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1. Samenvatting en conclusies 

Het thema van de Economische Barometer Breda 2013 is zorgeconomie. Met het 
uitbouwen van de kansen van de zorgeconomie kan nieuwe werkgelegenheid gecreëerd 
worden, kunnen bedrijven worden aangetrokken en kan de productiestructuur van Breda 
versterkt worden. Deze verkenning geeft inzicht in (landelijke) trends en ontwikkelingen 
van de zorgeconomie. Daarnaast wordt ingegaan op de betekenis van de zorgeconomie 
voor Breda.  
 
De belangrijkste conclusie van de verkenning is dat de zorg al jaren de snelst groeiende 
economische sector is. De zorguitgaven nemen meer dan gemiddeld toe, de 
werkgelegenheidsgroei is groot en ook het aantal vestigingen/ondernemingen neemt  
sterk toe. Bij het laatste is sprake van steeds meer nieuwe ondernemingsvormen en 
zelfstandig ondernemerschap. De zorg ontwikkelt zich daarmee 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 9% van het 
economisch product en 6% van de investeringen in deze regio. De arbeidsproductiviteit 
loopt hiermee achter bij andere economische sectoren. 
 
Hoewel de rijksoverheid met ingrijpende ombuigingsoperaties de kostenstijging van de 
zorg wil beperken, zullen de collectieve maar ook de private uitgaven de komende jaren 
nog fors stijgen1. De zorgconsumptie per persoon neemt toe door de toenemende 
vergrijzing en de groeiende belangstelling voor gezondheid. De toenemende vraag naar 
zorg en het thema gezondheid biedt dan ook aantrekkelijke kansen voor Breda om 
hiervan economisch te profiteren. In een rapport van STEC over de zorgeconomie in 
West-Brabant2 worden de volgende perspectieven voor verdere economische 
ontwikkeling van de zorg genoemd: 

1. Het verankeren van bestaande zorggerelateerde bedrijvigheid. het leggen van 
dwarsverbanden tussen verschillende sectoren en activiteiten.  

2. Het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid binnen zorgeconomie door het creëren 
van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.  

3. Verbeteren kwaliteit van het zorgaanbod (bijvoorbeeld door intensievere 
samenwerking, ketenintegratie, vernieuwende zorgconcepten gericht op 
preventie, terugdringen van wachtlijsten, et cetera.) in combinatie met een 
doelgerichte marketing van deze vernieuwende zorgconcepten. Belangrijk daarbij 
is het stimuleren van de samenwerking tussen  onderwijs- en kennisinstellingen 
met de voortrekkers in de zorgeconomie. 

4. Het aantrekken van zorgbestedingen uit andere regio’s door het bestaande 
toeristisch en recreatieve potentieel van Breda en West-Brabant uit te bouwen in 
combinatie met zorg en wellness en aantrekkelijke zorgconcepten (privé-

                                                      
1 De overheid heeft met de sectoren van ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg afspraken gemaakt om 
te komen tot een structurele kostenbeheersing. Een jaarlijkse volumegroei van maximaal 2,5 procent is 
onderdeel van deze akkoorden.  
2 Stec-groep, Marktverkenning Zorgeconomie West-Brabant, november 2006 
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klinieken, nieuwe behandelmethodes, preventie, woonconcepten, et cetera) aan 
te bieden.  

 
Om de economische kansen te benutten zullen een aantal randvoorwaarden met 
betrekking tot de zorg verbeterd moeten worden. Een eerste uitdaging is om te kunnen 
voorzien in voldoende en geschikt arbeidsaanbod. In de nabije toekomst dreigt een groot 
personeelstekort in de zorg. Wil Breda kunnen profiteren van de economische kansen 
van de zorgsector, dan zal er in ieder geval voldoende en goed opgeleid personeel 
beschikbaar moeten zijn. Samen met de onderwijssector zal gekeken moeten worden 
hoe vanuit het onderwijs de instroom naar de arbeidsmarkt vergroot kan worden. Hierin 
staat de zorgsector niet alleen. Ook andere sectoren kunnen in de nabije toekomst te 
maken krijgen met personeelstekorten. Sectoren zouden gezamenlijk deze problematiek 
kunnen aanpakken. Daarnaast kan door opscholing van bestaand personeel tegemoet 
gekomen worden aan de veranderende vraag naar personeel. 
Een tweede uitdaging is om de zorgeconomie innovatiever te maken. De 
arbeidsproductiviteit in de zorgeconomie loopt flink achter bij die van andere 
economische sectoren. Innovaties zijn nodig om de arbeidstekorten niet verder op te 
laten lopen. Innovatie is zeker nodig om te kunnen voldoen aan de nieuwe en 
hoogwaardige vraag naar zorg. Innovaties zijn belangrijk om de concurrentiekracht van 
Breda en de regio te versterken.  
 
