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Bredase economie in zwaar 
weer, voorzichtig herstel ver-
wacht voor tweede helft 2013 

De Bredase economie heeft in 2012 last gehad van de economische crisis. Voor 

het eerst sinds 2005 is de werkgelegenheid in Breda gedaald; in één jaar tijd 

zijn er 2.900 banen verloren gegaan. Vooral in de horeca, gezondheids- en 

welzijnszorg en de overheid was het banenverlies groot. Het gevolg is een 

toename van de werkloosheid met 1.000 personen (+20%) tot 6.000, de 

jeugdwerkloosheid nam zelfs met 51% toe. Het vertrouwen van producenten 

en consumenten is het afgelopen jaar verder afgenomen. De gevolgen van de 

crisis voor de Bredase vastgoedmarkt zijn vraaguitval, toenemende leeg-

stand en onder druk staand prijsniveau. Ondanks alle negatieve ontwikkelin-

gen waren er ook lichtpuntjes in 2012. In een aantal sectoren, zoals advisering 

en onderzoek, zakelijk dienstverlening en onderwijs groeide het aantal banen 

nog wel. Bredanaars worden steeds ondernemender, het aantal bedrijfsves-

tingen is met 4% toegenomen. Het leegstandsniveau in Breda van kantoren 

en winkels ligt onder het landelijke gemiddelde. 

Ook 2013 zal voor de Bredase economie een zwaar jaar worden. De Economische 

Barometer Breda komt voor 2013 uit op een onvoldoende: 5,4. In 2013 wordt een 

verdere stijging van de werkloosheid van 11% verwacht. De werkloosheid komt 

daarmee op het niveau van 2003. Het negatieve sentiment van de Bredase 

ondernemers vertaalt zich in een verdere daling van de 

werkgelegenheid. Een duidelijk herstel van de vastgoed-

markt is nog niet te verwachten in 2013.  Positief voor 

Breda blijven het aantrekkelijke vestigingsklimaat en 

het goed opgeleide arbeidaanbod.  Met deze 

gunstige uitgangspositie kan Breda profiteren van 

een beginnend economisch herstel dat zich naar 

verwachting de tweede helft van 2013 in zal zetten.
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De Nederlandse economie: Wennen aan lagere groei

De Rabobankvisie op 20131 laat zien dat de Nederlandse economie ook in 2013 nauwelijks groeit. De omvang van  

ons Bruto Binnenlands Product (BBP) is eind volgend jaar nog steeds kleiner dan voor de crisis die in 2008 begon.  

De economische groei moet in 2013 volgens de Rabobank uitsluitend van het buitenland komen, want in Nederland 

zetten bezuinigingen de binnenlandse bestedingen verder onder druk. Per saldo neemt de economische activiteit in 

ons land nauwelijks toe. De Rabobank noemt 2013 het jaar, dat de Nederlandse economie  zeer geleidelijk uit het dal 

zal klimmen.

In deze barometer wordt het beeld geschetst van de Bredase economie. Daarnaast gaat er speciale aandacht uit naar 

de zorgeconomie. De afgelopen jaren is de zorgeconomie uitgegroeid tot één van de belangrijkste economische 

sectoren in Breda. Het aantal vestigingen in Breda is in tien jaar tijd verdubbeld en de groei van het aantal banen was 

ruim drie keer zo groot als de totale werkgelegenheidsgroei. De toenemende vraag naar zorg en het thema gezondheid 

bieden aantrekkelijke kansen voor Breda om hiervan economisch te profiteren. Met het uitbouwen van de kansen van 

de zorgeconomie kan nieuwe werkgelegenheid gecreëerd worden, bedrijven worden aangetrokken en de productie-

structuur van Breda versterkt worden. 

Werkgelegenheid Breda

Bredase werkgelegenheid daalt in 2012 met 2,7% 

In de periode 2011-2012 is de werkgelegenheid in Breda 

gedaald met bijna 2.900 banen. Dat is een daling van 2,7%.  

De werkgelegenheid komt daarmee op 102.234 banen.  

