ECONOMISCH PROGRAMMA 2025-2030

ECONOMISCHE GROEI
IN DE REGIO HARDENBERG
Regio Hardenberg: de kracht van gewoon doen. We zijn gewoon en we doen gewoon. Dat werkt. Want geheel tegen
de eigenschappen van een grensgemeente in, blijft Hardenberg groeien. We doen het economisch beter dan andere
Nederlandse grensgemeenten. En van de hele provincie Overijssel geeft Hardenberg de meeste bedrijventerreinen
uit. Die economische kracht willen de gemeente Hardenberg en Werkgeversberaad Hardenberg versterken. In dit
economisch programma lees je waar gemeente, ondernemers en onderwijsinstellingen samen op inzetten.

WWW.HARDENBERG.NL

Hoe goed het ook gaat in Hardenberg, economie is nóóit

gebruiken onze faciliteiten: winkels, scholen, het theater,

‘af’. Willen we in 2025-2030 nog steeds een succesvolle

het stadscentrum en het ziekenhuis. En dat aantal blijft

economie hebben, dan moeten we nu de mouwen

de komende jaren groeien. Voor bedrijven is Hardenberg

opstropen. Want, een doel is een droom met een deadline.

als onderdeel van de Euroterminal Emmen-Coevorden-

Zonder deadline is het slechts een wens. Natuurlijk hebben

Hardenberg een voorkeurslocatie. Hardenberg is - met al

we niet overal evenveel invloed op, maar één ding is zeker:

zijn ruimte, voorzieningen en gunstige ligging - de hotspot

met z’n allen komen we verder. De kracht, flexibiliteit,

voor logistiek.

samenwerking en het noaberschap die daarvoor nodig zijn,
zitten Hardenberg in de genen. Dit is het moment; na de

Trends en ontwikkelingen

recessie is de economie nu weer in volle gang. Bedrijven

En dan zijn er nog de trends en ontwikkelingen waarop

investeren weer en consumenten kopen meer. Dit jaar stijgt

onze economie kan inspelen. Neem bijvoorbeeld de trends

het aantal vacatures sterker dan in de tien jaren hiervoor.

robotisering, technologisering en verduurzaming. Op deze

Vergelijken we Hardenberg met landelijke gemiddelden,

kansrijke thema’s moet Hardenberg zichzelf toeleggen. Dat

dan is er bij ons nog genoeg ruimte voor groei. Dat biedt

betekent dat gemeente, bedrijven en onderwijs moeten

kansen. Die kansen willen we vanaf 2018 pakken, zodat in

innoveren en zichzelf deels opnieuw moeten uitvinden.

de periode 2025-2030 de effecten merkbaar zijn.

Daarnaast signaleren we maatschappelijke trends, zoals
flexibel werken, de balans tussen werk en privé en een leven

Economische groei biedt welvaart

lang leren. Ook daar willen we op inzetten. Daarbij moeten

Een bruisende economie houdt de gemeente aantrekkelijk

we demografische ontwikkelingen zoals meer ouderen

om te werken, wonen en recreëren. Economische

(vergrijzing) en minder jongeren (ontgroening) incalculeren.

groei geeft werkgelegenheid, koopkracht, een goed

En, niet te vergeten, de transparantie en concurrentie die

voorzieningenniveau en een rijk verenigingsleven. Voor

online shopping en dienstverlening met zich meebrengen.

iedereen meer welvaart dus, als we de economische
groei versnellen. We doen het niet alleen voor onze eigen
61.000 inwoners. Hardenberg heeft ook een streekfunctie.
Maar liefst 200.000 mensen uit de regio Hardenberg

KANSEN VERZILVEREN
Al deze trends en ontwikkelingen bieden uitdagingen, maar ook kansen. Die kansen gaan we
verzilveren met dit economisch programma. Veel inzichten en ideeën over onze economie staan al in
onze Economische visie en de Economische uitvoeringsagenda. Het Economisch programma dat je
nu voor je hebt, maakt het concreet. Gemeente Hardenberg, ondernemers en onderwijsinstellingen

Hein Dijkstra, voorzitter
Werkgeversberaad Hardenberg

gaan hiermee samen aan de slag, opgavegericht. Want verandering ontstaat door: weten waar we mee
bezig zijn, dat slim aanpakken en het vervolgens doen. Gewoon doen. Dat kunnen we in Hardenberg.

