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Economie van Breda stabiliseert zich, 
in 2014 worden eerste tekenen van 
herstel zichtbaar

Na een aantal jaar van krimp zal de economische activiteit zich in 2014 stabiliseren, zo meldt de 

Rabobank in de visie op 2014 1.  De vooruitzichten voor de jaren erna zijn iets gunstiger. Wel 

blijven we afhankelijk van de economische ontwikkelingen in het buitenland. 

De werkgelegenheid in Breda zal ook in 2014 nog licht dalen. Daarna wordt ook op dat vlak 

een stabilisatie verwacht.

 De werkloosheid is in 2013 fors toegenomen. Ook voor 2014 wordt nog een verdere stijging 

verwacht. Het werkloosheidsniveau komt in 2014 naar verwachting uit op 10,7%. Het aantal 

vacatures daalt al enkele jaren, en is sinds 2013 lager dan het aantal werklozen. Vanaf 2014 

lijkt het aantal vacatures weer toe te nemen, vooral als gevolg van de vervangingsvraag.

Bij het producenten- en consumenten vertrouwen is het omslagpunt bereikt. Na een aantal 

jaren met dalende cijfers, is eind 2013 voor het eerst een lichte kentering zichtbaar.  

De leegstand van winkels, kantoren en bedrijven is onveranderd groot, en neemt zelfs  

nog verder toe. 

Het aantal startende bedrijven in Breda neemt ieder jaar toe. In 2013 waren dit er bijna 1.900.  

Ruim 80% van deze startende bedrijven is een éénmansbedrijf. In totaal zijn er inmiddels ruim 

9.000 ondernemers in Breda die als ZZP’er werken. Dat betekent dat twee van de drie 

bedrijven in Breda inmiddels éénmansbedrijven zijn. Met recht een passend  

thema-onderwerp voor deze jaargang van de barometer.

In deze barometer wordt het beeld geschetst van de Bredase Economie. Vanuit diverse invals-

hoeken wordt gekeken naar de situatie in de stad. Samen vormen ze de uiteindelijke  

barometerscore. 

Na het dieptepunt in 2013 worden in 2014 de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar. 

De Economische Barometer Breda komt voor 2014 uit op een 5,5. Het is nog altijd 

een onvoldoende maar de dalende tendens van de afgelopen jaren is 

onderbroken. De eerste tekenen van herstel zijn inmiddels zichtbaar in 

het toegenomen producenten- en consumenten vertrouwen. 

1 Rabobank: Visie op 2014-Wankel Perspectief (november 2013)
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Werkgelegenheid Breda

Bredase werkgelegenheid daalt in 2013 met 1% 

In de periode 2012-2013 is de werkgelegenheid in Breda gedaald met bijna 1.200 banen (1%). Dat is beduidend minder 

dan het jaar daarvoor toen er nog een daling van 2,7% werd 

gemeten. Deze tendens is in overeenstemming met het 

regionale en landelijke beeld en zet zich naar verwachting 

verder door. De werkgelegenheid in Breda in 2013 komt 

daarmee op 101.263 banen. 

De daling van de werkgelegenheid wordt voor een 

belangrijk deel veroorzaakt door banenverlies in 

groothandel, gezondheid en welzijn en de bouwnijverheid.

Toename aantal vestigingen zet door

Het aantal vestigingen is gedurende de periode 2012-2013 

iets meer toegenomen dan in de periode daarvoor. Per 

saldo werden er in 2013 bijna 800 vestigingen méér geteld (5%). Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van 

het aantal éénpersoons bedrijven. Het totaal aantal vestigingen in 2013 bedraagt 15.408.

Meeste mensen werkzaam in de gezondheids- en welzijnssector

Ondanks een afname met meer dan 400 banen in de afgelopen periode (in de periode daarvoor daalde de werkgelegen-

heid zelfs met 800 banen) is de 

Gezondheids- en welzijnszorg 

ook in 2013 de sector met de 

meeste werk gelegenheid. In 

deze sector vinden 16.700 

mensen een baan (16%). Op de 

tweede en derde plaats komen 

de sectoren Advisering en onder-

zoek en Detailhandel, beide met 

ongeveer 10.000 banen en 10% 

van de locale werkgelegenheid. 

