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D.D. 8 februari2018

Betreft: Economische Barometer, Bergen op Zoom en Roosendaal

Graag bied ik u, mede namens wethouder Coppens van Bergen op Zoom, bijgevoegd ter kennisname

de Economische Barometer 2OI7 aan. Feitelijk bestaande uit twee delen: een gezamenlijk deel

Bergen op Zoom/Roosendaal en een deel toegespitst op Roosendaal. Dit laatste deel als vervolg op

de Economische Barometer 2016.

Het gezamenlijk opstellen van een Economische Barometer komt voort uit de Strategische

Uitvoeringsagenda Netwerkstad waar de commissies Regionale Samenwerking op 6 juli 2017 mee

hebben ingestemd.

De Economische Barometer

ls gericht op de vraag hoe de economie in de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal

zich ontwikkelt;
Genereert sturingsinformatie op basis waarvan beleid aangepast en uitgewerkt kan worden

en prioriteiten kunnen worden gesteld;

Speelt een rol in de gedachtewisseling tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs over de

economische toekomst van Bergen op Zoom en Roosendaal.

Afgelopen dinsdag 6 februarij.l. zijn de uitkomsten van de Economísche Barometer gepresenteerd

tijdens de inspiratiebijeenkomst 'Robotisering op de werkvloer, een vloek of een zegen?' , waarbij ook

een doorkijkje werd gegeven naar de ontwikkelingen in de toekomst. Wij kijken terug op een

geslaagde bijeenkomst en zijn verheugd over de goede opkomst en interactie met ondernemers en

andere belangstellenden.

Met vriendelijke groet,

Hans Verbraak

Wethouder Economische Za ken



Kernuitkomsten vergeleken, februari 2018

> www.ioresearch.nl
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Een gezamenlijke basis voor beleid 

 

Een belangrijke voorwaarde voor economisch beleid is de beschikbaarheid van relevante informatie over 

de economische ontwikkeling. Goede en actuele analyses en heldere data zijn nodig als basis voor een 

actiegericht economisch beleid. 

 

De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een 

Economische Barometer samen te stellen. Door samen op te trekken hierin, ontstaat een gedeeld inzicht 

in de economische ontwikkeling. Overeenkomsten en verschillen in structuur en ontwikkeling worden 

zichtbaar en vormen het vertrekpunt voor gemeentelijk economisch beleid èn voor samenwerking en 

afstemming. 

 

De Economische Barometer: 

• is gericht op de vraag hoe de economie in de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal zich 

ontwikkelt; 

• genereert sturingsinformatie op basis waarvan beleid aangepast en uitgewerkt kan worden en 

prioriteiten kunnen worden gesteld; 

• speelt een rol in de gedachtewisseling tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs over de 

economische toekomst van Bergen op Zoom en Roosendaal. 

 

2017: meer banen en minder werkloosheid  

De uitkomsten van de barometer tonen dat zowel Roosendaal als Bergen op Zoom in 2017 uit het dal van 

de economische crisis klimmen en samen op lopen in het economisch herstel. Hoewel de groeicijfers nog 

wat bescheiden zijn en het niveau van voor de crisis nog niet in zicht is, staan veel signalen op ‘groen’.  

Gedeelde topsectoren als logistiek en complementaire sectoren als industrie en zakelijke dienstverlening 

bieden aanknopingspunten voor versterking van de economische positie en ontwikkeling in lokaal en 

regionaal perspectief. 

 

 

 

 

  

Een barometer is gericht op het volgen en (door middel van cijfers) in beeld brengen van 

relevante ontwikkelingen. Dit in tegenstelling tot een beleidsmonitor, die de realisatie van 

beleidsdoelstellingen in kaart brengt. Een barometer levert input voor (bijstelling van) 

beleid en heeft een agendazettende functie. Een barometer kan daarmee een belangrijke 

rol spelen in de proces- en projectvorming en kan ook gebruikt worden in de externe 

communicatie. 
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Economische kerncijfers Bergen op Zoom en Roosendaal 

 

Banenkrimp ten einde: lichte banengroei in 2017 

De economie heeft zich na een aantal jaren van laagconjunctuur hersteld. De arbeidsmarkt groeit mee 

met de economie. Zo is in 2016 de werkgelegenheid in Nederland met 1,1 procent toegenomen, de 

sterkste procentuele toename sinds 2008. Ook in Bergen op Zoom en Roosendaal heeft de economische 

meewind een positieve invloed op de arbeidsmarkt. In 2017 heeft Bergen op Zoom 1,5 procent 

banengroei en Roosendaal 1,1 procent. 

 

AANTAL BANEN 
 

NA EEN PERIODE VAN 
BANENKRIMP HEEFT 
ROOSENDAAL IN 2017 
WEER EEN LICHTE 
BANENGROEI. 
 
BERGEN OP ZOOM HEEFT 
NA DE FORSE AFNAME IN 
2015, DOOR DE FORSE 
INKRIMPING VAN PHILIP 
MORRIS, IN 2016 WEER 
EEN LICHTE GROEI VAN 
DE WERKGELEGENHEID, 
DIE DOORZET IN 2017. 
 
 
 
BRON: 

VESTIGINGENREGISTER 

WEST-BRABANT  

 

Voor de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is het in beginsel van groot belang dat er 

(voldoende) banen beschikbaar zijn voor de totale beroepsbevolking. De verhouding tussen de 

werkgelegenheid en de totale beroepsbevolking (werkend en werkloos, in leeftijd van 15 tot en met 74 

jaar) is in Bergen op Zoom 86 procent en in Roosendaal 95 procent. Roosendaal heeft in verhouding tot 

de omvang van de beroepsbevolking meer banen dan Bergen op Zoom. 

 

In 2017 is in beide gemeenten 34 procent van de banen te vinden bij bedrijven die minstens 100 fulltime 

banen hebben. Dit wijkt niet af van het landelijk gemiddelde. Maar het is wel een duidelijke daling ten 

opzichte van 2011, toen 38 procent van de banen in Roosendaal en 41 procent van de banen in Bergen 

op Zoom bij grote bedrijven waren. De sluiting van Philips Lighting (Roosendaal) en de sterke inkrimping 

van Philip Morris (Bergen op Zoom) zijn voor deze ontwikkeling van belang, maar er is ook verder sprake 

van een schaalverkleining, met meer belang voor het kleinbedrijf.  

 

Van de banen in Bergen op Zoom wordt ongeveer 57 procent ingevuld door werknemers van buiten de 

gemeente. In Roosendaal is dat circa 62 procent. Bergen op Zoom heeft een positief pendelsaldo met 

Roosendaal (inkomend groter dan uitgaand). 

4
0
.8
2
0

3
9
.5
2
1

3
8
.9
0
0

3
7
.9
9
8

3
7
.1
0
5

3
6
.9
4
7

3
7
.3
4
3

3
1
.8
2
3

3
1
.4
3
1

3
0
.7
8
0

3
0
.1
1
1

2
8
.7
8
6

2
9
.1
6
0

2
9
.5
9
9

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Roosendaal Bergen op Zoom

Na een aantal jaren van economische laagconjunctuur groeit de economie weer. Korte 

termijn vooruitzichten gaan zelfs uit van een krachtige groei van de economie. Voor 2017 

komt de economische groei in Nederland volgens het Centraal Planbureau (CPB) uit op 

3,2 procent. Voor 2018 rekent het CPB op 3,1 procent groei, waar eerder was uitgegaan 

van 2,5 procent economische groei. De Nederlandse economie heeft de wind dus weer in 

de zeilen, met meer vertrouwen van consument en ondernemer, stijgende koopkracht en 

uitgaven maar ook met groeiende tekorten op de woning- en arbeidsmarkt. 
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Doorgroei aantal (kleine) vestigingen 

Het aantal vestigingen in een gemeente is één van de graadmeters voor ondernemerschap. Roosendaal 

en Bergen op Zoom ontlopen elkaar op dit gebied niet veel. Wanneer het aantal bedrijven wordt 

gerelateerd aan de grootte van de bevolking, zijn dat er in Roosendaal net iets meer. In Roosendaal zijn 

er 79 bedrijven per 1.000 inwoners en in Bergen op Zoom is dat 76. In Nederland als geheel is het aantal 

bedrijven in verhouding tot de bevolkingsomvang circa 15 procent hoger dan in beide steden. 

 

AANTAL VESTIGINGEN 

 

IN 2017 TELT 
ROOSENDAAL VOOR HET 
EERST MEER DAN 6.000 
VESTIGINGERN (765 
MEER VESTIGINGEN DAN 
IN 2011).  
 
BERGEN OP ZOOM IS IN 
2017 DE GRENS VAN 
5.000 VESTIGINGEN 
GEPASEERD (+615 
VESTIGINGEN TEN 
OPZICHTE VAN 2011). 
 
 
BRON: 

VESTIGINGENREGISTER 

WEST-BRABANT  

 

Het aantal vestigingen groeit in Roosendaal en Bergen op Zoom sinds 2011 even snel (14 procent). Die 

groei blijft achter bij die in Nederland. De toename komt voor het overgrote deel voor rekening van 

zzp’ers. Van de groei in Roosendaal bestaat circa 85 procent (640 bedrijven) uit zzp’ers en in Bergen op 

Zoom is dit zelfs 90 procent (566 bedrijven). In Bergen op Zoom is het aandeel zzp’ers iets groter dan in 

Roosendaal (55 om 54 procent). 

 

Werkgelegenheid op werklocaties 

Bergen op Zoom en Roosendaal beschikken over verschillende formele werklocaties: bedrijventerreinen 

en kantorenlocaties. Deze zijn belangrijk voor de economische structuur en arbeidsmarkt. In Bergen op 

Zoom is in 2017 11 procent van het totaal aantal vestigingen in Bergen op Zoom gelegen op een 

bedrijventerrein. In Roosendaal is dat 16 procent. Het werkgelegenheidsaandeel van bedrijvigheid op 

bedrijventerreinen is groter: in Bergen op Zoom is 35 procent van de totale werkgelegenheid te vinden 

op de bedrijventerreinen in de gemeente. In Roosendaal is het werkgelegenheidsbelang van 

bedrijventerreinen 45 procent. Ter vergelijking: landelijk gemiddeld is 11% van de vestigingen en 29% 

van de banen op bedrijventerreinen gelegen (peiljaar: 2016). 

 

Naast de bedrijventerreinen vormen de binnensteden van Bergen op Zoom en Roosendaal ook 

belangrijke werklocaties en nemen elk ongeveer 10 procent van het totaal aantal banen voor rekening.    
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Roosendaal Bergen op Zoom

Het aantal vestigingen blijft toenemen. Deze groei wordt vooral veroorzaakt door een 

aanhoudend groot aantal mensen dat voor zichzelf begint. Hierdoor is de ontwikkeling van 

het aantal vestigingen sinds 2000 positiever dan het aantal banen. Het aantal vestigingen 

van bedrijven en instellingen bedraagt in Nederland in 2016 bijna 1,5 miljoen. Van alle 

vestigingen heeft tweederde slechts 1 werkzaam persoon (eenmanszaken, zzp’ers,  

freelancers, kleine zelfstandigen). Ten opzichte van 1996 is het aantal vestigingen in 

Nederland bijna verdubbeld. 
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Sectorstructuur: overeenkomsten & verschillen 

Door de specialisatiegraad van de onderscheiden sectoren te presenteren ontstaat snel inzicht in de 

economische sectorstructuur. De samenstelling van de werkgelegenheid in sectoren wordt daartoe 

afgezet tegen het gemiddelde in Nederland.  

 

Zichtbaar wordt zo dat Bergen op Zoom in de werkgelegenheid een scherper profiel heeft dan 

Roosendaal, met sterkere uitschieters naar boven in de industrie, vervoer en opslag en zorg en met een 

grotere ondervertegenwoordiging in informatie en communicatie, financiële instellingen en de 

overheidssector. Ook in Roosendaal zijn industrie, vervoer en opslag en zorg sectoren die er in omvang 

uitspringen, met daarnaast ook handel. In Roosendaal is specialisatie over de gehele linie gelijkmatiger. 

 

SPECIALISATIEGRAAD OP BASIS VAN WERKGELEGENHEID, BERGEN OP ZOOM EN ROOSENDAAL 

 
BRON: VESTIGINGENREGISTER WEST-BRABANT EN LISA 
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Voor inzicht in de concurrentiekracht van gemeenten is de specialisatiegraad van de 

economische sectoren een belangrijke indicator. Voor de specialisatiegraad op basis van 

banen geldt dat voor elke sector het aandeel van de banen in de Nederlandse economie 

op honderd procent is gesteld. Die referentiewaarde is in de figuur weergegeven met de 

horizontale lijn. Een specialisatiegraad boven honderd procent wil zeggen dat de 

betreffende sector relatief oververtegenwoordigd is en een specialisatiegraad onder de 

honderd procent dat die sector beter vertegenwoordigd is in Nederland als geheel. 
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De specialisatiegraad van de economische sectoren kan ook bepaald worden voor de toegevoegde 

waarde. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de marktwaarde van productie en de daarvoor 

ingekochte grondstoffen en vormt opgeteld en gecombineerd met belastingen het Bruto Regionaal 

Product. Voor de specialisatiegraad op basis van toegevoegde waarde geldt dat voor elke sector het 

aandeel in de Nederlandse economie op honderd procent is gesteld. Bij een specialisatiegraad boven 

honderd procent is de betreffende sector relatief oververtegenwoordigd en bij een specialisatiegraad 

onder de honderd procent is die sector beter vertegenwoordigd in Nederland als geheel. 

