Economische visie
Regio Hardenberg 2020
De BV Nederland bevindt zich al een aantal jaren in een economische crisis. Waar het in 2008 begon als een financiële
crisis, kunnen we met de wetenschap van nu zeggen dat de crisis inmiddels op vele fronten zichtbaar en merkbaar is. De
economische situatie is het afgelopen jaar niet verbeterd en het perspectief voor veel mensen daardoor evenmin. Deze
gevolgen doen zich uiteraard ook voor in Hardenberg. De vastgoedmarkt stagneert, het aantal faillissementen neemt
toe en de werkloosheid loopt op. Bij het werkgeversberaad roept dit vragen op als waar gaan wij in 2020 in de regio
Hardenberg ons brood mee verdienen? Waar zit de werkgelegenheid en de verdiencapaciteit? En wat is er nodig om
ondernemers in de regio Hardenberg te laten floreren en excelleren?
In deze economische visie is hiervoor een eerste aanzet gegeven. De aanzet is het resultaat van verschillende werksessies
binnen het werkgeversberaad. Daarbij zijn trends en ontwikkelingen bekeken en is de bestaande productiestructuur tegen het licht
gehouden. Vervolgens zijn een drietal kansrijke speerpunten voor de economie van de regio Hardenberg benoemd.
Het werkgeversberaad wil als vervolg op deze visie met vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven en kennisinstellingen in gesprek om de koers voor de regio Hardenberg
de komende jaren uit te zetten.
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Profiel van de regio Hardenberg
Om te weten waar je heen wilt gaan is het van belang te weten wie je bent. Een belangrijke
vraag daarbij is hoe de huidige economische structuur van de regio Hardenberg eruit ziet. Wat
zijn onze sterke punten en in welke onderdelen scoren we minder? Daarnaast is het van belang
te weten welke economische en demografische ontwikkelingen op ons afkomen? En welke
sociale, technologische, ecologische (duurzaamheid) en politieke ontwikkelingen ons zullen gaan
beïnvloeden? Waar liggen voor ons kansen en waar bedreigingen?

EConomische structuur

Woon- en leefmilieu

Bij de economische structuur kun je denken aan
vragen als: wat zijn de economische prestaties van
onze bedrijven, hoe ziet de economische ontwikkeling
eruit, op welke wijze is er sprake van onderlinge
bedrijfsrelaties, hoe staat het met het innovatieve
karakter en wat is de waarde die het bedrijfsleven
weet toe te voegen aan ingekochte goederen? Voor
deze indicatoren is op gemeenteniveau echter slechts
beperkte informatie voor handen. Op basis van de
sectorstructuur is wel aan te geven welke sectoren
sterk vertegenwoordigd zijn in relatie tot bijvoorbeeld
de regio of landelijk. In vergelijking met de regio Zwolle
en Nederland zijn de sectoren landbouw, industrie en
toerisme & recreatie meer bepalend voor de economie.
In deze productiesectoren is circa 40% van de banen
vertegenwoordigd. De regio Hardenberg onderscheidt
zich hierin ook van het profiel van de regio Zwolle.

De regio is weliswaar relatief dunbevolkt maar heeft
een zeer prettig woon- en leefklimaat. Een aantal delen
(Vechtdal en Reestdal) heeft een hoge landschappelijk
waarde. Veel toeristen verblijven graag in deze
gebieden. De waardering van de bevolking is hoog en er
is sprake van sociale cohesie. De kern Hardenberg heeft
een streekfunctie en ligt geografisch in het midden van
de steden Zwolle, Almelo en Emmen. In de regio Zwolle
is de gemeente als enige gelegen aan de Duitse grens.

Demografische ontwikkeling en
sociaal economische index
De bevolking van de regio Hardenberg is de afgelopen
gegroeid en zal dat in de aankomende decennia
blijven doen. De gemeente Hardenberg is overigens
de enige grensgemeente in Nederland waar de
bevolking nog lange tijd blijft groeien. De samenstelling
van de bevolking zal echter aanzienlijk veranderen.
Het aandeel ouderen neemt fors toe waardoor de
omvang van de beroepsbevolking zal stabiliseren
en vervolgens zal gaan dalen. Het opleidingsniveau
van de beroepsbevolking ligt vooral op middelbaar
onderwijsniveau. Het aandeel hoger opgeleiden is
relatief beperkt. De werkloosheid is het afgelopen half
jaar snel opgelopen maar ligt op een gemiddeld niveau.