Deze daling heeft zich vooral voorgedaan in de horeca.  

In West-Brabant daalde de  werkgelegenheid met 2,3%.  

Ter vergelijking landelijk bedraagt de terugloop in dezelfde 

periode 0,7%.

Nog altijd een toename van het aantal vestigingen

In de periode 2011-2012 is het aantal vestigingen met bijna 

600 toegenomen (4%) tot 14.713. Dit is het gevolg van een 

toenemend aantal eenmansbedrijven. Het aantal bedrijven 

met 2 of meer werknemers 

daalt of blijft constant.

Meeste mensen werkzaam 

in de gezondheids- en 

welzijnssector

In Breda zijn in 2012 de meeste 

mensen werkzaam in de ge- 

zondheids- en welzijnssector: 

16.982 (ofwel 17%). Er is ten 

opzichte van 2011 – toen dit 

ook de sector met de grootste 

werkgelegenheid was – wel 

sprake van een daling met ruim 

800 personen.  De sectoren 

advisering en onderzoek en 

detailhandel zijn nummer 2 en 

3 qua grootte, met respectieve-

lijk 10.256 en 10.217 banen 

(beiden 10%). In de horeca 

heeft zich in 2012 de grootste 

daling van de werkgelegenheid 

afgetekend: -1.200.  

1   Rabobank, Visie op 2013, november 2012.
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Werkgelegenheidsontwikkeling

Hier tegenover staan positieve 

ontwikkelingen in sectoren 

waar de werkgelegenheid nog 

is toegenomen. Het gaat dan 

om de sectoren advisering en 

onderzoek, overige zakelijke 

dienstverlening, onderwijs en 

detailhandel. Dit is niet vol- 

doende om de daling in de overige 

sectoren te compenseren.

Starters 

In 2012 zijn in Breda 2.200 nieuwe bedrijven gestart. Een kwart van de nieuwe 

bedrijven houdt  zich bezig met advisering, onderzoek en specialistische zakelijke 

dienstverlening. Vier van de vijf startende bedrijven (1.776 van de 2.200) is een 

eenmansbedrijf. 

Speerpuntsectoren Breda

Breda kent een aantal speerpuntsectoren, waarin extra kansen voor economische ontwikkeling worden onderkend 

en gestimuleerd. Het gaat dan om de sectoren Logistiek, Zorgeconomie, Creatieve industrie, Beeldcultuur en 

Onderwijs. Gezamenlijk zijn deze sectoren in 2012 goed voor 47% van de werkgelegenheid in de stad. In elk van deze 

sectoren heeft zich in de afgelopen jaren een forse werkgelegenheidsgroei  voorgedaan. Ondanks de werkgelegen-

heidsdaling die zich op onderdelen aftekent  in 2012,  wordt verwacht  dat ook in de komende jaren nog voldoende 

groeipotentie aanwezig blijft. 

Logistiek 

Logistiek is van oudsher een sterk ontwikkelde sector in West-Brabant.  In mei 2012 is  West-Brabant door de logistieke 

branche wederom uitverkoren tot logistieke hotspot nummer 1 van Nederland. Met onder meer de toewijzing van het 

Logistiek Topinstituut Dinalog en de Supply Chain Campus vervult Breda daarbij steeds meer de functie van kennis-

centrum. Dit wordt ondersteund door de kwaliteit van het onderwijsaanbod in Breda.  Uit zowel de Nationale 

Studentenenquête 2012, als  Keuzegids HBO 2013 komt de opleiding Logistiek aan NHTV in de eigen categorie als beste 

van Nederland naar voren. Bij de opleidingen Logistiek & Economie (LE) en Logistiek & Technische Vervoerskunde (LTV) 

scoort de NHTV in beide categorieën het hoogst.  Ondanks een daling in het afgelopen jaar met 4% is de werkgelegen-

heid sinds 2005 toegenomen met 18%. In 2012 waren er bijna 13.000 mensen werkzaam. 