Wanneer de toegevoegde waarde per sector wordt gepresenteerd, dan springt in het oog hoe groot het 

belang van de industrie in Bergen op Zoom is, ook al is die afgenomen. Daardoor ontstaat een heel ander 

profiel dan dat van Roosendaal. In Roosendaal is het belang van de industrie wat betreft de toegevoegde 

waarde geringer dan voor de werkgelegenheid. Het omgekeerde geldt voor de zakelijke dienstverlening. 

 

SPECIALISATIEGRAAD OP BASIS VAN TOEGEVOEGDE WAARDE, BERGEN OP ZOOM EN ROOSENDAAL 

 

BRON: VESTIGINGENREGISTER WEST-BRABANT EN LISA 

 

Samenvattend, de sector die in termen van specialisatiegraad op basis van aantal banen en toegevoegde waarde van 

grote betekenis is voor Bergen op Zoom én Roosendaal is de logistiek (vervoer en opslag). In Bergen op Zoom is 

ondanks afnamen de industrie een stuwende kracht achter de economische ontwikkeling van Bergen op Zoom. In 

Roosendaal is dat naast de logistiek ook de zakelijke dienstverlening.  
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Werkloosheid op een lager niveau 

De werkloosheid op gemeentelijk niveau is beschikbaar tot en met 2016. In 2011 is die in Roosendaal, in 

Bergen op Zoom en in Nederland 5 procent. Ondanks een daling in het laatste jaar ligt het niveau in 2016 

nog steeds hoger dan in 2011. In Roosendaal is in 2016 het werkloosheidspercentage iets lager dan 

landelijk gemiddeld. 

 

In 2016 en 2017 loopt het aantal WW-uitkeringen (een maat voor de werkloosheid) vrijwel constant 

terug in Roosendaal en Bergen op Zoom. De daling is het sterkst in Bergen op Zoom, waar het 

werkloosheidspercentage in deze gemeente in 2016 verhoudingsgewijs hoog was. 

 

WERKLOOSHEIDS- 

PERCENTAGE 

 

VOOR ROOSENDAAL, NET 
ALS VOOR NEDERLAND, 
GELDT DAT DE 
WERKLOOSHEID IN 2014 
HET GROOTST WAS. IN 
BERGEN OP ZOOM IS DAT 
EEN JAAR LATER, 2015.  
 
IN 2016 IS IN 
ROOSENDAAL EN BERGEN 
OP ZOOM HET WERKLOOS-
HEIDSPERCENTAGE EEN 
PROCENTPUNT LAGER DAN 
EEN JAAR EERDER. 
 
 
BRON: CBS 

 

KRIMP AANTAL  

WW-UITKERINGEN 

 

HET TEMPO WAARIN HET 
AANTAL WERKLOOSHEIDS-
UITKERINGEN DAALT, LIGT 
IN DE AFGELOPEN TWEE 
JAAR IN BERGEN OP ZOOM 
HOGER DAN IN 
ROOSENDAAL EN IN 
NEDERLAND TOTAAL.  
DIT KAN DUIDEN OP EEN 
‘INHAALSLAG’ IN HET 
TERUGLOPEN VAN DE 
WERKLOOSHEID. 
 
 

 

 

 

 

 

BRON: UWV-WERKBEDRIJF 
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Roosendaal Bergen op Zoom Nederland

Het aantal 15- tot 75-jarigen in Nederland met betaald werk lag in 2017 gemiddeld 

2 procent hoger dan in 2016. Tegenover deze stijging van het aantal werkenden stond 

een daling van het aantal werklozen. In 2017 lag gemiddeld het aantal werklozen 19 

procent lager dan 2016. UWV registreerde een daling van 28 procent van het aantal WW-

uitkeringen sinds januari 2016. Overigens is de werkloosheid omvangrijker dan het aantal 

WW-uitkeringen, onder andere door niet-werkenden met een bijstandsuitkering, NWW’ers 

en personen die willen werken, maar niet geregistreerd staan. 
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1. Intro 

1.1 Aanleiding 

Na een aantal jaren van economische laagconjunctuur groeit de economie weer. Korte termijn 

vooruitzichten gaan zelfs uit van een krachtige groei van de economie. Voor 2017 komt de economische 

groei in Nederland volgens het Centraal Planbureau (CPB) uit op 3,2 procent. Voor 2018 rekent het CPB 

op 3,1 procent groei, waar eerder was uitgegaan van 2,5 procent economische groei. De Nederlandse 

economie heeft de wind dus weer in de zeilen, met meer vertrouwen van consument en ondernemer, 

stijgende koopkracht en uitgaven maar ook met groeiende tekorten op de woning- en arbeidsmarkt. 

 

Binnen dit landelijke economisch kader spelen de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de gemeente 

Roosendaal zich af1. Om samen met onderwijs en bedrijfsleven gericht te kunnen werken aan het pakken 

van economische kansen, heeft de gemeente Roosendaal in partnership het Economisch Actie Plan (EAP) 

2015-2018 opgesteld. Doel is: meer Roosendalers aan het werk. Dit doel wil de gemeente bereiken door 

samen met partners te acteren langs vier actielijnen: aantrekken bedrijvigheid, ondersteunen 

ondernemerschap, opleiden met perspectief op werk en tot slot begeleiding van uitkering naar werk. 

 

Belangrijke onderlegger voor het EAP zijn cijfers over en onderzoek naar de economische ontwikkeling 

van Roosendaal. Goede en actuele analyses en heldere data zijn nodig als basis voor een actiegericht 

economisch beleid. De gemeenteraad heeft op 5 november 2015 een motie aangenomen die het College 

opdraagt “Een jaarlijks op te stellen Economische Barometer -voorzien van cijfers en trends- in te 

voeren, die zich richt op de vraag hoe de economie in Roosendaal zich ontwikkelt”. Deze Economische 

Barometer Roosendaal is met dat doel samengesteld.  

 

De Economische Barometer Roosendaal (ECOBARO): 

 is gericht op de vraag hoe de economie in de gemeente Roosendaal zich ontwikkelt 

 genereert sturingsinformatie op basis waarvan beleid aangepast en uitgewerkt kan worden en 

prioriteiten kunnen worden gesteld 

 speelt een rol in de gedachtewisseling tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs over de 

economische toekomst van Roosendaal 

 

De gemeente Roosendaal heeft gezamenlijk met de gemeente Bergen op Zoom het initiatief genomen 

een Economische Barometer samen te stellen. Beide gemeenten beschikken hiermee over een publicatie 

die volgens een overeenkomstig format een actueel inzicht biedt in de economische ontwikkeling.  

 

1.2 Opzet en inhoud van de Barometer 

Voor deze publicatie is gebruik gemaakt van databronnen van onder andere de gemeente Roosendaal, 

het Vestigingenregister West-Brabant, het landelijk werkgelegenheidsregister LISA, het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) en het UWV Werkbedrijf. Op basis van de verzamelde data presenteren we de 

belangrijkste economische ontwikkelingen in Roosendaal. Hierbij kijken we naar de meerjarige 

ontwikkeling, vergelijken met regio- en referentie-gemeenten2 en met landelijke cijfers, en zoomen in op 

sectorniveau.  

 

                                                
1 Daar waar gesproken wordt over Roosendaal heeft dit betrekking op de gemeente Roosendaal. 

2 De ontwikkeling van de gemeente Roosendaal wordt bij veel kengetallen vergeleken met het totaalbeeld / het gemiddelde van 

 D6-gemeenten: Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Etten-Leur en Zundert (dus inclusief Roosendaal); 

 Referentiegemeenten: Almelo, Deventer, Gouda, Helmond, Hengelo (O.), Oss, Schiedam en Venlo. De referentiegemeenten zijn 

geselecteerd op basis van het aantal inwoners (circa tussen de 70.000 tot 100.000 inwoners) en stedelijkheidsklasse en –structuur. 
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Cijfers over het aantal vestigingen en banen komen uit het Vestigingenregister West-Brabant en uit LISA 

en hebben als peildatum 1 april. Voor Roosendaal en de omliggende D6-gemeenten zijn deze data 

beschikbaar voor 1 april 2017. Voor de referentiegemeenten en Nederland als geheel is dat 1 april 2016 

(Bron: LISA). Hierdoor kan per figuur en tabel verschil optreden in het gebruikte peiljaar.  

De gegevens over het aantal vestigingen en aantal banen (werkgelegenheid) worden elk jaar met 

terugwerkende kracht aangepast, ook voor eerdere jaren. Het is daarom belangrijk dat steeds de cijfers 

uit de meest recente publicatie worden gebruikt voor het in kaart brengen van de economische 

ontwikkelingen. Gegevens van het CBS zijn jaarcijfers. Het UWV-Werkbedrijf presenteert maandelijks 

cijfers van onder andere het aantal werkloosheidsuitkeringen. Dit maakt het mogelijk ook een beeld te 

schetsen tot en met de tweede helft van 2017.  

 

De Economische Barometer 2017 is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Allereerst presenteren we in 

hoofdstuk 2 een aantal kernuitkomsten. De snelle lezer die wil weten hoe het met onder meer 

werkgelegenheid, toegevoegde waarde en werkloosheid in de gemeente Roosendaal staat, vindt dat in 

hoofdstuk 2.  

 

In het volgende hoofdstuk komt de economische kracht en structuur uitgebreider aan bod. Het hoofdstuk 

bevat diverse werkgelegenheidsanalyses, zoals de ontwikkeling van het aantal banen naar sector en 

grootteklasse, het belang van zzp’ers voor de economie van Roosendaal en de positie van Roosendaal in 

de regio. Hoofdstuk 3 laat ook zien hoe enkele speerpuntensectoren waaronder de detailhandel, logistiek 

en zorg zich de afgelopen vijf jaar hebben ontwikkeld.  

 

Hoofdstuk 4, ‘economie en ruimte’ toont het belang van bedrijventerreinen en winkellocaties in termen 

van vestigingen, banen en toegevoegde waarde. Daarbij komt ook Borchwerf II aan de orde. Dit 

bedrijventerrein (bruto 240 hectare) wordt door Roosendaal en Halderberge gezamenlijk ontwikkeld en 

ligt voor circa 80 procent binnen de gemeente Halderberge. 

 

Het laatste hoofdstuk presenteert cijfers over de (toekomstige) ontwikkelingen van de aanbodzijde van 

de arbeidsmarkt. Beroepsbevolking, arbeidsparticipatie, werkloosheid en pendel zijn kernbegrippen.  

 

In de bijlage is een begrippenlijst opgenomen. 

 

Tot slot, aan het begin van elk hoofdstuk worden puntsgewijs de highlights benoemd en aan het eind van 

de hoofdstukken is een conclusie en vooruitblik opgenomen. 
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2. De economie van Roosendaal in vogelvlucht 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk passeren de belangrijkste aspecten van de economie van Roosendaal de revue. 

Uitdieping vindt plaats in de volgende hoofdstukken. In dit hoofdstuk is op een aantal plaatsen een link 

geplaatst, gemarkeerd met een    , waarmee direct naar de uitgebreide informatie wordt doorverwezen. 

  

2.2 Vestigingen 

Aantal vestigingen in Roosendaal groeit door 

Vanuit het perspectief van innovatie en economische vernieuwing is ondernemerschap een kritische 

factor. Een indicator van economische dynamiek is de ontwikkeling van het aantal vestigingen. In 2017 

herbergt Roosendaal voor het eerst meer dan 6.000 vestigingen, ongeveer 150 meer dan in 2016  

(+2,6 procent). De groei van het aantal vestigingen vindt vooral plaats bij zzp’ers. Landelijk is het aantal 

vestigingen tussen 2011 en 2016 sterker gestegen dan in Roosendaal (Roosendaal: +11,5 procent; 

Nederland: +15,1 procent). 
 

Figuur 2.1 Ontwikkeling aantal vestigingen Roosendaal (2011-2017). 

  
Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

Figuur 2.2 Geïndexeerde ontwikkeling aantal vestigingen, Roosendaal vergeleken (2011-2016/2017; 2011=100) 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant en LISA. 

 

Weten hoe de vestigingen in Roosendaal verdeeld zijn naar grootteklassen,  

ga dan naar paragraaf 3.3 
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Nota bene: 

Bij de beoordeling van de 

ontwikkeling van het aantal 

vestigingen moet worden 
bedacht dat op het deel van 

Borchwerf II (op grondgebied 

van Halderberge ) het aantal 

vestigingen is gegroeid van 96 

in 2011 naar 151 in 2017. 