WAAR STAAN WE NU?
Hardenberg blinkt uit in verscheidenheid, het is het
fundament van onze economie. Onze 4.200 bedrijven
bieden samen 24.500 arbeidsplaatsen, verspreid
over vele sectoren. Wel zijn er sectoren die qua
werkgelegenheid de boventoon voeren: 61 procent van
de banen komt uit de maakindustrie, vrijetijdseconomie,
agro-food, zorg en handel. Ook qua landschap en
ligging is Hardenberg divers. We behoren tot de grotere
buitengebiedsgemeenten van Nederland. We hebben
de Vecht en het Vechtdal, natuur, bossen en landbouw.
Hardenberg ligt centraal tussen Drenthe, Twente en
Duitsland met aansluitingen via filevrije N-wegen en
rechtstreekse spoorverbindingen. Wat ons bindt, is ons
karakter. We hebben het lef te ondernemen, werken
samen, trekken samen op, kennen elkaar en gunnen
elkaar het werk. We doen wat we zeggen en zeggen wat
we doen. Afspraak is afspraak. Onze beroepsbevolking
werkt hard, is nuchter en is goed in het maken van
dingen. Dat kan zomaar eens de reden zijn dat we amper
verloop hebben onder de bedrijven: bedrijven zitten
goed in Hardenberg.
We hebben dan ook een prettig ondernemersklimaat in
Hardenberg. Daar hebben ondernemers, overheid en
onderwijs hard aan gewerkt samen. Te beginnen met
het Ondernemershuis voor het Vechtdal, dat samen
met Vechtdal Projecten ondernemers ondersteunt in
hun succes. Startershuis DOEN! biedt samen met het
Alfa- college ondersteuning aan de jonge ondernemers.
Ook daarbuiten doen we er alles aan elkaar te vinden en
versterken. Bijvoorbeeld bij Ambassadeurs Hardenberg,
industriekringen, Werkgeversberaad Hardenberg en
Ondernemersclub HHC.
Kennis delen, verbinden en innoveren zijn speerpunten.
Dat doen we met events en diensten van Ondernemershuis
voor het Vechtdal, Startershuis DOEN! en Kennispoort
Regio Zwolle. Ook heeft de gemeente netwerkregisseurs
die van gevestigde ondernemers horen wat er speelt.
Die informatie gebruikt de gemeente voor haar beleid.
Op regionaal niveau acteert Hardenberg binnen de
Regio Zwolle, de regio die de derde plaats heeft in het
landelijke overzicht van economische toplocaties van
Nederland. Onderdeel van deze regio is Kennispoort
regio Zwolle, waar ondernemers terecht kunnen voor
innovatievraagstukken. Met Dutch Techzone ten slotte,
werkt Hardenberg samen met Hoogeveen, Coevorden
en Emmen aan de economische structuur en nieuwe
banen.

Kennis delen, verbinden
en innoveren zijn speerpunten.
Dat doen we met events en
diensten van Ondernemershuis
voor het Vechtdal, Startershuis
DOEN! en Kennispoort
Regio Zwolle.

MEER DAN ALLEEN ECONOMIE
Economie is vervlochten met wonen, leren en recreëren. Die basis moet op orde zijn. Betaalbare
woningen in fijne woonwijken, goed onderwijs op leuke scholen en een sterk verenigingsleven bij
ambitieuze (sport)clubs. In dit economisch programma behandelen we ook onderwijs en de profilering
van Hardenberg. En naast dit economisch programma werkt de gemeente aan programma’s over
wonen, speerpuntensectoren (vrijetijdseconomie en agro) en duurzaamheid.

ONDERNEMERSHUIS VOOR HET VECHTDAL
Vanuit de gedachte ‘Samen staan we sterk’ kunnen ondernemers bij
Ondernemershuis voor het Vechtdal alles vinden om hun succes te vergroten:
informatie, onderwijs en advies bij ondernemersvraagstukken bijvoorbeeld. Het
Ondernemershuis legt verbindingen tussen bedrijven onderling en bedrijven en
instellingen. Bijvoorbeeld om te innoveren.