Zorgeconomie

Zorgeconomie – het thema van dit jaar – omvat naast de gezondheidszorg (cure & care) ook de subsectoren handel, 

diensten, productie en instituties (verzekeraars). Het is de sector met verreweg de meeste werkgelegenheid. In het 

laatste deel van deze barometer wordt het thema zorgeconomie nader uitgelicht.

Bron: O&I, Vestigingenregister 2012
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Breda 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 groei (%) 2012

Logistiek 10.808 11.641 12.299 12.726 13.093 13.183 13.340 12.772 -4,3%

Zorgeconomie 18.270 19.319 19.762 19.699 19.776 21.037 22.051 21.153 -4,1%

Creatieve industrie 2.205 2.339 2.534 2.668 2.911 3.056 3.179 3.170 -0,3%

Beeldcultuur 1.135 1.158 1.280 1.427 1.646 1.626 1.731 1.809 4,5%

Onderwijs 7.730 7.415 7.706 7.668 8.098 8.305 8.525 8.671 1,7%

Bron: O&I, Vestigingenregister 2012

Willem-Peter Kriek, directievoorzitter Rabobank Breda: “De gezondheidszorg is een belangrijke en dyna-

mische sector in de Nederlandse economie met een bijdrage van 13% aan het Bruto Nationaal Product. De 

vraag naar zorg stijgt ieder jaar. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de vergrijzing van de bevolking 

en door technologische ontwikkelingen. De Rabobank maakt zich sterk voor het stimuleren van innovatie 

en ondernemerschap in de gezondheidssector. Onze kennis van de sector Gezondheidszorg delen we graag 

met onze klanten middels Thema updates, Cijfers & Trends en bijvoorbeeld interessante netwerken.”
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Cees Meeuwis, wethouder werk en ondernemen: “Het aantal startende bedrijven groeit al jaren. We 

ondersteunen deze bedrijven graag met coaching en netwerkbijeenkomsten. Maar ook door starters de 

eerste jaren werkunits en werkplekken in de wijk aan te bieden tegen een gunstig tarief, waar zij elkaar 

kunnen ontmoeten en samenwerken. Keijsersmolen is het eerste starters-gebouw dat we in 2013 openen. 

Ons streven is om dit jaar meer panden geschikt te maken.Door efficiënte inzet van maatschappelijk 

vastgoed en de ondersteuning van ondernemerschap in de wijk bieden we bedrijven, groot én klein, een 

kansrijk en inspirerend vestigingsklimaat”.

Creatieve industrie/Beeldcultuur

Binnen de creatieve industrie/beeldcultuur zijn in Breda bijna 5.000 mensen werkzaam. Dat is bijna een verdubbeling 

ten opzichte van 2005. Breda wil zich in het kader van de Brabantse kandidaatstelling als culturele hoofdstad 2018 

profileren op het gebied van beeldcultuur. Daarnaast heeft de Gemeente Breda de Europese leiding over het project 

Value Increase by Visual Design. Dit project geeft een injectie aan de beeldcultuursector (waaronder gaming, animatie 

en multimedia) en draagt hiermee sterk bij aan de internationale profilering van Breda als Stad van de beeldcultuur.

Onderwijs

Het aantal werkzame personen in de onderwijssector groeit de afgelopen jaren gestaag, tot bijna 8.700 in 2012. Met een 

breed aanbod van onderwijsinstellingen is  Breda niet voor niets uitgeroepen tot onderwijsstad. 

 
Arbeidsmarkt Breda

Stijging werkloosheid in 2012 en 2013

Het aantal werklozen komt eind 2012 uit op 

ruim 6.000 personen. De Bredase werkloos-

heid stijgt in 2012 met 1.000 personen 

(+20%). In 2013 wordt een verdere stijging 

van 11% verwacht. Bij een gematigd herstel 

van de economische groei wordt in 2014 

een afvlakking van de werkloosheidsgroei 

verwacht. Vooral bij jongeren (51%) is in 

2012 een stijging zichtbaar. De jeugdwerk-

loosheid stijgt al vanaf juli 2011. Op 

regionaal niveau stijgt het aantal werklozen 

vanaf oktober 2011. De regionale werkloosheid stijgt in 2012 ten opzichte van 2011 met 17%.  Vanaf juni 2011 is een 