Zorgeconomie nog geen economisch cluster 
Uit onderzoek van STEC3 blijkt dat er in West-Brabant nog geen sprake is van een 
economisch cluster. Clusters zijn geografische concentraties van onderling verbonden 
bedrijven en andere instellingen die actief zijn in dezelfde waardeketen of dezelfde 
technologieën gebruiken. Dit soort concentraties produceert kennis-spillovers die de 
regionale productiviteit stimuleren4. Bedrijven hebben daarbij voordelen van elkaar, 
kunnen arbeid en kennis uitwisselen en met elkaar de innovatiekracht van de lokale en 
regionale economie versterken. In verdere ketenintegratie binnen de zorg en 
intensivering van samenwerking tussen bijvoorbeeld zorginstellingen, bedrijven en 
onderwijs liggen kansen om de kwaliteit van het zorgaanbod (en daarmee de 
concurrentiekracht) te verbeteren en vernieuwende producten en diensten te 
ontwikkelen.  
 
De zorgeconomie is in Breda nu al een belangrijke broedplaats voor startende 
ondernemers en een basis voor innovaties. Intensivering van de samenwerking tussen 
partijen in de zorg is een voorwaarde om de zorg uit te laten groeien tot een economisch 
cluster. STEC ziet hierbij een trekkersrol voor de grotere spelers; door hun expertise en 
netwerk in te zetten en/of door meer regionaal in te kopen en uit te besteden. De 
aanwezigheid van deze grotere spelers kan eveneens een vestigingsplaatsfactor zijn 
voor nieuwe zorggerelateerde bedrijvigheid van buiten de regio, ze zijn in feite een 
ambassadeur op dit vlak. Tot slot speelt mee dat bij uitbesteding door grote partijen, 
zoals ziekenhuizen, weer kansen ontstaan voor (nieuwe) bedrijven om als toeleverancier 
te fungeren voor deze organisaties. De specifieke kwaliteiten van Breda en West-Brabant 
in combinatie met de ontwikkelingen in de zorgeconomie en daaraan gerelateerde 
sectoren bieden perspectieven voor economische ontwikkeling.  

                                                      
3 Stec-groep, Marktverkenning Zorgeconomie West-Brabant, november 2006 
4  Universiteit Utrecht/Erasmus Universiteit Rotterdam,  Vitale bedrijvenclusters in de regio Amersfoort, juli 2012 
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2. Zorgeconomie 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de definiëring van de zorgeconomie en wat de 
belangrijkste ontwikkelingen in de zorgeconomie zijn. 
 
Zorgeconomie is een breed begrip en lastig af te bakenen 
Het is niet eenvoudig om een allesomvattende definitie te geven van zorgeconomie. Het 
gaat om een breed scala aan zorggerelateerde activiteiten.  In deze rapportage gaan we 
uit van de door B&A Consulting ontwikkelde definitie voor de healthsector5: B&A bakent 
de sector af als een samengestelde sector, bestaande uit deelsectoren en branches die 
deels met elkaar verweven zijn en deels weinig tot geen relaties met elkaar hebben. 
Volgens B&A hebben deze bedrijven en instellingen met elkaar gemeen, dat  ze zich 
allemaal op de een of andere manier bezig houden met de gezondheid van mensen. Of 
het nu gaat om de productie van medicijnen of hulpmiddelen, de handel in zorg- en 
gezondheidsproducten, of dienstverlening ten aanzien van gezondheid en zorg. 
Aangezien zoveel partijen zich vanuit zoveel verschillende invalshoeken richten op 
gezondheid heeft B&A voor een brede definitie die bestaat uit de volgende onderdelen 
gekozen 6: 

• Core: cure en care; 
• Productie: farmaceutische industrie en medische technologie; 
• Handel: groot- en detailhandel; 
• Diensten: wellness en overige diensten; 
• Instituties: verzekeringen, financiers en kennis. 