FEITEN & CIJFERS
ECONOMIE
HARDENBERG

STARTERSHUIS DOEN!
Startershuis DOEN! ondersteunt startende ondernemers. Het Startershuis
focust op uitvalpreventie en op snelle groeiers. Doel van de uitvalpreventie
is meer bedrijven behouden. Nu stopt nog 40 procent van de starters binnen
5 jaar. De hulp voor snelle groeiers is specifiek voor bedrijven die de potentie
hebben om binnen 3 tot 5 jaar een stevig mkb-bedrijf te zijn. Van start-up naar
scale-up.

•
•
•
•
•

61.000 inwoners
4.200 bedrijven
24.500 arbeidsplaatsen
70 startende bedrijven per jaar
Streekfunctie voor 200.000 		
inwoners
• Economisch koploper
van grensgemeenten
• Koploper uitgifte bedrijventerreinen in Overijssel

KENNISPOORT REGIO ZWOLLE EN DRENTHE
Kennispoort helpt innovatieve diensten, producten en processen realiseren.
Ondernemers in Regio Zwolle en de regio van Dutch Tech Zone (Hardenberg,
Hoogeveen, Coevorden en Emmen) krijgen concreet onafhankelijk advies om
innovaties in de praktijk te brengen. Van ondersteuning bij een businessplan
tot hulp bij financiering.

REGIONAAL BUREAU ZELFSTANDIGEN
Bij het Regionaal bureau zelfstandigen zijn bedrijfsadviseurs beschikbaar die
bestaande en startende ondernemers verder helpen. De hulp is bijvoorbeeld
voor starters die vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf beginnen, voor
ondernemers die behoefte hebben aan een tijdelijke uitkering, voor ondernemers
die bedrijfskapitaal nodig hebben om hun bedrijf te (her)financieren of voor
ondernemers die schuldsanering of bedrijfsbeëindiging overwegen.

HOGE SCORE
BREDE WELVAART
De
brede
welvaartsindicator
meet de immateriële welvaart die
inwoners ervaren. Denk daarbij
aan gezondheid, veiligheid, sociale
connecties, wonen en de balans
tussen werk en privé. Als Regio
Zwolle wordt afgezet tegen de
twaalf provincies, staan we op
de derde plek. Alleen in Zeeland
en Drenthe is de brede welvaart
hoger. We scoren vooral goed op
de balans tussen werk en privé,
sociale contacten en veiligheid.

DE ARBEIDSMARKT VERANDERT, HIERMEE
MOETEN WE REKENING HOUDEN
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De komende jaren is er door de economische groei veel vraag naar
arbeidskrachten. Die arbeidskrachten doen deels bestaand werk en
deels ‘nieuwe functies’. Op de langere termijn winnen die ‘nieuwe
banen’ terrein, als gevolg van robotisering en technologisering. De
verwachting is dat banen meer en meer veranderen en bedrijven
daarom andere vaardigheden van medewerkers verwachten.

ACTIELIJN 1

Bijvoorbeeld: de lopendebandmedewerker
van nu, bedient straks robots. Dat vraagt om
flexibiliteit en ontwikkeling.

CIRCULAIRE ECONOMIE ALS
ECONOMISCHE KANS
In de circulaire economie worden grondstoffen en producten hergebruikt. Dat voorkomt waardevernietiging en haalt de optimale
mogelijkheden uit schaarse grondstoffen. Dat draagt niet alleen bij aan
de omgevingskwaliteit van Hardenberg, het zorgt ook voor economische
groei en meer werkgelegenheid. Het hergebruiken van grondstoffen
voor de vervaardiging van nieuwe producten vraagt namelijk om
nieuwe businessmodellen en producten. En dat biedt groeikansen
voor de Hardenbergse economie.
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Kortom, of het nu gaat om klimaatverandering,
hergebruik of duurzame energie, de circulaire
economie is een kans voor creatieve
ondernemers.