Op de vierde plaats – en daarmee 

een plaats gezakt ten opzichte 

van vorig jaar - vinden we de 

Groothandel. Na opnieuw een 

achteruitgang in werkgelegen-

heid (500 banen) werken in deze 

sector in 2013 nog 8.950 mensen.

Gezondheids- en welzijnszorg
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Aantal banen 2013 9.997 14.580 22.285 27.225 27.176 101.263

Aantal vestigingen 2013 10.022 3.978 1.085 274 49 15.408

Banenontwikkeling 8% -1% -1% -5% 0% -1%

Vestigingsontwikkeling 8% 1% -1% -5% 2% 5%

Bron: O&I, Vestigingenregister 2013

1  

Joan Wassink, directeur bedrijven Rabobank Breda: 

“ZZP’ers zijn een sterk groeiende en steeds belangrijkere groep voor de arbeidsmarkt en Nederlandse 

economie. Zij bieden flexibiliteit om snel op de vraag van bedrijven te kunnen inspelen. 

Het aantal ZZP’ers nam de afgelopen jaren een hoge vlucht. Rabobank speelt in op deze beweging 

door het delen en creëren van kennis speciaal voor ondernemers. 

Voorbeelden hiervan zijn Thema-updates, Cijfers & Trends en de Rabo Kennis App. Hiermee vergaren 

ondernemers gemakkelijk kennis op macro-economisch en sectorniveau zodat zij beter kunnen anticiperen 

op economische ontwikkelingen in hun branche.”
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Werkgelegenheidsdynamiek

Positieve ontwikkelingen 

doen zich voor in de sectoren 

Informatie en communicatie, 

Vervoer en opslag, Overige 

dienstverlening en Cultuur, 

Sport en recreatie. In deze 

sectoren neemt de werk-

gelegenheid toe. Dit is echter 

niet voldoende om de daling 

in de overige sectoren te 

compenseren.

Starters 

In 2013 zijn in Breda 1.862 nieuwe bedrijven gestart. Ruim een kwart van de nieuwe 

bedrijven houdt  zich bezig met advisering, onderzoek en specialistische zakelijke 

dienstverlening. Van de startende bedrijven is 82% een eenpersoons-bedrijf.  

Circa 25% van de startende bedrijven is na 2 jaar al weer beëindigd. 

Na 4 jaar bestaat gemiddeld nog iets meer dan 60% van de bedrijven.

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 2013 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 2013,  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. Al jaren scoort West-Brabant goed als 

logistieke hotspot van Nederland. Ieder jaar wijst de logistieke branche een top 10 van Nederland aan. In 2013 was 

Venlo hotspot nummer 1. West-Brabant volgt op de 2e plaats, na een 1e plaats in 2011 en 2012. Met onder meer de 

aanwezigheid van het Logistiek Topinstituut Dinalog vervult Breda daarbij steeds meer de functie van kenniscentrum. 

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

enquête 2013, als  Keuzegids HBO 2014 komen de opleidingen Logistiek aan NHTV in de eigen categorie als besten van 

Nederland naar voren. De opleiding Logistiek & Economie (LE) komt uit op de 1e plaats en de opleiding Logistiek & 

Technische Vervoerskunde (LTV) staat 2e binnen de eigen categorie.

Ondanks een daling in het afgelopen jaar met 2% is de werkgelegenheid sinds 2005 toegenomen met 

16%. In 2013 waren er ruim 12.000 mensen werkzaam. 

Bron: O&I, Vestigingenregister 2013
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Breda 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 groei (%) 2013

Logistiek 10.718 11.556 12.220 12.614 13.027 13.127 13.183 12.657 12.398 -2,0%

Zorgeconomie 18.216 19.255 19.692 19.627 19.676 20.964 22.042 21.245 20.719 -2,5%

Creatieve industrie 2.200 2.334 2.528 2.665 2.918 3.064 3.185 3.181 3.311 4,1%

Beeldcultuur 1.140 1.163 1.283 1.433 1.643 1.621 1.733 1.836 2.020 10,0%

Onderwijs 7.705 7.403 7.698 7.662 8.060 8.310 8.510 8.649 8.648 0%

Bron: O&I, Vestigingenregister 2013

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

“Uit de barometer blijkt dat Breda Nederland is. De ontwikkelingen lopen parallel, de cijfers en  

percentages zijn inwisselbaar. Dé kans echter ligt in de grote aanwezigheid van onderwijsinstellingen 

onder handbereik. Kennis en kennisontwikkeling blijven de drivers van toekomstige welvaart.  

