannen zijn tot stand gekomen mede door 



de inbreng van de ondernemers. Deze beleidsplannen zouden wellicht 

(inhoudelijk) er anders uit kunnen zien wanneer de vastgoedspelers ook 

input zouden geven. De denkwijze van de vastgoedspelers verschilt 

namelijk met die van de ondernemers en beleidmakers. In deze paragraaf 

wordt dit verschil toegelicht. 

 

De beleidsmakers vertegenwoordigen de overheid. Voor beleidmakers 

tellen politieke doelstellingen, stedenbouwkundige argumenten en 

grondopbrengsten zwaar (Rikkering, 2008). Zij stellen abstracte en lange 

termijn visies op, en scheppen voorwaarden aan allerlei plannen. Ze 

communiceren veel met allerlei partijen om zo een gedegen beleidsplan 

op te stellen. Zij hebben een belang bij een goed functionerend 

vestigingsklimaat. Omdat dit de basis is van een regionale economische 

bloei (PBL, 2012). Doordat de beleidsmaker veel input en inbreng van de 

ondernemers hebben gebruikt in de beleidsplannen, is de invloed van 

deze ondernemerswensen terug te zien in de plannen. Dat is ook deels de 

reden waarom de verschillende Brabantse regio’s verbonden zijn aan 

bepaalde sectoren. 

De ondernemers kunnen verdeeld worden over twee groepen: 

ondernemers met ‘eigen’ vastgoed, en ondernemers die afhankelijk zijn 

van vastgoedprofessionals (huurvastgoed).  

De ondernemers met eigen vastgoed hebben meer baat bij een goed 

functionerend vestigingsmilieu dan de ondernemers zonder eigen 

vastgoed. De ondernemers met eigen vastgoed zijn meestal langer 

gevestigd op de locatie. Hierdoor hebben zij meer relatie met de 

omgeving. Het verschil zit hier dus niet zozeer in de bedrijfsactiviteiten 

van de ondernemers, maar in het vastgoed en de waarde van het 

vastgoed. De ondernemers met eigen vastgoed zien graag de waarde van 

hun gebouw stijgen, en ondernemers zonder vastgoed zijn hier minder 

gevoelig voor. Dit zorgt ervoor dat de ondernemers met eigen vastgoed 

onder andere de bedrijvigheid, leefbaarheid en imago van het 

vestigingsmilieu belangrijker vinden (BCI, 2012). 

De ondernemers zonder eigen vastgoed vinden deze factoren ook wel 

belangrijk, maar zijn daarnaast vooral geïnteresseerd in factoren zoals 

bereikbaarheid, locatie/ligging, aantrekkelijkheid van het woonmilieu en 

nabijheid van overige bedrijven (BCI, 2012). 

Een tweede aspect dat invloed heeft op de mening van de ondernemers 

zijn de verschillende sectoren. Ondernemingen uit een bepaalde 

sector/branche hebben andere behoeften en een andere kijk op het 

vestigingsmilieu dan ondernemers uit een andere sector/branche. 

Een derde verschil ligt in de omvang van het bedrijf: Kleinere 

ondernemingen hebben andere behoefte, dus ook een andere kijk, dan de 

grotere ondernemingen. Dit geldt ook voor ondernemingen die wel of 

niet internationaal georiënteerd zijn. Deze verschillen tussen de 

ondernemers zorgen ervoor dat ze anders tegen de verschillende 

Brabantse vestigingsmilieus aankijken.  

Ondernemers en de beleidsmakers kijken vooral in termen van 

bedrijfsactiviteiten naar het vestigingsmilieu. Maar de benadering van de 

vastgoedprofessionals is anders. Dit zal hier worden toegelicht. 

Vastgoed heeft een lange levensduur. Een gemiddeld kantoorpand gaat 

circa 30 jaar mee. Toch wordt de vastgoedmarkt in toenemende mate als 

dynamisch gekenmerkt (Schutte et al, 2002). Dit heeft onder andere 

betrekking op de dynamiek van vraag en aanbod, contracteren en 

bouwmethoden, winkel en huisvestingsconcepten, ruimtelijke ordening 

en belastginswetgeving.  

Op iedere markt wordt het aanbod en de prijs ervan afgestemd op de 

vraag: in de perfecte markt worden vraag en aanbod in evenwicht 

gebracht door het prijsmechanisme. Op het moment dat de vraag hoger 

ligt dan het aanbod, stijgt de prijs van het aanbod, waardoor de vraag 

afneemt. Is de vraag lager dan het aanbod, dan daalt de prijs van het 

aanbod, waardoor de vraag toeneemt. Op de aandelenmarkt wordt op 

deze manier wereldwijd de vraag binnen een fractie van seconden 

afgestemd op het aanbod: slechts gedurende een hele korte periode is er 
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sprake van een onbalans. Op de vastgoedmarkt duren deze perioden van 

onbalans aanzienlijk langer (Schutte et al, 2002). Er zit namelijk een 

verschil van enkele jaren tussen de economische en vastgoedcyclus. 

Wat in de vastgoedmarkt en bij de vastgoedspelers gebruikelijk is, is 

samenwerken en contracten sluiten. Bij de voorbereiding, het ontwerp en 

de uitvoering van bouwprojecten zijn veel verschillende partijen 

betrokken. De samenwerking tussen deze partijen wordt contractueel 

vastgelegd. Dit samenspel tussen deze vastgoedpartijen daagt de 

professionals uit rekening te houden met elkaars belangen en plannen. 

Verder onderscheidt de vastgoedmarkt zich van de roerende zaken 

doordat vastgoed de volgende specifieke kenmerken bezit: 

� Lange levensduur 

� Kostbare transacties 

� Hoge waarde per transactie 

� Plaatsgebondenheid 

� Fysiek ondeelbaar. 

Bovenstaande kenmerken zijn de oorzaak van het soms sterk afwijken van 

gebruiken, methoden en regelgeving op de vastgoedmarkt ten opzichte 

van die op markten voor roerende goederen (Schutte et al, 2002). De 

vastgoedprofessionals als vertegenwoordigers van deze markt hebben 

hierdoor een andere ‘mindset’ dan de ondernemers en beleidmakers. 

Hieronder wordt dit toegelicht. 

Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangehaald, de groep 

vastgoedprofessionals bestaan uit een mix van verschillende 

beroepsgroepen. Zij hebben allen een andere kijk op het vestigingsmilieu 

door de rol die zijn hebben in de vastgoedmarkt. De projectontwikkelaar 

zit aan de voorkant van de vastgoedmarkt en proces. Hij brengt grond, 

geld en gebruikers bijeen, realiseert het bouwwerk en draagt dit na 

ingebruikname over aan de klant. De ontwikkelaar geeft ideeën handen 

en voeten en vertaalt vervolgens deze (samen met de architect) in een 

ruimtelijk plan. De projecten dragen risico’s met zich mee, doordat er 

meestal jaren overheen gaan, voordat het project gerealiseerd is, en 

doorverkocht kan worden. Dit maakt de projectontwikkelaar een 

risicodragende partij binnen de vastgoedmarkt. Ook de belegger heeft 

een risicodragende rol door beslissingen te nemen voor een langer 

termijn. De belegger beoogt doorgaans voor een exploitatieperiode van 

tien tot twintig jaar rendement uit eigen investering te halen. Dit 

rendement bestaat uit de huurinkomsten en de verkoopwaarde van het 

vastgoed op de einddatum. Hierdoor kijkt hij onder andere naar de 

gezondheid van de contractant (het bedrijf). Maar ook naar de 

economische en demografische gezondheid van de regio waar hij zich 

gaat vestigen (van Gool, 2011). In tegenstelling tot de belegger en de 

projectontwikkelaar, heeft de makelaar een adviesgevende rol. De 

makelaar zorgt voor een matchmaking tussen de vrager en aanbodkant 

en weet goed de behoefte van beide kanten te onderstrepen.  

De architect kijkt op zijn beurt vanuit esthetisch, architectonisch 

standpunt en streeft naar gebruiksvriendelijkheid van de plannen. Hij 

vertaalt de randvoorwaarden die gesteld worden vanuit markttechnische, 

financiële en juridische disciplines. Daarnaast stelt hij nieuwe inzichten op 

en creëert draagvlak vanuit zijn vormgevingsdisciplines (Schutte et al, 

2002). 

 

3.5. Conclusie 
De derde onderzoekvraag is in dit hoofdstuk beantwoord. De vraag was: 

“Wie zijn de vastgoedprofessionals in Brabant?”. 

De vastgoedprofessionals in Brabant zijn architect, belegger, 

bouwer/aannemer, vastgoedadviseur, makelaar/taxateur, ontwikkelaar, 

vastgoedmanager/beheerder, juridische adviseur en professionals bij de 

overheid. 



De vastgoedprofessionals zijn belangrijke spelers in het Brabantse 

vestigingsmilieu. Zij beschikken over kennis en kunde van de 

vastgoedmarkt, en kennen de regio’s waar ze opereren goed. Daarnaast 

hebben zij een andere ‘mindset’ dan de beleidmakers en ondernemers, 

omdat zij uit een markt komen die veel verschilt van die van de 

ondernemers. Verder staan zij met twee benen midden in de 

vastgoedmarkt en in de Brabantse vestigingsmilieus, en zouden om die 

redenen van binnenuit een goede indruk moeten hebben van het 

Brabantse vestigingsmilieu. 

Nadat deze vastgoedprofessionals gehoord zijn, kunnen er interessante 

resultaten naar voren komen over hoe zij Brabant als vestigingsregio voor 

ondernemers zien en wat volgens hen de kansen en kwetsbaarheden van 

deze provincie zijn. Het kan zijn dat zij wellicht anders denken over de 

provincie als vestigingsregio, dan wat in de beleidsdocumenten 

beschreven staan. Daarom is het interessant om de mening van deze 

groep spelers te vragen over Brabant als vestigingsregio voor 

ondernemers. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt de methode beschreven waarmee deze 

groep vastgoedprofessionals ondervraagd wordt. 
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Hoofdstuk 4 

Methodologie 



4. Methodologie 
In dit hoofdstuk worden de methoden beschreven die gebruikt zijn bij de 

onderzoekuitvoering.  

In de eerste paragraaf wordt het onderzoekontwerp beschreven, waarbij 

de karakteristieken van het onderzoek worden vastgesteld. In paragraaf 

4.2 wordt de keuze voor een kwalitatief onderzoek beschreven. In 

paragraaf 4.3 worden de verschillende benaderingen van cognitief 

mapping toegelicht. In de daarop volgende paragraaf wordt de keuze voor 

een online enquête gemotiveerd. De verschillende onderwerpen omtrent 

de ontwikkeling van de webapplicatie zijn in paragraaf 4.5 behandeld. In 

de laatste twee paragrafen worden de dataverzameling en de methode 

voor dataverwerking en analyse beschreven. 

 

4.1. Onderzoeksontwerp 
In deze paragraaf wordt het onderzoekontwerp van dit onderzoek 

gekozen. Om te komen tot een geschikt onderzoekontwerp, dient eerst 

gekeken te worden naar de karakteristieken van het onderzoek. 

Het doel van dit onderzoek is, inzicht krijgen in de kansen en 

kwetsbaarheden van de verschillende Brabantse vestigingsmilieus door de 

ogen van de vastgoedprofessionals. Daarnaast luidt de probleemstelling 

als volgt: “Wat zijn, volgens de vastgoedprofessionals, de kansen en 

kwetsbaarheden van Brabant als vestigingsregio voor de ondernemer?”. 

 

Dit onderzoek wordt gekenmerkt door de volgende aspecten: de 

probleemstelling en onderzoeksvragen hebben een exploratief karakter, 

omdat er nog geen theorie en/of kennis over dit onderwerp beschikbaar 

is. Dit onderzoek verzamelt de mening van een grote groep 

vastgoedprofessionals die verspreid zijn over de vier Brabantse regio’s. 

Het derde kenmerk is dat deze groep vastgoedprofessionals nooit eerder 

benaderd zijn voor een dergelijk onderzoek en er dus geen voorbeeld

studies zijn.  

Op basis van deze kenmerken dient gezocht te worden naar een 

onderzoeksmethode om de meningen van vastgoedprofessionals te 

peilen. De methode moet de gelegenheid bieden het onderzoek onder 

een grote groep respondenten te verspreiden, en het moet tegelijkertijd 

ruimte bieden voor open antwoorden en argumenten van de 

respondenten. Deze kenmerken vormen een uitgangspunt voor de keuze 

van het onderzoeksopzet en techniek die in dit hoofdstuk wordt 

besproken. 
 

4.2. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek 
De keuze van de onderzoeksmethode is afhankelijk van de 

probleemstelling, doelgroep en van het aspect ‘tijd’.  

Er zijn twee mogelijkheden: kwantitatief en kwalitatief onderzoek.  

Kwantitatief onderzoek biedt cijfermatig inzicht en geeft veelal 

antwoorden op vragen die in termen van hoeveelheid kunnen worden 

uitgedrukt. Kwalitatief onderzoek is gericht op het verkrijgen van 

betrouwbare informatie over wat er leeft onder een bepaalde doelgroep 

en waarom (Baarda et al., 2005). Deze vorm van onderzoek geeft 

diepgaande informatie door in te gaan op achterliggende motieven, 

meningen, wensen en behoeften. Deze informatie kan van waarde zijn 

voor dit onderzoek.  

 

Wanneer er gekeken wordt naar de doelstelling, probleemstelling, 

onderzoekvragen en deelvragen van dit onderzoek, zal duidelijk zijn dat 

een kwalitatief onderzoek voordelen heeft. Een kwalitatieve benadering 

gaat dieper in op de motivatie van bepaalde keuzes van de 

vastgoedprofessional. Hiermee wordt de respondent een bepaalde mate 

van vrijheid geboden om te reageren op aspecten die meer diepgaand 

antwoord vergen. Een ander voordeel van kwalitatief onderzoek is dat bij 

deze methode de zogenoemde open vragen gesteld kunnen worden. Bij 

open vragen kunnen de respondenten, in eigen woorden, antwoord 

geven op de gestelde vragen. Hiermee zijn de respondenten vrij in het 
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geven van antwoorden. Het derde voordeel is dat de onderzoeker meer 

achtergrondinformatie ontvangt van de respondent. Door deze open 

vraagstelling geeft de respondent aan wat volgens hem/haar belangrijk is 

en waarom.  

 

Een nadeel van kwalitatief onderzoek is echter dat het niet geschikt is 

indien er sprake is van een grote groep respondenten. In dat geval biedt 

een kwantitiatieve benadering voordelen. In dit onderzoek is daarom een 

middenweg gezocht. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op 

‘cognitive mapping’, een kwalitatieve methode. Daarna zal hier een meer 

kwantitatieve benadering van afgeleid worden. 

 

4.3. Cognitive mapping 
Voor het verzamelen van de meningen van de vastgoedprofessionals is 

gekozen voor de cognitieve mapping. Omdat deze benadering een 

kwalitatief karakter heeft, en de onderzoekvragen worden met deze 

benadering het beste beantwoord. Er zijn verschillende benaderingen op 

dit gebied. Hier zullen de vier verschillende benaderingen beschreven 

worden. 

De ruimtelijke cognitie heeft een lange traditie in de ruimtelijke kennis, 

maar de oorsprong ligt in de cognitieve psychologie, die onderzoekt hoe 

mensen informatie ontvangen, opslaan en gebruiken. Volgens Tikkanen et 

al. (2006) betreft ruimtelijke cognitie een manier om te bepalen welk 

beeld iemand vormt over zijn ruimtelijke omgeving. In de afgelopen jaren 

zijn er enkele interessante varianten met betrekking tot cognitief 

onderzoek verschenen. Hiervan zullen er enkele worden beschreven. 