toename van de kortdurende werkloosheid zichtbaar (< 6 maanden werkloos). In 2012 ligt de kortdurende werkloos-

heid gemiddeld 250 personen per kwartaal hoger dan in 2011. Dit duidt op een hogere instroom van nieuwe werklo-

zen. Door de relatief lage baankansen als gevolg van een dalende werkgelegenheid en een lagere dynamiek op de 

arbeidsmarkt zal in 2013 de langdurige werkloosheid verder toenemen.

Het CBS ziet in 2012 de landelijke werkloosheid stijgen naar 6,4%. Verder verwacht het CPB in haar prognoses van 

december 2012 een toename van de werkloosheid tot 7,2% van de beroepsbevolking in 2013. Wordt deze ontwikkeling 

doorgetrokken naar Breda, dan stijgt het Bredase werkloosheidsniveau in 2013 naar 7,4%.

Ruimere arbeidsmarkt in 2012 en 2013

In de jaren 2006-2008 was er sprake van een zeer 

gespannen arbeidsmarkt. Vanaf halverwege 2008 

wordt de arbeidsmarkt minder gespannen door 

ondermeer een stijgende werkloosheid en een 

dalend vacature-volume. Vanaf 2009 is er dan sprake 

van een ruimere arbeidsmarkt. In 2012 daalt het 

aantal vacatures substantieel en neemt de werkloos-

heid behoorlijk toe. 
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Kengetallen arbeidsmarkt Breda

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
prognose 

2013
 groei (%) 

2012
groei (%) 

2013

Werkgelegenheid 92.663 93.541 97.960 100.494 102.839 103.385 105.102 102.234 101.400 -2,7% -0,8%

Beroepsbevolking 80.000 84.000 82.000 85.000 85.000 83.000 84.000 84.500 85.000 0,6% 0,6%

Werkloosheid (NWW) 8.722 6.920 5.306 4.657 6.050 5.816 5.013 6.000 6.650 20% 11%

Werklooheids-% 5,6% 5,5% 4,5% 3,6% 4,4% 4,4% 5,4% 6,4% 7,4% 1,0% 1,0%

Bron: O&I, werkgelegenheidsenquête 2012; CBS; CPB;  UWV Werkbedrijf
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In 2013 zal de werkloosheid verder stijgen en zal het aantal vacatures slechts licht toenemen. De stijging van het 

aantal vacatures heeft vooral betrekking op een vervangingsvraag (onder meer door een uitstroom van oudere 

werknemers en verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt). Toch blijft in een beperkt aantal specifieke deel- 

segmenten, zoals bijvoorbeeld in technische- en informatica beroepsgroepen sprake van personeelstekorten.

Beroepsbevolking stijgt tot 2020, 

daarna geringe daling 

Tussen 2000 en 2009 is de Bredase beroeps-

bevolking gemiddeld met 1,5% per jaar 

gestegen tot 85 duizend personen eind 

2009. Door de minder gunstige arbeids-

markt daalde in 2010 de beroepsbevolking 

met 2,4% tot 83 duizend personen. Vooral 

het ontmoedigings-effect was hier debet 

aan (men was minder optimistisch op het 

vinden van een baan). In 2011 en 2012 stijgt 

de beroepsbevolking harder dan werd verwacht tot ruim 85 duizend personen2 . Tot medio 2020 wordt in Breda een 

verdere toename van beroepsbevolking verwacht. Vooral de hogere arbeidsparticipatie van vrouwen zorgt, naast 

demografische ontwikkelingen, voor een toename van de beroepsbevolking. Ook de verhoging van de AOW-leeftijd 

draagt bij aan een groei van de beroepsbevolking. De Bredase beroepsbevolking stijgt tussen 2012 en 2020 met 5%.  