Gebruik ze! En bind de studenten aan de stad, dan blijven ze!” 
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Zorgeconomie

Zorgeconomie omvat naast de gezondheidszorg (cure & care) ook de subsectoren handel, diensten, productie en 

instituties (verzekeraars). Het is de sector met verreweg de meeste werkgelegenheid met 20.719 banen. In vergelijking 

met vorig jaar is het aantal banen gedaald met 2,5%. 

Creatieve industrie/Beeldcultuur

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

ten opzichte van 2005. De Gemeente Breda heeft de leiding over het Europese project Value Increase by Visual Design 

(VIVID.) 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 groeide de afgelopen jaren gestaag tot bijna 8.700. Dit jaar is het 

aantal gestabiliseerd.

Cees Meeuwis, wethouder Werk en Ondernemen Gemeente Breda: “Uit het zzp-onderzoek blijkt dat zelf-

standige professionals genoeg uitdagingen hebben in het genereren van voldoende inkomsten, hun  

bedrijfsvoering, maar ook de combinatie van werk en privé. De Gemeente Breda heeft daarom, samen met  

de regio West-Brabant, voor 2014 een programma opgezet met zzp-workshops, gericht op groei en conti-

nuïteit van het bedrijf. Kijk ook op de site: www.zzpwestbrabant.nl”.

Arbeidsmarkt Breda
Stijging werkloosheid in 2013 en 2014

(prognose), daarna afvlakking verwacht

De Bredase werkloosheid steeg in 2013 met 

19% tot 7.141 personen. Dit is een stijging van 

1.120 personen. In 2012 nam de werkloosheid 

ook al met meer dan duizend personen toe. 

Voor 2014 vewacht men eveneens een 

behoorlijke werkloosheidstoename (+10%,  

+ 710 personen). Pas in 2015 zal deze stijging 

afvlakken.

Aanvankelijk steeg de werkloosheid vooral bij 

jongeren tot 27 jaar. Inmiddels stijgt de 

werkloosheid ook onder andere leeftijds-cate-

gorieën zoals 27-44 jarigen en 45-plussers. 

Het CBS zag in 2012 het landelijke werkloos-

heidsniveau met een procentpunt toenemen tot 6,4%2. In 2013 stijgt het werkloosheidsniveau naar 8,3%.

In 2012 is in Breda deze toename veel groter uitgevallen met een stijging van 2,7 procentpunt tot 8,1%. Ook in andere 

grote gemeenten in West- en Midden-Brabant viel de stijging groter uit dan landelijk. 

Het Bredase werkloosheidsniveau, zal volgens de laatste verwachtingen in 2013 toenemen tot 9.9% en in 2014 tot 

10,7%. Vanaf 2015 wordt een (geleidelijke) afname van het werkloosheidsniveau verwacht. 

Aantal vacatures neemt licht toe, aantal 

werklozen stabiliseert naar verwachting in 2015

De periode 2006-2008 werd gekenmerkt door een 

gespannen arbeidsmarkt. Het aantal vacatures lag in 

Breda fors hoger dan de werkloosheid. Vanaf 2009 wordt 

de arbeidsmarkt minder gespannen en neemt het aantal 

vacatures substantieel af bij een oplopende werkloos-

heid. In 2012 en 2013 ligt het aantal vacatures lager dan 

het aantal werkloze personen en is er sprake van een 

ruime arbeidsmarkt.