 

Het eerste type van de ruimtelijke cognitie is het zogenoemde ‘mental 

mapping’ (mentale kaart). De mentale kaart geeft weer wat voor 

perceptie een persoon van een omgeving heeft. Deze perceptie wordt 

gevormd uit informatie die de persoon waarneemt via zijn zintuigen. Het 

brein selecteert allereerst welke informatie wordt waargenomen, want 

het is onmogelijk om alle indrukken van de ruimtelijke omgeving op te 

slaan. De cognitieve structuren bepalen hoe de geselecteerde 

waarnemingen worden opgeslagen in het brein. De cognitieve structuren 

worden bepaald door de opvoeding, de cultuur, het geslacht en de 

normen en waarden van de persoon. Het eindproduct van deze selectie is 

de mentale representatie van de ruimtelijke omgeving, oftewel de 

mentale kaart. 

Naast het direct waarnemen van informatie, wordt er ook informatie 

indirect waargenomen die wordt opgeslagen in de mentale kaart. 

Namelijk via televisie, kaarten, atlassen, schilderijen en verhalen van 

anderen (Holloway & Hubbard, 2001). ‘Mental mapping’ wordt 

traditioneel ingezet om ruimtelijke cognitie te onderzoeken. Maar dit 

wordt steeds vaker gebruikt voor het beschrijven van routes of plaatsen 

(Soini, 2001). 

Bij type mental mapping worden de respondenten gevraagd om een kaart 

van de omgeving te tekenen. De respondent heeft de vrijheid om te 

bepalen wat van de omgeving getekend wordt, en welke specifieke 

ruimte. Het resultaat is een tekening van de ruimte in een compleet 

waarneembare vorm, waarbij elementen te zien zijn die voor de 

respondent essentieel zijn (Soino, 2001). Dit type wordt gekenmerkt door 

het feit dat de nadruk ligt op de keuze van de elementen en op de 

volgorde waarin onderwerpen en objecten getekend worden. De locatie 

van deze elementen is hier veel minder belangrijk.  

Een nadeel van dit type mental mapping is enerzijds de complexiteit in 

het analyseren van de data. En anderzijds motivatiegebrek van de 

respondent om deel te nemen aan het onderzoek. 

 

Een andere benadering is de zogenoemde ‘Semantic Proximity tasks’. 

Deze benadering kan worden vergeleken met de conceptuele mapping. Bij 

de conceptuele mapping worden in een diagram de relaties tussen de 

verschillende concepten weergegeven, terwijl bij de ‘Semantic Proximity 

Tasks’ gebruik gemaakt wordt van woordenclusters of 

woordenassociaties. Bij de ‘woordenassociaties’ krijgen de respondenten 



een lijst met woorden die betrekking hebben op verschillende 

onderwerpen. Vervolgens worden zij gevraagd zoveel mogelijk de 

verschillende woorden op te sommen die met elkaar associëren (Kearney 

et al. 1997). 

Deze benadering leidt tot een vervormd beeld van de kennisstructuren. 

Omdat de lijst vooraf door de onderzoeker is opgesteld worden de 

kennisstructuren van de respondent genegeerd. Daarnaast bestaat het 

risico dat de respondenten deze concepten/woorden niet kunnen volgen 

of begrijpen (Kearney et al. 1997). 

 

De derde ruimtelijke cognitie techniek die hier de aandacht krijgt is de 

zogenoemde ‘affective mapping’. Dit type is afgelopen decennia vaker 

gebruikt voor het identificeren van grenzen. Syme et al. (2002) gebruikten 

deze techniek voor dimensieverkenning van een wijk. Tijdens het 

onderzoek kregen de respondenten een plattegrond van de omgeving 

waar ze woonden, en ze werden gevraagd de gebieden aan te wijzen waar 

zij de meeste relatie of een band mee hebben. Het resultaat van deze 

techniek toonde dat hoe groter de beleving in de omgeving/wijk, des te 

meer verantwoordelijkheid de respondent voor de wijk voelt.  

Syme et al. (2002) gebruikten deze techniek om ruimtelijke kenmerken te 

vergelijken met de openbare betrokkenheid. Het belangrijkste verschil ten 

opzichte van mental mapping is dat de respondenten hier een 

plattegrond krijgen en vervolgens hierop mogen tekenen. Hiermee is het 

gebrek aan motivatie weggenomen om de plattegrond zelf te tekenen. 

 

Het laatste type  van ruimtelijke cognitie dat hier behandeld wordt is de 

zogenoemde ‘conceptual content cognitive map method’ (3CM). Deze 

techniek meet de perspectieven en eigenschappen van een complex 

domein, en het lijkt ook op de algemene vorm van ruimtelijke cognitie 

(concept mapping). De achterliggende gedachte van deze techniek is het 

maken van visuele weergaven of kennisstructuren. Hier ligt de focus op 

woorden, zinnen en beschrijvingen van de externe wereld waar zij zelf 

een onderdeel van zijn (Soini, 2001). 

Tikkanen et al hebben in 2006 deze techniek gebruikt bij boseigenaren. Zij 

werden eerst gevraagd om alle zaken/factoren die zij belangrijk vinden op 

een lijst te schrijven. Vervolgens werd de respondent gevraagd om de 

opgeschreven factoren en zaken die een relatie met elkaar hebben te 

groeperen. Tenslotte, kregen de respondenten de opdracht om een naam 

toe te kennen aan elke groep factoren, de keuze voor deze naam te 

verklaren (motiveren) en de factoren te rangschikken op relevantie. Het 

resultaat hiervan is een visuele weergave van de unieke kennisstructuren 

(Tikkanen et al. 2006). Hieronder zijn in een tabel de vier behandelde 

benaderingen kort samengevat.  
Tabel 14: Eigenschappen van de verschillende benaderingen van cognitief 

mapping 

 Eigenschap 1 Eigenschap 2 Eigenschap 3 

Mental mapping Tekenen van 

kaarten 

Op de kaart 

elementen 

tekenen die voor 

de respondent 

belangrijk zijn 

Locatieaanduiding 

is hier minder van 

belang 

Semantic 

Proximity tasks 

Een lijst met 

woorden over 

belangrijke 

onderwerpen 

wordt aan de 

respondent 

uitgereikt 

De woorden 

rangschikken op 

belangrijkheid 

kan leiden tot een 

vervormd beeld 

van de 

kennisstructuren 

Affective 

mapping 

Respondent krijgt 

een plattegrond 

om erop te 

tekenen 

Plaatsen op de 

plattegrond 

aanwijzen die 

relatie hebben 

met de 

respondent 

 

conceptual 

content cognitive 

mapping (3CM) 

Respondent 

schrijft factoren op 

die voor hem/haar 

belangrijk zijn 

Deze factoren 

groeperen, een 

naam geven en de 

gegeven naam 

motiveren 

De 

groepen/factoren 

rangschikken op 

relevantie 
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Aangezien het in dit onderzoek niet gaat om het achterhalen van 

ruimtelijke structuren, zijn de benaderingen waarbij een kaart getekend 

of aangevuld moet worden hier niet zo relevant. ‘Conceptual content 

cognitive mapping’ (3CM) daarentegen is wel een interessante 

benadering om op een systematische wijze de meningen van de 

respondenten te achterhalen, zonder dat zij gaan tekenen. Bij deze 

benadering worden de kenmerken van de regio die belangrijk zijn voor de 

respondenten stapsgewijs verzameld. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van 

woorden en stukjes tekst (zie figuur 17). De ontwikkeling van het 

onderzoeksinstrument voor deze studie is geïnspireerd op de 3CM

benadering. In de volgende paragraaf wordt toegelicht hoe de meningen 

van de respondenten worden verzameld. 

 
Figuur 17: Resultaat van 3CM benadering, na toepassing bij boseigenaren 

(Tikkanen et al. 2006) 

4.4. Surveyonderzoek 
Volgens Baarde, de Goede en Teunissen (2005) is surveyonderzoek het 

meest geschikte als uit de vraagstelling blijkt dat meningen van een 

bepaalde groep verzameld moeten worden. De onderzoeker beschrijft 

met een survey de opvattingen, betekenissen die mensen aan iets of 

iemand toekennen, en gedragingen van personen of groepen onder zo 

natuurlijk mogelijke omstandigheden. Hiermee wordt als het ware een 

dwarsdoorsnede gemaakt van een facet van de onderzoekverschijnselen’. 

Een tweede reden is dat de survey een tijdbesparende manier van 

dataverzameling is, gezien het feit dat er veel onderzoekseenheden 

benaderd worden. 

 Er zijn een aantal typen surveyonderzoeken te onderscheiden: 

Schriftelijke (post)enquête, telefonische enquête, facetoface 

(persoonlijke) enquêtes, internetenquêtes en panelenquêtes. Welke type 

surveyonderzoek wordt gekozen is afhankelijk van de probleemstelling, 

onderzoeksvragen, doelgroep, de beschikbare tijd en middelen. 

De meest voor de hand liggende methode die past bij ‘cognitive mapping’ 

is het interview. Maar gezien het feit dat de vastgoedprofessionals een 

grote groep vormen, verspreid zijn over de vier Brabantse regio’s, en 

korte tijd beschikbaar is om de mening van deze professionals te meten, 

lijkt een internetenquête (online) het beste geschikt. 

Deze vorm van dataverzameling biedt een aantal voordelen. De 

onderzoeker kan in een korte tijd grote groep mensen bereiken, waardoor 

de data op een snelle manier verzameld kan worden. Bovendien kunnen 

de verkregen resultaten op een kwantitatieve wijze geanalyseerd worden. 

De onlineenquête biedt ook de respondenten voordelen: De respondent 

kan zelf het tijdstip bepalen om aan het onderzoek deel te nemen. Dit is 

vooral handig voor het enquêteren van bijvoorbeeld mensen met een 

volle agenda. Daarnaast neemt de online enquête minder tijd in beslag 

waardoor de motivatie onder de respondenten toeneemt.  

De online enquête heeft ook nadelen: Het vereist veel technologische 

kennis van de onderzoeker. Vooral wanneer het online

onderzoeksinstrument op maat ontwikkeld moet worden. Dit neemt 



automatisch ook veel tijd in beslag. Een ander nadeel is dat de 

respondenten het idee kunnen hebben dat hun gegevens niet 

vertrouwelijk behandeld worden. Respons kan in dit geval verhoogd 

worden door de respondenten anoniem te laten meedoen. De naam van 

een wetenschappelijk onderzoeksinstituut vermelden kan het gevoel van 

betrouwbaarheid verhogen. 

 

In de volgende paragraaf wordt de ontwikkeling van het 

onderzoeksinstrument beschreven. 

4.5. Ontwikkeling onderzoeksinstrument 
 

4.5.1.  Inleiding 
In deze paragraaf worden de genoemde zaken uit voorgaande 

hoofdstukken en paragrafen samengebracht: De laatste twee 

onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1, samen met de verkregen kennis uit 

hoofdstuk 2 worden vertaald in een onderzoeksinstrument (de online 

enquête). 

Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Allereerst worden de wensen en 

eisen opgesomd, welke gesteld worden aan het onderzoeksinstrument. In 

paragraaf 4.5.3 wordt toegelicht met welke software het onderzoeks

instrument is ontwikkeld. De daarop volgende paragraaf vertelt in 

verschillende stappen hoe het onderzoeksinstrument werkt. De laatste 

subparagraaf beschrijft de testfase van het onderzoeksinstrument. 

 

4.5.2.  Programma van Eisen 
Ten tijde van het vooronderzoek bleken er weinig bruikbare instrumenten 

voorhanden te zijn om de meningen en motivaties van de respondenten 

te meten. Daarom is gekozen voor het op maat ontwikkelen van een 

onderzoeksinstrument om op een systematische en interactieve wijze de 

meningen van de vastgoedprofessionals te verzamelen. Dat houdt in dat 

elke keuze die wordt gemaakt, bijgehouden wordt, zodat hier in het 

vervolg van de enquête vragen over gesteld kunnen worden. Op deze 

manier wordt er achtergrondinformatie verzameld van de gemaakte 

keuzes. De 3CM methode en de online enquête vormen de grondslag voor 

dit instrument. 

Dit handige middel verzamelt relatief eenvoudig en snel informatie over 

een aantal kenmerken van een grote groep vastgoedprofessionals. Dit 

gebeurt op een gestandaardiseerde manier. Dat betekent dat alle 

respondenten dezelfde vragen te beantwoorden krijgen.  

 

De online enquête moet antwoord kunnen geven op de laatste twee 

onderzoekvragen: 

� Wat zijn, volgens de vastgoedprofessionals, de kansen van 

Brabant als vestigingsregio voor ondernemers? 

� Wat zijn, volgens de vastgoedprofessionals, de kwetsbaarheden 

van Brabant als vestigingsregio voor ondernemers? 

 

De enquête is uit oogpunt van gebruiksvriendelijkheid in tweeën gesplitst.  

Deze splitsing verschaft duidelijkheid aan de respondent en zo wordt het 

risico op het halverwege afhaken verkleind.  

Deel één van de enquête bestaat uit vijf stellingen. Het onderwerp van de 

stellingen heeft betrekking op de regio waar de respondent (de 

vastgoedprofessional) actief is. De onderwerpen gaan over de 

locatie/ligging, bereikbaarheid, vraag en aanbod van vastgoed, 

leefbaarheid en beroepsbevolking. 

Het doel van het eerste deel is aan de ene kant te achterhalen in hoeverre 

de vastgoedprofessionals het eens zijn met de actuele beleidsstudies, aan 

de andere kant, de professionals in het juiste interpretatiekader te 

plaatsen. 

 

Deel twee verzamelt de mening van de vastgoedprofessionals over de 

Brabantse vestigingsmilieus. In paragraaf 4.5.4 wordt inhoudelijk hierop 
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ingegaan. Voor deel twee wordt gebruik gemaakt van de lijst met 16 

vestigingsfactoren die in hoofdstuk 2 is opgesteld.  

 

Tijdens het ontwikkelen van de onlineenquête zijn de volgende eisen 

gesteld aan het onderzoeksinstrument:  

 

� Het moet eenvoudig in elkaar steken, waarbij voorkennis niet 

vereist is; 

� Het moet op een computer, laptop of tablet ingevuld kunnen 

worden; 

� Het moet interactief zijn; 

� Het moet een attractieve uitstraling hebben (toevoeging van 

bijvoorbeeld foto’s en geluiden); 

� De enquête moet op standaard paginabreedte passen zodat 

scrollen niet nodig is (verschaft duidelijkheid);  

� De duur van het invullen van de enquête mag niet langer zijn dan 

circa 10 minuten (bij een gemiddelde respondent). 

 

In de volgende subparagraaf wordt uitgelegd met welke software de 

enquête is ontwikkeld. 

 

4.5.3.  Software 
De onlineenquête is tot stand gekomen met verschillende soorten 

software zoals de HTML Editor (Notepad++), CSS, Javascript en PHP.  

De HTMLeditor (HyperText Markup Language) is een software

programma om webpagina’s aan te maken. De gehele enquête is hierin 

geprogrammeerd. Voor de stijlbladen en de vormgeving van het 

instrument is de Cascading Style Sheets (CSS) toegepast. Dit zorgt voor de 

aantrekkelijke uitstraling van het instrument. Daarbij is JavaScript gebruikt 

om ervoor te zorgen dat de webpagina interactief werkt. 

Verder is Hypertext Preprocessor (PHP) scripttaal gebruikt met het doel 

de enquête dynamisch te laten werken en de eerder gemaakte keuzes 

mee te nemen naar de volgende schermen. 

