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Economie van Breda kruipt 
langzaam uit het dal, 
2015 wordt het omslagpunt 
voor de arbeidsmarkt
Deze barometer geeft een beeld van de Bredase economie. Vanuit diverse 

invalshoeken is gekeken naar de economische situatie in de stad. Al deze 

invalshoeken samen vormen de uiteindelijke barometerscore. 

Na het dieptepunt in 2013 worden in 2014 en 2015 de eerste tekenen van 

economisch herstel zichtbaar. De Economische Barometer Breda (EBB) kwam 

in 2014 uit op een 5,5. Voor 2015 wordt een marginale ‘weersverbetering’ 

verwacht en stijgt de barometerscore naar 5,7. Door de nog altijd minder 

gunstige arbeidsmarktsituatie wordt een voldoende net niet gehaald. 

Tekenen van herstel zijn zichtbaar bij het toenemende producentenvertrouwen 

en een stijgende vacaturemarkt.

Barometerstand: 

Barometer terug op niveau van 2012
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Na een voorzichtig herstel van de Nederlandse economie in 2014, verdubbelt de groei van het BBP-volume in 2015. 

zo meldt de Rabobank in de visie op 20151. De vooruitzichten voor 2015 zijn gematigd positief, met 1½% groei. 

Het economische herstel zal, ondanks een kleinere afhankelijkheid van de uitvoer, voor een deel blijven leunen op 

de mondiale ontwikkelingen. Het geleidelijke herstel van de economie zet wereldwijd door, maar ging in 2014 iets 

langzamer dan eerder werd gedacht. Door de grote politieke spanningen en de kwetsbare financiële markten blijft 

de kans op nieuwe tegenvallers groot.

De werkgelegenheid in Breda zal vanaf 2015 licht toenemen, maar dit herstel leidt de komende jaren niet tot een 

grote toename van het aantal banen. 

De werkloosheid is in 2013 en 2014 fors toegenomen. 2015 wordt een omslagpunt en de werkloosheid zal licht 

gaan dalen. Het werkloosheidsniveau komt in 2015 naar verwachting uit op 8%, een daling van een ½% ten 

opzichte van 2014. 

Het aantal vacatures stijgt in 2014 voor het eerst sinds jaren. De komende jaren zal het aantal vacatures weliswaar 

verder toenemen, maar vacatures zullen vooral betrekking hebben op een vervangingsvraag en maar slechts 

beperkt op uitbreiding van de bestaande personeelsomvang.

Bij het producenten- en consumentenvertrouwen was het dieptepunt in 2012 bereikt. Na een aantal jaren van een 

mindere stemming is vooral het producentenvertrouwen stijgende. Het herstel van zowel het producenten- als 

consumentenvertrouwen blijft in 2014 aarzelend, mede ingegeven door onzekere verwachtingen van de consument 

met betrekking tot de economie voor het komend jaar. 

De leegstand van winkels, kantoren en bedrijven blijft nog onveranderd groot. Er is nog nauwelijks sprake van een 

afnemend aantal vierkante meters leegstand. 

Joan Wassink, directeur Bedrijven Rabobank Breda

“In het MKB zijn er veel grenzen, sommige bestaan echt maar de meeste zijn minder zichtbaar en 

bevinden zich vooral in ons hoofd. Ze lijken houvast te bieden, maar werken beperkend. We zien op dit 

moment grenzen vervagen en doorbroken worden. Dat vraagt van ondernemers een grenzeloze visie 

en continu aanpassing. In onze MKB-visie van dit jaar belicht de Rabobank kansen voor ondernemers 

in het MKB. ‘Zet in op innovatie!’, is ons advies. De wereld verandert, de mens verandert, uw klant 

verandert. Creëer uw eigen toekomst. “

Het aantal MKB-bedrijven in Breda neemt elk jaar toe. In 2014 zijn bijna 16.000 MKB-bedrijven in Breda gevestigd.  

In het MKB staan in 2014 ruim anderhalf keer zoveel vacatures open dan in 2013. Kleine bedrijven verwachten de 

komende twee jaar vaker een toename van hun personeelsbestand dan de grote bedrijven. De bedrijvendynamiek 

blijft bij de (kleinere) MKB-bedrijven groot. En twee op de drie MKB-bedrijven heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd  

in innovatie. Met recht een passend thema-onderwerp voor deze jaargang van de barometer.

Werkgelegenheid Breda

Bredase werkgelegenheid  

daalt in 2014 met 2% 

In de periode 2013-2014 is de werkgelegen-

heid in Breda gedaald met bijna 2.000 

werkzame personen (-2%). Dat is beduidend 

meer dan het jaar daarvoor toen een daling 

van 1,2% is gemeten. De werkgelegenheid in 

Breda in 2014 komt uit op 99.244 werkzame 

personen. 