2   Werkloze beroepsbevolking nationale definitie. Vooral in de eerste zeven maanden zag het  CBS de werkloosheid snel  oplopen. Ondanks de stijging  in december 
was er in de laatste drie maanden van 2013 sprake van een dalende trend. Dit kwam doordat in 2013  meer mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt (er 
waren minder mensen op zoek naar een baan en er zijn signalen dat minder jongeren zich aanbieden op de arbeidsmarkt en dat ontslagen werknemers niet op 
zoek gaan naar een nieuwe baan maar hun geluk beproeven als zelfstandige (Bron ING Bank ‘Dutch Economic Ouitlook’, december 2013).
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Door het ontbreken van een werkgelegenheidsgroei wordt het aantal vacatures de komende jaren vrijwel geheel 

bepaald door de vervangingsvraag. Deze vervangingsvraag ontstaat door beroeps-wisselingen en het uittreden van 

werkenden. Het aantal vacatures zal in 2014 en 2015 beperkt stijgen met respectievelijk 14% en 5%.

Toename beroepsbevolking tot 2020, daarna stabilisatie

Tussen 2002 en 2010 is de Bredase beroepsbevolking gemiddeld met 1,5% per gestegen tot 85 duizend personen. In 

2011, maar vooral in 2012, stijgt de beroepsbevolking harder dan werd verwacht tot 87 duizend personen3 (+2,5%).  

De mannelijke beroepsbevolking bedraagt in 2012 46 duizend personen en 41 duizend personen bij de vrouwelijke.

De Bredase beroepsbevolking zal tussen 2012 en 2020 met gemiddeld ½% per jaar toenemen tot ruim boven de 90 

duizend personen. Na 2020 zal er sprake zijn van een stabilisatie en vanaf 2028 zal de Bredase beroepsbevolking 

enigszins krimpen (-0,1% per jaar).

Toename beroepsbevolking vooral bij vrouwen

Vooral de hogere arbeidsparticipatie van 

vrouwen zorgt tot 2020, naast demografische 

ontwikkelingen, voor een toename van de 

beroepsbevolking. Daarnaast zal ook de 

verhoging van de AOW-leeftijd bij gaan dragen 

aan een groei van de beroepsbevolking.

De toename van de vrouwelijke beroeps-

bevolking (+5,3%) ligt in de periode 2012-2020 2½ 

maal zo hoog als de toename van de mannelijke 

beroepsbevolking. Na 2020 zwakt de stijging  

van de vrouwelijke beroepsbevolking af terwijl de mannelijke beroepsbevolking licht gaat dalen.

De leeftijdssamenstelling van de Bredase beroepsbevolking verandert. Het aantal personen in de jongere leeftijds-

klasse (tot 25 jaar) neemt , zowel bij mannen als vrouwen nauwelijks toe. 

Het aantal personen in de middengroep (25-44 jaar) stijgt bij mannen nog licht (+0,6% per jaar). Bij vrouwen treedt door 

een verder stijgende arbeidsparticipatie tot 2020 nog duidelijk een toename op (+ 1,6% per jaar). De stijging van de 

pensioenleeftijd zal bovenstaand beeld nog gaan versterken.

Het aantal 45-plussers stijgt sterk tot circa 36 duizend personen in 2020. De toename van het aantal ouderen zal vooral 

sterk stijgen in de leeftijdscategorie 55-64 jaar (+ 4% per jaar). De vergrijzing van de bevolking en de toenemende 

participatie van ouderen leiden tot een groter aandeel van ouderen in het arbeidsaanbod. In 2020 zijn bijna twee op de 

vijf personen uit de Bredase beroepsbevolking ouder dan 45 jaar. 

3   Het aantal jongeren dat de arbeidsmarkt in 2012 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 in 2012 het aantal oudere mannen op de arbeidsmarkt opvallend toegenomen. Ten slotte zochten 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.