Tenslotte zijn aantal andere programma’s gebruikt die de uitstraling van 

het onderzoeksinstrument positief hebben beïnvloed. De twee 

belangrijkste softwareprogramma’s zijn GIMP en Autocad. Met beide 

programma’s zijn de foto’s en de kaarten van de enquête bewerkt. 

 

4.5.4.  Web-applicatie 
De onlineenquête bestaat uit 14 schermen/pagina’s die de respondent 

moet doorlopen, zie bijlage 2 (scherm 1 tot en met 14). Op het eerste 

scherm wordt een korte introductie gegeven over het doel van het 

onderzoek, hoe lang het duurt met invullen van de enquête en voor welke 

doeleinden de verkregen resultaten gebruikt zullen worden. 

In het tweede scherm dient de respondent één van de vier Brabantse 

regio’s te selecteren waar hij/zij het meest actief is als 

vastgoedprofessional. Doel van dit scherm is enerzijds inzichtelijk te 

maken hoe de professionals verdeeld zijn over de vier regio’s, en 

anderzijds gerichtere antwoorden te krijgen over betreffende regio. 

In scherm drie wordt het eerste deel van het onderzoek geïntroduceerd 

en schermen vier tot en met acht gaan inhoudelijk hier op in. Hier worden 

vijf verschillende stellingen over de gekozen regio getoond. De 

respondent geeft per stelling aan of hij/zij het hiermee eens of oneens is. 

Na het bevestigen van de keuze verschijnt in hetzelfde scherm het juiste 

antwoord met toelichting, zie figuur 18.  

 



 
Figuur 18: een voorbeeld van de stelling m.b.t. de locatie/ligging van de regio 

ZuidoostBrabant 

Nadat antwoord is gegeven op de vijf stellingen, worden in scherm negen 

de scores weergegeven. Hier wordt de respondent bedankt voor de 

reacties op de stellingen, en de totale score wordt weergegeven. De 

hoogte van de score geeft aan in hoeverre de respondent het eens is met 

de feiten zoals die beschreven staan in de beleidsstudies. Voor elke 

stelling is één punt te behalen, en het maximaal te behalen punten is dus 

vijf. 

 

Het tweede deel van de enquête is verdeeld over de schermen 10, 11 en 

12. Dit deel van de enquête heeft een open karakter doordat de 

respondent meer inbreng krijgt in het onderzoek.  

De respondent krijgt een lijst met 16 vestigingsfactoren die kenmerkend 

zijn voor een vestigingsmilieu. Deze 16 vestigingsfactoren zijn afkomstig 

uit de literatuurstudie (hoofdstuk 2). 

De respondent wordt gevraagd minimaal drie van de 16 

vestigingsfactoren te selecteren die kenmerkend zijn voor de gekozen 

regio. Het onderzoeksinstrument geeft de respondent de gelegenheid zelf 

een vestigingsfactor toe te voegen, indien nodig (zie bijlage 2, scherm 10a 

en b). 

De (minimaal) drie geselecteerde factoren worden in het volgende 

scherm gemotiveerd: De respondent motiveert waarom de geselecteerde 

vestigingsfactor zo kenmerkend is voor de regio, en geeft vervolgens aan 

of dit een kans of een kwetsbaarheid is van de regio door een vinkje te 

zetten bij de ‘kans’ of ‘kwetsbaarheid’. De factoren die gelabeld zijn als 

een ‘kans’ krijgen een groene kleur. De ‘kwetsbaarheden’ krijgen een rode 

kleur. 

Vervolgens worden de gelabelde kansen en/of kwetsbaarheden 

geprioriteerd, door in volgorde van belangrijkheid op de kansen en/of 

kwetsbaarheden te klikken (zie bijlage 2, scherm 12a en b).  

Kort samengevat, met scherm 10, 11 en 12 worden de bijzondere 

kenmerken van de regio geselecteerd, gemotiveerd, vervolgens gelabeld 

als een kans of kwetsbaarheid en als laatst geprioriteerd. Het resultaat is 

getoond in figuur 19. 

 

 

 
Figuur 19: Een voorbeeld van de motivaties van de kansen en kwetsbaarheden 

nadat zij geprioriteerd zijn. 

Nadat tweede deel is voltooid vult de respondent algemene informatie in, 

zoals leeftijd, geslacht, beroepsgroep en aantal jaren werkervaring. De 

respondent krijgt daarnaast de mogelijkheid suggesties te geven om 

Brabant als vestigingsmilieu te verbeteren, of suggesties voor het 

onderzoeksinstrument. 

Als laatst wordt in scherm 14 de vastgoedprofessional bedankt voor het 

deelnemen aan het onderzoek. Voor het ontvangen van de resultaten 

wordt de professional de gelegenheid geboden om zijn/haar email adres 

achter te laten (zie bijlage 2, scherm 14). 
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4.5.5.  Test fase 
De onlineenquête is getest door twee groepen: een aantal 

vastgoedprofessionals en een aantal studenten. 

Om de inhoudsvaliditeit van het onderzoeksinstrument te kunnen 

garanderen, zijn er vier Brabantse vastgoedprofessionals benaderd. Deze 

professionals zijn de (bestuurs)leden van de Brabantse Vastgoed 

Sociëteit.  Zij zijn geselecteerd omdat zij vanaf het begin bij het 

onderzoeksinstrument betrokken zijn geweest.  

Deze professionals hebben voornamelijk de inhoud van het instrument 

getest en beoordeeld. Bovendien is er ook gekeken naar de bruikbaarheid 

en volledigheid van het instrument. 

De groep studenten met verschillende studieachtergronden (vastgoed, 

ICT en media en communicatie) heeft het instrument getest op 

gebruiksvriendelijkheid. Bij de eerste testfase slaagden enkele 

vastgoedprofessionals er niet in de onlineenquête te bereiken. Bij de 

tweede testfase (paar weken later) lukte dit wel. Dit had te maken met 

het gebruik van een verouderde internetbrowser. Het 

onderzoeksinstrument is uiteindelijk meerdere malen becommentarieerd 

voordat het definitief was en online ging. 
 

4.6. Het rekruteren van respondenten 
Er zijn verschillende kanalen gebruikt om de respondenten te bereiken.  

Als eerste is gebruik gemaakt van het netwerk van de verenigingen 

Brabantse Vastgoed Sociëteit (BRVS) en Jong Onroerend goed Brabant 

(JOB). De BRVS vereniging heeft het onderzoeksinstrument verspreid 

onder haar 78 leden, en JOB onder haar 40 leden. In het uitnodigingsemail 

waren de respondenten gevraagd om het onderzoeksinstrument verder 

te verspreiden onder hun collega’s om hiermee zoveel mogelijk meningen 

van vastgoedprofessionals te verzamelen. Dit heeft geresulteerd in een 

sneeuwbaleffect binnen de groep vastgoedprofessionals.  

Het tweede kanaal dat gebruikt is, is het boek ‘Who’s Who’. In dit boek 

staan de namen, functies en contactgegevens van veel 

vastgoedprofessionals van Nederland. Via dit boek zijn nog eens 49 

Brabantse vastgoedprofessionals benaderd. 

Als laatste is ook de sociale media (Linkedin) ingezet om meer 

respondenten te bereiken. Via dit kanaal zijn circa 105 

vastgoedprofessionals gericht benaderd. 

 

Het is onbekend hoeveel professionals in totaal bereikt zijn, omdat zij in 

het uitnodigingsemail gevraagd zijn de link naar de enquête onder de 

collega’s te verspreiden. Dit houdt in dat ook de omvang van de non

response niet vastgesteld kon worden.  

De professionals zijn vanaf 6 mei 2013 per email benaderd en 

uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek (zie bijlage 3a). Via een 

link werden ze doorgestuurd naar de enquête. 

Degenen die nog niet hadden gereageerd, hebben twee weken later via e

mail een herennering ontvangen (zie bijlage 3b). Op 5 juni 2013 werd het 

onderzoeksinstrument offline gezet. In totaal hebben de professionals 

een maand de mogelijkheid gehad om mee te doen aan het onderzoek. 

  



 

  

Hoofdstuk 5 

De resultaten 
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5. De resultaten 
In dit hoofdstuk worden de vierde en de vijfde onderzoekvraag 

beantwoord, deze vragen luiden als volgt: ‘wat zijn, volgens de 

vastgoedprofessionals, de kansen van Brabant als vestigingsregio voor 

ondernemers?’ en ‘wat zijn, volgens de vastgoedprofessionals, de 

kwetsbaarheden van Brabant als vestigingsregio voor ondernemers?’. 

Voordat beide onderzoekvragen worden beantwoord, wordt er eerst een 

beschrijving van de respondenten gegeven in paragraaf 5.1. Daarna 

worden de meest gekozen factoren in paragraaf 5.2 toegelicht. 

Vervolgens wordt er een onderscheid gemaakt tussen de factoren die als 

een kans en als een kwetsbaarheid worden gezien. Daarmee wordt 

antwoord gegeven op beide onderzoekvragen. Beide onderzoeksvragen 

worden in subparagraaf 5.2.1 en 5.2.2 behandeld. In paragraaf 5.3 

worden de top5 kansen afgezet tegen de leeftijdsverdeling, 

beroepsgroepen en de verschillende Brabantse regio´s. Vervolgens wordt 

in paragraaf 5.4 verder ingezoomd op de verschillende regio’s van 

Brabant, om inzichtelijk te maken wat daar de kansen en kwetsbaarheden 

van zijn. Tenslotte worden in paragraaf 5.5 de resterende motivaties van 

de kansen en kwetsbaarheden beschreven. 

 

5.1. Beschrijving van de respondenten 
De 219 respondenten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek bestaan 

uit 26 vrouwen en 193 mannen, wat neerkomt op een verhouding van 12 

tegenover 88 procent. Gezien het feit dat de groep vrouwen onvoldoende 

vertegenwoordigd is, wordt er daarom geen verdere analyse gemaakt van 

eventuele verschillen in respons tussen mannen en vrouwen. 

De respondenten zijn verdeeld over de vier regio’s van Brabant, namelijk 

regio Zuidoost, Noordoost, Midden en West. De regio ZuidoostBrabant 

heeft met 104 respondenten (47%) het grootste aandeel, en de regio 

MiddenBrabant met 14 respondenten (6% ) het kleinste aandeel. Deze 

verhouding wordt verklaard doordat waarschijnlijk de meeste 

vastgoedprofessionals uit de regio ZuidoostBrabant komen (zie tabel 15). 

 
Tabel 15: Geslacht en regio’s 

Geslacht Zuidoost Noordoost West Midden Brabant % 

Man 94 40 47 12 193 88% 

vrouw 10 7 7 2 26 12% 

Totaal 104 47 54 14 219 100% 

 

De jongste respondent is 22 jaar, de oudste heeft een leeftijd van 71 jaar. 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 46 jaar. 

Er is gebruik gemaakt van de volgende classificering: 2039 jaar (29%), 40

50 jaar (30%), 5159 jaar (28%) en 61 jaar en ouder (13%). Over het 

algemeen kan gesproken worden van een goede vertegenwoordiging 

binnen de eerste drie leeftijdsgroepen. Opvallend is dat de vrouwelijke 

respondenten vooral tot de jongste leeftijdsgroepen behoren (zie tabel 

16). 

 
Tabel 16: Leeftijd en geslacht 

Leeftijd Man Vrouw Totaal Percentage 

2039 51 12 63 29% 

4049 56 10 66 30% 

5059 58 3 61 28% 

60+ 28 1 29 13% 

Totaal 193 26 219 100% 

percentage 88% 12% 100% 

  

Verder is er gekeken naar de leeftijdsverdeling van de professionals in de 

Brabantse regio’s, zie tabel 17.  

Met een Chikwadraat toets is de relatie tussen de leeftijdsverdeling en 

regio berekend. Daaruit is gebleken dat er geen significante relatie is (χ
2
 = 

14.09, df= 9, sig.= 0.12). 



 
Tabel 17: Leeftijd en regio 

Leeftijd Zoost Noost West Midden Totaal % 

2039 24 12 22 5 63 29% 

4049 33 14 16 3 66 30% 

5059 29 16 14 2 61 28% 

60+ 18 5 2 4 29 13% 

Totaal 104 47 54 14 219 100% 

Percentage 47% 21% 25% 6% 100% 

  

De Brabantse vastgoedprofessionals zijn verdeeld over 10 

beroepsgroepen (zie figuur 20). De groepen die het beste 

vertegenwoordigd zijn, zijn adviseurs, ontwikkelaars, 

makelaars/taxateurs, architecten en bouwers/aannemers. Daarom is er 

gekozen om, in het vervolg van dit hoofdstuk (vanaf paragraaf 5.3), verder 

in te zoomen op deze vijf beroepsgroepen.  

 

 
Figuur 20: Overzicht verschillende beroepen in de provincie NoordBrabant 

Als de beroepsgroepen afgezet worden tegen de vier regio’s valt het op 

dat ook hier de regio ZuidoostBrabant het grootste aandeel heeft binnen 

de verschillende beroepsgroepen, zie tabel 18. 

De relatie tussen de beroepsgroepen en de vier regio’s is getoetst. De Chi

kwadraat geeft aan dat er geen significant relatie is (χ
2
 = 15.81, df= 12, 

sig.= 0.200).  
Tabel 18: Beroepsgroep en regio’s 

Beroep/vakgebied Zuidoost Noordoost Midden West Totaal 

Architect 11 7 1 4 23 

Bouwer/aannemer 12 3 0 6 21 

Bouwmanagement

/adviesbureau 22 7 1 9 39 

makelaar/Taxateur 15 8 2 1 26 

ontwikkelaar 12 12 4 11 39 

Totaal 72 37 8 31 148 
 

Verder is gekeken naar de leeftijdsverdeling van de vijf 

geselecteerdeberoepsgroepen, zie tabel 19. Ook hier is de relatie tussen 

beide groepen met een ChiKwadraat getoetst. De relatie is niet 

significant (χ
2
 = 13.39, df= 12, sig.= 0.342). 

 
Tabel 19: Beroepsgroep en leeftijd 

Beroep/vakgebied 2039 4049 5059 60+ Totaal 

Architect 3 9 8 3 23 

Bouwer/aannemer 4 7 4 6 21 

Bouwmanagement

/adviesbureau 14 9 12 4 39 

makelaar/Taxateur 7 11 5 3 26 

ontwikkelaar 14 12 6 7 39 

Totaal 42 48 35 23 148 
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Tot slot kan er niet worden beoordeeld of de steekproef van dit 

onderzoek de hele populatie vertegenwoordigt. Omdat het aantal 

Brabantse vastgoedprofessionals (en de verhoudingen tussen de 

verschillende typen professionals) onbekend is en omdat de 

vastgoedprofessionals een brede definitie omvat. Verder is tijdens het 

onderzoek gestreefd naar een goede afspiegeling van beroepsgroepen en 

leeftijden. Dit is gedaan door naast de leden van het Brabantse vastgoed 

Societeit ook Jong Onroerend goed Brabant  (JOB) te benaderen. 

Daarnaast zijn ook social media en ‘who’s who’ boek geraadpleegd om de 

response verder zo groot mogelijk te laten worden.  

 

 

5.2. Kansen en kwetsbaarheden 
Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven bestond de enquête uit twee delen. 

Deel één had een kwantitatief en deel twee een kwalitatief karakter.  

In het eerste deel hebben de vastgoedprofessionals eerst de regio 

gekozen waarin zij actief zijn, vervolgens antwoord gegeven op vijf 

verschillende soorten stellingen die betrekking hadden op de gekozen 

regio. Het doel van deze stellingen was aan de ene kant te achterhalen in 

hoeverre de vastgoedprofessionals het eens zijn met de actuele 

beleidsstudies; aan de andere kant om de professionals in het juiste 

interpretatiekader te plaatsen. De stellingen zijn opgenomen in bijlage 2, 

scherm 4 t/m 9.  