De verwachting is dat de werkgelegenheid 

in 2015 licht zal stijgen. Deze tendens is in 

overeenstemming met het landelijke beeld 

terwijl voor de regio West-Brabant in 2015 

nog een geringe daling wordt verwacht.

1  Rabobank: Blik op de Nederlandse economie

108000

106000

104000

102000

100000

98000

96000

94000

92000

90000

88000

86000

2003   2004   2005   2006   2007  2008   2009   2010   2011   2012  2013   2014  2015

Werkgelegenheid Breda 2003 - 2015



3

Toename aantal vestigingen zet door Het aantal vestigingen is gedurende 

de periode 2013-2014 iets minder toe- 

genomen dan in de periode daarvoor. 

Per saldo werden er in 2014 ruim 500 

vestigingen méér geteld (3,4%). Deze 

stijging wordt veroorzaakt door een 

toename van het aantal éénpersoons-

bedrijven. Het totaal aantal vestigingen 

in 2014 bedraagt 15.759. 

Meeste mensen werkzaam in de 

gezondheids- en welzijnssector

Ondanks een afname van bijna 500 

werkzame personen in de afgelopen 

periode is de gezondheids- en 

welzijnszorg ook in 2014 de sector 

met de meeste werkgelegenheid. In 

deze sector vinden 16.000 mensen een 

baan (16%). Op de tweede en derde 

plaats komen de sectoren advisering 

en onderzoek en detailhandel, beide 

met ongeveer 10.000 werkzame 

personen en 10% van de locale 

werkgelegenheid. Ook de detailhandel 

kent een grote achteruitgang in 

werkgelegenheid (400 werkzame 

personen). Op de vierde plaats vinden 

we de groot-handel met nog 9.011 

mensen. 

Grootste werkgelegenheidsstijger Vervoer en opslag

Positieve ontwikkelingen doen zich voor in de sectoren Vervoer en opslag, Informatie en communicatie, horeca en 

Advisering en onderzoek. In deze sectoren neemt de werkgelegenheid toe. Dit is echter niet voldoende om de daling 

in andere sectoren te compenseren. De daling van de werkgelegenheid wordt voor een groot deel veroorzaakt door 

banenverlies in de Bouwnijverheid, Gezondheid en welzijn, Detailhandel en Openbaar bestuur en overheid.

Gezondheids- en welzijnszorg

Advisering en onderzoek

Detailhandel

Groothandel

Onderwijs

Openbaar bestuur en overheid

Industrie

Overige zakelijke dienstverlening

Vervoer en opslag

Bouwnijverheid

Horeca

Financiële instellingen

Informatie en communicatie

Cultuur, sport  en  recreatie

Overige dienstverlening

Landbouw

Nutsbedrijven

Verhuur van en handel in onroerend goed

0              4000              8000            12000           16000

Bron: Regionale WGE, BBO/O&I 2014

Bron: Regionale WGE, BBO/O&I 2014

Aantal werkzame personen en vestigingen naar grootte-klasse (wp= werkzame personen) 

1 wp 2-9 wp 10 - 49 wp 50 - 249 wp > = 250 wp

Aantal banen 2014 10.511 14.752 20.440 26.913 26.628

Aantal vestigingen 2014 10.511 3.950 983 270 45

Banenontwikkeling 6,1% 0,4% -7,5% 0,3% -3,9%

Vestigingsontwikkeling 6,1% -0,7% -8,4% 0,0% -10,0%

Bron: Regionale WGE, BBO/O&I 2014
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Werkgelegenheid Breda naar sector 2014

Werkgelegenheidsontwikkeling Breda naar sector 2013-2014
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Bob Bergkamp, wethouder Economische Zaken Gemeente Breda: 

“De kracht van het midden- en kleinbedrijf zit in het grote aantal bedrijven en de enorme variatie. In Breda 

zitten veel bedrijven in ondersteunende sectoren, zoals communicatie en specialistische zakelijke dienst-

verlening. Ook zie je dat de speerspuntsector logistiek zich aan het herstellen is en de creatieve industrie en 

beeldcultuur  is  ‘still growing strong’. Deze creatieve sector is de snelst groeiende sector in Breda en heeft 

zich nu verenigd in ‘City of Imagineers’. Het doel is om van Breda dé creatieve hotspot van Nederland en ver 

daarbuiten te maken. Dat gaan we in 2015 verder uitbouwen”.

Starters 

In 2014 zijn in Breda 1.875 nieuwe bedrijven gestart. Ruim een kwart van de nieuwe 

bedrijven houdt zich bezig met Advisering en onderzoek en Specialistische zakelijke 

dienstverlening. Van de startende bedrijven is 84% een eenpersoonsbedrijf. 