Kengetallen arbeidsmarkt 

Breda 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 prognose

2014

groei (%) 

2013

groei (%) 

2014

Werkgelegenheid 97.960 100.494 102.709 103.510 105.253 102.429 101.263 100.655 -1,1% -0,6%

Beroepsbevolking 82.000 85.000 85.000 83.000 84.000 87.000 87.400 87.600 0,5% 0,2%

Werkloosheid (NWW) 5.306 4.657 6.050 5.816 5.013 6.020 7.375 8.695 23% 18%

Werkloosheids-% 4,5% 3,6% 4,4% 4,4% 5,4% 8,1% 9,9% 10,7% 1,8% 0,8%

Bron: Werkgelegenheidsenquête 2013; CBS; CPB;  UWV; ROA, bewerking O&I Gemeente Breda
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De vergrijzing van de Bredase beroepsbevolking wordt, naast demografische ontwikkelingen met name veroorzaakt 

door de toenemende arbeidsparticipatie van oudere vrouwen.  In de periode tot 2010 steeg het aantal oudere 

vrouwen in de beroepsbevolking met 75% tegen 27% bij mannen. Tussen 2010 en 2020 zal het aantal vrouwelijke 

45-plussers in de beroepsbevolking met 14% stijgen terwijl dit bij de mannelijke 45-plussers nog nauwelijks 

zichtbaar zal zijn. Na 2010 zal het aantal ouderen in de beroepsbevolking licht dalen. 

Producenten- en consumentenvertrouwen

Bredase producentenvertrouwen verbetert in  

2e helft van 2013

Het gaat iets beter, maar ook niet meer dan dat. De totale 

score van het producentenvertrouwen komt uit op 5,9. 

Dat is hoger dan bij de vorige meting (5,5), een optische 

vooruitgang dus, maar het totaalcijfer blijft onder de 6 en 

geeft daarmee nog steeds een verslechtering ten opzichte 

van de vorige periode weer4.  Het laatste conjunctuurbericht 

van het CBS5 geeft (voor heel Nederland) een vergelijkbaar 

beeld. Het producenten vertrouwen is minder laag dan het 

geweest is, maar per saldo nog altijd negatief. 

Ook het consumentenvertrouwen vertoont nog een negatief 

beeld, maar het stijgt relatief sterk. In zijn geheel concludeert 

het CBS dan ook dat het totale conjunctuurbeeld verbetert. 

Ook positief is dat de totale economische groei in Nederland in het derde kwartaal weer positief was. Uitgezonderd 

een kleine en kortstondige opleving in het 2e kwartaal van 2012, was deze al sinds het 2e kwartaal van 2011 negatief. 

Kijkt het CBS (meestal) terug, het Centraal Planbureau (CPB) kijkt vooruit. In haar laatste raming  gaat het CPB voor 

2014 uit van een groei met 0,5%, dit mede onder invloed van een aantrekkende wereldhandel.

Industrie 

Traditioneel is de situatie binnen de sector industrie, vergeleken met de beide andere sectoren, het slechtst, en dat  

is deze keer niet anders. Met name de bezettingsgraad (dus de huidige stand van zaken) scoort dramatisch, en komt 

voor het eerst in 25 metingen lager dan een 5 uit. De andere 2 hoofdgroepen, de huidige situatie en de toekomst-ver-

wachtigingen laten een stijging zien, maar blijven nog wel onder de 6. Toch valt er ook in deze sector een lichtpuntje 

in de cijfers te ontdekken: De deelvraag over de verwachte toename van de productie leverde met een 6,6 een echt 

positief antwoord op. 

Groothandel en vervoer

De sector groothandel en vervoer geeft een beter beeld dan de industrie. Weliswaar scoort de bezetingsgraad nog een 

onvoldoende, maar de toekomstverwachtingen zijn duidelijk positiever. Met name de vraag naar de verwachte afzet 

voor de komende 3 maanden scoort met een 6,97 vrij hoog: 14 ondernemers verwachten een toename van de afzet, 

tegenover maar drie een daling. Desondanks is de totale beoordeling van de markt in deze sector nog negatief

Van oudsher liggen de cijfers in de sector zakelijke dienstverlening iets hoger dan in de andere sectoren, maar dat is 

nu alleen maar het geval bij de bezettingsgraad. Het lijkt alsof de dienstverleners wat voorzichtiger zijn omtrent de 

toekomst dan hun collega’s uit de groothandel en vervoer. Zo levert de vraag naar de beoordeling van de totale markt 

voor de komende 6 maanden een onvoldoende (5,37) op; Dat is weliswaar hoger dan bij de vorige meting, maar er zijn 

dus nog steeds meer negatieve beoordelingen dan positieve.