Van de 219 respondenten hebben 177 de stelling over locatie/ligging 

goed beantwoord. De vraag over de beroepsbevolking is nagenoeg even 

goed beantwoord. De overige vragen zijn duidelijk minder goed 

beantwoord, zie figuur 21.  

 
Figuur 21: Overzicht stellingen Brabantse regio’s.  

 

In het tweede deel van de enquête hebben de professionals uit een lijst 

van 16 vestigingsfactoren er minimaal drie en maximaal negen 

geselecteerd welke zij van belang achten voor vestiging van 

ondernemingen in de desbetreffende regio.  

Deze factoren zijn vervolgens gemotiveerd, gelabeld als een kans of 

kwetsbaarheid en als laatst geprioriteerd. Het resultaat is weergegeven in 

figuur 22. 

De blauwe en rode staven geven aan hoe vaak een vestigingsfactor is 

gekozen als een kans (blauw) of kwetsbaarheid (rood). Wat uit dit 

staafdiagram opvalt, is dat de vastgoedprofessionals erg positief denken 

over hun eigen regio. 

 



 
Figuur 22: De kansen en kwetsbaarheden van de Brabantse regio’s 

 

Tijdens de dataanalyse is een puntensysteem toegepast, om zo geen 

tekortkoming te doen aan de prioritering. De vestigingsfactoren die als 

eerste geprioriteerd zijn, krijgen vijf punten. Elke factor die daarna komt 

krijgt een punt aftrek. Bijvoorbeeld, als de factor bereikbaarheid als eerste 

is geprioriteerd door de respondent, dan krijgt deze factor vijf punten. Als 

de factor imago als tweede is geprioriteerd, dan krijgt deze factor vier 

punten enz. Het puntensysteem is weergegeven in tabel 20.  

 
Tabel 20: Puntensysteem 

De vestigingsfactor 

die gekozen is als: 

1
e
 2

e
 3

e
 4

e
 5

e
 t/m 9

e
 

Aantal punten: 5 punten 4 punten 3 punten 2 punten 1 punt 

 

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, bestaat de populatie die deel 

heeft genomen aan dit onderzoek, uit 219 respondenten. Het maximaal 

haalbare aantal punten per factor is 1095 (5 maal 219 respondenten). Het 

resultaat van dit puntensysteem is weergegeven in een staafdiagram 

(figuur 23).  

 
Figuur 23: Een overzicht van de gewogen kansen en kwetsbaarheden van 

Brabant 

Het verschil tussen figuur 22 en figuur 23 is dat dat bij figuur 22 gekeken is 

naar de absolute aantallen en bij figuur 23 tevens naar de 

prioritering/weging van de factoren.  
 

5.2.1.  Kansen 
In deze subparagraaf worden de vestigingsfactoren behandeld die door 

de respondenten als een kans gelabeld zijn. Bovendien wordt er ook 

ingegaan op de motivaties van deze kansen. Aan het einde van deze sub

paragraaf kan antwoord worden gegeven op de vierde onderzoekvraag 

die als volgt luidt: ‘wat zijn, volgens de vastgoedprofessionals, de kansen 
van Brabant als vestigingsregio voor ondernemers?’. 
In paragraaf 5.2 is aangegeven dat er maximaal 1095 punten te behalen 

zijn per factor. Doordat de respondenten positief zijn over eigen regio, 

hebben zij daarom massaal de vestigingsfactoren gelabeld als een kans. 
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Zo heeft de factor ‘locatie/ligging’ 387 punten gekregen van de 

professionals. Deze vestigingsfactor heeft de hoogste score en komt 

daarom op de eerste plaats. Deze plaats is bepaald door 102 

vastgoedprofessionals die van mening zijn dat deze factor een kans is voor 

het vestigingsmilieu in hun regio.  

De factor die geëindigd is met het laagste aantal punten (16 punten), is de 

‘overheid’. Ondanks dat de professionals positief denken over hun regio, 

wordt door middel van het puntensysteem duidelijk dat er 

meningsverschillen zijn over de belangrijkste vestigingsfactoren in de 

Brabantse regio’s. In figuur 24 staan de naar prioriteit gewogen kansen 

nogmaals weergegeven. 

 

 
Figuur 24: Een overzicht van de gewogen kansen van de Brabantse regio's. 

 

Op basis van de toegekende punten is een top5 kansen geselecteerd: 

1. Locatie/ligging  

2. Kenniseconomie 

3. Aanwezigheid internationale bedrijven 

4. Onderwijs 

5. Leefbaarheid/leefmilieu 

 

Hieronder staan de motivaties van de top5 kansen (zie paragraaf 5.5 voor 

een overzicht van overige motivaties). De professionals hebben allen een 

motivatie gegeven waarom zij deze vestigingsfactoren als een kans zien. 

Deze motivaties zijn geanalyseerd, geclassificeerd en geïnterpreteerd. 

 

� Locatie/ligging 
Zoals in de vorige subparagraaf is aangehaald, de factor locatie/ligging 

heeft met 387 punten de hoogste score en komt daarom op de eerste 

plaats. De belangrijkste motivaties achter deze factor zijn: 

1.  Brabant is centraal en strategisch gelegen zowel nationaal als 

internationaal. Het ligt enerzijds tussen de twee wereldhavens 

Rotterdam en Antwerpen. En anderzijds tussen de hoofdstad van 

Nederland (Amsterdam) en van Europa (Brussel). Deze centrale 

ligging zorgt doorgaans ervoor dat internationale bedrijven zich 

hier gaan vestigen. 

2. De tweede belangrijke motivatie is dat de provincie Noord

Brabant prima bereikbaar is via auto, spoor en water. ´De 

provincie is goed aangesloten op de Randstad, de twee havens en 

Europa (België en Duitsland). Vanaf Brabant is een groot gebied 

via auto en spoor bereikbaar binnen 11,5 uur. En via Eindhoven 

Airport wordt de provincie steeds beter bereikbaar voor de 

overige Europese landen.´ 

 

� Kenniseconomie 
De tweede vestigingsfactor die door de vastgoedprofessionals gezien 

wordt als een kans voor het Brabantse vestigingsmilieu is de 

kenniseconomie.  

De kenniseconomie is met 382 punten geëindigd op de tweede plaats. De 

meest gegeven motivaties voor deze factor zijn te verdelen in drie 

categorieën: 

1. ´Door de aanwezigheid van diverse hoge (technische) 

kennisinstellingen wordt innovatie bevorderd. Voorbeelden van 



deze kennisinstellingen zijn TU/e, High Tech campus, Brainport, 

Science park en hogescholen. Brabant onderscheidt zich op 

wereldniveau en is in 2011 uitgeroepen tot de slimste regio´. Wat 

vooral opvalt is, dat in de meeste motivaties de regio Zuidoost

Brabant als kenniseconomie genoemd wordt en met name de 

stad Eindhoven. 

2. De tweede motivatie is de aanwezigheid van grote bedrijven, 

zoals Philips en ASML: ‘De aanwezigheid van deze bedrijven 

bevordert de economische groei en de aantrekkingskracht voor 

andere (internationale) bedrijven’.  

3.  De laatste motivatie is de samenwerking tussen bedrijven, 

onderwijsinstellingen en de overheid. De vastgoedprofessionals 

zijn van mening dat er een goede verbinding is tussen deze drie 

partijen: ‘De regio is mede door deze samenwerking een 

belangrijke pijler in de nationale kenniseconomie en onderscheidt 

zich van de rest’. 

 

� Aanwezigheid van internationale bedrijven 

De aanwezigheid van internationale bedrijven is met 289 punten de derde 

vestigingsfactor die als een kans wordt gezien. De motivaties kunnen 

onderverdeeld worden in drie categorieën. 

1. Door de aanwezigheid van internationale bedrijven groeit de 

werkgelegenheid en dit heeft invloed op de welvaart in de regio. 

Deze groei en welvaart betreft allerlei gebieden zoals onderwijs, 

vastgoed (huur), arbeidsmarkt etc. 

2. De tweede motivatie is de samenwerking tussen diverse partijen. 

Volgens de vastgoedprofessionals resulteert deze samenwerking 

in nieuwe, maar ook in een diverser kennisaanbod. 

3. De namen van de grote internationale partijen worden niet 

vergeten door de Brabantse professionals. Bekende merken zoals 

ASML, Philips, VDL, DAF en HTC worden als de belangrijke spelers 

gezien die internationaal bekend zijn en zij hebben een positieve 

invloed op het imago van de regio. 

 

� Onderwijs 
De volgende vestigingsfactor die met 273 punten op de vierde plek is 

geëindigd, is onderwijs. 

De meerderheid van de vastgoedprofessionals is van mening dat deze 

zachte factor kansen biedt voor het Brabantse vestigingsmilieu. Dit is 

dankzij de aanwezigheid van goede en hoog aangeschreven opleidingen. 

De professionals zijn van mening dat de meest voorkomende opleidingen 

in de technische sector zijn die bovendien internationale uitstraling 

hebben. Dit beeld komt overeen met de feiten zoals die ook beschreven 

staan in de meest actuele beleidsplannen van de overheid. Daarnaast 

vinden zij dat het onderwijs niet enkel op het HBO en WO niveau goed 

scoort, maar ook op MBO niveau. Dit komt, volgens hen, mede doordat 

onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken. 

 

� Leefbaarheid/leefmilieu 
De laatste vestigingsfactor in de top5 kansen is leefbaarheid/leefmilieu 

die 240 punten heeft gescoord.  

Ook deze factor biedt volgens de vastgoedprofessionals kansen voor het 

vestigingsmilieu in de Brabantse regio’s. Met betrekking tot de motivaties 

wordt duidelijk verschil gemaakt tussen het Brabantse (woon)milieu en de 

lokale bevolking (de Brabanders): 

1. Het leefmilieu wordt gekenmerkt door de diversiteit, het biedt 

relatief veel groengebieden tussen de dorpen en steden en het is 

een leefmilieu waar plaats is om te ontspannen. De professionals 

geven aan dat men kan kiezen uit diverse woonmilieus verspreid 

over de provincie. 

2. De respondenten vinden de Brabanders ‘prettig’ in omgang, deze 

worden omschreven als nuchtere, harde werkers. In de response 

valt het op hoe positief deze professionals zijn over hun eigen 

leefomgeving en de lokale bevolking. Hier een aantal citaten uit 

de enquête: ’Het is hier Bourgondisch leven maar met een 

westerse arbeidsmentaliteit’ en ’door de mentaliteit van hard 
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werken te combineren met een vriendelijk en open karakter 

ontstaat voor derden een aangename werksfeer’. 

 

In figuur 25 is een samenvatting van de top5 kansen in een mindmap 

overzicht weergegeven. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 25: Mindmap overzicht van de top5 kansen  
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5.2.2.  Kwetsbaarheden 
Op dezelfde wijze als in de vorige paragraaf, wordt hier ingegaan op de 

factoren die gelabeld zijn als een kwetsbaarheid. De top5 

kwetsbaarheden worden inzichtelijk gemaakt met de daarbij behorende 

motivaties. Aan het eind van deze subparagraaf wordt de vijfde en tevens 

de laatste onderzoekvraag beantwoord, die luidt als volgt: ‘wat zijn, 

volgens de vastgoedprofessionals, de kwetsbaarheden van Brabant als 

vestigingsregio voor ondernemers?’. 

 

Op basis van de toegekende punten zoals die in figuur 26 weergegeven 

zijn, is een top5 kwetsbaarheid opgesteld. De punten liggen hier 

dichterbij elkaar dan in de vorige subparagraaf het geval was, 

waarschijnlijk omdat de gesignaleerde kwetsbaarheden niet gezien 

worden als een grote bedreiging en daarom ook niet hoog zijn 

geprioriteerd. Ter vergelijking: de hoogste score bij de kwetsbaarheden is 

53 punten, terwijl dit bij de kansen 387 punten is. De volgende vijf 

kwetsbaarheden zijn de belangrijkste: 

1. Aanwezigheid internationale bedrijven 

2. Locatie/ligging 

3. Kenniseconomie 

4. Concurrentie 

5. Leefbaarheid/leefmilieu en Onderwijs  

 

Opvallend is dat, afgezien van concurrentie, deze kwetsbaarheden 

overeenkomen met de hoogst geprioriteerde kansen. 

 
Figuur 26: Een overzicht van de kwetsbaarheden van de Brabantse regio’s. 

 

Hieronder worden de motivaties van de top5 kwetsbaarheden 

beschreven.  

� Aanwezigheid internationale bedrijven 

De vastgoedprofessionals die deze kwetsbaarheid genoemd hebben 

vinden dat er in verhouding weinig internationale bedrijven aanwezig zijn 

in de regio. ‘Bovendien trekken de grote hoofdkantoren zoals Philips en 

Rabo weg’. Ook zijn zij het met elkaar eens over dat de regio afhankelijk is 

van aantal grote bedrijven, met name rondom Eindhoven. ‘Wegtrekken 

van deze grote bedrijven heeft vergaande gevolgen voor de regio’.  

 

� Locatie/ ligging 

De locatie/ligging wordt in verband gebracht met bereikbaarheid. De 

rijkswegen A2, A50, A58 en A67 worden qua bereikbaarheid slecht 

bevonden. De respondenten geven aan dat de geplande bezuinigingen op 

infrastructuur niet ten goede komen aan de bereikbaarheid van het 

Brabantse vestigingsmilieu. 

 



� Kenniseconomie 

Het volgende is als motivatie gegeven: ‘De Kenniseconomie is aanwezig, 

maar deze op peil houden is een kwetsbaarheid’ en ‘Er wordt weinig 

geïnvesteerd in de kennisontwikkeling. Als dit zo doorgaat dan kan dit een 

kwetsbaarheid worden’. De professionals zijn van mening dat de nadruk 

alleen op de kenniseconomie ligt en dit kan een kwetsbaarheid worden. 

Zij vinden dat er meer geïnvesteerd moet worden in opleidingen, 

aangezien er te weinig technisch personeel in de regio aanwezig is.  

 

� Concurrentie 

De onderlinge concurrentie tussen de verschillende regio’s wordt als een 

kwetsbaarheid van de regio genoemd. De drie steden Breda, Roosendaal 

en Bergen op Zoom worden als voorbeeld genoemd die met elkaar 

concurreren.  

 

� Leefbaarheid/leefmilieu 

Een aantal van de respondenten zijn van mening dat door de 

aanwezigheid van grote industrieterreinen de leefbaarheid ernstig in het 

gedrang komt. Dit zien zij als een kwetsbaarheid voor de leefbaarheid en 

het leefmilieu in de Brabantse regio. Verder geven zij aan dat het groen 

steeds afneemt en de steden vol raken, wat ook invloed heeft op het 

leefmilieu. 

 

� Onderwijs 

Volgens een aantal vastgoedprofessionals moet de kwaliteit, breedte en 

diepte van onderwijs verbeterd worden. Sommige van de professionals 

vinden de universiteit qua kennisvlak kwetsbaar, en er moet meer 

afstemming komen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.  

Vervolgens wordt het gevolg van de bezuinigingen op onderwijs als een 

kwetsbaarheid voor de regio beschreven: ‘door teruglopende 

investeringen in het onderwijs kan de kwaliteit onder druk komen te 

staan’. Tenslotte wordt er aangegeven dat de middelbare scholen en het 

MBO opleidingen meer aandacht verdienen. 

 

In figuur 27 is een samenvatting van de top5 kwetsbaarheden in een 

mindmap overzicht weergegeven. 
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Figuur 27: Mindmap overzicht van de top-5 kwetsbaarheden 



5.3. De top-5 kansen 
In deze paragraaf wordt ingezoomd op de top5 kansen. Hier wordt 

gekeken of de meningen m.b.t. de kansen verschillen over de kenmerken 

van de respondenten, zoals beroepsgroep, leeftijd en regio.  