DOELEN
•	Hardenberg is de mkb-vriendelijkste
gemeente van Nederland, voor
bestaande en nieuwe bedrijven
•	Hardenberg is de plek om duurzaam
te ondernemen, in alle branches
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Terwijl landelijk de economie aantrekt, blijven werkloosheid
en werkgelegenheid in Hardenberg onveranderd. Stabiliteit
is goed, maar groei is beter. Onze ambitie is dan ook om
nieuwe economie te creëren in Hardenberg. Het middenen kleinbedrijf (mkb) is daarvoor een belangrijke motor. Ons
mkb is goed voor 60 procent van de werkgelegenheid. Het
overgrote deel van onze banen, omzet en inkomen ontstaan
dus uit hun ondernemerschap. Als deze bedrijven zichzelf
opnieuw uitvinden en vernieuwen, lef tonen en ondernemen,
verspreidt hun succes zich straks als een olievlek over
Hardenberg en omgeving. Daarom zetten we bij het creëren
van nieuwe economie in op het mkb. Dat doen we samen
met bestaande ondernemers en nieuwe bedrijven. Én met
starters, want starters zijn mkb-ondernemers in de dop.
Jaarlijks krijgt Hardenberg er 70 nieuwe starters bij. Dat is
allemaal potentiële werkgelegenheid.

GEMEENTE HARDENBERG,
DE MKB-VRIENDELIJKSTE GEMEENTE

Contact

Daarnaast willen we ondernemers helpen om van de nieuwste ontwikkelingen en
kansen te profiteren. Daarbij gelden onze 5 beloften als uitgangspunt.

• Bereikbaarheid: ‘Hardenberg timmert aan de weg’
• Samenwerken: ‘Samen de schouders eronder’
•	Innovatie: ‘In de regio Hardenberg kun je alles maken’
• Ruimte: ‘Hier krijg je de ruimte’
•	Optimaal contact met ondernemers: ‘Snelle antwoorden.
Duidelijke taal’

•	Hardenberg is koploper in innovatie,
ook op het gebied van robotisering en
technologisering
•	Kansrijke ontwikkelingen, uitbreidende
bedrijven, nieuwe bedrijven en snelle
groeiers creëren werkgelegenheid die
aansluit op het opleidingsniveau van
inwoners

ONTWIKKELINGEN WAARMEE WE REKENING
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ACTIELIJN 2

DOELEN

MOETEN HOUDEN IN ONZE AMBITIE OM

•	Iedere inwoner van Hardenberg die kan
werken, werkt
•	De werkloosheid in Hardenberg is
in 2025 - 2030 lager
•	Inhoud en niveau van opleidingen
sluiten aan bij de behoefte van bedrijven
•	In de behoefte die Hardenbergse
bedrijven hebben aan medewerkers
wordt voorzien

WERKNEMERS IN HARDENBERG TE KRIJGEN
EN TE HOUDEN ZIJN
•	een leven lang leren (werknemers blijven zich ontwikkelen,
omscholen en bijscholen);
•	balans tussen werk en privé (werknemers werken om te leven);
•	engagement (werknemers werken vanuit intrinsieke motivatie);
• zingeving (werknemers doen werk dat ‘ertoe doet’).

HARDENBERG VERVULT EEN REGIONALE WERKGELEGENHEIDSFUNCTIE
De werkgelegenheid in Hardenberg is een regionale aangelegenheid. Een deel van onze inwoners werkt buiten onze
gemeente en andersom wordt een deel van de banen in onze gemeente ingevuld door inwoners van omliggende
gemeenten.
In totaal worden circa 7.800 van de 24.500 banen in Hardenberg ingevuld door arbeidskrachten van buiten onze
gemeente. Andersom reizen 13.250 inwoners van Hardenberg naar een andere gemeente voor hun werk. Er zijn dus
meer Hardenbergers die buiten de gemeente werken dan inwoners van andere gemeenten die in Hardenberg werken.
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Niet alleen de vraag naar personeel groeit en verandert, ook moeten vacatures sneller en flexibeler worden ingevuld.
Dat vraagt om snelle en flexibele opleidingen en een leven lang leren. Met flexibel onderwijs bevorderen we doorstroom
en zijinstroom. De oplossing ligt dus in een samenspel van bedrijven, onderwijs en de gemeente.
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De arbeidsmarkt kampt nu al met krapte en als de economie groeit, wordt het nog complexer om goed personeel te
vinden. Onze ambitie is daarom dat we in Hardenberg voor iedere baan de juiste professional, vakman of medewerker
vinden.