Conclusie

“It ain’t over yet”. Desondanks hebben de optimisten onder ons toch wat houvast. Met name de vragen omtrent de 

toekomst verwachtingen scoren in dit onderzoek een hoger resultaat dan de vragen die terugkijken. Als dit toe- 

nemende vertrouwen, wat we ook landelijk terugzien bij de consumenten, zich vertaalt in een concrete toename van 

de bedrijfsactiviteit kunnen we bij de volgende rapportage hopelijk weer eens echt positieve cijfers laten zien. 

4   Cijfers boven de 6 wijzen op een verbetering t.o.v. de vorige periode, onder de 6 wijst op een verslechtering. Daalt een score toe van bijv. 6, 8 naar 6,4 dan lijkt dit 
weliswaar een verslechtering maar is er eigenlijk sprake van een kleinere verbetering. 

5  CBS conjunctuurbericht 25 november 2013, www.cbs.nl       

producentenvertrouwen bezetting huidig toekomst totaal

nov-12 mei-13 nov-13 nov-12 mei-13 nov-13 nov-12 mei-13 nov-13 nov-12 mei-13 nov-13

Industrie 5,3 5,6 5,0 5,3 4,9 5,9 5,3 5,2 5,8 5,4 5,2 5,5

Groothandel vervoer 5,7 5,7 5,7 5,8 5,5 6,7 5,6 5,4 6,1 5,7 5,5 6,1

Zakelijke Dienstverlening 6,4 6,0 6,1 6,0 5,7 6,0 5,9 5,5 6,1 6,1 5,7 6,0

Totaal 5,8 5,8 5,6 5,7 5,3 6,2 5,7 5,4 6,0 5,7 5,5 5,9

3

Bron: Avans, november 2013

Bron: Avans, AMBM
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Consumentenvertrouwen laat in tweede 

helft 2013 lichte verbetering zien

Tweemaal per jaar wordt onder Bredase consu-

menten een stemmingsmeting gehouden. Deze 

indicator geeft eind 2013 voor Breda -maar ook 

landelijk- een duidelijk verbeterde stemming.

De Bredase consumenten zijn duidelijk positiever 

gestemd over het economisch klimaat. Vooral op 

de verwachting voor de komende 12 maanden  

zijn Bredanaars aanmerkelijk positiever.  

Voor het eerst sinds de meting van het Bredase consumenten vertrouwen is het aantal personen dat een verbetering 

verwacht hoger dan het aantal personen dat een verslechtering verwacht.  

Vastgoed

Met een sterke binnenstad en één van de grootste woonboulevards van Nederland heeft Breda zich de laatste jaren op 

de kaart gezet als een belangrijke winkelstad. Maar ook in Breda is de aanhoudende economische crisis voelbaar en is 

winkelleegstand toegenomen van 33.900 m2 naar 39.059 m2 (201 panden).                 

Winkels in Breda: verdeling winkelvloeroppervlak naar branche

Het aantal verkooppunten stabiliseert in Breda op circa 1.450 winkels. 

Twee derde van het totaal winkelvloeroppervlakte is te vinden bij de 

branches Mode & Luxe en bij In/Om Huis. In de afgelopen jaren was er 

een flinke toename van het winkelvloeroppervlak. In 2013 wordt een 

stabilisatie zichtbaar. Met een leegstand van 10% is de winkelleegstand 

inmiddels hoger dan in de meeste andere grotere steden. Vorig jaar 

stond Breda nog in de middenmoot op plaats 15. Inmiddels is Breda 

terug te vinden in de top 10 van grote gemeenten (plaats 9).

 

% leegstand winkels (WVO 2014-2013) 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 

groeide sneller dan verwacht, de leegstand nam sterk 

toe. De prijzen staan nog steeds onder druk en het 

aantal nieuwbouwprojecten is flink afgenomen.  

Ook de Bredase vastgoedmarkt houdt last van deze 

negatieve markttrend. 