 

Economische Barometer Roosendaal 2017  De economie van Roosendaal in vogelvlucht 10 

2.3 Werkgelegenheid 

Meer banen in Roosendaal 

In 2017 telt Roosendaal 37.343 banen. Dit betekent een toename van de werkgelegenheid met  

1,1 procent. Na een periode van jaarlijkse krimp van het aantal banen is de werkgelegenheid in 

Roosendaal weer gegroeid met bijna 400 banen. Ten opzicht van 2011 zijn er 3.477 banen minder  

(-9 procent). Deze daling kan niet los gezien worden van de toename van banen op het deel van 

Borchwerf II dat gelegen is op het grondgebied van Halderberge (zie onderstaand tekstkader en 

hoofdstuk 4).  

 

Landelijk is er in 2015 en 2016 reeds werkgelegenheidsgroei. Door deze groei is het aantal werkzame 

personen in Nederland in 2016 nog maar 1 procent lager dan in 2011. In Roosendaal wordt in 2017 de 

banenkrimp omgebogen naar een lichte banengroei.  

 

Figuur 2.3 Werkgelegenheidsontwikkeling Roosendaal (2011-2017). 

  
Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

Figuur 2.4 Geïndexeerde ontwikkeling werkgelegenheid, Roosendaal vergeleken (2011-2016/2017; 2011=100). 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant en LISA. 

 

Weten welke sectoren in Roosendaal groeien of krimpen,  
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Nota bene: 
De gepresenteerde cijfers zijn 

exclusief de banen op Borchwerf 

II, voor zover gelegen op het 

grondgebied van Halderberge. 

Borchwerf II is gerealiseerd als 

uitbreiding op het reeds 

bestaande bedrijventerrein 

Borchwerf. Inclusief deze banen 

(ongeveer 914 in 2011 en 2.646 

in 2017) zou de daling van het 
aantal banen in Roosendaal 

tussen 2011 en 2017 uitkomen 

op 4 procent. Om de barometer 

statistisch zuiver te houden 

worden de gemeentegrenzen 

gehanteerd. 
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2.4 Toegevoegde waarde 

Toegevoegde waarde sinds 2012 gestegen 

In deze Barometer worden uitkomsten voor de toegevoegde waarde gepresenteerd. De ontwikkeling van 

de toegevoegde waarde is vrijwel gelijk aan die van het Bruto Regionaal Product (BRP) en daarmee een 

goede maat voor de economische groei. 

 

Sinds 2011 is de toegevoegde waarde met 6 procent toegenomen tot ongeveer € 2,6 miljard in 2016 

(figuur 2.5). In deze periode daalde alleen in 2012 de toegevoegde waarde (-3 procent). De ontwikkeling 

van de toegevoegde waarde en dus van de economische groei, in Roosendaal is vergelijkbaar met de 

ontwikkeling in de referentiegemeenten en in Nederland. De D6-regio heeft een relatief sterkere groei 

van de totale toevoegde waarde (figuur 2.6).  

 

Figuur 2.5 Ontwikkeling toegevoegde waarde Roosendaal (in € milj.; 2011-2016) 

 
Bron: LISA. 

 

Figuur 2.6 Geïndexeerde ontwikkeling toegevoegde waarde in constante prijzen, Roosendaal vergeleken (2011-2016; 

2011=100) 

 
Bron: LISA. 
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Nota bene: 

De gepresenteerde cijfers zijn 
exclusief die voor Borchwerf II, 

voor zover gelegen op het 

grondgebied van Halderberge. 

Om de barometer statistisch 

zuiver te houden worden de 

gemeentegrenzen gehanteerd. 
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2.5 Beroepsbevolking 

Beroepsbevolking afgelopen jaren kleiner geworden 

De omvang van de beroepsbevolking in Roosendaal schommelt de afgelopen jaren zo tussen de 39.000 

en 40.000. De verschillen zijn beperkt. Dit geldt ook voor de beroepsbevolking op regionaal niveau. In de 

coropregio West-Brabant is de beroepsbevolking in 2016 2 procent groter dan in 2011, maar de laatste  

3 jaren ligt deze tussen de 331.000 en 332.000. Landelijk is er sprake van doorgroei. Dit geldt overigens 

niet alleen voor de beroepsbevolking. Ook de niet-beroepsbevolking is gegroeid, waar deze in Roosendaal 

op gelijk niveau is gebleven. De samenstelling van de beroepsbevolking verandert wel. Zo neemt de 

beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 25-45 jaar af, wat in omvang gecompenseerd wordt door de 

groei in de leeftijdscategorie 45-75 jaar. 

 

Tabel 2.1 Ontwikkeling beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar), Roosendaal vergeleken (2011–2016) 

X 1.000 2011 2016 % ONTW.’11-‘16 

Beroepsbevolking    

Roosendaal 40 39 -3% 

West-Brabant 326 331 2% 

Nederland 8.714 8.942 3% 

Niet-beroepsbevolking    

Roosendaal 18 18 0% 

West-Brabant 139 143 3% 

Nederland 3.738 3.826 2% 

Nota bene: cijfers alleen beschikbaar in duizendtallen 

Bron: CBS. 

 

2.6 Werkloosheid 

Aantal werkloosheidsuitkeringen in Roosendaal loopt terug 

In 2016 loopt het aantal (lopende) WW-uitkeringen terug van 2.564 in januari naar 2.306 eind 2016  

(-10 procent). Deze daling zet zich – versneld – door in 2017, met 1.829 als laagste stand per november 

2017. Dat is een daling van 21 procent ten opzichte van januari 2017.  
 

Figuur 2.7 Ontwikkeling aantal lopende WW-uitkeringen Roosendaal (jan. 2016 – nov. 2017). 

 
Bron: UWV WERKbedrijf. 
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Roosendaal vertoont hetzelfde patroon als Nederland als geheel. Ook in Nederland is het aantal WW-

uitkeringen maandelijks kleiner, met een afname van 11 procent in 2016 en een afname van 20 procent 

in 2017 (tot en met november). 
 

Weten of Roosendaal in verhouding tot het landelijk gemiddelde een hoge of lage werkloosheid 

heeft, ga dan naar paragraaf 5.5 

 

2.7 Conclusie en vooruitblik 

Minder werklozen, meer bedrijven en meer waarde, en ook weer iets meer banen 

Wanneer we de kernvariabelen naast elkaar zetten dan laten het aantal vestigingen en de toegevoegde 

waarde in Roosendaal een duidelijke groei zien. De werkgelegenheidsontwikkeling is na een periode van 

banenkrimp voor het eerst ook weer in een licht stijgende lijn. Het aantal uitkeringsontvangers heeft een 

sterk conjunctuurgerelateerd patroon met een sterke toename tot 2015 en sterke afnames in 2016 en 

2017. Dat ondanks deze werkgelegenheidskrimp de economische toegevoegde waarde zich wel goed 

ontwikkelt, duidt er op dat vooral sectoren met een relatief lage toegevoegde waarde aan banen hebben 

ingeleverd. Hierbij gaat het vooral om verzorgende sectoren zoals de gezondheids- en welzijnszorg en de 

detailhandel. Dat het herstel van de economie en arbeidsmarkt in Roosendaal aan kracht wint, is te 

merken aan de daling van de werkloosheid in het eerste half jaar van 2016.  

 

Figuur 2.8 Geïndexeerde ontwikkeling Roosendaal (2011-2016/2017)  

 
NB: toegevoegde waarde 2016 bekend in 2017. 
Bron: Aantal vestigingen, banen en toegevoegde waarde: Vestigingenregister West-Brabant, LISA. Aantal WW-uitkeringen (aantal 

uitkeringsontvangers)): CBS. 
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Figuur 2.9 Overzicht ontwikkeling kernindicatoren Roosendaal  

 

 

Economische verwachtingen 

Het gestage herstel na de grote recessie zet in de periode 2018‐2021 door, zowel internationaal als in 

Nederland, zo is de verwachting van het CPB (Middellangetermijnverkenning 2018-2021). De 

Nederlandse economie groeit door, met een gemiddeld groeipercentage van 1,8 procent in de komende 

vier jaar. Meer export, consumptie en investeringen (onder andere in woningen) dragen bij de aan de 

groei. Hoewel de werkloosheid verder zal dalen en werkgelegenheid groeien, zal naar verwachting niet 

het niveau van voor 2008 worden gehaald.  

 

Het ‘cyclische herstel’ waarin de Nederlandse economie zich momenteel bevindt, heeft per sector 

verschillende doorvertalingen. Grofweg gelden voor 2018 de volgende sectorperspectieven3: 

 zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid groeien het hardst 

 hoge consumptiegroei is voordelig voor de horeca en detailhandel 

 industrie, groothandel en transport profiteren van sterke exportpositie 

 

In lijn met het landelijk positieve perspectief op de economie zal de komende jaren ook het economische 

‘dashboard’ van Roosendaal waarschijnlijk positiever uitslaan dan in de afgelopen jaren. Hoewel de 

huidige cijfers dit nog niet sterk tonen, zullen de verhoudingsgewijs sterk vertegenwoordigde sectoren 

industrie, logistiek en zakelijke dienstverlening ook profiteren van de betere economische 

omstandigheden. De afname van de beschikbare ruimte op bedrijventerreinen en de krimp van de 

leegstand bij commercieel vastgoed zijn signalen van een groei van economie en ondernemerschap in 

Roosendaal. 

                                                
3 Bron: Rabobank, Sectorprognoses 2018. 
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3. Economische structuur en concurrentiekracht 

Highlights 

 Roosendaal heeft in vergelijking met het landelijk gemiddelde en ook ten opzichte van omliggende gemeenten 

relatief veel banen in verhouding tot de omvang van de beroepsbevolking. Dit past bij de centrumfunctie van 

grotere steden. Het aantal banen in verhouding tot de beroepsbevolking in Roosendaal is tussen 2011 en 2016 wel 

kleiner geworden.  

 Roosendaal heeft een belangrijke werkgelegenheidsfunctie in en voor de D6-regio. In totaal is 36 procent van de 

werkgelegenheid in de D6-gemeenten in Roosendaal te vinden. Het werkgelegenheidsaandeel van Roosendaal is de 

afgelopen jaren kleiner geworden. 

 Het aandeel banen bij grote bedrijven (> 100 werkzame personen) ligt met 34 procent op het landelijk 

gemiddelde. Zzp’ers krijgen een steeds belangrijkere positie op de arbeidsmarkt. Het aantal en hun aandeel in de 

werkgelegenheid nemen beide toe, in lijn met de landelijke trend.  

 Ten opzichte van 2011 hebben vrijwel alle sectoren werkgelegenheid ingeleverd. Vooral overheid, zorg en bouw 

hebben minder werk. De sectoren zorg en bouw herstellen zich het afgelopen jaar weer. 

 De sector logistiek is van alle sectoren in verhouding tot de landelijke werkgelegenheidsverdeling het sterkst 

vertegenwoordigd in Roosendaal. Relatief sterk vertegenwoordigd zijn ook industrie en zorg. 

 In de speerpuntsector logistiek is de werkgelegenheid het afgelopen jaar afgenomen, terwijl die in de detailhandel 

groeide net als in de zorg. De lange termijnontwikkeling laat een wat ander beeld zien, met een stabilisatie in de 

detailhandel, duidelijke afname in de zorg en groei in de transportsector vanaf het dieptepunt in 2012. 

 

3.1 Inleiding 

Voor gemeenten is het van groot belang om aan te haken bij de omslag en groei van de nationale 

economie. Daar waar enkele jaren geleden beleid veelal gericht was op demping van de effecten van de 

economische crisis staat nu weer veel meer kansen pakken en positie versterken centraal. Ook de 

gemeente Roosendaal heeft in het Economisch Actieplan een sterke focus op vernieuwing en versterking 

van het economisch DNA van Roosendaal. Dit hoofdstuk geeft een actueel beeld van de economische 

structuur en concurrentiekracht van Roosendaal. Analyses van werkgelegenheid en toegevoegde waarde 

vormen de basis van dit hoofdstuk. Waar mogelijk zijn voor Roosendaal en D6-regio 2017-gegevens 

opgenomen. Voor referentiegemeenten (met onder andere de gemeenten Hengelo, Gouda, Schiedam en 

Venlo) en voor Nederland geldt 2016 als meest recent beschikbare peiljaar. 

 

3.2 Werkgelegenheidsfunctie 

Werkgelegenheidsfunctie van Roosendaal kleiner maar nog steeds bovengemiddeld 

Voor de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is het in beginsel van groot belang dat er 

(voldoende) banen beschikbaar zijn voor de beroepsbevolking. De verhouding tussen werkgelegenheid en 

de beroepsbevolking (werkend en werkloos) is in Roosendaal verslechterd, maar is in vergelijking met de 

D6-regio en landelijk nog steeds hoog. Dit betekent dat ondanks de relatief sterke banenafname ten 

opzichte van 2011, er nog steeds relatief veel banen zijn in relatie tot Roosendalers die werken of willen 

werken. De werkgelegenheidsfunctie is vergelijkbaar met het gemiddelde van de referentiegemeenten.  

 

Tabel 3.1 Werkgelegenheidsfunctie, Roosendaal vergeleken (2011–2016) 

GEBIED 2011 2014 2015 2016 

Roosendaal 102% 97% 95% 95% 

D6-regio 90% 85% 85% 84% 

Referentiegemeenten 101% 97% 95% 96% 

NEDERLAND 95% 92% 92% 92% 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant, LISA en CBS. 