Eerst wordt gekeken naar de leeftijd. Daarna komen de beroepsgroepen 

en drie Brabantse regio’s aan de orde. 

 

5.3.1.  De top-5 kansen en leeftijd 
In figuur 28 zijn de top5 kansen afgezet tegen de leeftijd. Hierin komt een 

drietal verschijnselen naar voren. Zo lijkt er een verband te bestaan 

tussen leeftijd en de score voor de factor locatie/ligging. De jongere 

vastgoedprofessionals (2039 jaar) vinden locatie/ligging belangrijker dan 

de oudere collega’s. Bij de factor kenniseconomie lijken de 4059 jarigen 

hoger te scoren dan de andere leeftijdscategorieën.  

De derde opmerkelijke constatering geldt evenzo voor de factor 

onderwijs. De jonge respondenten lijken hier minder belang aan te 

hechten. Dit kan verklaard worden door het feit dat ze veel meer waarde 

hecten aan de factor Locatie/Ligging.  

Op basis van deze drie verschijnselen kan worden vastgesteld dat de 

jongere vastgoedprofessionals locatie/ligging relatief belangrijker vinden 

en onderwijs relatief minder belangrijk vinden vergeleken met de andere 

respondenten. Deze middelste leeftijdscategorieën lijken relatief gezien 

iets meer nadruk op kenniseconomie te leggen. De verschillen blijken 

significant te zijn (χ
2
 = 54.07, df= 12, sig.= 2,7 × 10

7
), zie ook bijlage 4. 

 
Figuur 28: relatieve verdeling van de score voor de top-5 kansen naar leeftijd 

 

5.3.2.  De top-5 kansen en beroepsgroepen  
Wanneer de top5 kansen afgezet worden tegen de verschillende 

begroepsgroepen, dan vallen twee verschijnselen op (zie figuur 29). Het 

eerste is dat locatie/ligging door de ontwikkelaars, makelaars/taxateurs 

en bouwers/aannemers belangrijker wordt gevonden dan de architecten. 

Dit verschijnsel kan deels worden verklaard door het feit dat de 

architecten vanuit een ander perspectief naar dingen kijken dan de 

ontwikkelaar, makelaars/taxateurs en bouwers/aannemers. Een andere 

mogelijke verklaring is de rol van beide beroepen: de ontwikelaar is in de 

initiatieffase van het bouwproces betrokken waarbij de locatie(keuze) een 

belangrijk rol speelt, terwijl dit aspect voor de architect minder van 

belang is. 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2039 jaar

4049 jaar

5059 jaar

60+ Locatie/ligging

Kennis economie

aanwezigheid

internationale bedrijven
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leefbaarheid/leefmilieu
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Het tweede verschijnsel is dat de factor kenniseconomie door de 

architecten en bouwmanagers/adviseurs belangrijker gevonden wordt 

dan door de ontwikkelaars en makelaars/taxateurs. Op basis van deze 

verschijnselen kan worden vastgesteld dat de architecten  en 

bouwmanagers/adviseurs kenniseconomie relatief belangrijker vinden en 

locatie/ligging relatief minder belangrijk vinden vergeleken met de andere 

respondenten. Er is wederom sprake van overtuigend significante 

verschillen (χ
2
 = 69.02, df= 16, sig.= 1,5 × 10

8
 ), zie bijlage 5. 

 

 
Figuur 29: De top-5 kansen en beroepsgroepen 

 

5.3.3.  De top-5 kansen en regio’s 
Tenslotte wordt in het onderstaande figuur de top5 kansen en de drie 

Brabantse regio’s tegen elkaar afgezet. De regio MiddenBrabant is hier 

buiten beschouwing gelaten vanwege de lage respons (14 respondenten).  

In figuur 30 is duidelijk te zien dat de vastgoedbeoefenaars uit de regio 

West en NoordoostBrabant locatie/ligging en leefbaarheid (veel) 

belangrijker vinden dan de professionals uit de regio ZuidoostBrabant. De 

professionals uit de laatst genoemde regio vinden op hun beurt de factor 

kenniseconomie belangrijker dan de overige regio’s. Deze constatering 

geldt evenzo voor de factor aanwezigheid internationale bedrijven. 

Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de regio Zuidoost

Brabant vooral gericht is op de kenniseconomie, en in 2011 uitgeroepen is 

tot de slimste regio. Maar ook met het feit dat er veel internationale 

bedrijven aanwezig zijn in de regio Eindhoven. 

Daarom kan worden vastgesteld dat de vastgoedprofessionals uit de regio 

West en NoordoostBrabant locatie/ligging relatief belangrijker vinden en 

kenniseconomie relatief minder belangrijk vinden vergeleken met de 

professionals uit de regio Zuidoost. De respondenten uit de laatst 

genoemde regio lijken relatief gezien meer nadruk op kenniseconomie te 

leggen. De verschillen zijn significant (χ
2
 = 328.21, df= 8, sig.= 4 × 10

66
), zie 

bijlage 6. 

 

 
Figuur 30: De top-5 kansen en Brabantse regio’s  
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Om meer duidelijkheid en inzicht hierover te verschaffen, wordt in de 

volgende paragraaf verder ingezoomd op de drie regio’s Zuidoost, 

Noordoost en West Brabant.  

 

5.4. De drie regio’s 
In paragraaf 5.3.3 is geconstateerd dat de meningen van de professionals 

per regio sterk verschillen. Daarom wordt in deze paragraaf verder 

ingezoomd op de drie Brabantse regio’s. Hiermee wordt per regio 

inzichtelijk gemaakt wat de kansen en de daarbij behorende motivaties 

zijn. De regio WestBrabant komt hier niet aan bod in verband met de 

lage respons uit deze regio.  

Alvorens ingegaan wordt op de kansen en de motivaties, wordt eerst een 

beschrijving gegeven van de respondenten. Bij deze beschrijving is gebruik 

gemaakt van de tabellen uit paragraaf 5.1. 

Voor de inhoudelijke analyse is dezelfde werkwijze gehanteerd als die in 

subparagraaf 5.2.1. De enige afwijking is dat het hier om de top3 kansen 

gaat, in plaats van de top5. 

 

5.4.1.  Regio Zuidoost-Brabant 
In deze paragraaf wordt verder ingezoomd op de regio ZuidoostBrabant.  

De regio ZuidoostBrabant heeft in vergelijking met overige Brabantse 

regio’s de hoogste response. De response bedraagt 104 respondenten 

wat neerkomt op 47 procent van de steekproef. In het licht van dit 

percentage mag men er vanuit gaan dat het grootste deel van de 

Brabantse vastgoedprofessionals zich in de regio zuidoost bevindt. 

Van de 104 respondenten zijn er 94 man en 10 vrouw. Er zijn 24 

professionals in de leeftijdscategorie 2039 jaar, 33 in de categorie 4049 

jaar, 29 in de categorie 5059 jaar en als laatste 18 professionals in de 

categorie boven de 60 jaar.  

Onder de vastgoedprofessionals zijn de vastgoedadviseurs (22) het beste 

vertegenwoordigd. Daarop volgen de makelaars/taxateurs (15), 

ontwikkelaars (12) en architecten (11). In totaal komen deze uit op 60 

respondenten. De rest van de respondenten (44) vallen in overige 

categorieën.  

 

Zoals in figuur 31 is te zien, onderscheidt de factor kenniseconomie zich 

van de overige factoren in de regio. De professionals geven in totaal 325 

punten aan deze factor. Hiermee komt de kenniseconomie op de eerste 

plaats. De factor aanwezigheid van internationale bedrijven komt op de 

tweede plaats met 201 punten. Ten slotte eindigt de factor onderwijs op 

de derde plek.  

 

 
Figuur 31: Overzicht van de kansen van de regio Zuidoost-Brabant 

De motivaties, waarom deze drie vestigingsfactoren gelabeld zijn als een 

kans, worden hieronder beschreven. 

 

� Kenniseconomie 

ZuidoostBrabant staat nationaal en internationaal bekend om de kennis. 

De regio is met de aanduiding Brainport door het kabinet aangewezen als 

pijler van de nationale economie. De regio onderscheidt zich door een 
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hoge mate van research en development (verder afgekort met R&D) in 

combinatie met industriële en hoogtechnologische bedrijvigheid 

(regionaal agenda, 2011). Daarnaast is de regio in 2012 uitgeroepen tot de 

slimste van de wereld (Brabant.nl, 2012). 

Wat dit betreft denken de vastgoedprofessionals er niet anders over. De 

motivaties van de professionals die uit de regio Zuidoost komen is 

vergelijkbaar met de motivaties uit paragraaf 5.2.1. De professionals zijn 

van mening dat door de aanwezigheid van diverse kennisinstellingen de 

innovatie wordt bevorderd. Verder geven zij aan dat de aanwezigheid van 

grote internationale bedrijven de economische groei bevordert. Tenslotte, 

de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstelling en overheid 

(triple helix) wordt als een sterke eigenschap van de regio gezien.  

 

� Aanwezigheid internationale bedrijven 
Deze motivaties komen in grote lijnen wederom overeen met de 

motivaties uit paragraaf 5.2.1.  

In ZuidoostBrabant zijn grote nationale en internationale bedrijven 

gevestigd. De vastgoedprofessionals zien de aanwezigheid van deze 

bedrijven als een kans. Zij zijn van mening dat hierdoor de 

werkgelegenheid groeit en dat dit op de lange termijn bijdraagt aan de 

nationale en regionale welvaart. De tweede motivatie die zij geven is de 

samenwerking tussen de diverse partijen. Volgens hen resulteert deze 

samenwerking in nieuw, maar ook diverser kennisaanbod: ‘Dit zorgt voor 

succes en versterkt de regio.’ 

Zij zijn ook van mening dat de aanwezigheid van deze internationale 

bedrijven een positieve invloed heeft op het imago van de regio. Als 

voorbeeld geven zij de bekende namen als ASML, Philips en VDL.  

 

� Onderwijs 

De kracht van het economische profiel van regio ZuidoostBrabant ligt in 

de eerder benoemde ‘triple Helix’: samenwerking tussen het 

bedrijfsleven, overheid en kennis en onderwijsinstellingen. 

De meerderheid van de vastgoedprofessionals zijn van mening dat deze 

zachte factor kansen biedt in de regio. De gegeven motivaties zijn 

vergelijkbaar met die van paragraaf 5.2.1, waar de motivatie van dezelfde 

factor voor alle Brabantse regio’s ter sprake komt. De professionals zijn 

van mening dat goede opleidingen gegeven worden dankzij de 

aanwezigheid van goed en hoog aangeschreven kennisinstellingen. 

Vergelijkbaar aan de motivaties uit paragraaf 5.2.1 geven zij aan dat de 

meest aangeboden opleidingen in de technische sector zijn, op alle lagen. 

Als laatst lichten zij toe dat het onderwijs niet enkel op het HBO en WO 

niveau kwalitatief goed scoort, maar ook op MBO niveau. 

 

5.4.2.  Regio Noordoost-Brabant 
In deze subparagraaf wordt verder ingezoomd op regio Noordoost

Brabant.  

In totaal hebben 47 professionals uit deze regio meegedaan aan het 

onderzoek. Dit komt neer op 21% van de steekproef. Van deze 47 

professionals zijn er 40 man en 7 vrouw. Er zijn 12 professionals in de 

leeftijdcategorie 2039 jaar, 14 in de categorie 4049 jaar, 16 in de 

categorie 5059 en 5 in de categorie boven de 60 jaar. 

De meeste beroepsgroepen die voorkomen in de steekproef zijn 

ontwikkelaars (12), makelaars/taxateur (8), architect (7) en professionals 

uit de bouwmanagement/adviesbureau (7). De rest van de respondenten 

(13) vallen in overige categorieën.  

 

De vastgoedprofessionals uit de regio NoordoostBrabant hebben een 

andere mening dan de professionals uit de regio Zuidoost. Dit blijkt als de 

top3 kansen van beide regio’s vergeleken worden.  In de regio Nooroorst 

Zijn de drie vestigingsfactoren met de hoogste score: locatie/ligging, 

leefbaarheid/leefmilieu en mentaliteit (zie figuur 32). 

 



 
Figuur 32: Overzicht van de kansen van de regio Noordoost-Brabant 

Hieronder volgen de motivaties van de top3 kansen. 

 

� Locatie/ligging 
De vastgoedprofessionals uit de regio NoordoostBrabant zien de centrale 

ligging van de regio als een kans. ‘Deze regio is een knooppunt tussen 

oost/west en noord/zuid. Grote gebieden binnen 1 á 1,5 uur bereikbaar’.  

 

� Leefbaarheid/leefmilieu 
Volgens de professionals dienen groen en relatief ontspannen omgeving 

als een kans voor de regio. ‘Een combinatie van diverse woonmilieus, veel 

mooie groengebieden tussen de dorpen en steden en het aanbod van 

goede voorzieningen maken de regio NoordoostBrabant een 

aantrekkelijk en leefbaar gebied’. 

 

� Mentaliteit bevolking 
De professionals zijn positief over de mentaliteit van de lokale bevolking. 

Daarom zien zij deze als een kans voor het regionale vestigingsmilieu. Zij 

geven aan dat de streekgebonden mentaliteit van ‘makkelijk’ zaken doen 

ondernemers trekt. Met het woord ‘makkelijk’ bedoelen ze de flexibele en 

vriendelijke instelling van de bevolking. Tenslotte worden de volgende 

opmerkingen gemaakt m.b.t mentaliteit: ‘werkmentaliteit’, ‘informeel 

open en ondernemersmentaliteit’, ‘nuchter, hard werken en toch plezier 

maken’. 

 

5.4.3.  Regio West-Brabant 
In deze paragraaf wordt verder ingezoomd op de regio WestBrabant 

Na Zuidoost is WestBrabant de regio met hoogste response. In totaal 

hebben 54 vastgoedprofessionals (25%) deelgenomen aan de enquete. 

Onder deze professionals zijn er 47 man en 7 vrouw. Bij de leeftijden van 

deze professionals valt op dat naar mate de leeftijd toeneemt, het aantal 

professionals afneemt. Zo zijn er  22 professionals in de leeftijcategorie 

2039 jaar, 16 in de categorie 4049 jaar, 14 in de categorie 5059 jaar en 

als laatst 2 professionals in de categorie boven de 60 jaar. 

In vergelijking met de overige twee regio’s heeft deze regio het minimale 

aandeel als het gaat om aanwezigheid van makelaars/taxateur(1) en 

architecten(4).  Dit geldt overigens niet voor de vastgoedadviseurs (9) en 

ontwikelaars (11). De rest van de respondenten (29) vallen in overige 

categorieën.  

 

De vastgoedprofessionals uit de regio WestBrabant zijn van mening dat 

de vestigingsfactoren locatie/ligging, bereikbaarheid en 

leefbaarheid/leefmilieu als een kans kunnen dienen voor de regio. De 

vestigingsfactor locatie/ligging met 164 punten onderscheidt zich van de 

overige factoren. Dit geldt ook voor de factor bereikbaarheid met 99 

punten (zie figuur 33). 

De top3 van deze professionals komt  meer overeen met die van hun 

collega’s uit de regio Nooroost dan de regio Zuidoost. Zowel in de regio 

West als Noordoost komen de factoren locatie/ligging en 

leefbaarheid/leefmilieu voor als een kans voor de regio. 
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Figuur 33: Overzicht van de kansen van de regio West-Brabant 

 

De motivaties van de top3 kansen worden hieronder beschreven.  