Na 2020 zal er sprake zijn van een geringe daling (0,5%). Op regionaal niveau neemt de beroepsbevolking nauwelijks 

meer toe en zal zij vanaf 2020 gaan krimpen (-4%).

Stijging 45-plussers tot 2020

De arbeidsmarkt gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Tot 2020 neemt het aantal ouderen in de beroeps-

bevolking toe, terwijl het aantal jongeren nauwelijks toeneemt. Tussen 2012 en 2020 stijgt de beroepsbevolking tussen 

45 jaar en 64 jaar aanzienlijk (+13%). Na 2020 is het effect van de babyboomgeneratie voorbij en daalt het aantal 

personen tot het jaar 2030 met bijna 10%. De beroepsbevolking van 25 tot 44 jaar verandert tot 2016 nauwelijks van 

omvang. Daarentegen wordt tussen 2016 en 2030 hier wel een behoorlijke toename verwacht van 9% (+3.800 personen).

Grotere stijging van hoger opgelei-

den dan middelbaar opgeleiden

De Bredase beroepsbevolking stijgt de 

komende jaren vooral bij middelbaar en 

hoger opgeleiden (+10%). Bij lager opgelei-

den treedt een kleine daling op (- 5%). 

Medio 2020 is het aantal hoog opgeleiden 

met 11% gestegen en het aantal mbo’ers 

met 7%. Het aandeel hoog opgeleiden in de 

beroepsbevolking ligt in 2020 hoger dan het 

aandeel mbo-opgeleiden (44% versus 39%).

Producenten- en consumentenvertrouwen
Tweemaal per jaar wordt het producenten- 

en consumentenvertrouwen in Breda 

gemeten. Het Bredase producentenver-

trouwen verslechtert in de tweede helft  

van 2012. De voortdurende onzekerheid 

omtrent de schuldencrisis van de euro-

landen blijft een duidelijke weerslag op de 

stemming van ondernemers houden. 

Ook de dalende wereldhandel en de lage 

binnenlandse consumptieve bestedingen 

drukken het ondernemersvertrouwen. 

2   Het aantal jongeren dat de arbeidsmarkt heeft betreden, was groter dan gebruikelijk (waarschijnlijk jongeren die tijdens de kredietcrisis hebben 

besloten een extra studie te volgen die nu is afgerond). Verder is het aantal oudere mannen op de arbeidsmarkt opvallend toegenomen. Ten slotte 

zoeken mogelijk per huishouden meer mensen een baan om inkomensonzekerheid op te vangen. Het aantal vrouwen dat aangeeft te willen werken, 

is in de tweede helft van 2011 fors toegenomen.
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De landelijke stemming van industriële ondernemers verslechtert vanaf het 2e kwartaal van 2011. De indicator staat 

vanaf juli 2011 negatief en ligt in november 2012 op het laagste niveau sinds eind 2009.

Het producentenvertrouwen van de Bredase ondernemers laat vanaf het 3e kwartaal 2011 een vergelijkbare ontwik-

keling zien. De neergaande beweging werd alleen tijdelijk onderbroken in mei van dit jaar.  De totaalscore van het 

producentenvertrouwen daalt van 6,2 in mei 2011 naar 5,8 in november 2012. Het Bredase producentenvertrouwen 

ligt nu al bijna twee jaar lager dan een 6 3.

Stemming Bredase ondernemers daalt in industrie en groothandel; zakelijke dienstverlening  optimischer

De verdere daling van het Bredase producentenvertrouwen is zichtbaar in twee van de drie onderscheiden sectoren. 

Hierbij scoort de industrie (5,3) slechter dan groothandel/vervoer (5,9).De stemming in de zakelijke dienstverlening is 

voor het eerst sinds mei 2011 weer verbeterd (6,1). Ook de afgelopen jaren waren de ondernemers in de industrie 

pessimistischer dan in de andere sectoren. 

Verslechtering orderportefeuille en orderontvangst 

De verminderde stemming 

onder ondernemers over de 

huidige en de toekomstige 

bedrijfsactiviteit wordt 

vooral bepaald doordat  

zij hun orderportefeuille 

en de  orderontvangst 

slechter beoordelen. 