De ervaring leert dat ongeveer een kwart van de startende bedrijven na 2 jaar al 

weer beëindigd is. Na 4 jaar bestaat gemiddeld nog iets meer dan 60% van deze 

startende bedrijven. 

Speerpuntsectoren Breda 

Breda kent vijf 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 2014 goed voor de helft van de werkgelegenheid in de stad. In elk van deze sectoren 

heeft zich sinds 2006 een werkgelegenheidsgroei voorgedaan. Terwijl in 2014 de totale werkgelegenheid in Breda 

daalt, groeit die in drie van de vijf sectoren. Alleen de werkgelegenheid in de zorgeconomie neemt met enkele 

procenten af in dat jaar.

Werkgelegenheid speerpuntsectoren Breda 2006-2014

Logistiek 

Logistiek is van oudsher een sterk ontwikkelde sector in West-Brabant. Al jaren scoort West-Brabant goed als 

logistieke hotspot van Nederland. Elk jaar wijst de logistieke branche een top 10 van Nederland aan. In 2014 was Venlo 

hotspot nummer 1. West-Brabant staat op de 3e plaats, na een 1e plaats in 2011 en 2012 en 2e plaats in 2013. 

In 2014 stijgt de werkgelegenheid in de logistiek in Breda tot bijna 13.000 werkzame personen. Met het Logistiek 

Topinstituut Dinalog vervult Breda daarbij ook de functie van kenniscentrum op het gebied van logistiek. 

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 20.014 werkzame personen. 

De afgelopen drie jaar is het aantal werkzame personen met 9,5% gedaald. 

Creatieve industrie/Beeldcultuur

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

ten opzichte van 2005. 

De Gemeente Breda heeft de leiding gehad over het Europese project Value Increase by Visual Design (VIVID) van 

januari 2012 – september 2014. Het project heeft een injectie gegeven aan de beeldcultuursector (waaronder gaming, 

animatie en multimedia) en droeg hiermee sterk bij aan de internationale profilering van Breda als Stad van de 

beeldcultuur. Het project heeft geresulteerd in het samenbrengen van de partijen die op dit vlak in Breda actief zijn 

bij zowel het bedrijfsleven, de culturele sector als ook het onderwijs

Onderwijs

Het aantal werkzame personen in de onderwijssector groeide tot 2012 tot bijna 8.700. In 2013 en 2014 is het aantal 

licht dalende.

Breda 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 groei (%) 2014

Logistiek  2014" 12.177 12.569 12.977 13.101 13.162 12.642 12.529 12.920 3,1%

Zorgeconomie 19.339 19.742 19.678 19.730 21.065 22.118 21.324 20.570 20.014 -2,7%

Creatieve industrie 2.306 2.493 2.623 2.877 3.028 3.175 3.141 3.328 3.394 2,0%

Beeldcultuur 1.162 1.282 1.431 1.637 1.614 1.725 1.835 2.010 2.061 2,5%

Onderwijs 7.408 7.703 7.662 8.060 8.309 8.519 8.646 8.573 8.534 -0,5%

Bron: Regionale WGE, BBO/O&I 2014

Aantal starters per jaar Breda

2009 1.566 2012 1.707

2010 1.306 2013 1.865

2011 1.681 2014 1.875

Bron: Regionale WGE, BBO/O&I 2014
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Arbeidsmarkt Breda

De arbeidsmarkt is de laatste jaren sterk beïnvloed door de economische crisis. In 2012 en 2013 is de werkgelegenheid 

gedaald, het aantal vacatures flink afgenomen en de werkloosheid fors gestegen. In 2014 wordt een aarzelend herstel 

zichtbaar met een lichte toename van het aantal vacatures, een afzwakkende stijging van de werkloosheid en een 

nog altijd dalende werkgelegenheid.

In 2015 wordt een geleidelijke daling 

van de werkloosheid verwacht

In 2012 was in Breda het werkloosheids-

niveau meer gestegen dan de landelijke 

(2,7% tegen 1,9% landelijk). In 2013 is 

daarentegen het landelijk werkloosheids-

niveau meer gestegen dan de Bredase (1,9% 

landelijk tegen 0,4% in Breda). Het Bredase 

werkloosheidsniveau stijgt in 2014 tot naar 

schatting 8,6% en zal volgens de laatste 

verwachtingen in 2015 dalen naar 8%. Voor 

2015 en de jaren daarna wordt een 

(geleidelijke) afname van de werkloosheid 

verwacht van gemiddeld 0,4% per jaar. 

In 2013 nam op landelijk niveau het werkloosheidspercentage met 1,9% toe tot 8,3%2. In 2014 zwakt de werkloosheids-

stijging af en wordt een werkloosheidsniveau van 8,4% verwacht. In 2015 is een lichte daling voorzien tot 7¾%. 

Overigens meet het CBS in het tweede halfjaar van 2014 al een dalende werkloosheid.