Nota bene: 

De gepresenteerde cijfers voor de 

werkgelegenheidsfunctie voor Roosendaal zijn 

berekend exclusief de banen op Borchwerf II, 

voor zover gelegen op het grondgebied van 

Halderberge. Borchwerf II is gerealiseerd als 

uitbreiding op het reeds bestaande 

Roosendaalse bedrijventerrein Borchwerf. 
Inclusief deze banen zou de 

werkgelegenheidsfunctie hoger uitkomen. In 

2011 zou deze dan 104 procent bedragen en 

in 2016 102 procent. 
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Banen in een bepaalde gemeente kunnen worden ingevuld door werkenden uit die gemeente zelf of door 

werkenden die van elders komen (‘forenzen’). De werkzame beroepsbevolking kan zowel binnen als 

buiten die gemeente werken. De verhouding tussen de aanwezige werkgelegenheid (banen) en de 

werkzame beroepsbevolking geeft aan of een gemeente per saldo werkenden ‘importeert’ om de banen in 

de gemeente te vervullen of juist ‘exporteert’ om aan de vraag in omliggende regio’s te voldoen.  

 

In Roosendaal was in 2011 de omvang van de werkgelegenheid groter dan die van de werkzame 

beroepsbevolking, met een verhoudingsgetal van 107 procent. In 2016 is die verhouding als gevolg van 

banenverlies teruggelopen tot 100 procent. De gemeenten Almelo, Venlo en Hengelo ‘importeren’ 

verhoudingsgewijs veel arbeidskrachten, terwijl in de kleinere – rondom Roosendaal gelegen – 

gemeenten Rucphen, Halderberge en Zundert verhoudingsgewijs meer inwoners buiten de eigen 

gemeente werken. Ten opzichte van 2011 is door de werkgelegenheidsafname de verhouding meer in 

evenwicht komen te liggen in Roosendaal. 

 

Figuur 3.1 Verhouding werkgelegenheid en werkzame beroepsbevolking, Roosendaal vergeleken met regio- en 

 referentiegemeenten (2016).  

Referentiegemeenten Gemeenten D6 

  

Bron: Vestigingenregister West-Brabant, LISA en CBS. 
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Werkgelegenheid in perspectief 

De werkgelegenheidspositie van Roosendaal is in de onderstaande figuur gerelateerd aan het landelijke 

beeld en wordt vergeleken met referentiesteden en de nabijgelegen gemeenten die deel uitmaken van de 

D6. Op de Y-as staat de ‘banenindex’ weergegeven, het aantal banen per 100 inwoners; de X-as toont de 

‘groeiprestatie’, de procentuele werkgelegenheidsontwikkeling over de periode 2011-2016. Samen met 

Rucphen heeft Roosendaal in die periode de grootste afname van werkgelegenheid. De banenindex is 

mede door deze afname op het landelijk gemiddelde komen te liggen.  

 

In het eerste kwadrant, links boven, staan de gemeenten met een sterke werkgelegenheidsfunctie, beter 

dan het Nederlands gemiddelde, en met banenverlies boven het gemiddelde in Nederland. De 

referentiegemeente Hengelo presteert het best, met een hoge banenindex en gering banenverlies. 

Linksonder staan de gemeenten met een werkgelegenheidsfunctie onder het gemiddelde in Nederland en 

ook een banenverlies dat meer dan gemiddeld groot is. Van de opgenomen gemeenten heeft Halderberge 

als enige gemeente een banengroei tussen 2011-2016 (mede samenhangend met de doorgroei van 

Borchwerf II), maar heeft ondanks deze groei een relatief lage banenindex. 

 

Overigens hangt de positie in het kwadrant ook af van de karakteristiek van de gemeente. Grotere 

centrumgemeenten zullen over het algemeen eerder een hoge banenindex hebben dan kleinere 

gemeenten met een relatief zwaardere woonfunctie. 

 

Figuur 3.2 Werkgelegenheidspositie van Roosendaal, vergeleken met regio- en referentiegemeenten. 

 
Nota bene: 

 Banenindex: aantal banen per 100 inwoners (2016) 

 Groeiprestatie: procentuele ontwikkeling aantal banen 2011-2016 

 De 2 groene lijnen vormen het landelijk gemiddelde: groeiprestatie: -0,7 procent; banenindex: 48 banen per 100 inwoners. 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant, LISA en CBS. 
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3.3 Werkgelegenheid naar grootteklasse 

Het aantal zelfstandige ondernemers in Nederland is de laatste jaren toegenomen. De toename van het 

aantal zelfstandige ondernemers is de afgelopen jaren vooral gedragen door groei van het aantal 

zelfstandigen zonder personeel. Deze geleidelijke structuurwijziging heeft veel consequenties (gehad) 

voor het gemeentelijk ondernemersbeleid. Zo is onder meer de doelgroep van de dienstverlening en 

communicatie richting ondernemers veranderd, en is ook de vraag naar bedrijfsruimte anders ingevuld 

(meer flexibel en kleinschalig).  

 

Kleinschalige bedrijvigheid afgelopen jaren sterk gegroeid 

Ook in Roosendaal is het aantal vestigingen de afgelopen jaren gestegen (zie ook paragraaf 2.1). Deze 

groei wordt gedragen door het kleinbedrijf. Mede hierdoor neemt het kleinbedrijf (zzp’ers en bedrijven tot 

en met 9 werkzame personen) in 2017 gezamenlijk 93 procent van de vestigingen voor rekening.  

 

Tabel 3.2 Ontwikkeling aantal vestigingen in Roosendaal, naar grootteklasse 

GROOTTEKLASSE 2017 – ABS. 2017 - % VERDELING % ONTW. ‘11-'17 % ONTW. ‘16-'17 

Geen fulltime banen 815 13% 30% 0% 

1 fulltime baan 3.284 54% 27% 5% 

2 t/m 9 fulltime banen 1.565 26% -3% -1% 

10 t/m 49 fulltime banen 352 6% -14% -3% 

50 t/m 99 fulltime banen 44 1% -19% -4% 

100 en meer fulltime banen 45 1% -10% 5% 

TOTAAL 6.105 100% 14% 3% 

NB: Grootteklasse bepaald op basis van fulltime werkgelegenheid 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

Daar waar negen op de tien vestigingen tot het kleinbedrijf behoren, is het werkgelegenheidsbelang 

vooral in het midden- en grootbedrijf gelegen. In 2017 is tweederde van het aantal banen in Roosendaal 

te vinden in vestigingen met minimaal 10 fulltime banen. Qua werkgelegenheidsontwikkeling is er groei 

in het kleinbedrijf en vooral banenkrimp in het segment vestigingen met 50-99 fulltime banen. Dit beeld 

is vergelijkbaar met landelijk. Alleen is de groei in het kleinbedrijf in Roosendaal procentueel minder 

groot en de afname in het grootbedrijf groter. 

 

Tabel 3.3 Ontwikkeling aantal werkzame personen in Roosendaal, naar grootteklasse 

GROOTTEKLASSE 2017 – ABS. 2017 - % VERDELING % ONTW. ‘11-'17 % ONTW. ‘16-'17 

Geen fulltime banen 1.018 3% 48% 2% 

1 fulltime baan 3.628 10% 29% 8% 

2 t/m 9 fulltime banen 7.378 20% -2% 3% 

10 t/m 49 fulltime banen 9.237 25% -4% 0% 

50 t/m 99 fulltime banen 3.322 9% -29% -3% 

100 en meer fulltime banen 12.760 34% -17% 0% 

TOTAAL 37.343 100% -9% 1% 

NB: Grootteklasse bepaald op basis van fulltime werkgelegenheid 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 
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Werkgelegenheidsaandeel grootbedrijf onder landelijk gemiddelde 

In vergelijking met de referentiegemeenten is het werkgelegenheidsaandeel van vestigingen met meer 

dan 100 werkzame personen in Roosendaal enkele procentpunten lager, maar het ligt wel hoger dan in 

de D6. 

 

Figuur 3.3 Procentuele verdeling werkgelegenheid naar grootteklasse, Roosendaal vergeleken (2016) 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant en LISA. 

 

Top 10 vestigingen met grootste aantal werkzame 

personen, profit sector (2017) 

 Top 10 vestigingen met grootste aantal werkzame 

personen, non-profit sector (2017) 

NAAM VESTIGING GROOTTEKLASSE  NAAM VESTIGING GROOTTEKLASSE 

WVS-Groep 1.000+  Stichting Bravis ziekenhuis 1.000+ 

Hago Food & Industry 500-1.000  E. V. Nassaukazerne 500-1.000 

Koninklijke PostNL B.V. 500-1.000  Thuiszorg West-Brabant Thuiszorg met Aandacht 250-500 

NS Reizigers B.V. 250-500  Stichting S & L zorg 250-500 

Polytec Composites NL B.V. 250-500  Thuiszorg DAT B.V. 250-500 

Flowserve Flow Solutions Division-Seal Group 250-500  Gem. Roosendaal 250-500 

Taxibedrijf de Groen BV 100-250  St. Elisabeth Roosendaal 100-250 

DHL Express (Netherlands B.V.) 100-250  Centrum voor Wonen en Zorg Heerma State 100-250 

Saver 100-250  ROC West Brabant Kellebeek College 100-250 

J.A.M. de Ryk BV 100-250  Jan Tinbergen College - Burg. Schneiderlaan 2 100-250 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

3.4 Het specialisatiepatroon van Roosendaal 

Zorg biedt ondanks sterke afname nog het meeste werk 

De gezondheids- en welzijnszorg is met 7.114 banen en een werkgelegenheidsaandeel van 19 procent de 

grootste sector van Roosendaal. Naast de zorg nemen ook de groot- en detailhandel en de zakelijke 

dienstverlening elk minimaal 15 procent van de totale werkgelegenheid voor hun rekening. Ten opzichte 

van 2011 heeft vooral de sector overheid een sterke reductie van het aantal banen (vertrek grootste deel 

Belastingdienst). Zo waren er in 2011 nog bijna 2.000 werkzame personen, in 2017 zijn dat er nog iets 

meer dan 1.200. Ook het afgelopen jaar is de werkgelegenheid in deze sector verder gedaald. Hoewel 

nog niet op het niveau van voor de economische crisis is het aantal banen in de bouw in 2016-2017 weer 

relatief sterk gegroeid. 
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De ontwikkelingen in de zorg, zoals de bezuinigingen in de thuiszorg, hebben de werkgelegenheid in deze 

sector tussen 2014 en 2015 in Roosendaal fors doen krimpen. In 2017 is er weer sprake van een licht 

herstel, met een werkgelegenheidstoename van 4 procent (+291 banen).  

 

Tabel 3.4 Ontwikkeling werkgelegenheid in Roosendaal, naar sector 

SECTOR 2017 – ABS. 2017 - % VERDELING % ONTW. ‘11-'17 % ONTW. ‘16-'17 

Landbouw 870 2% 2% 3% 

Industrie en nutsbedrijven 4.835 13% -9% -1% 

Bouw 1.780 5% -12% 12% 

Handel 6.844 18% 3% 3% 

Logistiek 2.928 8% -5% -4% 

Horeca 1.239 3% -11% -5% 

Informatie en communicatie 461 1% 10% 6% 

Financiële instellingen 527 1% -9% -4% 

Zakelijke diensten 6.102 16% -7% 2% 

Overheid 1.223 3% -39% -19% 

Onderwijs 2.124 6% 1% 3% 

Zorg 7.114 19% -16% 4% 

Overig 1.296 3% -9% 2% 

TOTAAL 37.343 100% -9% 1% 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

Zakelijke diensten genereren meeste toegevoegde waarde 

Wanneer de sectorale verdeling van de werkgelegenheid wordt afgezet tegen de verdeling van de 

toegevoegde waarde zijn duidelijke verschillen zichtbaar. De zakelijke dienstverlening en de industrie 

hebben verhoudingsgewijs een grotere bijdrage in de toegevoegde waarde dan in het aantal banen. In 

beide sectoren richten (bedrijfs)vestigingen zich met hun productieprocessen veelal sterk(er) op  

waardecreatie en –toevoeging. De zorg en ook de handel zijn minder stuwend en meer verzorgend. 

 

Figuur 3.4 Sectorale verdeling werkgelegenheid (WP) en toegevoegde waarde (TW) in Roosendaal (%, 2016). 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant en LISA. 
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De ontwikkeling van het aantal banen en van de toegevoegde waarde is bij een aantal sectoren 

uiteenlopend. In consumentgerichte sectoren handel en horeca is de toegevoegde waarde gestegen, 

terwijl de werkgelegenheid gelijk is gebleven dan wel gekrompen. Ook de landbouw en zakelijk 

dienstverlening hebben een in verhouding tot de werkgelegenheid een sterke groei van de sectorale 

toegevoegde waarde, wat duidt op investeringen die hebben bijgedragen aan een hogere 

arbeidsproductiviteit (een grotere toegevoegde waarde per gewerkt uur). 
 

Figuur 3.5 Ontwikkeling werkgelegenheid (WP) en toegevoegde waarde (TW) in Roosendaal (in %, 2011-2016). 