Daarnaast zijn zij negatiever over de totale markt en de prijsontwikkeling. De industrie scoort op alle drie de fronten 

(bezettingsgraad, huidige en toekomstige bedrijfsactiviteit) een onvoldoende. Bij de groothandel/vervoer verslechtert 

de stemming met name bij de bezettingsgraad en toekomst. In de zakelijke dienstverlening zijn de ondernemers wel 

positief over de bezettingsgraad en de huidige bedrijfsactiviteit.   

 

Consumentenvertrouwen verder verslechterd

De consument was het hele afgelopen jaar erg somber gestemd. Dit vertrouwen van de consument is in december 

2012 verder gedaald. De landelijke indicator van het consumentenvertrouwen daalde in deze maand met 2 punten en 

kwam uit op een waarde van -39. Zowel over het economisch klimaat in de afgelopen 12 maanden, als voor de 

komende 12 maanden waren de consumenten pessimistischer dan in de voorgaande maand. In de 3 laatste maanden 

van 2012 was een grote daling van 10 punten zichtbaar. Consumenten maken zich in toenemende mate zorgen over de 

ontwikkeling van de werkloosheid in de nabije toekomst.

Stemming consumentenvertrouwen 

Breda verder omlaag

Tweemaal per jaar wordt een stemmingsmeting 

gehouden onder Bredase consumenten. Deze 

indicator geeft voor Breda een somberder stem- 

ming dan landelijk.  De Bredase consumenten 

zijn duidelijk minder positief gestemd over hun 

koopbereidheid en het economisch klimaat. 

Vooral het oordeel over de economische situatie 

van de afgelopen 12 maanden (-82) en de 

economische (-70) én financiële (-53)  situatie 

voor de komende twaalf maanden zijn in Breda 

behoorlijk negatiever dan landelijk. 

Vastgoedmarkt

Breda houdt zich staande in een moeilijke markt 

De vastgoedmarkt heeft het de laatste jaren zwaar te verduren in Nederland. Door vraaguitval is het transactievolume 

fors onderuit gegaan, het aanbod groeit sneller dan verwacht, de leegstand neemt sterk toe, de prijzen staan onder druk 

en het aantal nieuwbouwprojecten is flink afgenomen. Ook de Bredase vastgoedmarkt heeft last van deze negatieve 

markttrend. De verschillende onderdelen van de vastgoedmarkt geven daarbij wel een wisselend beeld te zien. Op de 

kantorenmarkt was in 2012 de opname 19.000 m2 (Bron: DTZ). Dit is meer dan een halvering ten opzichte van 2011.  

3    Cijfers boven de 6 wijzen op een verbetering t.o.v. de vorige periode, onder de 6 wijst op een verslechtering. Neemt een score toe van bijv. 5,6 naar 5,8 dan lijkt dit 

weliswaar een verbetering maar is er eigenlijk sprake van een kleinere verslechtering

producentenvertrouwen bezetting huidig toekomst

nov-11 mei-12 nov-12 nov-11 mei-12 nov-12 nov-11 mei-12 nov-12

Industrie 5,8 6,0 5,3 5,9 6,3 5,3 5,4 5,6 5,3

Groothandel vervoer 5,9 6,1 5,7 6,1 6,1 5,8 5,7 5,6 5,6

Zakelijke Dienstverlening 6,1 5,9 6,4 5,8 5,8 6,0 5,8 5,6 5,9

Totaal 5,9 6,0 5,8 5,9 6,1 5,7 5,6 5,6 5,7

Bron: Avans, AMBM
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                  Winkelleegstand % (januari 2013)

De kantoorleegstand in Breda bedraagt 14%. 