De Bredase werkloosheid steeg in de periode 2012-2014 gemiddeld met 25%. Eind 2014 bedraagt de werkloosheid ruim 

9.000 personen. Voor 2015 verwacht men een daling van de werkloosheid naar 8.600 personen. Deze daling zal in 2016 

verder doorzetten (-5%). 

In 2013 steeg de werkloosheid vooral bij jongeren en bij de midden leeftijdsklassen tot 44 jaar. In 2014 stijgt de 

werkloosheid vooral bij 45-plussers. In de afgelopen jaren werd het voor oudere werklozen steeds moeilijker om een 

baan te vinden.

In 2015 meer vacatures en minder werklozen 

verwacht

De periode 2011-2013 wordt gekenmerkt door een 

ruime arbeidsmarkt. Het aantal vacatures ligt 

structureel op een laag niveau en de werkloosheid is 

hoog. In 2013 ligt het aantal vacatures zelfs lager dan 

het aantal werkloze personen.

Vanaf 2014 wordt langzaam een kentering op de 

Bredase arbeidsmarkt zichtbaar: het aantal vacatures 

is stijgende en het aantal werklozen zal voorzichtig 

gaan dalen. 

De komende jaren wordt slechts een beperkte werkgelegenheidsgroei verwacht. Het aantal vacatures zal de 

komende jaren dan ook voor een groot deel bepaald worden door de vervangingsvraag. Deze vervangingsvraag 

ontstaat door beroepswisselingen en het uittreden van werkenden. Het aantal vacatures stijgt in 2014 en 2015 met 

respectievelijk 15% en 12%.

2  Werkloze beroepsbevolking nationale definitie
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Kengetallen arbeidsmarkt Breda 2008-2015 

Tijdelijke afname beroepsbevolking door lagere baankansen

Tussen 2002 en 2012 is de Bredase beroepsbevolking gemiddeld met 1,5% per jaar gestegen tot 87 duizend 

personen. 

Door ontmoedigingseffecten als gevolg van lage baankansen is de Bredase beroepsbevolking in 2013 

gedaald. Momenteel melden zich minder mensen op de arbeidsmarkt en trekken ontmoedigde 

werkzoekenden zich (tijdelijk) terug. Ook in 2014 zal de beroepsbevolking licht dalen.

Ook in 2015 zullen minder mensen zich nog ontmoedigd terugtrekken van de arbeidsmarkt vanwege lage 

baanvindkansen, maar dan overheersen ook andere factoren die het arbeidsaanbod doen groeien. Er zijn 

een aantal langjarige trends: meer werkende vrouwen en meer werkende 55-plussers. Bovendien stijgt de 

arbeidsparticipatie door het toenemen van het opleidingsniveau van de bevolking. Hoger opgeleiden 

participeren namelijk meer dan laagopgeleiden op de arbeidsmarkt.

De Bredase beroepsbevolking zal tussen 2015 en 2020 met gemiddeld ½% per jaar toenemen naar 90 

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

beroepsbevolking enigszins krimpen. 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 arbeidsparticipatie van mannen is hoog en dat maakt het moeilijker om de komende jaren een verdere 

verhoging te realiseren. Mede door een afnemende potentiële beroepsbevolking (leeftijd van 15 tot en 

met 64 jaar) zal de mannelijke beroepsbevolking in de periode 2014-2015 mogelijk nog iets dalen.

De arbeidsparticipatie van vrouwen neemt nog toe. De participatiegroei bij vrouwen is minder omvang-

rijk dan in het verleden. Immers nu steeds meer generaties vrouwen werkzaam zijn, neemt de mogelijke 

participatiewinst af. Bovendien remt het banenverlies in een specifieke ‘vrouwensector’ als de zorg, de 

groei van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Het aantal vrouwen in de beroepsbevolking neemt in 

2014-2015 nauwelijks toe door ontmoedigingseffecten en baanverlies.

Kengetallen arbeidsmarkt 
Breda 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prognose
2015

groei (%) 
2014

groei (%) 
2015

Werkgelegenheid 10.415 102.628 103.470 105.231 102.412 101.234 99.244 99.815 -2,0% 0,6%

Beroepsbevolking 85.000 85.000 83.000 84.000 87.000 85.000 84.575 85.000 -0,5% 0,5%

Werkloosheid (NWW) 4.657 6.050 5.816 5.013 6.020 7.141 9.088 8.600 27% -5.4%

Werkloosheids-% 3,6% 4,4% 4,4% 5,4% 8,1% 8,5% 8,6%* 8,0% 0,1% -0,6%

Bron: Werkgelegenheidsenquête 2014; CBS; CPB;  UWV; ROA, bewerking O&I Gemeente Breda
consumentenvertrouwen
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Beroepsbevolking naar geslacht en leeftijdscategorie Breda 2001-2015

 mannen vrouwen

De groei van de beroepsbevolking wordt vooral in de twee oudste leeftijdsgroepen zichtbaar door een grotere 

potentiële beroepsbevolking en een hogere arbeidsparticipatie. Vooral het aantal van 55-plussers in de beroeps-

bevolking is de afgelopen jaren fors gestegen. Deze groei zet zich de komende jaren door. De omvang van de beroeps-

bevolking in de middelste leeftijdscategorie (35 - 44 jaar) neemt af. De arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen 

groeit duidelijk, terwijl de participatie van jongeren, zowel bij mannen als vrouwen, nauwelijks verandert.