We benadrukken dat het bij de begripsafbakening om een globale benadering gaat. Zo 
ontbreekt bijvoorbeeld de kennis- en onderwijssector voor een belangrijk deel, omdat van 
de belangrijkste onderwijs-/kennisinstellingen in de zorgsector (Avans, NHTV, ROC’s) 
geen aparte gegevens beschikbaar zijn over de onderdelen die zich met de zorg bezig 
houden. Ook voor de facilitaire diensten geldt dat vaak niet bekend is welk deel wel of 
niet zorggerelateerd is.   
 
Economisch belang zorgeconomie7 
De “core” van de zorgeconomie, de gezondheidszorg, is met een bijdrage van 13% van 
het BNP een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Tot deze sector behoren 
de verpleging en verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg (care) en ziekenhuizen, 
(para)medische vrije beroepen en geestelijke gezondheidszorg (cure). De 
gezondheidszorg is een omvangrijke sector in de Nederlandse economie. In 2011 werken 
in de sector8 ruim 1,3 miljoen mensen (goed voor 15% van de totale werkgelegenheid in 
Nederland). Daarnaast richten steeds meer ondernemers zich op de zorg als afzetmarkt. 
Reden is de stabiele groei, zowel in de afgelopen jaren als in de toekomst.  
 
Zorgeconomie en arbeidsmarkt 
Volgens de verwachtingen groeit het aandeel van de zorgsector op de arbeidsmarkt van 
14 % naar bijna 20% in 20309. In de nabije toekomst dreigt een personeelstekort in de 

                                                      
5 B&A Groep, De healthsector in het werkgebied Kamer van Koophandel Brabant, 2009. 
6 Zie bijlage 1 voor sbi-afbakeng zorgeconomie 
7 Rabobank Cijfers & Trends, Brancheinformatie Gezondheidszorg, maart, 2012 
8 CBS, Statline, juni 2012 
9 Raad voor Werk en Inkomen, Sectorale arbeidsmarktinformatie, Overschotten en tekorten, Kansen en 
mogelijkheden, Deel B: Sectorbeschrijvingen 20. Zorg en welzijn Den Haag, 20 december 2011 
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zorg. Uit onderzoek van ROA10 blijkt dat de personeelsknelpunten in de zorgsector vooral 
gerelateerd zijn aan de grote uitbreidingsvraag die verband houdt met de toenemende 
behoefte aan zorg. Dit geldt volgens het ROA op alle opleidingsniveaus. Op VMBO- en 
WO-niveau wordt dit effect versterkt door een hoge vervangingsvraag, en op VMBO-
niveau ook nog eens door een lage instroom vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt. 
Zeer groot zijn de knelpunten bij het aantrekken van verpleeghulpen en leerling-
verpleegkundigen, verplegenden en doktersassistenten, therapeuten en 
verpleegkundigen, artsen en medisch analisten. Maar ook bij de lagere verzorgende en 
dienstverlenende beroepen ontstaan er zeer grote knelpunten in de personeels-
voorziening bij het werven van ziekenverzorgenden. Het Zorginnovatieplatform11 noemt 
drie trends die bij ongewijzigd beleid kunnen gaan leiden tot belangrijke problemen op de 
arbeidsmarkt voor zorgpersoneel:  

1. De vraag naar zorg groeit en wordt complexer. De vraag naar zorg in ons land 
neemt toe door demografische factoren (vergrijzing). 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. 

2. Het aanbod van werknemers wordt schaars. 
3. De variëteit in het schaarse arbeidsaanbod toe.  

Bij ongewijzigd beleid zullen deze trends volgens het platform kunnen leiden tot meer 
(loon)concurrentie om het schaarser wordende personeel. De betaalbaarheid, de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg kunnen hiermee in het gedrang komen. 
 