Uit een vergelijking van DTZ Zadelhoff 

(Nederland Compleet, januari 2013) blijkt dat 

het leegstandsniveau in Breda hiermee iets 

onder het landelijke gemiddelde ligt. De 

huurprijs daalt licht, waarbij wel de indruk 

bestaat dat huurders steeds vaker incen-

tives wordt aangeboden. Cijfers van DTZ 

Zadelhoff (Nederland Compleet, januari 

2013) laten zien dat in 2012 op de Bredase 

bedrijfsruimtemarkt 198.000 m2 is opgeno-

men, met -42% is de afname iets minder dan 

op de kantorenmarkt. De aanbod-voorraad-

ratio is in Breda met 5,4% ongunstiger dan 

landelijk.

Winkelleegstand Breda laag in 

vergelijking met andere grote steden

Met een sterke binnenstad en één van de 

grootste woonboulevards van Nederland is Breda de laatste jaren uitgegroeid een steeds belangrijker winkelstad. 

Echter ook in Breda is de winkelleegstand toegenomen tot  33.900 m2 (176 panden). Met een leegstand van 8% is de 

leegstand lager dan in de meeste andere grote steden.

Bredase zorgeconomie 
Het thema van Economische Barometer Breda 2013 is zorgeconomie. De zorg is al jaren de snelst groeiende economi-

sche sector is. De zorguitgaven nemen meer dan gemiddeld toe, de werkgelegenheidsgroei is groot en ook het aantal 

vestigingen neemt  sterk toe. Daarbij is sprake van steeds meer nieuwe ondernemingsvormen en zelfstandig 

ondernemerschap. De zorg ontwikkelt zich naar een vraaggestuurde sector, met meer aandacht voor efficiënter en 

klantgericht werken en kostenbeheersing. In Breda is de zorg, wat betreft werkgelegenheidsomvang, uitgegroeid tot 

de belangrijkste economische sector. In tien jaar tijd is in Breda het ondernemerschap in de zorg bijna verdubbeld. 

Toch is Breda, vergeleken met andere grote steden, geen koploper: met het aandeel van de zorgsector neemt Breda 

niet meer dan een bescheiden middenmootpositie in. De zorgsector in West-Brabant is goed voor 8% van economisch 

product en 6% van de investeringen in deze regio. De arbeidsproductiviteit loopt hiermee nog achter bij andere 

economische sectoren.

Care en Cure belangrijkste onderdelen zorgeconomie

De Bredase zorgeconomie telt in 2012 21.153 banen. Dit betekent 

dat één op de vijf personen in Breda  werkt in de zorgeconomie. 

Hiermee is de zorgeconomie wat betreft werkgelegenheid de 

grootste economische sector in Breda. Binnen de zorgeconomie 

zijn de meeste personen werkzaam in Care (8.714 banen) en Cure 

(7.725 banen).

Groei werkgelegenheid zorgecono-

mie 2002-2012 + 4.000 banen; afname 

2011-2012

De werkgelegenheidgroei in de zorgecono-

mie was de afgelopen jaren aanzienlijk 

groter dan de totale werkgelegenheidsgroei 

in Breda:  23% tegenover 6%. In 2011 was de 

werkgelegenheid met ruim 22.000 banen 

het grootst. Het afgelopen jaar nam het 

aantal banen met 900 af4. In 2012 is de 

werkgelegenheid in de care flink afgeno-

men. In één jaar tijd zijn hier ruim 1.000 

banen verloren gegaan.  Het aantal banen 

in de cure is in 2012 nog wel gestegen. 

4     Hiervoor is aangegeven dat de gezondheids- en welzijnszorg  met 800 banen is afgenomen. Het gaat daarbij om de zorgeconomie in enge  

zin (alleen  cure en care). Bij de zorgeconomie wordt een bredere begripsafbakening gehanteerd, waarbij ook diensten,  handel, instituties  

en productie in de zorg worden meegerekend.

Bron: Locatus
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Bron: O&I, Vestigingenregister 2012

Cure 7.725

Care  8.714

Productie  142
Handel  2.326
Diensten  1.508
Instituties  738

Werkgelegenheid zorgeconomie naar segment

Bron: O&I, Vestigingenregister 2012
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Als wordt gekeken naar de diverse onderdelen van de gezondheidseconomie, dan valt op 

dat de werkgelegenheid de afgelopen tien jaar het meest is toegenomen in de handel: + 57%.