Het commercieel aanbod van bedrijven blijft in 2013 

staan op een hoog niveau van 269.900 m2. Ten opzichte 

van 2009 ligt het commercieel aanbod ruim drie kwart 

hoger. Cijfers over het Bredase commercieel aanbod van 

kantoorruimten indiceren met 168.500 m2 eveneens een 

stabilisatie op een hoog niveau. ten opzichte van 2009 is 

het commercieel aanbod verdubbeld.

Leegstand bedrijven en kantoren (commercieel aanbod)

Bron: O&I, Locatus, december 2013
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Bron: O&I, Locatus december 2013

Bron: O&I, Locatus december 2013

Leegstand 10%

Dagelijks 14%

Mode & Luxe 20% 

Vrije Tijd 6%

In/Om Huis 46%

Detailh. Overig 4%
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ZZP’ers in Breda 

ZZP’ers hebben de afgelopen jaren een belangrijke rol gekregen op de arbeidsmarkt. 

Een ZZP’er  (Zelfstandige Zonder Personeel) is in de ruime definitie iemand die geen 

personeel in dienst heeft. In de definitie van het EIM is het iemand die voornamelijk 

zijn eigen arbeid aanbiedt en die niet of nauwelijks investeert in kapitaalgoederen. 

Het aantal ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) in Nederland groeit explosief. 

Jaarlijks starten er tussen de 120.000 en 140.000 Nederlanders een onderneming. 

Hiervan start 95% als ZZP’er. Eind 2013 telde Nederland bijna 800.000 ZZP’ers. Van die 

800.000 is 65% man en 35% vrouw. Het aantal ZZP’ers met een baan in loondienst 

naast een onderneming is ongeveer 15%. 

Ook in Breda groeit het aantal ZZP’ers al jaren. In 2013 zijn er weer 1.530 ZZP’ers 

gestart. In totaal zijn er nu 9.165 personen die in Breda werken als ZZP’er of ZP’er 

(Zelfstandig Professional). Eén op de vijf doet dit naast werk of studie. ZZP’ers zitten 

verspreid over heel de stad.

ZZP’ers (fulltime) in Breda naar startjaar en vestigingsplaats in Breda   

Het jaarlijkse Avans-onderzoek in het kader van de Economische Barometer geeft 

aan dat er meerdere redenen zijn om een eigen bedrijf te starten. Bijna 90% van de 

respondenten noemt daarbij ‘het beter kunnen benutten van de eigen capaciteiten’. 

Direct gevolgd door ‘meer vrijheid in het werk’ (78%) en ‘een betere balans tussen 

werk en privé’ (74%). Duidelijk minder vaak worden economische redenen genoemd, 

zoals ‘een beter inkomen’ (44%) of ‘geen baan kunnen vinden’ (34%). 

ZZP’ers gebruiken meerdere netwerken bij het uitoefenen van hun bedrijf. Linkedin 

scoort daarbij het hoogste, met 82% actief gebruik. Direct gevolgd door Facebook en 

Twitter.  Om elkaar ook fysiek te ontmoeten, wordt vooral gebruik gemaakt van 

Open Coffee Breda (50%), de borrel van de Kamer van Koophandel (44%) en  

Club 76 (41%). 

Verreweg de meeste mensen geven een baan met vast contract op om te beginnen 

als ZZP’er. De tweede reden om ZZP’er te worden is werkloosheid of dreiging van 

werkloosheid. De ZZP’er is een harde werker, de helft van de ZZP’ers geeft aan meer 

dan 40 uur voor het eigen bedrijf te werken.

Samenwerking met andere ZZP’ers wordt vooral 

gezocht op het gebied van acquisitie en verkoop. 

Daarnaast vindt samenwerking plaats bij ziekte of 

gemeenschappelijk gebruik van middelen zoals 

auto’s etc. Een beperkt deel maakt afspraken over 

gezamenlijke inkoop.
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Aantal ZZP-ers naar startjaar

2008 1.215

2009 1.252

2010 1.122

2011 1.424

2012 1.428

2013 1.530

Bron: O&I, Vestigingenregister 2013

Bron: O&I, Vestigingenregister 2013
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