Producenten- en consumentenvertrouwen

Bredase producentenvertrouwen licht afgeno-

men na verbetering in 1e helft van 2014

Het Bredase producentenvertrouwen is na vier jaar weer 

(voorzichtig) positief. De totale score van het producenten-

vertrouwen komt in de laatste meting van november 2014 

uit op 6,1. Dat is hoger dan bij de meting een jaar geleden 

(5,9): een voorzichtige vooruitgang. Het vertrouwen van de 

Bredase ondernemers is vooral in de eerste helft van 2014 

toegenomen en eind 2014 licht afgenomen. Het totaalcijfer 

ligt nog boven de 6 en geeft daarmee een verbetering ten 

opzichte van het vorige jaar weer3.

Het laatste conjunctuurbericht van het CBS meldt (voor heel Nederland) een stijging van het producenten vertrouwen4: 

“De indicator komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds mei 2011. In december 2014 ligt het vertrouwen van de 

industriële producenten ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. De indicator van het producenten-

vertrouwen ging van - 0,2 in oktober naar + 3,4 in december. In de twee voorgaande maanden daalde het vertrouwen nog 

met in totaal 1,4 punten. De verbetering van het producentenvertrouwen is vooral toe te schrijven aan een veel 

positiever oordeel over de verwachte productie en de voorraden gereed product in november en aan het positieve 

oordeel over de orderportefeuille in december. Sinds oktober 2012 is de landelijke trend van het producenten-

vertrouwen positief.

Producentenvertrouwen Breda november 2013 - november 2014

3   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 bijvoorbeeld 6, 8 naar 6,4 dan 

lijkt dit weliswaar een verslechtering maar is er eigenlijk sprake van een kleinere verbetering.

4  CBS conjunctuurbericht 25 december 2014, www.cbs.nl 
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Kengetallen arbeidsmarkt 
Breda 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prognose
2015

groei (%) 
2014

groei (%) 
2015

Werkgelegenheid 10.415 102.628 103.470 105.231 102.412 101.234 99.244 99.815 -2,0% 0,6%

Beroepsbevolking 85.000 85.000 83.000 84.000 87.000 85.000 84.575 85.000 -0,5% 0,5%

Werkloosheid (NWW) 4.657 6.050 5.816 5.013 6.020 7.141 9.088 8.600 27% -5.4%

Werkloosheids-% 3,6% 4,4% 4,4% 5,4% 8,1% 8,5% 8,6%* 8,0% 0,1% -0,6%

Bron: Werkgelegenheidsenquête 2014; CBS; CPB;  UWV; ROA, bewerking O&I Gemeente Breda
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Bron: Avans, november 2014

Producenten- en consumentenvertrouwen

producentenvertrouwen bezetting huidig toekomst totaal

nov-13 mei-14 nov-14 nov-13 mei-14 nov-14 nov-13 mei-14 nov-14 nov-13 mei-14 nov-14

Industrie 5,0 5,4 5,5 5,9 5,4 5,4 5,8 6,1 5,8 5,5 5,6 5,6

Groothandel vervoer 5,7 6,1 5,9 6,7 6,6 6,5 6,1 6,2 6,2 6,1 6,3 6,2

Zakelijke Dienstverlening 6,1 6,9 6,7 6,0 6,7 6,5 6,1 6,8 6,4 6,0 6,8 6,6

Totaal 5,6 6,1 6,0 6,2 6,2 6,1 6,0 6,4 6,1 5,9 6,3 6,1

Bron: Avans, november 2014 

Bron: CBS, CPB, ABF Research, bewerking O&I Gemeente Breda
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Industrie 

De stemming in de sector industrie is traditiegetrouw het meest negatief. Op alle fronten liggen de scores lager dan 

bij de twee andere sectoren. Er zijn twee tendensen: over de bezettingsgraad zijn de ondernemers duidelijk positiever 

dan een jaar geleden en over de huidige bedrijfsactiviteiten zijn zij duidelijk minder positief. Met name de huidige 

beoordeling van de orderontvangst (een deelvraag van de score ‘huidige bedrijfsactitiviteiten’) scoort laag (4,6). Ook 

de vraag naar mogelijke personeelsuitbreiding scoort laag. Geen enkele ondernemer geeft aan een personeels-

uitbreiding te overwegen. 