Trends en ontwikkelingen
Technologische, sociale, ecologische en politiek
ontwikkelingen zullen ons beïnvloeden. Dit kan op een
positieve wijze (kans) maar ook negatief uitpakken
(bedreiging). Lukt het om onze sterke punten te
benutten en kansen te verzilveren? Een kans is
bijvoorbeeld de focus op preventie in de zorg in relatie
tot ons prettige woon- en leefklimaat, de aandacht
voor streekproducten of de focus op technologische
ontwikkeling en onze maakindustrie. Ontwikkelingen
(al dan niet politiek gestuurd) als schaalvergroting en
concentratievorming zijn te zien als bedreigingen. De
beoogde sluiting van de TBS kliniek Veldzicht, die
gelukkig van de baan is, is daar een voorbeeld van.
Voorkomen moet worden dat de regio Hardenberg in
een neerwaartse spiraal terecht gaat komen. Daarvoor
is het belangrijk een sense of urgency te benoemen als
regio.
Om focus aan te brengen in de discussie waar we ons
op moeten richten hebben we een drietal speerpunten
benoemd. Daarbij hebben we niet alleen gelet op wie
we zijn en wat er op ons af gaat komen maar ook of we

kansen en relaties zien tussen de speerpunten. De drie
speerpunten van Hardenberg zijn:
• Van landbouw tot agri-business
• Naar een kwalitatief hoogwaardige maakindustrie
• Ontdek, beleef en geniet
In de volgende hoofdstukken zullen we deze
speerpunten nader toe lichten. De randvoorwaarden
die nodig zijn om het aanwezige economisch
potentieel te benutten en Hardenberg nog beter op
de kaart te zetten willen we gaan uitwerken in een
uitvoeringsagenda. Hiervoor willen we in gesprek
gaan met vertegenwoordigers uit de sectoren. In een
tweede sessie willen we met vertegenwoordigers uit
de drie sectoren om tafel om de relatie en kansen op
kruisbestuiving tussen de sectoren te bespreken.
Met het benoemen van bovenstaande speerpunten
proberen we focus aan te brengen. Dit neemt niet weg
dat er ook kansen ontstaan in andere sectoren. Zo zal
zorg een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Tussen
zorg en platteland, zorg en vrijetijdseconomie en zorg
en techniek ontstaan nieuwe relaties en zullen zich
kansen voordoen. We zien kansen in de preventiekant
van zorg waarbij ons prettige woon- en leefklimaat een

grote rol kan spelen. Vitaal Vechtdal is hier een goed
voorbeeld van. Daarnaast is de nieuwbouw van het
ziekenhuis van de Saxenburgh Groep van groot belang
voor de economie en het beoogde gezondheidspark.
Ook innovatie op het terrein van domotica is kansrijk
waarbij de behoeften van de mensen centraal staan.
Vakantiedialyses zijn een goed voorbeeld van de relatie
met toerisme. De zorgsector is goed voor ruim 3.500
banen in 2012. Het aantal arbeidsplaatsen is sinds 2005
bovendien met 20% gestegen. Een groeisector dus.

Van Landbouw
tot Agri-business
Hardenberg is een van de grotere
plattelandsgemeente in Nederland. De
landbouw is hier met recht een sector van
economische betekenis. Dit blijkt uit de
cijfers: de landbouw was in 2012 goed voor
8% van de banen in de regio. Toch is er
reden tot zorg omdat de werkgelegenheid
sinds 2005 met 10% is gedaald. Daarnaast
komen er nogal wat ontwikkelingen op
de landbouw af. De sector is volop in
beweging. De regio is vooral sterk als
producent. Toelevering en verwerking
vindt minder plaats. Het is van belang
het economisch potentieel van de regio
Hardenberg als landbouwcentrum op zijn
minst te behouden en te streven naar een
hogere toegevoegde waarde voor de sector.
Dit kan onder meer door meer focus te
leggen op agro-business.
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Naar een
kwalitatief
hoogwaardige
maakindustrie
Hardenberg is van oudsher goed in
dingen maken. Dit blijkt uit de cijfers: de
maakindustrie was in 2012 goed voor ruim
14% van de banen in de regio. Toch is er
reden tot zorg: in 2005 was dit nog 16%. Het
aantal bedrijven is stabiel gebleven. Het kan
dus beter en wellicht ook met meer focus op
innovatie. Op deze manier kan het
economisch potentieel van de regio
Hardenberg als maakregio op zijn minst
behouden blijven en nog verder worden
uitgebouwd. Daarvoor zijn er volop
mogelijkheden.
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Met zijn Vecht en Reestdal en het groene
buitengebied heeft de regio Hardenberg
sterke troeven in handen. Het is een regio
waar je graag wilt wonen, werken en
verblijven. De regio kan zich meten met
andere regio’s maar is minder bekend bij
het grote publiek. Daar moet verandering in
komen. De vrijetijdseconomie is goed voor
1.600 banen (8% van de banen) in 2012. Het
aantal aan toerisme gerelateerde banen is
overigens veel groter.
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