Perspectief zorgeconomie 
De zorgeconomie is volop in beweging. De bevolking vergrijst. Dit betekent niet alleen 
een grotere vraag naar zorg, maar eveneens een andere vraag naar zorg. Er valt een 
verschuiving van cure naar care te verwachten en een steeds meer gecombineerde 
vraag van care én cure. Ook in de jongere leeftijdsklassen stijgt de zorgconsumptie. 
Zorgconsumenten worden mondiger.  De nadruk komt meer te liggen op maatwerk en 
preventie. In de gezondheidszorg komt er een verschuiving van zorgaanbod naar 
zorgvraag. Marktwerking moet er voor zorgen dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders 
met elkaar concurreren om de consument doelmatig en op maat van zorg te voorzien.  
Deze veranderingen brengen kansen voor bedrijven met zich mee. Het benutten van 
deze kansen vraagt wel om meer samenwerking en innovatie in de zorgsector.   

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 samenwerkingsmodellen. Uitdagingen 
hierbij zijn hierbij volgens de Rabobank  innovatie en het ontwikkelen van nieuwe 
concepten met toegevoegde waarde voor de consument, waarbij de uitdaging is binnen 
het gestelde macro (groei) kader te blijven. 

 

                                                      
10 ROA, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016, december 2011 
11 Advies van het Zorginnovatieplatform, Zorg voor mensen, mensen voor de zorg Arbeidsmarktbeleid voor de 
zorgsector richting 2025 
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Kansen en bedreigingen 

De collectieve zorg staat onder grote druk als gevolg van een samenloop van 
verschillende trends - een vergrijzende bevolking, een toename van het aantal chronisch 
zieken, betere mogelijkheden om ziekten te diagnosticeren en te behandelen en een 
tekort aan zorgpersoneel. Deze trends leiden tot een grote groei van de kosten. Zonder 
radicale ingrepen in het systeem zullen de zorgkosten in Nederland volgens het Centraal 
Planbureau tot 2050 verdrievoudigen: van € 87,1 mld. (2010) naar € 254,9 mld. (2050). 
De uitgaven aan de zorg laten al jaren een stijging zien. De volumegroei wordt bepaald 
door de bevolkingsgroei, vergrijzing, technologische vooruitgang, kwalitatief betere zorg 
en stijging van de zorgvraag. Ook stijgen de prijzen in de zorg.  

De invloed van technologie op het zorgaanbod wordt zeer groot 
 
Innovaties in medische technologie volgen elkaar in hoog tempo op en het hoogtepunt van 
de technologische revolutie is nog niet bereikt. De verwachtingen zijn gespannen over 
onder andere nieuwe materialen, betere beeldvormende technieken en robotica in de 
operatiekamer. Door de beschikbaarheid ervan zal de mondige patiënt erop staan te 
worden gediagnosticeerd en behandeld op basis van de nieuwste inzichten en met 
gebruikmaking van de modernste middelen. Dit leidt ertoe dat de ontwikkeling een nog 
grotere vlucht zal nemen. De discussie wordt gevoerd of alle mogelijkheden die worden 
ontwikkeld en aangeboden voor diagnostiek en behandeling ook daadwerkelijk allemaal 
kunnen worden ingezet ten behoeve van de patiëntenzorg. De wens van de overheid om 
de uitgaven in de zorgsector te beteugelen en zo te voorkomen dat deze een onevenredig 
groot deel van het BNP gaan vormen, staat dit in de weg. Naast medische technologie 
begint informatietechnologie een steeds belangrijkere rol te spelen. Ziekenhuizen ervaren 
de huidige zorg ICT als verouderd. Het draagt niet bij aan het realiseren van de 
strategische doelstellingen. Er wordt daarom ingezet op moderne zorgICT. De 
patiëntveiligheid (binnen en buiten het ziekenhuis) en efficiëntie kan hierdoor worden 
verhoogd. Een specifieke vorm van medische en informatietechnologie is telemedicine, 
wat het inzetten van ICT voor thuisbehandeling vanuit het ziekenhuis inhoudt. Door het 
effectief inzetten van bijvoorbeeld robotica kunnen zorgbehoevenden zo lang mogelijk in 
een thuissituatie blijven wonen. 
 
Uit: Atos, De Zorgmarkt in 2020, Scenarioplanning. 
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Het kabinet heeft omvangrijke ombuigingen in de collectieve zorg aangekondigd. Het 
CPB heeft berekend12, dat ondanks deze ombuigingen, de zorguitgaven van de 
rijksoverheid tot 2017 nog met ruim 10 miljard euro nominaal zullen stijgen. Daarmee 
komt de groei van de uitgaven voor de periode 2012 tot en met 2017 wel enigszins 
overeen met de groei van het bruto binnenlands product.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12 CPB, Actualisatie Nederlandse economie tot en met 2017 (verwerking Regeerakkoord), november 2012. 