Groothandel en vervoer

De sector Groothandel en vervoer geeft een wat positiever beeld dan de Industrie, maar ook hier heeft zich de 

aarzelende stijging van de afgelopentwee metingen niet door weten te zetten. Wel zitten twee van de drie indicatoren 

boven de zes, wat dus aangeeft dat er een verbetering ten opzichte van de vorige periode wordt geconstateerd. Met 

name het deelcijfer van de orderontvangst scoort met een 6,8 goed. Voor wat betreft het toekomstperspectief zijn de 

ondernemers positief over de afzet voor de komende drie maanden (6,9), maar scoort de beoordeling van de totale 

markt net geen voldoende (5,9).

Zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening scoort weer het best, en alhoewel de totaalscores lager liggen dan bij de vorige meting, 

zijn ze allemaal ruim hoger dan een 6 en liggen ze duidelijk hoger dan een jaar eerder. Dit wijst op een verbetering ten 

opzichte van vorig jaar. Vertrouwengevend is ook dat geen enkel deelcijfer beneden de zes ligt.

Conclusie

Gaf de mei-meting van 2014 aan dat de economie aan het opkrabbelen was, nu blijkt de verbetering niet door te 

zetten, althans voorlopig niet. Kwam dit voorjaar voor het eerst sinds lange tijd het Bredase producentenvertrouwen 

weer boven de 6 uit (6,3), aan het einde van 2014 is deze iets gezakt naar 6,1. Daarmee staat het vertrouwen van de 

Bredase ondernemers nog wel aan de goede kant van de streep. 

Consumentenvertrouwen in 2014 toegenomen, maar nog net niet positief

Tweemaal per jaar wordt onder Bredase consumenten een stemmingsmeting gehouden. 

Deze indicator is in juni 2014 tijdelijk positief geweest, maar is in december 2014 weer gedaald tot een waarde van -8. 

Dit beeld is ook landelijk zichtbaar met een toegenomen consumentenvertrouwen in de eerste helft van 2014 en een 

daling in de tweede helft van 2014. 

De Bredase consumenten zijn 

eind 2014 (waarde -8) wat 

positiever gestemd dan eind 2013 

(waarde -17). Na een duidelijk 

herstel van het consumenten-

vertrouwen in juni 2014 daalt 

deze weer op het eind van dit 

jaar. Over het economisch 

klimaat is de Bredase consument 

positiever, deze staat eind 2014 

op een kleine plus. Vooral over de 

financiële situatie van de 

afgelopen en de komende 12 

maanden blijven de Bredase 

consumenten pessimistisch. 

Alleen de deelindicator ‘gunstige 

tijd voor aankopen’ wordt licht 

positief ingeschat.

Het landelijke consumentenvertrouwen is, na een stijging in oktober, weer gedaald naar een waarde van -7.

In november en december hebben consumenten minder vertrouwen in de economie (zowel met betrekking tot het 

oordeel over de afgelopen 12 maanden als de komende 12 maanden). De koopbereidheid veranderde nauwelijks.

Met -7 ligt het landelijke consumentenvertrouwen vrijwel op het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar. Het 

vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Bron: O&I, Locatus, december 2014
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Vastgoed

Breda: winkelleegstand licht toegenomen

Met een sterke binnenstad en één van de grootste woonboulevards van Nederland is Breda een belangrijke winkelstad. 

Maar ook in Breda is de aanhoudende economische crisis voelbaar en is winkelleegstand toegenomen van 33.900 m2  in 

april 2013 naar 43.150 m2 eind 2014 (203 panden). 

Winkels in Breda: verdeling winkelvloeroppervlak naar branche 

Het aantal verkooppunten is in 2014 in Breda gedaald naar circa 1.415 

winkels (-35 winkels). Vooral het aantal winkels in de conjunctuur-

gevoelige branche Mode & Luxe is gedaald.

Tweederde van de totale winkelvloeroppervlakte is te vinden bij de 

branches Mode & Luxe en In/Om Huis.

De afgelopen jaren nam het winkelvloeroppervlak flink toe, maar in 

2014 wordt een stabilisatie zichtbaar.

Met een leegstand van 9,6% blijft de winkel-

leegstand hoog. In vergelijking met Nederland 

en de leegstand van gemeenten tussen 160 

duizend en 200 duizend inwoners ligt de 

Bredase winkelleegstand in 2014 een half 

procent lager. In vijf jaar tijd is de Bredase 

winkelleegstand ruim verdubbeld.

Deze leegstand wordt voor een groot deel 

veroorzaakt door de economische crisis. 