Opleidingsniveau inwoners Hardenberg (%)

2005

Werkloosheid inwoners Hardenberg naar
opleidingsniveau (%)

De beroepsbevolking groeit, maar tegelijkertijd ontgroent en vergrijst Hardenberg langzaam. Dus staan we met zijn
allen voor de taak om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en houden én om nieuwe werknemers naar
Hardenberg te trekken. Ook focussen we ons op nieuwe aanwas; de kinderen van nu zijn in 2030 onze werknemers.
Opvallend is dat inwoners van Hardenberg wel willen pendelen voor werk buiten de gemeente, maar inwoners van
omliggende plaatsen niet willen pendelen voor werk ín Hardenberg. Die twee bewegingen moeten we keren, want we
missen werknemers, vooral voor functies op mbo-of hoger niveau.

IN HARDENBERG DOEN WE ONS WERK GOED

Dat is een uitdaging, want het opleidingsniveau in Hardenberg zelf is relatief laag. Wat scheelt, is dat Hardenberg een
typische mbo-regio is, waardoor we veel mbo’ers nodig hebben. De werkloosheid onder mbo’ers is dan ook laag, maar
die onder de lbo’ers is te hoog.

De Hardenbergse bevolking heeft een stevige en nuchtere werkhouding en vindt het ‘heel gewoon’ om het werk goed
te doen. We hebben betrokken werknemers die de schouders eronder zetten en de handen uit de mouwen steken. We
hebben aandacht voor collega’s en nemen verantwoordelijkheid.

DE WAARDE VAN INTERNATIONAAL
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ACTIELIJN 3

ZAKEN DOEN
Internationals, oftewel bedrijven die over de landsgrenzen zaken doen, groeien twee keer zo snel als
bedrijven die in eigen land blijven. Niet gek natuurlijk,
want wie de grens over gaat, heeft een groter
werkgebied en dus meer potentiële klanten. Werk je
vanuit Hardenberg met een straal van 100 kilometer,
dan levert dat een werkgebied met 7,5 miljoen
inwoners op. Bij een straal van 150 kilometer zijn dat
23 miljoen inwoners en bij een straal van 200 kilometer,
maar liefst 36,5 miljoen inwoners.

DOELEN
•	Vanwege de duidelijke streekfunctie is Hardenberg
de hotspot voor de regio
•	Hardenberg is een onmisbare speler in
de regio
•	Meer Hardenbergse bedrijven internationaliseren
•	Bedrijven, onderwijs en overheid in Hardenberg
werken ‘grenzeloos’ samen qua sectoren,
omgeving, afzetgebied en disciplines

..

Innovatie, kennisdeling, bereikbaarheid, internationalisering en profilering: allemaal doelen die samenhangen met
economische groei en die we een stuk makkelijker bereiken wanneer we over onze grenzen kijken en als regio optrekken.

INTERNATIONAAL GEORIENTEERDE

Daarom hebben we de ambitie om vanuit Hardenberg ‘grenzeloos’ samen te werken.

BEDRIJVEN

Voor kennisdeling en innovatie haken we aan bij de Regio Zwolle, met initiatieven als Kennispoort. Voor het creëren van
banen zijn we samen met Hoogeveen, Coevorden en Emmen actief binnen Dutch TechZone.

•	hebben een grotere overlevingskans;

Samenwerking zien we breder dan alleen elkaar opzoeken en samen zaken doen. We gaan voor een ‘coalition of the