Verdubbeling vestigingen zorgeconomie

Niet alleen de werkgelegenheid, maar ook het aantal vestigingen in de zorgeconomie is 

flink toegenomen. De afgelopen 10 jaar is het aantal vestigingen bijna verdubbeld, van 

8.150 naar 14.173. Voor 

geheel Breda geldt ook dat 

het aantal vestigingen 

flink is gegroeid, maar met 

een groei van 66% is dit 

toch aanzienlijk minder 

dan in de zorgeconomie. 

Schaarste personeel

De vraag naar zorg groeit en wordt complexer. De vraag groeit als gevolg van 

vergrijzing van de bevolking, individualisering en toename  van het aantal alleenstaan-

den. Daarnaast vragen de bewustere consumenten steeds meer (preventieve) zorg en 

stellen ze hogere kwaliteitseisen. Dit laatste wordt nog eens gestimuleerd door de 

groeiende groep van koopkrachtige (jonge) senioren. Om in de groeiende zorgvraag  

te kunnen voorzien, is er extra zorgpersoneel nodig. Het aanbod van werknemers 

wordt schaars. Het zal daarom steeds lastiger worden om te voorzien in voldoende en 

gekwalificeerd zorgpersoneel. De betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit 

van de zorg kunnen hiermee in het gedrang komen. 

Keuzevrijheid zorgconsumenten neemt toe

Zorgconsumenten krijgen steeds meer keuzevrijheid. Dit wordt bevestigd door het 

onderzoek onder zorgconsumenten dat AVANS (Academie Marketing en Business 

Management) in het kader van de Economische Barometer Breda heeft uitgevoerd. 

Hieruit blijkt dat bij de keuze van een zorgverlener het advies van de huisarts bij 32% 

een rol speelt. De invloed van familie is groter namelijk 47%. Patiëntenorganisaties 

worden nauwelijks genoemd als factor die meespeelt bij de keuze van een 

zorgverlener. Bij bijna 70% van de ondervraagden speelt vertrouwen een belangrijker 

rol dan de prijs. Jongeren kiezen minder een zorgverzekeraar op basis van de huisarts 

dan de andere groepen. Gebruik van een privékliniek wordt door 38% van de ouderen 

als een goed alternatief gezien, bij de andere groepen ligt dit rond 8%. Personen van 

65 jaar en ouder vinden zichzelf gezonder leven (88%) dan de andere groepen 

(rond de 60%).

Kansen Bredase zorgeconomie

De zorgeconomie is enorm in beweging. Ontwikkelingen als de vergrijzing en de 

marktwerking zorgen ervoor dat vraagstukken in de zorg een nieuwe benadering 

behoeven. Veel van deze veranderingen brengen echter ook kansen voor de Bredase 

economie met zich mee. Technologische en organisatorische innovaties zijn van groot 

belang. De Rabobank  verwacht daarbij een ingrijpende verandering van het bestaande 

businessmodel. De zorgondernemer bepaalt steeds meer zijn eigen businessmodel 

door het definiëren van nieuwe diensten, prijzen of samenwerkings-modellen. 

Uitdagingen hierbij zijn hierbij volgens de Rabobank  innovatie en het ontwikkelen 

van nieuwe concepten met toegevoegde waarde voor de consument.

Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogescholen: 

“Met de vergrijzende bevolking wordt zorg, en vooral ook de beheersing

van de kosten van de zorg, steeds belangrijker. Daaraan moeten wij in

onze opleidingen aandacht besteden.”    

In opdracht van: 

Gemeente Breda, Afdeling 

Economische Zaken, Cultuur 

en Onderwijs, Avans Hoge-

school, Rabobank Breda

Uitgave:  

Gemeente Breda, Afdeling 

Onderzoek en Informatie

Avans Hogeschool, Academie 

voor Marketing en Business 

Management
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