 

 

Zorg, bouw en overheid ook ten opzichte van landelijk beeld sterke daling 

Een aantal sectoren in Roosendaal heeft de afgelopen vijf jaar stevig ingeleverd. Vooral de zorg, bouw en 

overheid hebben vergeleken met de landelijke werkgelegenheidsontwikkeling relatief veel arbeidsplaatsen 

verloren. Enige sector die zich positief onderscheid is het onderwijs. Ook ten opzichte van 

referentiegemeenten heeft Roosendaal bij de meeste sectoren een minder sterke ontwikkeling tussen 

2011 en 2016, alleen de banenkrimp in de sector financiële instellingen is minder groot.  

 

Figuur 3.6 Procentuele ontwikkeling werkgelegenheid, Roosendaal vergeleken met Nederland (2011-2016) 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant en LISA.  
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Roosendaal heeft sterk cluster logistiek  

In figuur 3.7 is per sector de specialisatiegraad4 weergegeven. Ondanks de daling van het aantal banen 

in de afgelopen vijf jaar heeft Roosendaal vooral een sterk onderscheidende sector logistiek. Andere 

sectoren die verhoudingsgewijs (enigermate) sterk zijn vertegenwoordigd in de 

werkgelegenheidsstructuur van Roosendaal zijn de zorg, de zakelijke dienstverlening en de industrie. 

Industrie en logistiek zijn sectoren die in de gehele D6-regio een sterke vertegenwoordiging van banen 

hebben. Informatie en communicatie is ondanks de doorgroei van de sector verhoudingsgewijs – met 

name vergeleken met de referentiegemeenten – beperkt vertegenwoordigd in Roosendaal. 

 

Figuur 3.7 Specialisatiegraad op basis van werkgelegenheid, Roosendaal vergeleken (2016) 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant en LISA. 

 

  

                                                
4 De specialisatiegraad toont de mate waarin een sector in een gemeente of regio meer of minder dan landelijk gemiddeld 

vertegenwoordigd is in de werkgelegenheidsstructuur. Het werkgelegenheidsaandeel per sector is afgezet tegen de nationale 

verhouding van sectoren. Een percentage boven de 100 duidt op een oververtegenwoordiging van werkgelegenheid in die sector en 

andersom. 
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Positie van Roosendaal in de D6-regio 

Roosendaal heeft in de D6-regio een belangrijke werkgelegenheidspositie. De laatste vijf jaar is het 

werkgelegenheidsaandeel van Roosendaal in de D6-regio iets afgenomen van 38 procent naar  

36 procent. Het werkgelegenheidsbelang van Roosendaal in de regio varieert per sector. Ongeveer de 

helft van de regionale werkgelegenheid in de sectoren overheid, financiële instellingen en de zorg is 

gesitueerd in Roosendaal. Sectoren waarbij het belang van Roosendaal in de regio is toegenomen, zijn de 

financiële instellingen, onderwijs, handel, bouw en ook de landbouw. Naast de overheid is ook bij de 

informatie en communicatie het aandeel in de totale regionale werkgelegenheid ondanks 

werkgelegenheidsgroei kleiner geworden.  

 

Figuur 3.8 Werkgelegenheidsaandeel Roosendaal in D6-regio, naar sector (2011 en 2017) 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant en LISA. 

 

Zzp’ers naar sector 

In totaal zijn er zo’n 3.100 zzp’ers in Roosendaal. Vooral in de bouw en in de sector informatie en 

communicatie nemen zzp’ers (zelfstandige ondernemers met exact één fulltime werkzaam persoon en 

geen andere werkzame personen) een belangrijk deel van het totaal aantal banen in die sectoren voor 

hun rekening. In de zakelijke dienstverlening zijn in Roosendaal, vergeleken met de D6-regio, 

referentiegemeenten en het landelijke gemiddelde zzp’ers relatief beperkt vertegenwoordigd (zie tabel 

3.5). Terwijl in de groeiende, maar nog beperkt vertegenwoordigde sector informatie en communicatie in 

Roosendaal het werkgelegenheidsbelang van zzp’ers in deze sector relatief groot is. Tussen 2011 en 2017 

is het aantal zzp’ers in Roosendaal het hardst gegroeid in de zorg, het onderwijs en in de logistiek. 
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Tabel 3.5 Aandeel zzp’ers in totale werkgelegenheid per sector, Roosendaal vergeleken (2016) 

SECTOR ROOSENDAAL D6 REFERENTIE NEDERLAND 

Landbouw 9% 9% 10% 14% 

Industrie en nutsbedrijven 2% 2% 1% 3% 

Bouw 27% 27% 22% 24% 

Handel 7% 7% 7% 7% 

Logistiek 3% 3% 3% 5% 

Horeca 4% 3% 4% 4% 

Informatie en communicatie 33% 24% 20% 17% 

Financiële instellingen 4% 6% 4% 3% 

Zakelijke diensten 13% 16% 16% 19% 

Overheid 0% 0% 0% 0% 

Onderwijs 8% 9% 5% 7% 

Zorg 5% 6% 3% 5% 

Overig 29% 30% 27% 29% 

TOTAAL 8% 9% 8% 10% 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant en LISA. 

 

Tabel 3.6 Procentuele verdeling en ontwikkeling zzp’ers per sector, Roosendaal 

SECTOR ABS. 2017 % 2017 % ONTW. 2011-2017 % ONTW. 2016-2017 

Landbouw 80 3% -12% 5% 

Industrie en nutsbedrijven 119 4% 13% 0% 

Bouw 458 15% 28% 8% 

Handel 441 14% 7% 1% 

Logistiek 86 3% 41% 9% 

Horeca 46 1% 5% -6% 

Informatie en communicatie 154 5% 26% 8% 

Financiële instellingen 20 1% 5% -5% 

Zakelijke diensten 800 26% 29% 3% 

Overheid 0 0% - - 

Onderwijs 165 5% 39% 1% 

Zorg 347 11% 71% 2% 

Overig 393 13% 25% 6% 

TOTAAL 3.109 100% 26% 4% 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

3.5 Speerpunt-sectoren uitgelicht 

3.5.1 Detailhandel 

Meer banen in dagelijkse sector 

In Roosendaal zijn ongeveer 3.818 mensen werkzaam in de detailhandel. Dit aantal is de afgelopen zes 

jaar beperkt gewijzigd en bevindt zich exact op een zelfde niveau als in 2011. Meer veranderingen zijn 

zichtbaar in de verdeling van de werkgelegenheid in de detailhandel. Zo neemt het aantal banen in de 

dagelijkse sector toe (+16 procent tussen 2011 en 2017). En het aantal banen in de niet-dagelijkse 

sector daalt juist met 16 procent. De overige niet-winkel detailhandel (o.a. markt en webwinkels) kent 

een duidelijke groei maar neemt in de gehele detailhandel qua arbeidsplaatsen nog een bescheiden 

positie in.  
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Het beeld van een groeiende dagelijkse sector en een krimpende niet-dagelijkse sector is conform de 

landelijke ontwikkeling. 

 

Figuur 3.9 Ontwikkeling werkgelegenheid detailhandel, Roosendaal (2011-2017) 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

Minder winkels en (iets) meer meters 

Tussen 2011 en oktober 2017 is het aantal winkels in Roosendaal met 68 afgenomen (-12 procent) en is 

het aantal m² winkelvoeroppervlakte met 7 procent gestegen (toename 10.108 m2), vooral door 

toevoegingen in Rosada en GoStores. Ten opzichte van 2011 is in de dagelijkse sector het aantal winkels 

nagenoeg gelijk gebleven (+6). In de niet-dagelijkse sector is het aantal winkels afgenomen (-74). In 

2012 is het aantal winkels op De Oostpoort (GoStores) sterk gegroeid (+17).  

 

Figuur 3.10 Aantal winkels in Roosendaal, exclusief leegstand (2011, 2016 en 2017) 

 
Bron: Locatus (peildatum oktober 2017). 

 

Ten opzichte van 2011 komt de groei van het winkelvloeroppervlak voor rekening van de dagelijkse 

sector en het cluster ‘in en om het huis’ (woninginrichting, elektro, doe-het-zelf en tuinartikelen). In 

vergelijking met 2016 is vooral het aantal winkelmeters in de clusters ‘mode & luxe’ en ‘overige 

detailhandel’ teruggelopen. 
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Figuur 3.11 Aantal m² winkelvloeroppervlak in Roosendaal, exclusief leegstand (2011, 2016 en 2017) 

 
Bron: Locatus (peildatum oktober 2017). 

 

Minder winkelleegstand in Roosendaal 

In 2011 stond ongeveer 21.000 m² aan winkeloppervlak (wvo) leeg in Roosendaal. In 2016 was de 

leegstand opgelopen tot ruim 32.000 m². In 2017 is de leegstand aanzienlijk teruggelopen, tot  

23.178 m2. Dat komt in hoofdzaak niet doordat de leegstaande panden door winkels in gebruik zijn 

genomen, maar deels doordat er andere functies in de panden zijn ondergebracht en deels doordat ze 

aan de (winkel)markt zijn onttrokken. Gerelateerd aan het totale winkelaanbod is het 

leegstandspercentage5 - op basis van het winkelvloeroppervlak 9 procent in oktober 2017, gelijk aan het 

percentage in 2011. Landelijk is het leegstandspercentage van het aantal m² winkelruimte eveneens  

9 procent in 2017 (peildatum: april 2017). 

 

Figuur 3.12 Aantal m² leegstaand winkelvloeroppervlak in Roosendaal (2011-2017) 

 
Bron: Locatus (peildatum oktober 2017). 

 

  

                                                
5 Leegstand berekend volgens “Locatus-formule”: 2/3 van de leegstand (wvo) gedeeld door het winkelvloeroppervlak van winkels die 

gevuld zijn + 2/3 van de leegstand (wvo). 
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Meeste winkels maar ook meeste leegstand in centrum Roosendaal 

Ruim een derde van het totale winkelaanbod (inclusief leegstand) in Roosendaal is gevestigd in het 

centrum van Roosendaal (37 procent). Hierna volgen de winkellocaties De Oostpoort / GoStores en 

Rosada Factory Outlet. Relatief gezien was er per oktober 2017 de meeste leegstand in Rosada  

(12 procent), meer dan in het centrum (11 procent). In absolute zin is bijna de helft van de leegstand in 

het centrum van Roosendaal te vinden. 

 

Figuur 3.13 Aantal m² winkelvloeroppervlak in Roosendaal per winkelgebied (2017) 

 
Bron: Locatus (peildatum oktober 2017). 

 

3.5.2 Logistiek 

Logistiek is een belangrijke sector voor Roosendaal. In het Economisch Actieplan van Roosendaal vormt 

logistiek een speerpunt, waarbij inzet de komende jaren zich vooral richt op versterking van de positie 

van Roosendaal als logistieke hotspot. Slimme en innovatieve distributie, een sterk vestigingsklimaat en 

netwerkontwikkeling van het logistiek cluster met andere bedrijven in Roosendaal vormen belangrijke 

actielijnen. Dat geldt ook voor een (verdere) samenwerking op deze gebieden in de D6-regio en 

daarbuiten. 

 

Meer vestigingen, minder banen 

In Roosendaal zijn er in 2016 177 bedrijven actief in de sector logistiek. Bij deze bedrijven werken 2.928 

personen. Dat logistiek een conjunctuurgevoelige sector is, toont de werkgelegenheidsontwikkeling. Deze 

fluctueert namelijk relatief sterk. In het crisisjaar 2012 levert de Roosendaalse sector het sterkst in wat 

betreft werkgelegenheid. In 2017 stijgt het aantal vestigingen sterk maar blijft een doorgroei van het 

aantal banen nog uit (2016-2017: vestigingen +16 procent; werkzame personen -4 procent). 
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Figuur 3.14 Geïndexeerde ontwikkeling aantal vestigingen en werkzame personen in logistiek (2011-2017) 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

Vervoer over de weg, op- en overslag en koeriersdiensten belangrijke pijlers 

De logistieke functie van Roosendaal richt zich in belangrijke mate op het vervoer over de weg en post- 

en koersdiensten. Ook dienstverlening voor het vervoer, zoals laad- en overslag, en opslag zijn 

belangrijke onderdelen van dit cluster. Qua ontwikkeling levert de pure transportfunctie (personen- en 

goederenvervoer over de weg) in, terwijl de post- en koerierstak in vergelijking tot 2011 is gegroeid, 

zowel qua vestigingen als banen. Het aantal banen is in 2017 in alle onderscheiden logistieke clusters 

lager dan in 2016. 

 

Tabel 3.7 Samenstelling en ontwikkeling aantal vestigingen sector logistiek, Roosendaal. 

 2017– ABS. 2017 - % VERDELING ABS. ONTW. ‘11-'17 ABS. ONTW. ‘16-'17 

vervoer over spoor 2 1% -1 0 

vervoer over weg 82 46% 1 5 

vervoer over water 7 4% 2 -1 

vervoer door de lucht  1 1% 0 0 

opslag en dienstverlening t.b.v. vervoer 48 27% 35 26 

post & koeriers 37 21% 7 -2 

TOTAAL 177 100% 44 28 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

Tabel 3.8 Samenstelling en ontwikkeling aantal werkzame personen sector logistiek, Roosendaal. 