Trends en ontwikkelingen Zorgeconomie 

• Groei zorgvraag als gevolg van vergrijzing van de bevolking, individualisering 
en toename alleenstaanden. 

• Toenemend belang van preventie  
• Verschuiving van cure naar care doordat de levensverwachting van mensen 

stijgt  
• Toenemend belang van kwaliteit van zorgaanbod 
• Verschuiving plaats van de passieve naar de proactieve patiënt  
• Meer marktwerking in de zorg; meer concurrentie in de zorg 
• Toename gebruik van technologie in zorg 
• Gezondheid en ontspanning als life-style 
• Blijvende stijging zorgkosten door innovaties, mondige patiënten en vergrijzing  
• Het integreren van de zorgketen in combinatie met een toenemende mate van 

patiëntgericht werken zorgt voor een verdere opschaling van de zorg, maar 
tegelijkertijd voor een zorgaanbod in kleinere eenheden. 

• Nieuwe bedrijfsmodellen worden ontwikkeld om de sterk groeiende en 
veranderende zorgvraag in te kunnen vullen. Zo geven taakdelegatie bij 
huisartsen, meerstoelenconcepten bij tandartsen en de werkwijze van 
zelfstandige behandelcentra meer mogelijkheden voor het behandelen van 
patiënten. 

• Er vindt een herschikking van taken plaats waarbij er een ontwikkeling is van 
intramurale zorg naar ketenzorg. Met hulpmiddelen wordt de patiënt in staat 
gesteld om zijn eigen ziekte te behandelen zonder elke keer een beroep te 
hoeven doen op zorgprofessionals. 

• De zorgverlening ontwikkelt zich meer van een instituut naar een proces. Via 
digitale netwerken kunnen patiënten steeds meer hun eigen gezondheid 
beoordelen en bewaken en wanneer dat nodig is zorg iinschakelen. Dit zorgt 
ervoor dat zorginstituten zich gaan ontwikkelen als ondersteunende partij in 
het organiseren van persoonlijke zorgprocessen. 
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3. Zorgeconomie Breda 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat de vraag naar zorg in ons land toeneemt. De 
bedrijvigheid rond zorg groeit eveneens bovengemiddeld, net als de investeringen en 
werkgelegenheid. De toenemende vraag naar zorg en het thema gezondheid biedt dan 
ook aantrekkelijke kansen voor Breda om hiervan economisch te profiteren. Daarvoor is 
het belangrijk dat inzicht wordt verkregen in omvang en samenstelling van de Bredase 
zorgeconomie. In dit hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan. 
 
De 2.125 vestigingen in de Bredase zorgeconomie zijn in 2012 goed voor 21.153 banen. 
Dit betekent dat één op de vijf personen in Breda werkzaam is 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, 961 vestigingen) en Cure (7.725 banen, 501 vestigingen).  
 

Figuur 1 Aantal banen zorgeconomie Breda 2012 

 
Bron: O&I, Vestigingenregister West-Brabant 

 
Vergeleken met 2002 is de werkgelegenheid in de Bredase zorgeconomie met een kleine 
4.000 banen toegenomen. In 2011 was de werkgelegenheid met ruim 22.000 banen het 
grootst. Het afgelopen jaar nam het aantal banen met 900 af. 

Figuur 2 Ontwikkeling werkgelegenheid zorgeconomie Breda 2002 - 2012 

 

 
Bron: O&I, Vestigingenregister West-Brabant 



 

12  
 
 

Bij een vergelijking over de afgelopen 10 jaar tussen de zorgeconomie en Breda totaal 
blijkt dat de werkgelegenheid in de zorgeconomie zich aanzienlijk gunstiger heeft 
ontwikkeld dan de totale werkgelegenheid in Breda: in de zorgeconomie nam de 
werkgelegenheid met 23% toe, terwijl de groei van de totale Bredase werkgelegenheid 
niet meer dan 6% bedroeg.  