 

� Locatie/ligging 
De vastgoedprofessionals uit de regio WestBrabant zien de factor 

locatie/ligging als een kans, omdat dit werkgelegenheid crëert.  Zij zijn van 

mening dat door de gunstige ligging grote (internationale) bedrijven zich 

gaan vestigen en er kansen ontstaan voor de woningmarkt, bestedingen, 

vervoer en voor toeleveranciers op alle vlakken. Het gaat met name om 

de bedrijven in de logistieke sector. 

 

� Bereikbaarheid 
De factor bereikbaarheid wordt ook als een kans gezien doordat er goede 

verbinding zijn via snelwegen, spoor en water. Tegelijkertijd vinden ze dat 

de bereikbaarheid via de lucht beter kan. ‘De A4, A16 en A58 functioneren 

goed. De regio is vanuit Randstad en Belgie prima bereikbaar. De reistijd is 

minder dan een uur tussen de Randstad, regio Utrecht, Belgie en het 

oosten van Brabant’. 

  

� Leefbaarheid/leefmilieu 
Bij deze factor is een vergelijkbare motivatie gegeven als bij de 

leefbaarheid van de regio NoordoostBrabant. De vastgoedprofessionals 

geven aan dat in WestBrabant overwegend groen is en dat er voldoende 

ruimte is. Verder zijn er voldoende voorzieningen aanwezig. ‘Het is prettig 

wonen en verblijven en het is goedkoper dan de Randstad’. 

 

5.5. Overige kansen 
Hieronder worden de overige kansen beschreven die nog niet eerder in 

dit hoofdstuk besproken zijn. De kansen die door minder dan 10 

respondenten zijn geselecteerd, worden buiten beschouwing gelaten. 

Factoren die als een kans gelabeld zijn: 

 

� Agglomeratie 

De respondenten geven aan dat agglomeratievoordelen belangrijk zijn om 

de concurrentiekracht op te voeren. Als voorbeeld geven ze de 

aanwezigheid van de clustering van bedrijven.  

 

� Arbeidsmarkt 

Volgens de professionals is er sprake van een grote diversiteit in de 

Brabantse arbeidsmarkt. De beroepsbevolking is flexibel en goed 

opgeleid, en de beroepsbevolking past bij de vraag naar arbeid.  

 

� Beroepsbevolking 

‘Hardwerkend’, ‘goed opgeleide arbeidskrachten met een relatief hoog 

niveau’, en ‘sterk aanwezigheid van technisch profiel’ zijn de motivaties 

achter de factor beroepsbevolking. 

 

� Concurrentie 



Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe concurrentie. 

De interne (ofwel onderlinge) concurrentie tussen de Brabantse regio’s 

wordt negatief gewaardeerd: ‘Door samenwerking kunnen de doelen 

beter behaald worden. Eindhoven en ‘sHertogenbosch hebben veel 

aantrekkingskracht door enerzijds het Brainport imago en anderzijds de 

historische binnenstad’. 

In tegenstelling tot interne concurrentie, is de externe wel positief 

gewaardeerd. Daarbij is er een kanttekening gemaakt dat er een heldere 

lange termijn focus nodig is om te kunnen blijven concurreren met 

overige landen. 

 

� Groen 

De factor groen wordt gezien als een kans voor het Brabantse 

vestigingsmilieu doordat er veel natuurgebieden zijn in de regio. ‘De 

steden en dorpen zijn verbonden door een aantal goed onderhouden en 

mooie parken en bossen’. Deze groene omgeving is aantrekkelijk voor 

wonen, werken en recreatie. Daarnaast trekt de omgeving ook veel 

bezoekers, en dit komt ten goede van de leefbaarheid van de regio. 

  

� Imago 

De Brabantse vastgoedprofessionals zijn het eens over het positieve 

imago van Brabant. Er zijn verschillende motivaties beschreven: 

‘Bourgondische leefwijze’, ‘harde werkers’, ‘eigen identiteit’, ‘goed 

gezellig Brabantse imago, wekt vaak sympathie in andere delen van 

Nederland’.  

Daarnaast geven zij aan dat de regio positief in de media komt, vooral na 

de recente uitverkiezing in 2011 als slimste regio van de wereld. Maar ook 

door de aanwezigheid van (grote) internationale bedrijven. 

 

� Nabijheid van markten 

De vastgoedprofessionals zijn van mening dat alle markten 

vertegenwoordigd zijn in de Brabantse regio’s. ‘Brabant is gunstig gelegen 

tussen de twee wereldhavens Rotterdam en Antwerpen, en ook ten 

opzichte van Duitsland en België. De regio is prima bereikbaar per auto, 

spoor, water en lucht’.  

 

� Vraag en aanbod vastgoed 

De vastgoedprofessionals die deze factor als een kans hebben 

geselecteerd, weten dit ook goed te motiveren. Zij geven aan dat er  

kwalitatief veel aanbod is op goede locaties in de regio. Er is veel 

leegstand en dit is een kans voor ondernemers om te huren. Vervolgens 

geven zij aan dat de prijs/kwaliteit verhouding klopt en dat het aanbod in 

Brabant goedkoper is dan in de regio Rotterdam, en met bijna alle 

voordelen. 

Tenslotte geven zij aan dat er concurrentie is op gemeentelijk niveau door 

aanbod van nieuwe bedrijventerreinen. ‘Deze dient aandacht te krijgen’. 

 

 

5.6. Conclusie 
In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de vierde en vijfde 

onderzoekvraag. Daarnaast is verder ingezoomd op de top5 kansen van 

de Brabantse regio’s. Vervolgens zijn de top3 kansen van de drie regio’s 

vastgesteld. Tenslotte zijn de motivaties voor de resterende kansen 

toegelicht.  

De vierde onderzoekvraag had betrekking op de mening van de 

vastgoedprofessionals. De vraag was: ‘wat zijn volgens de 

vastgoedprofessionals de kansen van de Brabantse vestigingsregio’s voor 

ondernemers?’. De volgende vestigingsfactoren worden door de 

professionals gezien als een kans voor de Brabantse regio’s: 

Locatie/ligging, kenniseconomie, aanwezigheid internationale bedrijven, 

onderwijs en leefbaarheid/leefmilieu. 

 

De vijfde en tevens de laatste onderzoekvraag had wederom betrekking 

op de mening van de professionals. De vraag was: ‘‘wat zijn volgens de 
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vastgoedprofessionals de kwetsbaarheden van de Brabantse 

vestigingsregio voor ondernemers?’. Het antwoord op deze vraag was: 

aanwezigheid internationale bedrijven, locatie/ligging, kenniseconomie, 

concurrentie en leefbaarheid/leefmilieu. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat deze aspecten niet slecht worden gevonden, maar dat er 

risico’s aan verbonden zijn. 

 

De meeste vastgoedprofessionals denken positief over Brabant en over de 

verschillende Brabantse vestigingsmilieus. Er zijn tegelijkertijd ook 

verschillende meningen over de kansen van de regio’s. De factor 

locatie/ligging wordt bijvoorbeeld door de ontwikkelaars, 

makelaars/taxateurs en bouwersaannemers belangrijker gevonden dan 

door de architecten en bouwmanagers/adviseurs. Terwijl de factor 

kenniseconomie door de architecten en bouwmanagers/adviseurs 

belangrijker gevonden worden en door de ontwikkelaars en 

makelaars/taxateurs aanzienlijk minder. Dezelfde vestigingsfactor krijgt 

de voorkeur boven locatie/ligging bij de groep oudere professionals (50+). 

Deze verhouding ligt bij de jongere professionals anders: zij zijn namelijk 

minder gevoelig voor de kenniseconomie, maar meer voor de 

locatie/ligging.  

Een mogelijke verklaring voor de meningsverschillen bij de 

leeftijdsgroepen is de invloed van de opleiding en ervaring van de 

professionals: waarom de jongere vastgoedprofessionals gevoeliger zijn 

voor de locatie/ligging komt wellicht door het feit dat deze factor tijdens 

de opleiding herhaaldelijk aan bod komt. Terwijl bij de oudere 

professionals de jarenlange ervaring ook meespeelt. 

 

De meningen over de vestigingsfactoren liggen niet alleen bij de 

verschillende beroepsgroepen en leeftijden uit elkaar, maar ook bij de 

verschillende regio’s. Zo vinden de professionals uit de regio’s Noordoost 

en WestBrabant locatie/ligging en leefbaarheid het belangrijkst terwijl de 

professionals uit de regio Zuidoost de kenniseconomie het belangrijkst 

vinden. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat er een samenhang 

is tussen de kansen en de sectoren per regio: de locatie/ligging wordt 

belangrijk gevonden door de professionals uit de regio Noordoost en 

WestBrabant, waarschijnlijk omdat beide regio’s zich focussen op de 

logistieke sector. Dit geldt evenzo voor de professionals uit Zuidoost

Brabant: Zij vinden de kenniseconomie belangrijk omdat deze regio zich 

focust op de kennis gerelateerde sectoren.  

 

Meer ingezoomd op de Brabantse regio’s, de professionals uit de regio 

Zuidoost vinden (naast de kenniseconomie) de aanwezigheid 

internationale bedrijven en onderwijs ook belangrijk. Zij zien deze 

factoren als een kans voor het regionale vestigingsmilieu. De top3 kansen 

voor de regio Noordoost zijn, locatie/ligging, leefbaarheid/leefmilieu en 

mentaliteit bevolking. De vastgoedbeoefenaars uit de regio WestBrabant 

geven hun voorkeur aan de factoren als locatie/ligging, bereikbaarheid en 

leefbaarheid/leefmilieu.  

Tot slot is in bijlage 7 een tabel opgenomen met de top5 kansen voor 

heel Brabant en de top3 voor de drie regio’s. Hierin worden de 

verschillen nog eens benadrukt.  

 

  



  

Hoofdstuk 6 

Conclusie en 
aanbevelingen 
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6. Conclusie en aanbevelingen 
Het slot van dit onderzoeksverslag bestaat uit de conclusie, die op basis 

van voorgaande hoofdstukken kan worden getrokken. Allereerst geeft de 

conclusie in paragraaf 6.1 antwoord op de hoofdvraag en de vijf 

onderzoeksvragen, die in het eerste hoofdstuk zijn gesteld. Vervolgens 

worden in paragraaf 6.2 aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoek. 

 

6.1. Conclusie 
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de kansen en 

kwetsbaarheden van de verschillende Brabantse vestigingsmilieus voor 

ondernemers, door de ogen van de vastgoedprofessionals. Dit is gedaan 

met behulp van de volgende probleemstelling/hoofdvraag: 
 

Wat zijn volgens de vastgoedprofessionals de kansen en 
kwetsbaarheden van Brabant als vestigingsregio voor ondernemers? 
 

Het Brabantse vestigingsmilieu is een onderdeel van het Nederlandse 

vestigingsmilieu. Dit milieu staat de laatste jaren onder druk. De behoefte 

en wensen van de gebruikers en ondernemers veranderen voortdurend 

als gevolg van demografische, economische, technologische, sociale en 

politieke ontwikkelingen. Brabant heeft aantrekkelijke vestigingsmilieus 

voor bedrijven in de verschillende sectoren en zij wil dit verder uitbreiden. 

De provincie heeft de ambitie om structureel door te stoten tot de Top5 

van de meest innovatieve regio’s in Europa. Om deze ambitie te kunnen 

bereiken wil de provincie haar sterke clusters verder ontwikkelen en 

inzetten. De clusters zijn verdeeld over de vier Brabantse regio’s: 

Zuidoost, Noordoost, Midden en West. 

 

Aan de hand van een lijst met 16 vestigingsfactoren, die tijdens de 

literatuurstudie is opgesteld, zijn de Brabantse regio’s geanalyseerd. Zo is 

vastgesteld dat de regio ZuidoostBrabant zich focust op de sectoren High 

Tech Systems & Materials, Lifetech, Food, Automotive en Design. Regio 

NoordoostBrabant focust op haar beurt op de Health & Farma, Logistiek 

en Food. De regio MiddenBrabant verbindt zich aan de sectoren zoals 

logistiek, Aerispace & Maintenance, Toerisme en recreatie en Zorg. Als 

laatst focust de regio WestBrabant zich op de Logistiek, Biobased en 

Maintenance. 

Door de aanwezigheid van deze verschillende sectoren kan worden 

vastgesteld dat Brabant diverse vestigingsmilieus biedt aan ondernemers. 

Hierdoor zijn ook de ondernemers/bedrijven van Brabant aanzienlijk 

divers. De verschillende ondernemers/bedrijven uit verschillende 

sectoren vestigen zich graag in Brabant door de gunstige ligging, goed 

opgeleide bevolking, het gunstige leefklimaat en de intensieve ‘Triple 

Helix’ samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en 

overheid. veel van deze bedrijven zijn internationale bedrijven. De 

bekendste zijn Philips, ASML, Campina, VDLgroep en DAF. De 

aanwezigheid van deze bedrijven/ondernemers is onmisbaar in de 

regionale economie. 

 

Binnen de verschillende vestigingsmilieus hebben de 

vastgoedprofessionals een onmisbare rol. Zij beschikken over kennis en 

kunde van de vastgoedmarkt, en kennen de regio’s waar ze opereren 

goed. Daarnaast hebben zij een andere ‘mindset’ dan de beleidmakers en 

ondernemers. Zij staan met twee benen midden in de vastgoedmarkt en 

zouden om die redenen van binnenuit een goede indruk moeten hebben 

van het Brabantse vestigingsmilieu. Daarom wordt in dit onderzoek hun 

mening gevraagd over de kansen en kwetsbaarheden van Brabant als 

vestigingsregio voor ondernemers. 

 

De mening van de vastgoedprofessionals is verzameld met behulp van 

een webapplicatie, die op maat werd ontwikkeld. De keuze voor het 

onderzoeksinstrument is mede gebaseerd op de 3CM benadering. Deze 

benadering stelt de onderzoeker in staat op een systematische wijze de 

mening van de respondenten te verzamelen. Daarnaast biedt deze de 



respondenten bepaalde mate van vrijheid om te reageren op aspecten die 

meer diepgaand antwoord vragen. 

De webapplicatie is circa een maand online geweest om de mening van 

de professionals te verzamelen. In totaal hebben 219 

vastgoedprofessionals hun mening gegeven.  

Er kan niet worden beoordeeld of de steekproef van dit onderzoek de 

hele populatie vertegenwoordigt. Omdat het aantal Brabantse 

vastgoedprofessionals (en de verhoudingen tussen het verschillende 

typen professionals) onbekend is. 

 

Het Brabantse vestigingsmilieu als vestigingsregio voor ondernemers 

biedt, zoals de vastgoedprofessionals in dit onderzoek hebben 

aangegeven, kansen. 

Brabant is centraal en strategisch gelegen, zowel nationaal als 

internationaal. De provincie is bereikbaar via auto, spoor, water en lucht. 

Brabant is bekend om het onderwijs en de kenniseconomie. Er worden 

kansen gecreëerd door de aanwezigheid van diverse (technische) 

kennisinstellingen en grote (internationale) bedrijven. Deze twee partijen 

en de overheid werken samen, en dit is de sleutel tot succes van de regio. 

Deze samenwerking biedt ook andere voordelen. Er worden nieuwe 

diensten en producten ontwikkeld. De werkgelegenheid wordt bevorderd, 

welk op zijn beurt internationale bedrijven aantrekt. De huidige 

(internationale) bedrijven zoals ASML, Philips, VDL, DAF en HTC geven de 

regionale economie een positieve impuls, en bovendien heeft deze 

gunstige invloed op het imago van Brabant.  

Brabant is op het gebied van leefbaarheid/leefmilieu een regio waar volop 

aanbod is van verschillende woonmilieus. Daarnaast biedt de regio een 

aangename werksfeer door een mix van hard werkende mensen met een 

prettige mentaliteit en een open karakter. 