Daarnaast speelt hierin het veranderend 

koopgedrag van de consumenten ook een rol 

(opkomst webwinkelen).

Breda: leegstand commercieel aanbod lijkt te stabiliseren 

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

volume fors onderuit gegaan, het aanbod groeide sneller dan verwacht, de leegstand nam sterk toe. De prijzen staan 

onder druk en het aantal nieuwbouwprojecten is flink afgenomen. Ook de Bredase vastgoedmarkt houdt last van 

deze negatieve markttrends. 

Het commercieel aanbod van bedrijfsruimten in Breda blijft dan ook in 2014 groot. Het aanbod is ten opzichte van 

2013 met 4,5% toegenomen. Ten opzichte van 2009 ligt het commercieel aanbod ruim 80% hoger.

Leegstand bedrijven en kantoren (commercieel aanbod)

Cijfers over het Bredase commercieel aanbod van kantoorruimten indiceren met 173.600m2 eveneens een stabilisatie 

op een hoog niveau. In het laatste kwartaal van 2014 is de leegstand licht toegenomen. Ten opzichte van 2009 is het 

commercieel aanbod meer dan verdubbeld. Ten opzichte van 2013 is de toename bijna 5%. 

 

4

Bron: O&I, Locatus
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Winkelleegstand (% WVO) Breda, Nederland en gemiddelde 

vergelijkbare gemeentegrootte 2007-2014
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Midden- en kleinbedrijf in Breda

Onder midden- en kleinbedrijf (MKB) worden bedrijven verstaan tot 250 medewerkers. Er is een duidelijk onderscheid in 

grootte van bedrijven 5. Wij zien grote verschillen tussen kleine, middelgrote en grote MKB-bedrijven qua ontwikkeling.

Aandeel MKB in werkgelegenheid is groot

Op 1 april 2014 telt het midden- en kleinbedrijf in Breda 15.714 vestigingen met 72.616 werkzame personen. In 

onderstaande figuren is het aantal vestigingen en de werkgelegenheid in Breda naar grootte-klasse weergegeven.  

Het aandeel MKB-vestigingen is ruim 99% van het totaal vestigingen in Breda. Samen vertegenwoordigen zij bijna 

driekwart van de Bredase werkgelegenheid.

Aandeel MKB en grootbedrijf naar aantal vestigingen en werkgelegenheid Breda 2014

Vestigingen MKB en Grootbedrijf (>250 wp)                                      Werkgelegenheid MKB en Grootbedrijf (>250 wp)

 

Vestigingen met 2 tot 50 werkzame personen vertegenwoordigen zowel één derde van de vestigingen als van de 

werkgelegenheid. Het kleine aandeel vestigingen met meer dan 50 werkzame personen (2%) is verantwoordelijk voor 

ruim de helft van de werkgelegenheid. Hoewel tweederde van de vestigingen een éénpersoonsbedrijf is, vertegen-

woordigen deze bedrijven slechts 11% van het totaal aantal werkzame personen.

 Werkgelegenheidsdaling bij de 

grotere MKB-bedrijven

Het aantal eenpersoons-bedrijven is 

sinds 2009 fors stijgende (bijna 50%, 

index = 2009). 

Het totaal aantal werkzame 

personen bij bedrijven tussen de 2 

en 50 werkzame personen is 

sindsdien gedaald. Bij bedrijven 

tussen de 50 en 250 werkzame 

personen is de werkgelegenheid 

tussen 2011 en 2013 gedaald en in 

het afgelopen jaar gelijk gebleven.

Vacatures bij MKB nemen in 2014 harder toe dan bij grootbedrijf

Het aantal openstaande vacatures bij het midden- en kleinbedrijf is tussen 2009 en 2013 fors gedaald. In 2014 komt er 

een einde aan deze daling en is het aantal openstaande MKB-vacatures ruim anderhalf keer zo groot als in 2013. 

Vacatures bij de grote bedrijven (meer dan 250 werkzame personen) volgen ongeveer dezelfde trend, maar de daling 

tussen 2011 en 2013 is minder scherp. In 2014 is het aantal openstaande vacatures bij het grootbedrijf met 30% 

toegenomen. Voor zowel het MKB als de grote bedrijven bedraagt het aantal openstaande vacatures ongeveer de 

helft van het totaal aantal in 2009. 

5   De Europese indeling van het MKB is als volgt: minder dan 10 werkzame personen: microbedrijf, tussen 10 – 49 werkzame personen: mlein bedrijf, tussen 50 – 249 

werkzame personen: midden bedrijf.

5

Bron: Regionale WGE, BBO/O&I 2014
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Bron: Regionale WGE, BBO/O&I 2014

Werkgelegenheid MKB Breda 2009-2014 naar bedrijfsgrootte  
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De sector Industrie heeft de meeste moeite om het juiste personeel te vinden. Op enige afstand volgen dan de 

dienstverlening (zowel Zakelijk als Niet zakelijk) en de Detailhandel.