Figuur 3 Werkgelegenheidsontwikkeling zorgeconomie en totale werkgelegenheid ((Index 2002 = 100) 

 

Bron: O&I, Vestigingenregister West-Brabant 

 
Tot 2012 geven de verschillende onderdelen van de zorgeconomie een stijgende lijn te 
zien. In 2012 is de werkgelegenheid de care flink is afgenomen. In één jaar tijd zijn hier 
ruim 1.000 banen verloren gegaan.  Als naar de onderdelen van de 
gezondheidseconomie wordt gekeken, dan valt op dat de werkgelegenheidsstijging de 
afgelopen tien jaar het grootst is in de handel: + 57%. 

Figuur 4 Werkgelegenheidsontwikkeling onderdelen zorgeconomie 

 
Bron: O&I, Vestigingenregister West-Brabant 

 

Niet alleen 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. 
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Figuur 5 Ontwikkelingen vestigingen zorgeconomie en totaal Breda 

 

Bron: O&I, Vestigingenregister West-Brabant 

 
Ruim de helft van de werkgelegenheid in de gezondheidseconomie is geconcentreerd bij 
vestigingen van 100 en meer werkzame personen. Voor de totale Bredase 
werkgelegenheid is dat niet meer dan 38%. Hoewel ook het aantal kleinere vestigingen in 
de zorgeconomie de afgelopen periode flink is gegroeid, telt de zorgeconomie relatief 
minder kleine vestigingen dan totaal Breda. 

Figuur 6 Grootteklasse vestigingen (percentueel aandeel banen) zorgeconomie en totaal Breda 

 

Bron: O&I, Vestigingenregister West-Brabant 
 

In navolgende kaart is de spreiding van de ruim veertienduizend vestigingen in de 
zorgeconomie over Breda weergegeven. Het kaartje laat zien dat de vestigingen van de 
gezondheidseconomie over alle buurten in Breda verspreid zijn, met een concentratie in 
de centrumbuurten. In kleur is de banendichtheid van de zorgeconomie aangegeven. 
Kleur rood geeft aan dat er per oppervlakte-eenheid banen veel zorgbanen  zijn 
tegenover 0 in de blauwe zones. De banenintensiteit is het grootst in de buurten ten 
Zuidoosten en Zuidwesten van het centrum. Dit hangt samen met de vestigingen van het 
Amphia ziekenhuis in Breda. 

 

 

 



 

14  
 
 

Figuur 7 Vestigingen en banendichtheid zorgeconomie Breda 

 

Bron: O&I, Vestigingenregister West-Brabant 
 

Om het relatieve belang van de zorgeconomie tussen steden te kunnen vergelijken, is in 
figuur 8 het aantal werkzame personen in de zorgeconomie, zover het cure en care 
betreft13, uitgedrukt in een percentage van de totale bevolking. De zorgeconomie is wat 
betreft werkgelegenheid de belangrijkste sector in Breda, toch scoort Breda niet hoger 
dan het gemiddelde van de grote steden in Nederland. Koplopers bij de grote steden zijn 
Nijmegen, Groningen en Zwolle.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Cijfers van de andere onderdelen van de zorgeconomie zijn niet van de andere grote steden beschikbaar. 
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Figuur 8 Werkgelegenheidsaandeel zorgeconomie (alleen care en cure) grote steden  

 
Bron: O&I, Vestigingenregister West-Brabant, LISA 

 
 
Economische toegevoegde waarde zorgeconomie 

Financiële cijfers over toegevoegde waarde en investeringen zijn niet beschikbaar voor 
Breda, maar wel voor geheel West-Brabant. In figuur 9 zijn de cijfers gepresenteerd voor 
de Gezondheids- en Welzijnszorg, die wat betreft definiëring voor een belangrijk deel 
overeenstemt met de zorgeconomie. In 2009 bedroeg de toegevoegde waarde van de 
Gezondheids- en Welzijnszorg in West-Brabant 1.808 miljoen euro. Het aandeel in het 
totale BBP loopt hiermee achter op dat van Noord-Brabant en Nederland. De groei was 
wel groter dan provinciaal en landelijk. Het aandeel in het BBP (Bruto Binnenlands 
Product)/ BRP (Bruto Regionaal Product) loopt achter bij het werkgelegenheidsaandeel, 
de arbeidsproductiviteit is dan ook lager dan in de totale economie.  
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Figuur 9 Toegevoegde waarde Gezondheids- en Welzijnszorg 