 2017– ABS. 2017 - % VERDELING ABS. ONTW. ‘11-'17 ABS. ONTW. ‘16-'17 

vervoer over spoor 374 13% 8 -6 

vervoer over weg 1.202 41% -349 -68 

vervoer over water 10 0% 0 -3 

vervoer door de lucht  1 0% 0 0 

opslag en dienstverlening t.b.v. vervoer 711 24% -57 -18 

post & koeriers 630 22% 240 -27 

TOTAAL 2.928 100% -158 -122 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 
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Daar waar Roosendaal tussen 2011 en 2017 minder banen heeft in logistiek kent de D6-regio als geheel 

tussen 2011 en 2017 wel een werkgelegenheidsgroei (+3 procent). Hierin onderscheidt de regio zich 

positief van de landelijke ontwikkeling (-7 procent in de periode 2011-2016). Deze ontwikkeling bevestigt 

het belang van netwerk- en clustervorming in de regio. Een duidelijk voorbeeld is de ontwikkeling van 

Borchwerf II, dat aansluit op de Roosendaalse bedrijfsterreinen (Borchwerf-Noord en -West) maar 

grotendeels op het grondgebied van Halderberge is gerealiseerd. In de regio kan ook Moerdijk een 

belangrijke bijdrage in deze sector leveren. 

 

3.5.3 Zorg 

Vele jaren was de zorg een groeisector en banenmotor. Zo kwamen er landelijk tussen 2008 en 2012, 

toen de economische crisis in veel andere sectoren het aantal banen deed slinken, in de zorg juist veel 

banen bij. Sinds de hervorming van de zorgsector is het beeld veranderd. Beleidsmaatregelen en 

bezuinigingen in de zorg hebben grote gevolgen voor verpleging, verzorging en thuiszorg en hebben van 

de zorg een krimpsector gemaakt.  

 

Ook in zorg meer vestigingen en minder banen 

Net als bij logistiek is ook in de zorg sprake van een groei van het aantal vestigingen en een krimp van 

het aantal banen. Alleen is de ontwikkeling in de zorg wel sterker. In Roosendaal zijn er in 2017 7.114 

banen in de zorgsector, 1.321 banen minder dan in 2011. Vooral tussen 2014 en 2015 is er een sterke 

werkgelegenheidsafname. Het aantal vestigingen in de zorg neemt, mede door een sterke groei van het 

aantal zzp’ers, nog steeds toe. Al is de toename de afgelopen twee jaar niet meer zo sterk.  
 

Figuur 3.15 Geïndexeerde ontwikkeling aantal vestigingen en aantal werkzame personen in zorgsector (2011-2017) 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant.  

 

Binnen de zorgsector vormt de gezondheidszorg de grootste groep, zowel qua vestigingen als banen  

(zie tabel 3.9 en 3.10). In 2010 tot en met 2014 verschaft de maatschappelijke dienstverlening (onder 

andere thuiszorg, kinderopvang, welzijnswerk en maatschappelijk werk) nog de meeste werkgelegenheid. 

Door vooral een sterke krimp van het aantal banen bij thuiszorgorganisaties slaat dit vanaf 2015 om. In 

2017 is de werkgelegenheid in de maatschappelijke dienstverlening weer toegenomen.  
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Tabel 3.9 Samenstelling en ontwikkeling aantal vestigingen zorgsector, Roosendaal 

 2017 – ABS. 2017 - % VERDELING ABS ONTW. ‘11-'17 ABS ONTW. ‘16-'17 

gezondheidszorg 457 66% 154 15 

verpleging en verzorging 48 7% -3 -1 

maatschappelijke dienstverlening 189 27% 57 2 

TOTAAL 694 100% 208 16 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

Tabel 3.10 Samenstelling en ontwikkeling aantal werkzame personen zorgsector, Roosendaal 

 2017 – ABS. 2017 - % VERDELING ABS ONTW. ‘11-'17 ABS ONTW. ‘16-'17 

gezondheidszorg 2.812 40% 96 66 

verpleging en verzorging 2.349 33% -33 46 

maatschappelijke dienstverlening 1.953 27% -1.384 179 

TOTAAL 7.114 100% -1.321 291 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

Landelijk is tussen 2011 en 2016 de werkgelegenheid in de maatschappelijke dienstverlening ook 

afgenomen, maar de daling is verhoudingsgewijs minder sterk dan in Roosendaal. En deze afname wordt 

landelijk sterker gecompenseerd door banengroei in de gezondheidszorg. Hierdoor is per saldo de 

werkgelegenheid in de Nederlandse zorgsector in 2016 1 procent kleiner dan 2011. De landelijke 

verwachting is dat na een periode van minder werkgelegenheid het aantal banen in de zorg tot aan 2020 

zal groeien, mede als gevolg van de oplopende zorgbehoefte. 

 

3.5.4 Recreatie en toerisme 

Een gemeente of regio die aantrekkelijk is voor toeristisch-recreatieve bezoekers is ook een prettige 

omgeving om te wonen en te ondernemen. Daarnaast genereren bezoekers economische meerwaarde in 

de vorm van bestedingen en werkgelegenheid. Ook indirect levert toerisme meerwaarde in de vorm van 

draagvlak voor lokale voorzieningen (bijvoorbeeld zwembad, detailhandel) waar de lokale bevolking en 

toeleveranciers van profiteren. 

 

Om meer inzicht te bieden in het belang van de toeristisch-recreatieve functie van Roosendaal wordt 

ingezoomd op het werkgelegenheidsbelang van de R&T-sector6. De cijfers laten zien dat in Roosendaal de 

toeristisch-recreatieve sector de afgelopen jaren heeft ingeleverd qua werkgelegenheid. 

 

Zo’n 1.700 banen in de R&T-sector 

Opgeteld zijn er in 2017 in Roosendaal 1.712 banen in de toeristisch-recreatieve sector. In 2011 waren er 

dat nog ongeveer 2.000. Ten opzichte van 2011 is de afname 14 procent. Ter vergelijking: de totale 

werkgelegenheid is in de periode 2011-2017 in Roosendaal met 9 procent afgenomen. Het 

werkgelegenheidsaandeel van de sector is in Roosendaal lager dan landelijk gemiddeld: 4,6 procent 

versus 6,8 procent in Nederland. 

 

 

 

 

                                                
6 Sector afgebakend op basis van landelijke standaard voor de sector Recreatie & Toerisme. In bijlage 4 is de indeling en afbakening 

van de sector opgenomen. Ter bepaling van de R&T-werkgelegenheid zijn wegingsfactoren toegepast op het aantal werkzame 

personen, maar niet op het aantal vestigingen. 
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Figuur 3.16 Geïndexeerde ontwikkeling aantal vestigingen en aantal werkzame personen in R&T-sector (2011-2017) 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant.  

 

Qua samenstelling van de sector toerisme en recreatie wijkt Roosendaal weinig af van het landelijke 

beeld. Het werkgelegenheidsaandeel van horeca is een aantal procentpunten groter. Cultuur, recreatie en 

amusement is in het aantal vestigingen wat minder vertegenwoordigd. Hier staat tegenover dat horeca 

en ook sport een wat zwaarder aandeel hebben in de totale sector.  

Tabel 3.11 Samenstelling R&T-sector naar cluster, Roosendaal vergeleken (2017/2016) 

 
WERKGELEGENHEID AANTAL VESTIGINGEN 

 
Roosendaal (’17) Nederland (’16) Roosendaal (’17) Nederland (’16) 

cultuur, recreatie en amusement 13% 12% 12% 19% 

detailhandel/groothandel* 4% 3% 6% 4% 

horeca 56% 52% 36% 30% 

logiesverstrekking 14% 14% 4% 7% 

vervoer 5% 7% 8% 11% 

sport 3% 5% 20% 16% 

watersport 1% 2% 2% 4% 

overig T&R 5% 6% 13% 8% 

TOTAAL 100% 100% 100% 100% 

* Nota bene: het betreft hier aan toerisme en recreatie gerelateerde detailhandel en groothandel zoals Winkels in kampeerartikelen 

(geen caravans) en Groothandel in watersportartikelen. 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant, LISA (conform landelijke R&T-standaard) 
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3.6 Conclusie en vooruitblik 

Roosendaal heeft een sterke werkgelegenheidsfunctie die boven het landelijk gemiddelde ligt. Doordat 

het aantal banen de afgelopen jaren is afgenomen, is de economische verzorgingspositie van Roosendaal 

wel kleiner geworden. Mogelijk is sprake van een kanteling. De eerste effecten van de nieuwe 

economische meewind zijn namelijk zichtbaar. De dalende lijn van werkgelegenheid sinds 2011 is het 

afgelopen jaar omgeslagen in een groei van het aantal banen met 1 procent. Diverse sectoren hebben in 

het afgelopen jaar banengroei gerealiseerd. In absolute zin is de banengroei het grootst in de bouw, de 

handel, de zakelijke diensten en vooral de zorg. De banenkrimp bij de overheid (Belastingdienst) heeft 

Roosendaal van sterkere groei afgehouden.  

 

De landelijke verwachting is dat de komende jaren werkgelegenheidsgroei vooral voor rekening van de 

marktsector komt, maar ook dat de zorg, onder invloed van de vergrijzing, zal groeien. Naast landelijke 

factoren zoals lage inflatie en lastenverlichting geeft een omslag van banenkrimp naar -groei op lokaal en 

op regionaal niveau ook een impuls aan andere sectoren. Door groei van particuliere consumptie en 

private investeringen hebben sectoren als de bouw, detailhandel en horeca meer groeikansen, wat deels 

al te zien is. Bovendien kunnen er voor de logistieke sector in Roosendaal directe 

werkgelegenheidseffecten optreden door groei van vrachtvolumes. 
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4. Economie en ruimte 

Highlights 

 Zestien procent van de bedrijven in Roosendaal bevindt zich op bedrijventerreinen en 45 procent van de banen. 

Ten opzichte van 2016 is het aantal banen op bedrijventerreinen wat toegenomen. 

 Tussen 2011 en 2017 is op vrijwel alle bedrijventerreinen in Roosendaal sprake van banenverlies. Een uitzondering 

is Majoppeveld Zuid. Verder is er sprake van sterke doorgroei van het aantal vestigingen en banen op Borchwerf II 

(grotendeels grondgebied van Halderberge). 

 Majoppeveld-Zuid is, net als in 2016, de sterkste groeier onder de bedrijventerreinen wat betreft de gecreëerde 

toegevoegde waarde.  

 In Roosendaal Centrum neemt over het geheel genomen de werkgelegenheid af. In het bijzonder geldt dit voor de 

werkgelegenheid bij de overheid, het onderwijs en in de zakelijke dienstverlening.  

 In het centrum staat de detailhandel nog steeds onder druk. Rosada en Go Stores groeien daarentegen. 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op het belang van de bedrijventerreinen en de drie grote winkelgebieden 

binnen Roosendaal. Het gaat dan vooral om het aantal vestigingen, het aantal banen en om de 

toegevoegde waarde. 

 

Bij de bedrijventerreinen ligt de nadruk op de ‘grote vijf’: Borchwerf-Noord en Zuid, Majoppeveld-Noord 

en Zuid en Vijhuizenberg. De drie winkelgebieden zijn het centrum, dat naast detail en horeca ook andere 

belangrijke functies kent en GoStores en Rosada. Overigens ligt GoStores binnen Majoppeveld-Zuid. 

 

Figuur 4.1 Grote bedrijventerreinen en winkelgebieden Roosendaal 
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4.2 Ruimtelijk spreiding vestigingen 

In 2017 zijn er in totaal 6.105 vestigingen in Roosendaal, waarvan 16 procent op bedrijventerreinen en 

12 procent in de drie grote winkelgebieden gevestigd is.  

 

Meer vestigingen op bedrijventerreinen 

Op bedrijventerreinen zijn in 2017 in totaal 953 ondernemingen gevestigd en dat is een beperkte stijging 

ten opzichte van 2016 (+8). Ten opzichte van 2011 is het aantal vestigingen op bedrijventerreinen 

toegenomen met 115 (14 procent). Bij de gegevens voor de bedrijventerreinen in Roosendaal past de 

kanttekening dat een groot deel van bedrijventerrein Borchwerf II in de buurgemeente Halderberge ligt. 

Op dit deel van het bedrijventerrein zijn zo’n 151 vestigingen te vinden, terwijl dit in 2011 nog 96 was. 

Een deel van de groei van het aantal vestigingen heeft dus op dit bedrijventerrein plaatsgevonden. 

 

Tabel 4.1 Aantal vestigingen op bedrijventerreinen in Roosendaal (2011-2017) 

 
2011 2016 2017 % ONTW. ’11-‘17 % ONTW. ’16-17 

Borchwerf-Noord 302 330 344 14% 4% 

Borchwerf-West 94 107 115 22% 7% 

Majoppeveld-Noord 122 149 156 28% 5% 

Majoppeveld-Zuid 132 155 155 17% 0% 

Vijfhuizenberg 105 98 106 1% 8% 

Overige terreinen 83 106 77 -7% -27% 

TOTAAL 838 945 953 14% 1% 

Borchwerf - Halderberge 96 132 151 57%  14% 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

Er zijn tussen 2011 en 2017 verschuivingen in het aandeel ondernemingen die op de vijf grote terreinen 

in Roosendaal zijn gevestigd. Hoewel het aantal vestigingen op alle terreinen (licht) is toegenomen, is het 

belang van Vijfhuizenberg en de kleinere terreinen licht afgenomen en dat van Borchwerf-West en 

Majoppeveld-Noord iets gegroeid. 