 

Het Brabantse vestigingsmilieu heeft, zoals de vastgoedprofessionals in 

dit onderzoek hebben aangegeven, ook kwetsbaarheden. 

Brabant is afhankelijk van de aanwezigheid van enkele grote 

(internationale) bedrijven. Wegtrekken van deze grote bedrijven heeft 

vergaande gevolgen voor de regio. Bovendien moeten de verschillende 

regio’s niet gaan concurreren met elkaar, maar samenwerken om Brabant 

te laten groeien tot de Top5 van de meest innovatieve regio’s in Europa.  

Een andere kwetsbaarheid van Brabant is de bereikbaarheid. Ondanks de 

goede geografische ligging is de bereikbaarheid van de regio een 

aandachtspunt. De bereikbaarheid gaat verder achteruit als de geplande 

bezuinigingen op infrastructuur alsnog uitgevoerd gaan worden. Een 

vergelijkbaar situatie geld ook voor het onderwijs: er moet meer 

geïnvesteerd worden in het onderwijs en kennisontwikkeling. Bovendien 

moet het tekort aan technisch opgeleid personeel teruggedrongen 

worden. Deze aandachtspunten moeten worden aangepakt, wil de regio 

gaan concurreren met overige Europese vestigingsmilieus. 

Binnen de groep professionals zijn er meningsverschillen als het gaat om 

de vestigingsfactoren. De ontwikkelaars, makelaars/taxateurs en 

Bouwers/aannemers vinden de factor locatie/ligging relatief belangrijker 

dan kenniseconomie. Terwijl de architecten kenniseconomie relatief 

belangrijker vinden dan locatie/ligging. Deze constatering blijkt ook bij de 

verschillende leeftijdsgroepen: de factor locatie/ligging wordt door de 

jongere professionals relatief belangrijker gevonden dan door de oudere 

professionals. Terwijl de laatst genoemde groep kenniseconomie 

aanzienlijk belangrijker vindt dan de jongere professionals. 

Als dit idee doorgetrokken wordt naar de verschillende regio’s, dan valt 

het volgende op: De professionals uit de regio’s Noordoost en West

Brabant vinden locatie/ligging het belangrijkst terwijl de professionals uit 

de regio Zuidoost de kenniseconomie het belangrijkst vinden.  

 

Verder is specifiek gekeken naar de kansen van de drie Brabantse regio’s.  

De vastgoedprofessionals uit de regio Zuidoost vinden de 

kenniseconomie, aanwezigheid internationale bedrijven en onderwijs de 

drie factoren die als een kans dienen voor het regionale vestigingsmilieu. 

Voor de regio Noordoost zijn deze de locatie/ligging, 
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leefbaarheid/leefmilieu en mentaliteit bevolking. De 

vastgoedbeoefenaars uit de regio WestBrabant geven hun voorkeur aan 

de factoren als locatie/ligging, bereikbaarheid en leefbaarheid/leefmilieu.  

 

Zoals in het begin van dit hoofdstuk is aangehaald, de 

probleemstelling/hoofdvraag van dit onderzoek was: “Wat zijn volgens de 
vastgoedprofessionals de kansen en kwetsbaarheden van Brabant als 
vestigingsregio voor ondernemers?”. Volgens de vastgoedprofessionals 

zijn de kansen van Brabant als vestigingsregio voor ondernemers de 

volgende vijf factoren die in volgorde van belangrijkheid weergegeven 

zijn:  

� Locatie/ligging 

� Kenniseconomie 

� Aanwezigheid internationale bedrijven 

� Onderwijs 

� Leefbaarheid/leefmilieu. 

 

De kwetsbaarheden zijn volgens de professionals: 

� Aanwezigheid internationale bedrijven 

� Locatie/ligging 

� Kenniseconomie 

� Concurrentie 

� Leefbaarheid/leefmilieu. 

 

Deze resultaten kunnen in de praktijk van waarde zijn voor onder andere 

de beleidmakers. Omdat dit de meningen zijn van een partij die nooit 

eerder is gehoord, een partij met een eigen kijk op de verschillende 

vestigingsmilieus.   

De visie/mening van de professionals komt tot op zekere hoogte overeen 

met die van de beleidmakers. Beide partijen benoemen bijvoorbeeld het 

onderwijs, de kenniseconomie en leefbaarheid/leefmilieu als een kans 

voor de Brabantse regio’s (zie bijlage 1). Dit geldt evenzo voor de 

kwetsbaarheden van Brabant: Zowel door de professionals als door de 

beleidmakers wordt gesproken over de interne bereikbaarheid die onder 

druk staat. Ook voor de factor leefbaarheid/leefmilieu wordt dezelfde 

mening gedeeld: groen biedt onvoldoende tegendruk aan verstedelijking. 

Op basis hiervan kan worden vastgesteld dat het beeld van de 

vastgoedprofessionals  ondanks dat dat zij uit een andere markt komen 

dan de beleidmakers en ondernemers niet afwijkt van de meest recente 

beleidsvisies. 

 

Tot slot kan worden geconcludeerd dat de gestelde doelstelling is 

behaald: “Inzicht krijgen in de kansen en kwetsbaarheden van de 

verschillende Brabantse vestigingsmilieus door de ogen van de 

vastgoedprofessionals”. 

 

6.2. Aanbevelingen 
Het is nu duidelijk geworden hoe de professionals die deelgenomen 

hebben aan dit onderzoek denken over de verschillende Brabantse 

vestigingsmilieus. Het is aan te bevelen dat hetzelfde onderzoek wordt 

gedaan voor andere provincies zoals Zuid of NoordHolland. Vervolgens 

kunnen deze resultaten vergeleken worden met die van Brabant en kan 

nagegaan worden wat de verschillen en/of overeenkomsten zijn.  

Ook lijkt het interessant in een vervolgonderzoek dieper in te gaan op de 

achtergronden van de verschillende vastgoedprofessionals. Uit de 

resultaten bleek dat de professionals van mening verschillen als het gaat 

om de verschillende vestigingsfactoren. Vervolgonderzoek zou kunnen 

uitwijzen waarom de ene groep andere meningen heeft dan de andere 

groep. 

 

Verder is de toegepaste webapplicatie van belang. Deze webapplicatie 

heeft op een systematische wijze de meningen van de professionals 

verzameld. De grondslag voor het onderzoeksinstrument is de 

zogenoemde 3CM methode. De combinatie van deze benadering en de 



webapplicatie heeft zijn toegevoegde waarde getoond. Deze wordt 

daarom aangeraden bij andere onderzoeken. Dit instrument verzamelt 

niet alleen kwantitatieve, maar ook kwalitatieve gegevens.  

 

  



 

 

H
oo

fd
st

uk
: C

on
cl

u
si

e 
en

 a
an

b
ev

el
in

ge
n 

 87
 

 Brabantse vastgoedperspectieven 

  

Literatuur 



Literatuur 
 Asbeek Brusse, W., Dalen, H. van, Wissink, B., (2002). Stad en land in een 

nieuwe geografie, Den Haag: SDU Uitgevers. 

 

 Atzema, O., Lambooy, J., Wever, E., Rietbergen, T. van der, Van Hoofd, S. 

(2012). Ruimtelijke economische dynamiek: Kijk op bedrijfslocatie en 
regionale ontwikkeling, Bussum: Coutinho. 

 

 Atzema, O., Wever, E. (1996). Ruimtelijk ordenen van bedrijvigheid: 

overtuigingskracht gevraagd, Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, (2), 

1824. 

 

 Baarda, D. B., Goede, M. P. M. de., & Teunissen, J. (2005). Basisboek 
kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van 
kwalitatief onderzoek, Groningen/Houten: WoltersNoordhoff. 

 

 Berg, van den L., Pol, P., Winden, W. van, Woets, P., (2004). 

European.Cities in the knowledge economy, Rotterdam: Euricur. 

 

 Brabantse vastgoed sociëteit (BRVS) (2012). Geraadpleegd op 

18/11/2012, via www.brvs.nl 

 

 Brainportdevelopment (2012). De infrastructuur  van Brabant, 

geraadpleegd op 20/11/2012, via www.brainportdevelopment.nl 

 

 Brainport Eindhoven (2004), Crossing borders, moving frontiers, 
geraadpleegd op 10/11/2012, via www.brainporteindhoven.nl 

 

 Brainport2020 (2012). Private investering in Brabant, geraadpleegd op 

17/11/2012, via www.brainport2020.nl  

 

 Brainportavenue (2012). De infrastructuur van ZuidoostBrabant, 

geraadpleegd op 17/11/2012, via www.brainportavenue.com 

 

 Brainport Development (2012). De kracht van slimste, geraadpleegd op 

09/11/2012, via www.brainportdevelopment.nl 

 

 Brainportmonitor (2012). Het economisch profiel ZuidoostBrabant, 

geraadpleegd op 19/10/2012, via www.brainportmonitor.nl 

 

 Centraal planbureau voor statistieken (CBS) (2012). Integrale 

veiligheidsmonitor regio ZuidoostBrabant, geraadpleegd op 

12/10/2012, via www.cbs.nl 

 

 DTZ Zadelhoff (2012). Factsheets kantoren en bedrijfsruimtemarkt, 
Haarlem. 

 

 Dynamis vastgoedconsultants en makelaars (2011). Sprekende cijfers: 

Kantorenmarkten, Amersfoort.  

 

 Economisch Instituur voor Bouw (EiB) (2012). Kantorenmarkt Noord

Brabant, Amsterdam 

 

 Ecorys Nederland (2007). Sociaal economisch verkenning Noord

Brabant: Excelleren door slim combineren, Ecorys, Rotterdam. 

 

 Funck, R.H. (1995). Competition among locations. In: Giersch, E. (red). 

Urban agglomeration and economic growth, Springer, Berlijn, p 227256. 

 

 Grit R. (2005). Project management. Groningen: Wolter Noordhoff. 

 

 Holloway, L. & P. Hubbard (2001). People and place: the extraordinary 
geographies of everyday life. Harlow: Pearson Education Limited 

 

 Hov (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) NoordBrabant (2012). 

Hoogwaardig openbaar vervoer Noordbrabant, geraadpleegd op 

20/11/2012, via www.hovnoordbrabant.nl  

 

 ING economisch bureau (2012). Vestigingsklimaat biedt herstel in 

MiddenBrabant, Amsterdam. 

 

 ING economisch bureau (2012). Vestigingsklimaat biedt herstel in 

NoordoostBrabant, Amsterdam. 



 

 

H
oo

fd
st

uk
: L

it
er

at
uu

r 

 89
 

 Brabantse vastgoedperspectieven 

 

 Jansen, J. (2009). Segmentatie van kantoorgebruikers op basis van 
bedrijfsstijl; een methodiek om de omvang en de kwaliteit van de vraag 
op elkaar aan te sluiten. Amsterdam: Amsterdam School of Real Estate. 

 

 Jones Lang LaSalle (2008). Dutch Office Market, geraadpleegd op 

1/12/2012, via www.joneslanglasalle.nl 

 

 Kamer van Koophandel (Kvk) (2012). Ondernemersvisie 

Bedrijventerreinen 2012, geraadpleegd op 25/11/2012, via 

http://www.kvk.nl/lokaleinformatie/brabant/huisvestingen

ruimte/parkmanagementverbetertuw

bedrijventerrein/ondernemersvisiebrabantsebedrijventerreinen/ 

 

 Kamer van Koophandel en Bucks Consultants International (2012). 

ondernemersvisie bedrijventerreinen ZuidoostBrabant, geraadpleegd 

op 1/11/2012, via 

www.kvk.nl/download/Ondernemersvisie%20bedrijventerreinen%20dee

lregio%20ZuidoostBrabant_tcm14268801.pdf 

 

 Kamer van koophandel en Buck Consultants International (2012). 

Ondernemersvisie bedrijventerreinen NoordoostBrabant, geraadpleegd 

op 15/11/2012, via 

http://www.kvk.nl/download/Ondernemersvisie%20bedrijventerreinen

%20deelregio%20NoordoostBrabant_tcm14268800.pdf 

 

 Kamer van Koophandel en Bucks Consultants International (2011). 

Ondernemersvisie bedrijventerreinen Brabant, geraadpleegd op 

24/10/2012 via 

www.kvk.nl/download/Ondernemersvisie%20Bedrijventerreinen%20Bra

bant_tcm14268802.pdf 

 

 Kamer van koophandel en Buck Consultants International (2011). 

Ondernemersvisie bedrijventerreinen MiddenBrabant, geraadpleegd op 

22/10/2012, via 

http://www.kvk.nl/download/Ondernemersvisie%20bedrijventerreinen

%20deelregio%20MiddenBrabant_tcm14268799.pdf 

 

 Kearney, R., Kaplan, S. (1997). Towards a methodology for the 

measurement of knowledge structures of ordinary people: the 

Conceptual Content Cognitive Map (3CM). Environment and Behavior, 
29 (5), 579617. 

 

 

 Kennisplein vrije tijd (2012). Leefmilieu ZuidoostBrabant, geraadpleegd 

op 1/12/2012, via www.kennispleinvrijetijd.nl 

 

 Lambooy, J.G., (1997). Vestigingsplaatsfactoren, waardering, belang en 
knelpunten, Den Haag. 

 

 Meester, W.J. (1986). Subjectieve waardering van 
bedrijfsvestigingsmilieus in Nederland. Groningen: Rijksuniversiteit 

Groningen Geografisch Instituut. 

 

 OECD (2013), Delivering Local Development: New growth and 

investment strategies, Paris. 

 

 Oort, F. van, J. van Brussel, O. Raspe, M. Burger, J. van Dinteren & B. van 

der Knaap (2006). Economische netwerken in de regio, Ruimtelijke 

Planbureau, Rotterdam: NAi Uitgevers. 

 

 Pen, C.J. (2002). Wat beweegt bedrijven – besluitvormingsprocessen bij 
verplaatste bedrijven. Utrecht/Groningen: Nederlands Geografische 

Studies 297. 

 

 PBLnotitie (2012). De concurrentiepositie van de topsectoren in Noord

Brabant, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (volgnummer 

647). 

 

 Provincie Brabant (2012). Economisch profiel Brabant, geraadpleegd op 

18/11/2012, via www.brabant.nl 

 

 Provincie NoordBrabant (2011). Economisch Programma Brabant 2020, 

Geraadpleegd op 25/10/2012, via www.brabant.nl/dossiers.aspx 



 

 Provincie NoordBrabant (2011). Samenwerkingsagenda 20112015 

Brabantstad Bereikbaar, Eindhoven. 

 

 Provincie NoordBrabant (2011). Structuurvisie ruimtelijk ordening, ’s

Hertogenbosch. 

 

 Provincie NoordBrabant (2012). Agenda bedrijventerreinen Midden

Brabant, ’sHertogenbosch. 

 

 Provincie NoordBrabant (2012). Agenda bedrijventerreinen Noordoost

Brabant, ’sHertogenbosch. 

 

 Provincie NoordBrabant (2012). Brabant in internationaal perspectief, 

‘sHertogenbosch. 

 

 Provincie NoordBrabant (2012). Strategie bedrijventerreinen en andere 

werklocaties, ’sHertogenbosch. 
 

 Provincie NoordBrabant en SRE (2012).Regionale afspraken & 

programmering werklocaties zuidoostBrabant, Eindhoven. 

 

 Provincie NoordBrabant (1994), vraag aanbod ABClocaties, ‘s

Hertogenbosch. 

 

 Provincie NoordBrabant(2012). De technologische topregio van 

Nederland, geraadpleegd op 25/11/2012, via www.brabant.nl 

 

 Provincie NoordBranbant (2011). Provinciaal Blad van NoordBrabant: 

leegstand kantoorruimte, ‘sHertogenbosch. 