 Bruto toegevoegde 
waarde  
(in mio euro) 2009 

Aandeel in het 
BBP/BRP 1996 

Aandeel in het 
BBP/BRP 2009 

West-Brabant 1.808 6,3 8,9
Noord-Brabant  7.035 6,9 9,4
Nederland 40.667 7,4 9,7
 Arbeidsproductiviteit14 

in € per jaar 
Productiviteitsgroei 2001-2006 (prijs 
+ volumegroei) 

West-Brabant 56.500 35,1%
Noord-Brabant  57.200 34,6%
Nederland 55.900 32,4%

 

Bron: CBS, bewerking B&A Groep en O&I 

 
  

                                                      
14 Bruto toegevoegde waarde per arbeidsjaar 
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Bijlage 1. Afbakening zorgeconomie (SBI-indeling) 

In deze bijlage is aangegeven welke economische activiteiten in deze rapportage zijn 
toegerekend tot de zorgeconomie. Als uitgangspunt is gehanteerd de door B&A 
Consulting  ontwikkelde definitie voor de healthsector15. De zorgeconomie is 
onderverdeeld in 6 sectoren: 

1. Cure 
2. Care 
3. Productie 
4. Handel 
5. Diensten 
6. Instituties. 

De “core” van de zorgeconomie wordt gevormd door Cure en Care. Hieronder wordt per 
zorgsector aangegeven welke activiteiten daar toe worden gerekend. 
 
 

1. Cure 
• Algemene ziekenhuizen 
• Categorale ziekenhuizen 
• Geestelijke gezondheidszorg 
• Praktijken van huisartsen 
• Praktijken medische specialisten 
• Praktijken psychiaters 
• Praktijken van tandartsen 
• Praktijken tandheelkunde 
• Praktijken verloskundigen 
• Praktijken fysiotherapeuten 
• Praktijken psychotherapeuten 
• Overige paramedische praktijken 
• Gezondheidscentra 
• Medische laboratoria 

 
 

2. Care 
• Verpleeghuizen 
• Huizen verstandelijk gehandicapten 
• Huizen niet-verstandelijk gehandicapten 
• Verzorgingshuizen 
• Jeugdzorg met overnachting 
• Maatschappelijk opvang 
• Thuiszorg 
• Welzijnswerk voor ouderen 
• Ondersteuning gehandicapten 
• Kinderopvang 
• Peuterspeelzaalwerk 
• Ambulante jeugdzorg 
• Maatschappelijk werk 
• Lokaal welzijnswerk 
• Overig maatschappelijk advies 

 
 

                                                      
15 B&A Groep, De healthsector in het werkgebied Kamer van Koophandel Brabant, 2009. 
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3. Productie 
• Farmaceutische Industrie 

o Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 
o Vervaardiging van farmaceutische producten 

• Medische Technologie 
o Tandtechnische bedrijven 
o Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen 

 
 

4. Handel 
• Vervoer van optische instrumenten en apparaten 
• Groothandel in farmaceutische producten 
• Groothandel in medische en tandheelkundige producten 
• Groothandel in meet- en regelapparatuur 
• Winkels in natuurvoeding/reform 
• Apotheken 
• Winkels drogisterijartikelen 
• Winkels medische en orthopedische artikelen 
• Winkels in optische artikelen 
• Opslag in distributiecentra 

 
 

5. Diensten 
• Wellness 

o Schoonheidsverzorging, pedicures 
o Sauna's, solaria, baden e.d. 

• Overige Diensten 
o Gezondheidscentra 
o Arbobegeleiding/reïntegratie 
o Preventieve gezondheidszorg 
o Medische laboratoria 
o Ambulancediensten/centrale posten 
o Samenwerkingsorganisaties gezondheidszorg 

 
 

6. Instituties 
• Kennis 

o Biotechnologisch speur-/ontwikkelingswerk 
o Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en

geesteswetenschappen 
• Financiers 

o Levensverzekeringen 
o Naturaverzekeringen 
o Schadeverzekeringen 
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Bijlage 2. Vestigingen en banenintensiteit Cure Breda 
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Bijlage 3. Vestigingen en banenintensiteit Care Breda 
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