 

Figuur 4.2 Aantal vestigingen op bedrijventerreinen (2011 en 2017) 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 
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In 2017 zijn in het centrum van Roosendaal 659 vestigingen te vinden, een stabilisatie ten opzichte van 

het jaar daarvoor. Ten opzichte van 2011 is er wel sprake van een afname, met 3 procent. In de twee 

grote winkelgebieden buiten het centrum - Rosada en GoStores - zijn aanzienlijk minder vestigingen, 

respectievelijk 51 in Rosada en 24 in GoStores. GoStores is sinds gegroeid, met name tussen 2011 en 

2013 en er is een kleine groei in 2017 ten opzichte van 2016 (+2). Rosada heeft in 2017 meer 

vestigingen (winkels en horeca) dan in 2016 en duidelijk meer dan in 2011 (tabel 4.2). De uitbreiding 

van Rosada is hier in terug te zien. 

 

Tabel 4.2 Aantal vestigingen in winkelgebieden in Roosendaal (2011-2017) 

  2011 2016 2017 % ONTW. ’11-‘17 % ONTW. ’16-‘17 

Centrum 678 661 659 -3% 0% 

Rosada 41 45 51 24% 13% 

GoStores 13 22 24 85% 9% 

TOTAAL 732 728 734 0% 1% 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

Bezien vanuit het perspectief van de verdeling van het aantal vestigingen over de verschillende over de 

sectoren, is in Roosendaal Centrum de positie van winkels minder dominant geworden. Tussen 2011 en 

2017 is in het centrum het aantal vestigingen in de detailhandel relatief sterk gedaald waardoor het 

aandeel geslonken is van 33 procent naar 28 procent. Enige groei van het aantal vestigingen is er, ten 

opzichte van 2011, vooral in de dienstverlening, zowel bij zakelijke als niet-zakelijke diensten. De functie 

van het centrum wordt daardoor meer divers en is minder een exclusief domein voor publieksfuncties.  

 

Tabel 4.3 Aantal vestigingen naar sector in Roosendaal Centrum (2011 en 2017) 

 ABSOLUUT PROCENTUEEL % ONTW. 

 2011 2016 2017 2011 % 2017 - %  ’11-‘17 

Industrie 11 12 14 2% 2% 27% 

Bouw 45 28 36 7% 5% -20% 

Handel 255 221 215 38% 33% -16% 

- w.v. detailhandel 225 188 183 33% 28% -19% 

Logistiek 7 10 10 1% 2% 43% 

Horeca 66 65 62 10% 9% -6% 

Informatie en Communicatie 19 21 21 3% 3% 11% 

Financiële instellingen 12 9 10 2% 2% -17% 

Zakelijke diensten 125 135 131 18% 20% 5% 

Overheid 10 6 4 1% 1% -60% 

Onderwijs 18 21 21 3% 3% 17% 

Zorg 40 48 48 6% 7% 20% 

Overige diensten 70 85 87 10% 13% 24% 

TOTAAL 678 661 659 100% 100% -3% 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 
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4.3 Banen 

Ten opzichte van 2016 groei aantal banen op bedrijventerreinen 

In 2017 zijn er op bedrijventerreinen ongeveer 17.000 banen te vinden, 45 procent van alle banen in 

Roosendaal. Ten opzichte van de periode 2013-2016 is dit een stijging van 2 procentpunten. Ten opzichte 

van 2011 is het aantal banen op bedrijventerreinen met 10 procent gedaald. Zes jaar geleden waren de 

bedrijventerreinen nog goed voor bijna 19.000 arbeidsplaatsen. De afname is relatief gezien het sterkst 

op Majoppeveld-Noord (-40 procent). Net als bij het aantal vestigingen geldt voor de werkgelegenheid op 

bedrijventerreinen dat rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van Borchwerf II 

(grotendeels op grondgebied van Halderberge). Op het Halderbergse deel van het bedrijventerrein zijn in 

2017 2.650 banen te vinden, terwijl dit er in 2011 nog maar ongeveer 900 waren. 

 

Tabel 4.4 Aantal banen op bedrijventerreinen in Roosendaal (2011-2017) 

  2011 2016 2017 % ONTW. ’11-‘17 % ONTW. ’16-17 

Borchwerf-Noord 10.586 10.278 10.401 -2% 1% 

Borchwerf-West 999 821 864 -14% 5% 

Majoppeveld-Noord 2.592 1.553 1.568 -40% 1% 

Majoppeveld-Zuid 1.921 2.256 2.235 16% -1% 

Vijfhuizenberg 1.151 640 698 -39% 9% 

Overige terreinen 1.697 1.220 1.232 -27% 1% 

TOTAAL 18.946 16.768 16.998 -10% 1% 

Borchwerf - Halderberge 914 2.369 2.646 189% 12% 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

Het relatieve belang van Borchwerf-Noord is, wanneer er naar het aantal banen gekeken wordt, veel 

groter dan wat geldt voor aantal vestigingen. Op dit terrein is 61 procent van de werkgelegenheid op 

bedrijventerreinen te vinden. Ondanks de banenafname op dit terrein is het relatieve belang in de totale 

werkgelegenheid op bedrijventerreinen wel groter geworden ten opzichte van 2011. Het belang van 

Majoppeveld-Zuid is toegenomen en van Majoppeveld-Noord en Vijfhuizenberg afgenomen. 

 

Figuur 4.3 Aantal banen op bedrijventerreinen (2011 en 2017) 

 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 
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Ook minder banen in winkelgebieden 

Er zijn in 2017 in het centrum van Roosendaal 3.315 banen. In een jaar tijd is het aantal banen met 

meer dan 300 gedaald. Ten opzichte van 2011 is het verschil veel groter, want in dat jaar waren er circa 

1.350 meer banen. Rosada laat, vooral in de periode 2016-2017, een stijging van de werkgelegenheid 

zien. De stijging van het aantal banen bij GoStores heeft zich vooral voorgedaan vóór 2016 (tabel 4.5). 

 

Tabel 4.5 Aantal banen in winkelgebieden (2011-2017) 

 2011 2016 2017 % ONTW. ’11-‘17 % ONTW. ’16-‘17 

Centrum 4.669 3.650 3.315 -29% -9% 

Rosada 313 326 363 16% 11% 

GoStores 116 252 259 123% 3% 

TOTAAL 5.098 4.228 3.937 -23% -7% 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

In Roosendaal Centrum zijn sinds 2011 veel banen verloren gegaan in vrijwel alle sectoren, maar in 

absolute zin vooral bij de overheid, de detailhandel, de zakelijke dienstverlening en het onderwijs. Grote 

plussen zijn er niet. Door de sterke terugloop van het aantal banen bij de overheid is het relatieve 

aandeel banen in de horeca en zelfs in de zakelijke dienstverlening en de detailhandel gestegen. 

 

Tabel 4.6 Aantal banen naar sector in Roosendaal Centrum (2011 en 2017) 

 ABSOLUUT PROCENTUEEL % ONTW. 

 2011 2016 2017 2011 % 2017 - %  ’11-‘17 

Industrie 22 27 29 0% 1% 32% 

Bouw 79 46 58 2% 2% -27% 

Handel 1.494 1.229 1.169 32% 35% -22% 

- w.v. detailhandel 1.426 1.159 1.094 31% 33% -23% 

Logistiek 51 65 61 1% 2% 20% 

Horeca 527 503 481 11% 15% -9% 

Informatie en Communicatie 37 49 52 1% 2% 41% 

Financiële instellingen 218 259 245 5% 7% 12% 

Zakelijke diensten 562 441 437 12% 13% -22% 

Overheid 879 467 193 19% 6% -78% 

Onderwijs 175 68 65 4% 2% -63% 

Zorg 381 231 259 8% 8% -32% 

Overige diensten 243 265 266 5% 8% 9% 

TOTAAL 4.668 3.650 3.315 100% 100% -29% 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant. 

 

4.4 Toegevoegde waarde 

Bedrijvigheid op bedrijventerreinen: meer dan helft toegevoegde waarde Roosendaal 

De totale toegevoegde waarde die in 2016 op bedrijventerreinen is gecreëerd, bedraagt bijna € 1,27 

miljard, wat net iets minder dan de helft is van de totale toegevoegde waarde van € 2,62 miljard in 

Roosendaal is. Sinds 2011 is de toegevoegde waarde op bedrijventerreinen met 2 procent gestegen. 

Deze stijging komt voor rekening van Borchwerf-Noord en Majoppeveld-Zuid. Op Majoppeveld Noord is 

sprake van een (forse) daling van de toegevoegde waarde, zowel vergeleken met 2011 als met 2015 

(tabel 4.7). 
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Tabel 4.7 Toegevoegde waarde bedrijventerreinen in Roosendaal (2011-2016; x 1. € milj.) 

 ABSOLUUT PROCENTUELE ONTWIKKELING % VERDELING 

 2011 2015 2016 ’11-‘16 ’15-‘16 2011 2016 

Borchwerf Noord 702 723 764 9% 6% 58% 60% 

Borchwerf West 62 58 59 -4% 2% 5% 5% 

Majoppeveld Noord 233 178 149 -36% -17% 19% 12% 

Majoppeveld Zuid 145 227 243 68% 7% 12% 19% 

Vijfhuizenberg 52 37 39 -26% 4% 4% 3% 

overig 19 20 18 -4% -8% 2% 1% 

TOTAAL 1.212 1.243 1.271 5% 2% 100% 100% 

Bron: LISA. 

 

De grote bijdrage van Borchwerf-Noord aan de totale toegevoegde waarde op bedrijventerreinen 

betekent niet dat de toegevoegde waarde per baan hier hoog ligt. Deze is op Majoppeveld-Noord en -Zuid 

namelijk aanzienlijk hoger. Het type bedrijf dat op deze terreinen aanwezig is, bepaalt in zeer belangrijke 

mate wat de toegevoegde waarde (productiviteit) per baan is. 

 

Tabel 4.8 Toegevoegde waarde per baan op bedrijventerreinen in Roosendaal (2011-2016; x € 1.000) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % ONTW. ’11-‘16 

Borchwerf-Noord 62 59 59 64 72 74 20% 

Borchwerf-West 61 63 67 75 74 72 18% 

Majoppeveld-Noord 90 93 106 121 96 96 6% 

Majoppeveld-Zuid 69 76 85 89 102 108 55% 

Vijfhuizenberg 45 50 49 51 57 61 33% 

Overige terreinen 55 48 50 53 59 59 7% 

GEMIDDELD 66 65 68 74 78 80 22% 

Bron: LISA. 

 

De toegevoegde waarde is in de winkelgebieden GoStores en Rosada vergeleken met die van geheel 

Roosendaal gering. Ze bedraagt in 2016 voor Rosada € 11 miljoen en voor GoStores € 8 miljoen. Dat is 

anders voor Roosendaal Centrum. Hier zijn naast detailhandel en horeca andere sectoren aanwezig, die 

in economische zin hogere toegevoegde waarde hebben dan detailhandel en horeca.  

 

Tabel 4.9 Toegevoegde waarde winkelgebieden (2011-2016) 

 2011 2015 2016 % ONTW. ’11-‘16 % ONTW. ’15-‘16 

Centrum 358 343 330 -8% -4% 

Rosada 9 9 11 26% 24% 

GoStores 4 8 8 90% 6% 

TOTAAL 371 360 349 -6% -3% 

Bron: LISA. 

 

De totale gecreëerde toegevoegde waarde in het centrum ligt in 2016 op € 330 miljoen, een daling ten 

opzichte van 2011 van 8 procent (zie tabel 4.9). De grote daling van het aantal banen in de 

overheidssector en in het onderwijs draagt hier aan bij. De relatieve bijdragen van de horeca, informatie 

en communicatie en de financiële diensten aan de toegevoegde waarde in het centrum zijn toegenomen, 

zij het in bescheiden mate. 
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Tabel 4.10 Toegevoegde waarde per sector in Roosendaal Centrum (2011 en 2016; x € 1 miljoen) 

 ABSOLUUT  PROCENTUEEL ABS. ONTW. 