•	herstellen sneller van een crisis;

willing’, met commitment vanuit overheid, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen gaan we
uitdagingen aan. Willen we de verbinding tussen Hardenberg en Amersfoort verbeteren, hbo’ers en wo’ers aantrekken,
een inclusieve samenleving nastreven waarin iedereen mee kan doen of het tekort aan vakmensen oplossen? Allemaal
vraagstukken waar we samen veel sneller een antwoord op hebben.
Duitsland is naast de deur, maar de landsgrens vormt voor ondernemers een drempel. Dat blijkt ook uit cijfers: in de
periode 2012 - 2016 is het aantal exporterende bedrijven in Hardenberg gedaald. We willen de gevoelsmatige drempel
die ‘het buitenland’ vormt, verlagen. Je afzetmarkt vergroot als je onze buren meerekent. En de weg is, letterlijk en
figuurlijk, vrij. Denk maar aan onze aansluiting op de internationale handelsroute Emmen-Bremen. Wederkerigheid
staat in al onze samenwerkings-verbanden voorop; Hardenberg heeft de regio niet alleen nodig om onze eigen
Hardenbergse ambities te realiseren, de regio heeft ons ook nodig. Wij vervullen onze streekfunctie met plezier, trots
en verantwoordelijkheidsgevoel.

•	realiseren 10% werkgelegenheidsgroei door
import en export (t.o.v. 3% anders);
•	hebben arbeidsplaatsen met een hogere
arbeidsproductiviteit;
•	bieden constantere werkgelegenheid;
•	zijn innovatiever (26% van internationaal actieve
midden- en kleinbedrijven introduceerde
innovaties, tegenover 8% van de bedrijven die
alleen in eigen land opereren);

STATUS
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ACTIELIJN 4

Het Economisch Programma Hardenberg is geen
statisch document. De basis die je nu voor je hebt,
leggen we voor aan ondernemers en afgevaardigden
uit het onderwijs. Van hen horen we wat hun
behoeften en vragen zijn. Aan de hand daarvan
maken we het programma compleet. En samen
komen we op ideeën voor concrete projecten, pilots
en maatregelen om de doelen te bereiken die in dit
programma staan. Daarna voeren overheid,
ondernemers en onderwijs de projecten samen uit.

DOELEN
•	Hardenberg is authentiek, uniek en bekend
•	Onze ondernemers zijn de trotse ambassadeurs van
Hardenberg en andersom
•	Het hele jaar door zijn er sfeer, beleving, activiteiten
en evenementen in Hardenberg, met daarop
afgestemd de winkelopenstelling
•	Hardenberg is goed bereikbaar, zowel fysiek
als digitaal

Om de Hardenbergse economie te versterken, hebben we mensen nodig. Consumenten, werknemers, investeerders
en ondernemers. Die komen en blijven alleen als ze Hardenberg kennen als een plek met kwaliteiten en kansen. Dat
we die hebben, weten wij - onze top 100 bedrijven draait mee op het niveau van Regio Zwolle - maar anderen vaak
nog niet. Economisch geograaf Gert-Jan Hospers noemt Hardenberg een ‘verborgen kampioen’. Dus we moeten laten
zien wat hier ‘te koop’ is.

Een stabiele economie, goede voorzieningen, prachtige natuur, centrale ligging,
prima bereikbaarheid en een rijk verenigingsleven.
En ‘last but not least’: goed volk.

WIJ HEBBEN ER ZIN IN, DOET U MEE?

Hardenberg is trots op zijn mensen. En terecht. We hebben 4.200 ondernemers met prachtige bedrijven en 61.000
inwoners. We werken lokaal, regionaal, landelijk en internationaal. Overal kennen ze ons als harde werkers, mensen die
doen wat ze zeggen. We zijn nuchter en toegankelijk. Wij verspillen onze energie niet aan dikdoenerij, wij doen gewoon
ons werk. Dat arbeidsethos en die betrouwbaarheid, die wij zo normaal vinden, maken ons juist bijzonder. Wij kennen
onze kwaliteiten al. Nu moeten we ze nog durven tonen. De beste ambassadeurs zijn de ondernemers zelf.

De ambities en doelen in dit economisch programma voor Hardenberg willen we met zijn allen opgavegericht aanpakken.
Dat kunnen we alleen als ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken. Vanuit ons netwerk aan de economie
bouwen dus. Met stevige coalities werken aan de uitdaging. Door gezamenlijk te bewegen maken we het verschil.
De gemeente stelt financiële middelen beschikbaar. Wij hebben er zin in en nodigen iedereen van harte uit om mee te
denken - en vooral - mee te dóen.

WWW.HARDENBERG.NL