 

 Rainisto S.K (2003). Succes factors of Place Marketing, a study of place 
marketing, practices in northern Europe and the United States. Doctoral 

Dissertations 2003, Helsinki University of Technology. 

 

 Rewin (2012).Toplocaties WestBrabant, geraapleegd op 1/12/2012, via 

www.rewin.nl 

 

 Royal Haskoning(2009). Gebiedsagenda Brabant, ‘sHertogenbosch. 

 

 Samenwerkingsregio Eindhoven(SRE) (2012). Geraadpleegd op 

24/10/2012, via www.sre.nl 

 

 Schütte, A., Schoonhoven, P., DolmansBudé I.(2002). Commercieel 
Vastgoed, Den Haag: Elseviers Bedrijfsinformatie. 

 

 SER Brabant (2011). Slim verbinden, SER, ’sHertogenbosch. 
 

 Soini, K. (2001). Exploring human dimensions of multicultural landscapes 

through mapping and mapmaking. Landscape and Urban Planning, 57, 

225239. 

 

 SRE (2011), Samenwerken in een nieuw perspectief; regionale agenda 

20112014, SRE, Eindhoven. 

 

 Stec (2001). Logica in locatiepatronen: resultaten database 
locatiebeslissingen Nederland 2001. Nijmegen; Stec Groep B.V. 

 

 Syme, G., Nancarrow, B., Jorgensen, B. (2002). The limits of 

environmental responsibility: a Stormwater case study. Environment and 
Behavior, 34 (6), 836847. 

 

 Tikkanen, J., Isokääntä, T., Pykäläinen, J., Leskinen, P. (2006). Applying 

cognitive mapping approach to explore the objectivestructure of forest 

owners in a Northern Finnish case area. Forest Policy and Economics, 9, 

139152. 

 

 Troostwijk Taxaties (2009). De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt, 

geraadpleegd op 10/11/2012 via 

www.vastgoedkennis.nl/docs/publicaties/site/Troostwijk/De%20Nederl

andse%20Bedrijfsruimtemarkt%202009.pdf 

 

 UWV werkbedrijf(2012). Regionale arbeidsmarktschets 2012 Midden

Brabant, geraadpleegd op 1/11/2012, via 



 

 

H
oo

fd
st

uk
: L

it
er

at
uu

r 

 91
 

 Brabantse vastgoedperspectieven 

https://www.werk.nl/pucs/groups/ami/documents/document/wdo_011

982.pdf 

 

 UWV werkbedrijf (2012). Regionale arbeidsmarktschets 2012 West

Brabant, geraadpleegd op 1/11/2012, via 

https://www.werk.nl/pucs/groups/public/documents/document/ptl172

5241.pdf 

 

 UWV werkbedrijf(2012). Regionale arbeidsmarktschets 2012 Noordoost

Brabant, geraadpleegd op 3/11/2012, via 

www.werk.nl/pucs/groups/ami/documents/document/wdo_011986.pdf 

 

 Vink, B., Verlaak, M. (2004). De onderliggende factoren voor de 

locatiewaarde. PropertyNL Research Quarterly, (juli), 611. 

 

  



 

Bijlagen 

Bijlage 1: SWOT analyse provincie Noord-Brabant         93 

Bijlage 2: Enquête              94 

Bijlage 3a: Uitnodigingsemail aan de respondenten         113 

Bijlage 3b: Herinnering email aan de respondenten         114 

Bijlage 4: Chi-kwadraattoets voor top-5 kansen en leeftijdsverdeling       115 

Bijlage 5: Chi-kwadraattoets voor top-5 kansen en beroepsgroepen       116 

Bijlage 6: Chi-kwadraattoets voor top-5 kansen en regio’s        117 

Bijlage 7: De top-5 kansen voor heel Brabant en de top-3 voor de drie regio’s      118 

 

 



 

 
 

B
ij

la
ge

n
 

93 
 

93    Brabantse vastgoedperspectieven 

Bijlage 1: SWOT analyse provincie Noord-Brabant 
 



Bijlage 2: Enquête		
  



 

 
 

B
ij

la
ge

n
 

95 
 

95    Brabantse vastgoedperspectieven 

Bijlage 2: Scherm 2 
  



Bijlage 2: Scherm 3 
  



 

 
 

B
ij

la
ge

n
 

97 
 

97    Brabantse vastgoedperspectieven 

Enquête: Scherm 4a 
  



Bijlage 2: Scherm 4b 
  



 

 
 

B
ij

la
ge

n
 

99 
 

99    Brabantse vastgoedperspectieven 

Bijlage 2: Scherm 5 
  



Bijlage 2: Scherm 6 
  



 

 
 

B
ij

la
ge

n
 

101 
 

101    Brabantse vastgoedperspectieven 

Bijlage 2: Scherm 7 
  



Bijlage 2: Scherm 8 
  



 

 
 

B
ij

la
ge

n
 

103 
 

103    Brabantse vastgoedperspectieven 

Bijlage 2: Scherm 9 
  



Bijlage 2: Scherm 10a 
  



 

 
 

B
ij

la
ge

n
 

105 
 

105    Brabantse vastgoedperspectieven 

Bijlage 2: Scherm 10b 
  



Bijlage 2: Scherm 11a 
  



 

 
 

B
ij

la
ge

n
 

107 
 

107    Brabantse vastgoedperspectieven 

Bijlage 2: Scherm 11b	
  



Bijlage 2: Scherm 12a 
  



 

 
 

B
ij

la
ge

n
 

109 
 

109    Brabantse vastgoedperspectieven 

Bijlage 2: Scherm 12b 
 	



 Bijlage 2: Scherm 13a 
   



 

 
 

B
ij

la
ge

n
 

111 
 

111     Brabantse vastgoedperspectieven 

Bijlage 2: Scherm 13b 
   



Bijlage 2: Scherm 14 



 

 
 

B
ij

la
ge

n
 

113 
 

113     Brabantse vastgoedperspectieven 

Bijlage 3a: Uitnodigingsemail aan de respondenten	
 

 

Geachte heer/mevrouw, 
Dit lustrumjaar van de Brabantse Vastgoed Sociëteit staat in het teken van “Brabantse Vastgoedperspectieven”. In dit kader doet het 

VastgoedLAB onderzoek naar de kansen en kwetsbaarheden van Brabant als vestigingsmilieu voor ondernemers. Mijn afstudeeronderzoek 

maakt hier onderdeel van uit. Door middel van een online vragenlijst breng ik in kaart wat volgens de vastgoedprofessional de kansen en 
kwetsbaarheden zijn van de Brabantse regio’s als vestigingsmilieu voor ondernemers. 

Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. U kunt de vragenlijst starten door op de onderstaande 

link te klikken. Uw reactie zie ik graag vóór 15 mei aanstaande tegemoet. 

Klik hier voor de enquete. 

 

Als de bovenstaande linkt niet werkt, kopieer en plak dan de onderstaande link in uw browser: 

http://vastgoedprofessionalsbrabant.raheilaziz.com/webform.html 

 

Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met het VastgoedLAB, de Technische Universiteit Eindhoven en de Brabantse Vastgoed 

Sociëteit. Meewerken aan dit onderzoek is anoniem en alle informatie en meningen worden vertrouwelijk verwerkt. 

Tenslotte wil ik u vragen deze enquête verder te verspreiden onder uw collega’s om hiermee zoveel mogelijk meningen van 

vastgoedprofessionals te verzamelen. 

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u via raheilaziz@gmail.com contact met mij opnemen. 

 



Geachte heer/mevrouw, 

Onlangs stuurde ik u een verzoek voor deelname aan een onderzoek naar “Brabantse Vastgoedperspectieven”. Inmiddels hebben ruim 100 

Brabantse vastgoedprofessionals deelgenomen aan dit onderzoek. Bedankt hiervoor!  

Voor een goed wetenschappelijk onderzoek is een nog hogere response van groot belang. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest de 

onlinevragenlijst in te vullen, dan wil ik u hierbij vragen om deze alsnog te doen. Want ook uw mening telt!  

Het invullen van de vragenlijst kost u maar 10 minuten. U kunt de vragenlijst starten door op de onderstaande link te klikken. Uw reactie zie 

ik graag vóór 5 juni aanstaande tegemoet. 

Klik hier voor de enquete. 

 

Als de bovenstaande linkt niet werkt, kopieer en plak dan de onderstaande link in uw browser: 

http://vastgoedprofessionalsbrabant.raheilaziz.com/webform.html 

 

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u via raheilaziz@gmail.com contact met mij opnemen. 

 
Ik dank u hartelijk voor uw medewerking! 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Raheil Aziz  

 

Bijlage 3b: Herinnering email aan de respondenten	
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Bijlage 4: Chi-kwadraattoets voor top-5 kansen en leeftijdsverdeling 

 

4.1 Kruistabel: Leeftijd en Top5 kansen

Kans1 Kans2 Kans3 Kans4 Kans5

Leeftijd

Locatie/ligging Kennis economie aanwezigheid 

internationale 

bedrijven

Onderwijs leefbaarheid/ 

leefmilieu

TOTAAL

2039 jaar 142 89 83 43 63 420

4049 jaar 117 128 73 97 77 492

5059 jaar 85 118 77 85 71 436

60+ 43 47 56 48 29 223

Totaal punten 387 382 289 273 240 1571

4.1 Kruistabel: Leeftijd en Top5 kansen

Kans1 Kans2 Kans3 Kans4 Kans5

Leeftijd

Locatie/ligging Kennis economie aanwezigheid 

internationale 

bedrijven

Onderwijs leefbaarheid/ 

leefmilieu

TOTAAL

2039 jaar 103 102 77 73 64 420

4049 jaar 121 120 91 85 75 492

5059 jaar 107 106 80 76 67 436

60+ 55 54 41 39 34 223

Totaal punten 387 382 289 273 240 1571

4.1 Kruistabel: Leeftijd en Top5 kansen

Kans1 Kans2 Kans3 Kans4 Kans5

Leeftijd

Locatie/ligging Kennis economie aanwezigheid 

internationale 

bedrijven

Onderwijs leefbaarheid/leefmili

eu

TOTAAL

2039 jaar 14,35 1,69 0,43 12,32 0,02 29

4049 jaar 0,15 0,59 3,39 1,55 0,04 6

5059 jaar 4,67 1,35 0,13 1,13 0,29 8

60+ 2,59 0,96 5,47 2,21 0,75 12

Totaal punten 22 5 9 17 1 54,07

Vrijheidsgraden: 12

Chi2waarde: 54

Chi2toets: 2,7E07

Resultaat: Significant resultaat

GEOBSERVEERDE WAARDEN

VERWACHTE WAARDEN

CHI2WAARDE



Bijlage 5: Chi-kwadraattoets voor top-5 kansen en beroepsgroepen. 
 

 

 

Kans 1 Kans 2 Kans 3 Kans 4 Kans 5

Beroep/vakgebied Locatie/ligging Kennis economie aanwezigheid 

internationale 

bedrijven

Onderwijs leefbaarheid/leef

milieu

Totaal punten

Architect 22 50 24 30 39 165

Bouwer/aannemer 39 38 33 22 16 148

Bouwmanagement/adviesbureau 37 89 55 36 32 249

makelaar/Taxateur 56 37 41 30 28 192

ontwikkelaar 96 56 38 43 49 282

Totaal punten 250 270 191 161 164 1036

Kans 1 Kans 2 Kans 3 Kans 4 Kans 5

Beroep/vakgebied Locatie/ligging Kennis economie aanwezigheid 

internationale 

bedrijven

Onderwijs leefbaarheid/leef

milieu

Totaal punten

Architect 40 43 30 26 26 165

Bouwer/aannemer 36 39 27 23 23 148

Bouwmanagement/adviesbureau 60 65 46 39 39 249

makelaar/Taxateur 46 50 35 30 30 192

ontwikkelaar 68 73 52 44 45 282

Totaal 250 270 191 161 164 1036

Kans 1 Kans 2 Kans 3 Kans 4 Kans 5

Beroep/vakgebied Locatie/ligging Kennis economie aanwezigheid 

internationale 

bedrijven

Onderwijs leefbaarheid/leef

milieu

Totaal punten

Architect 7,97 1,14 1,35 0,74 6,35 17,56

Bouwer/aannemer 0,30 0,01 1,20 0,04 2,36 3,91

Bouwmanagement/adviesbureau 8,87 8,95 1,80 0,19 1,40 21,21

makelaar/Taxateur 2,02 3,40 0,89 0,00 0,19 6,49

ontwikkelaar 11,48 4,16 3,76 0,02 0,43 19,85

Totaal punten 30,64 17,66 9,00 0,99 10,72 69,02

Vrijheidsgraden: 16

Chi2waarde: 69,02

Chi2toets: 1,5E08

Resulraat Significant resultaat

5.1 kruistabel: Beroep en TOP5 kansen

5.1 kruistabel: Beroep en TOP5 kansen

5.1 kruistabel: Beroep en TOP5 kansen

GEOBSERVEERDE WAARDEN

VERWACHTE WAARDEN

CHI2WAARDE
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Bijlage 6: Chi-kwadraattoets voor top-5 kansen en regio’s.		
   

Kans 1 Kans 2 Kans 3 Kans 4 Kans 5

Regio's Locatie ligging Kenniseconomie Aanwezigheid 

internationale 

bedrijven

Onderwijs Leefbaarheid/lee

fmilieu

Totaal

Zuidoost 111 325 201 148 87 872

Noordoost 86 37 35 46 74 278

West 164 15 46 37 54 316

Totaal 361 377 282 231 215 1466

Kans 1 Kans 2 Kans 3 Kans 4 Kans 5

Regio's Locatie ligging Kenniseconomie Aanwezigheid 

internationale 

bedrijven

Onderwijs Leefbaarheid/lee

fmilieu

Totaal

Zuidoost 214,73 224,25 167,74 137,40 127,89 872

Noordoost 68,46 71,49 53,48 43,80 40,77 278

West 77,81 81,26 60,79 49,79 46,34 316

Totaal 361 377 282 231 215 1466

Kans 1 Kans 2 Kans 3 Kans 4 Kans 5

Regio's Locatie ligging Kenniseconomie Aanwezigheid 

internationale 

bedrijven

Onderwijs Leefbaarheid/lee

fmilieu

Totaal

Zuidoost 50,11 45,27 6,60 0,82 13,07 115,86

Noordoost 4,50 16,64 6,38 0,11 27,08 54,71

West 95,46 54,03 3,60 3,29 1,26 157,64

Totaal 150,06 115,94 16,58 4,21 41,42 328,21

Vrijheidsgraden: 8

Chi2waarde: 328,21

Chi2toets: 4,0E66

Resultaat Significant resultaat

6.1 kruistabel: Regio en TOP5 kansen

5.1 kruistabel: Regio en TOP5 kansen

5.1 kruistabel: Regio en TOP5 kansen

GEOBSERVEERDE WAARDEN

VERWACHTE WAARDEN

CHI2WAARDE



Bijlage 7: De top-5 kansen voor heel Brabant en de top-3 voor de drie regio’s.  
 

 

Brabant Kans1 kans 2 kans 3 kans 4 kans 5 

Alle regio's 

samen Locatie/ligging Kennis economie Aanwezigheid internationale bedrijven Onderwijs Leefbaarheid/leefmilieu 

Zuidoost 

Kennis 

economie aanwezigheid internationale bedrijven Onderwijs Imago Locatie/ligging 

Noordoost Locatie/ligging Leefbaarheid/leefmilieu Mentaliteit bevolking Imago Onderwijs 

West Locatie/ligging Bereikbaarheid Leefbaarheid/leefmilieu Aanwezigheid internationale bedrijven Mentaliteit bevolking 

 

 