Openstaande vacatures Toekomstverwachting komende twee jaar    

MKB en grootbedrijf 2009-2014              personeelsbestand MKB bedrijven

Kleinere MKB-bedrijven zijn optimistischer over de groei van het personeelsbestand

Aan MKB-vestigingen (vestigingen met 10 werkzame personen of meer) is gevraagd wat de verwachting is voor het 

personeelsbestand over twee jaar. De helft van het MKB geeft aan te verwachten dat deze gelijk blijft. Eén op de zes 

vestigingen verwacht méér, terwijl één op de acht juist minder personeel verwacht. Naarmate de grootte-klasse 

afneemt zijn vestigingen optimistischer over de groei van hun personeelsomvang. Kleinere bedrijven in het MKB 

verwachten over twee jaar vaker nieuw personeel nodig te hebben dan grotere bedrijven.

Dynamiek is vooral bij de kleinere  

MKB-bedrijven groot

Vooral bij de kleinere vestigingen binnen het MKB (tot 50 

werkzame personen) is de dynamiek groot. Per saldo is 

ook het aantal eenpersoonsbedrijven gegroeid (vooral 

door startende bedrijven). 

Naarmate de bedrijvengrootte toeneemt neemt de 

dynamiek sterker af. 

Ook in een periode van laagconjunctuur blijft in het MKB 

de bedrijvendynamiek relatief groot bij kleine bedrijven. 

Deels wordt dit veroorzaakt door startende eenmans-

bedrijfjes/ZZP’ers. Veel personen kiezen in de afgelopen 

periode van laagconjunctuur, nood gedwongen door een 

(dreigende) werkloosheid, voor een bestaan als ZZP’er. 
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Bedrijvendynamiek MKB Breda naar bedrijfsgrootte
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Grotere MKB-bedrijven innoveren meer

De kracht van het MKB wordt bepaald door een vijftal factoren: de situatie op de 

markt, innovatie, de mogelijkheid van financiering, de situatie op de arbeidsmarkt en 

omgevingsfactoren. Uit een studentenonderzoek van Avans naar de kracht van het 

MKB blijkt dat bijna twee op de drie Bredase MKB-bedrijven het laatste jaar heeft 

geïnvesteerd in innovatie. 

MKB en mate van investering naar bedrijfsgrootte

Dit neemt toe met de grootte van het bedrijf. Verder komt uit dit onderzoek naar voren 

dat twee op de vijf Bredase MKB-bedrijven innoveren door middel van samenwerking. 

Ook hier neemt de mate van samenwerking toe naarmate het bedrijf groter is.

Marja Kamsma,  lid van het College van Bestuur van Avans Hogeschool:  

Het kan dan wel op punten ietsje beter gaan, maar we moeten fundamenteel 

gaan nadenken over andere concepten. Wat doen we nadat retail veelal 

vertrekt uit binnensteden? Hoe komen we tot nieuwe bedrijven? Zonder 

maakindustrie geen dienstverlening. Eén aspect van het nieuwe denken is 

voor mij: breng mensen bij elkaar van verschillende disciplines. Op de snij-

vlakken ontstaan vonken, die tot succes volle start-ups kunnen leiden onder 

begeleiding van business developers en het onderwijs.

Innovatie is de motor van de ontwikkeling van de economie. De kracht van het MKB 

wordt bepaald door de bereidheid en de mogelijkheid tot innovatie door het MKB.  

De bereidheid van het MKB om te innoveren is zeker aanwezig. De beperkingen die 

ondernemers binnen het MKB hierbij ondervinden zijn de financieringsmogelijkheden 

van projecten en het opleidingsniveau van de directeur.

Innovatieve Bredase MKB-bedrijven maken hoofdzakelijk gebruik van (bancaire) 

leningen. De kracht van het MKB wordt mede bepaald door de mogelijkheid om 

projecten gefinancierd te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie bedrijven van 

mening is dat banken niet meewerken. 

Verder blijkt dat naarmate het opleidingsniveau van de directeur hoger is de mede-

werking van banken positiever wordt ervaren en het vinden van personeel minder lastig 

is. Bovendien geven hoger opgeleide directeuren hun personeel meer mogelijkheden om 

een opleiding te volgen en  zijn zij minder bang voor de continuïteit van hun bedrijf.

In opdracht van: 

Gemeente Breda, Afdeling 

Economische Zaken, Cultuur en 

Onderwijs, Avans Hogeschool, 

Rabobank Breda

Uitgave:  
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BBO Onderzoek en Informatie

Avans Hogeschool, Academie 

voor Marketing en Business 

Management

Projectnummer: 1457
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www.economischebarometer.nl
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