 2011 2016 2011 % 2016 - %  ’11-‘16 

Industrie 1 1 0% 0% 0 

Bouw 6 4 2% 1% -2 

Handel 47 44 13% 13% -4 

- w.v. detailhandel 42 36 12% 11% -6 

Logistiek 8 8 2% 3% 1 

Horeca 8 11 2% 3% 3 

Informatie en Communicatie 3 6 1% 2% 3 

Financiële instellingen 62 68 17% 20% 5 

Zakelijke diensten 128 122 36% 37% -6 

Overheid 73 48 20% 15% -24 

Onderwijs 4 3 1% 1% -2 

Zorg 11 8 3% 2% -4 

Overige diensten 7 7 2% 2% 0 

TOTAAL 358 330 100% 100% -28 

Bron: LISA 

 

4.5 Ruimte voor bedrijvigheid 

Beschikbare ruimte op bedrijventerreinen afgenomen tot ongeveer 35 hectare 

Voor een goed ondernemings- en vestigingsklimaat is de beschikbaarheid van voldoende, aantrekkelijke 

ruimte voor (ontwikkeling van) bedrijven een belangrijke randvoorwaarde. Er kan onderscheid gemaakt 

worden tussen direct uitgeefbaar (terstond) en niet-direct uitgeefbaar (niet terstond) terrein. Direct 

uitgeefbare terreinen zijn ontsloten en bouwrijp en kunnen meteen verkocht worden. In Roosendaal is 

alle grond op bedrijventerreinen direct uitgeefbaar. In totaal is er in 2017 35 hectare direct uitgeefbaar, 

waarvan het grootste deel op Majoppeveld Zuid/Uitbreiding. In 2015 was er nog 57 hectare uitgeefbaar 

en dat slonk tot 40 hectare in 2016. De uitgifte in 2015-2016 was een uitschieter, want de gemiddelde 

jaarlijkse uitgifte in de periode 2010-2015 bedroeg namelijk 2 hectare. 

 

Figuur 4.4 Voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein (netto hectare) in Roosendaal (2010-2017) 

 
Bron: Provincie Noord-Brabant, (https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/MonitorWerklocatiesEconomie ), IBIS. 
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Borchwerf Noord (fase I en IIB en IIC) is niet alleen het grootste terrein in Roosendaal, maar scoort ook 

het beste wat betreft het aantal banen per hectare (42) als wat betreft de toegevoegde waarde per 

hectare (€ 3,1 miljoen). Majoppeveld-Zuid heeft een relatief hoge toegevoegde waarde per hectare, maar 

in verhouding weinig banen/hectare. 

 

Tabel 4.11 Karakteristieken grote bedrijventerreinen Roosendaal (2017; TW  x € 1. milj. 2016) 

 NETTO UITGEEFBAAR BANEN BANEN/HA TW TW/HA 

Borchwerf-Noord 252,5 7,4 10.401 42 764 3,1 

Borchwerf-Noord I 211,5 0     

Borchwerf-Noord IIB,C 41 7,4     

Borchwerf-West 31 0 864 28 59 1,9 

Majoppeveld-Noord 89,1 0 1.568 18 149 1,7 

Majoppeveld-Zuid 122,5 27,6 2.235 24 243 2,6 

Vijfhuizenberg 21 0 698 33 39 1,9 

TOTAAL 516,1 35 15.766 33 1.254 2,6 

Bron: LISA. 

 

In 2017 afname leegstaand commercieel vastgoed 

De economische crisis had veel gevolgen voor de vastgoedmarkt. Het aantal transacties daalde 

aanvankelijk drastisch en het aanbod nieuw en bestaand commercieel vastgoed steeg, zonder dat veel 

incourant vastgoed uit de markt werd gehaald. 

  

Uit gegevens van de gemeente Roosendaal blijkt dat in het crisisjaar 2013 het aanbod aan winkel-, 

bedrijfs- en kantoorruimte ruim 275.000 m2 besloeg. Vier jaar later is het beschikbare aanbod met  

28 procent gedaald. Vooral de leegstand in bedrijfsruimte is sterk verminderd. Het leegstandspercentage 

(de leegstaande oppervlakte gedeeld door de totale oppervlakte) in dit segment is dan ook teruggelopen 

van 14 procent in 2013 naar 8 procent in 2017. De kantorenleegstand is nog wel fors, met 19 procent. 

 

Tabel 4.12 Leegstand in m2 en leegstandspercentage, Roosendaal (2013, 2015 en 2017) 

GEBOUWEN M2 2013 M2 2015 M2 2017 2013-2017 AANDEEL 2017 

Winkel 41.300 34.580 28.740 -30% 11% 

Bedrijf 235.760 156.740 132.260 -44% 8% 

Kantoor 43.230 37.040 40.120 -7% 19% 

TOTAAL BEDRIJVEN EN KANTOREN 278.980 193.780 201.120 -28% 9% 

TOTAAL GEBOUWEN (EXCL. WONINGEN) 355.980 254.360 228.490 -36% 8% 

Nota bene: peildatum 2013 is november, peildatum 2015 is december, peildatum 2017 september. 

Bron: Gemeente Roosendaal 

 

4.6 Conclusie en vooruitblik  

De economische veranderingen van de afgelopen 6 jaar zijn ook aan Roosendaal niet ongemerkt voorbij 

gegaan. De neerslag daarvan in het ruimtelijk beeld levert een gemêleerd resultaat op. 

 

Centrum 

Niet verrassend heeft de detailhandel in Roosendaal Centrum het niet makkelijk. Het gat dat de 

detailhandel laat vallen, wordt echter niet of nauwelijks opgevuld door andere sectoren. Het resultaat is 

een verlies van banen en toegevoegde waarde in het centrum. De belangrijkste factor in het teruglopen 

van het aantal banen is de overheidssector. 
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Verwacht mag worden dat de trend van daling van de omvang van de detailhandel nog zal doorzetten. 

Op basis van landelijke ontwikkelingen zou er groei van de omvang van de horeca op de korte en 

middellange termijn te verwachten moeten zijn. Banenbehoud en meer banen in Roosendaal Centrum in 

de (zakelijke) dienstverlening hangt vanzelfsprekend (ook) af van concurrerende initiatieven in 

Roosendaal zelf of daarbuiten. Dit betekent dan tot op zekere hoogte een functieverandering van het 

centrum. 

 

Bedrijventerreinen 

Er is één bedrijventerrein in Roosendaal verreweg het belangrijkst: Borchwerf-Noord. Dat is wat betreft 

het aantal vestigingen, maar vooral wat betreft het aantal banen en toegevoegde waarde. Dit terrein 

heeft 36 procent van de vestigingen (2017), 61 procent van de banen (2017) en 60 procent van de 

toegevoegde waarde (2016) van het totaal van alle terreinen in Roosendaal.  

 

Bij de andere terreinen is wel sprake van enige verschuiving. Vanuit de cijfers geredeneerd is de 

ontwikkeling van Majoppeveld Noord minder positief wat betreft het aantal banen, maar zijn, gezien de 

toegevoegde waarde per baan, sterke bedrijven overgebleven. Dit terrein heeft in 2016 een aandeel van 

12 procent in de toegevoegde waarde op de bedrijventerreinen en (in 2017) 16 procent van de banen.  

 

Borchwerf II, grotendeels op het grondgebied van Halderberge), sluit aan op de Roosendaalse 

bedrijfsterreinen (Borchwerf Noord en West) en is daarmee ook van groot belang is voor de Roosendaalse 

arbeidsmarkt. Hier is de afgelopen jaren zowel de bedrijvigheid als de werkgelegenheid sterk gegroeid. 

Naast doorgroei van Borchwerf II kan het herstel van de economie en daaraan gekoppeld ook de 

logistieke sector de werkgelegenheidsontwikkeling op de bedrijventerreinen een positieve impuls geven. 
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5. Arbeidsmarkt en participatie 

Highlights 

 De beroepsbevolking is de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven in Roosendaal (afgerond van 40.000 naar 39.000 

personen). Voor de toekomst is een afname van de potentiële beroepsbevolking geprognosticeerd van 7 procent 

tot 2040, wat ook gevolgen zal hebben voor de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking. 

 Het onderwijsniveau van de 8.522 in Roosendaal woonachtige studerenden is vergeleken met Nederland vaker 

middelbaar en laag en dus minder vaak hoog. In de beroepsbevolking is het middelbare opleidingsniveau ook 

overtegenwoordigd, maar dat geldt niet voor het lagere niveau. 

 De netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking ten opzichte van potentiële beroepsbevolking) bedraagt 

in 2016 64 procent in Roosendaal. Landelijk is dat 66 procent. 

 Waar de arbeidsparticipatie nog geen duidelijke toename laat zien, is het werkloosheidspercentage in 2016 wel 

lager dan in 2015 (afgerond 6 procent tegen 7 procent). Ook het aantal werkloosheidsuitkeringen neemt af. Het 

afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen in Roosendaal met 21 procent gedaald, vrijwel gelijk aan het landelijk 

gemiddelde (20 procent). 

 Roosendaal heeft meer inkomende dan uitgaande pendel (december 2015). Inwoners die elders werken, doen dat 

vooral in Bergen op Zoom, Breda en Rotterdam. Andersom zijn er in verhouding ook veel inwoners van Breda 

werkzaam in Roosendaal en is de inkomende pendel regionaal van aard en afkomstig uit de overige D6-

gemeenten. 

 

5.1 Inleiding 

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat het economisch herstel (nog) niet in de volle breedte 

van de Roosendaalse werkgelegenheidsstructuur zichtbaar is. Dit hoofdstuk gaat in op de aanbodzijde 

van de arbeidsmarkt. In welke mate is de conjuncturele omslag zichtbaar bij indicatoren als 

beroepsbevolking, participatie en arbeidsaanbod? 

 

5.2 Bevolkingsontwikkeling 

Inzicht in de bevolkingsontwikkeling en –samenstelling is belangrijk voor beleid en acties gericht op 

aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De huidige en toekomstige demografische 

ontwikkelingen geven richting aan het economisch functioneren van Roosendaal en de positie van 

Roosendaal in de regio. Ook in relatie tot de lokale beschikbaarheid van voldoende (gekwalificeerde) 

arbeidskrachten en inkomende en uitgaande pendel is dit van belang. 

 

Ontwikkeling aantal inwoners Roosendaal stagneert 

Roosendaal heeft per 1 januari 2017 77.163 inwoners, ongeveer 200 meer dan het jaar ervoor. Na een 

licht bevolkingsafname tot 2015, is er vanaf dat jaar een bescheiden groei in de bevolking van 

Roosendaal te zien. Meest recente cijfers van het CBS tonen overigens weer een lichte afname van het 

aantal inwoners (voorlopige cijfers 1 dec. 2017: 77.047 inwoners). In de referentiegemeenten en 

Nederland totaal is de bevolking gestegen, waarbij de groei grotendeels gedragen wordt door de 

buitenlandse migratie.  
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Figuur 5.1 Geïndexeerde ontwikkeling bevolking, Roosendaal vergeleken (jan. 2011- jan. 2017) 

  
Bron: CBS. 

 

Hoewel de recente bevolkingscijfers geen sterke doorgroei laten zien, gaat de provinciale 

bevolkingsprognose uit van een oplopend inwonertal in Roosendaal tot 2037 tot ongeveer 79.000 

inwoners, om vervolgens licht te dalen. De bevolkingsomvang van de gehele provincie Noord-Brabant 

laat tot 2040 een stijgende lijn zien.  

 

Potentiële beroepsbevolking zal richting de 54.000 personen gaan 

Vanuit arbeidsmarktperspectief is vooral de toekomstige ontwikkeling van de bevolking in de ‘productieve 

leeftijd’ van belang. Het aantal 15-75 jarigen in Roosendaal zal onder invloed van ontgroening en vooral 

ook vergrijzing afnemen. Tussen nu en 2020 zullen de verschillen beperkt zijn, maar daarna treedt zeer 

waarschijnlijk een zichtbare daling van het aantal 15-75 jarigen op. De verwachting is dat de potentiële 

beroepsbevolking, die nu 58.370 personen bevat, in Roosendaal met 7 procent gaan krimpen tot een 

geschatte 54.250 personen in 2040.  

 

Figuur 5.2 Prognose potentiële beroepsbevolking (15-75 jarigen), Roosendaal (2017-2040)  

 
Bron: Provincie Noord-Brabant. 
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De samenstelling van de potentiële beroepsbevolking verandert de komende jaren. Vooral het oudste 

deel van de beroepsbevolking wordt groter. De andere leeftijdsgroepen zullen in omvang afnemen, 

waarbij vooral de groep 55-64 jaar verhoudingsgewijs sterk zal krimpen. De procentuele verdeling van de 

leeftijdsgroepen zal overigens grotendeels gelijk blijven. 

 

Tabel 5.1 Prognose potentiële beroepsbevolking naar leeftijd, Roosendaal (2017 en 2040)  

 2017 (HUIDIG) PROVINCIALE PROGNOSE 2040 % ONTW. 

 absoluut procentueel absoluut procentueel 2017-2040 

15 tot 29 jaar 13.200 23% 11.960 22% -9% 

30 tot 54 jaar 25.255 43% 23.570 43% -7% 

55 tot 64 jaar 10.825 19% 8.520 16% -21% 

65 tot 74 jaar 9.090 16% 10.200 19% 12% 

TOTAAL 58.370 100% 54.250 100% -7% 

Nota bene: cijfers afgerond op tientallen 

Bron: CBS, Provincie Noord-Brabant  

 

5.3 Onderwijs 

De toekomstige omvang en samenstelling van de beroepsbevolking in Roosendaal is onder meer 

afhankelijk van de keuzes die jongeren maken. Zo is het arbeidsmarktpotentieel mede afhankelijk van 

het aantal studenten en opleidingsniveau en –keuze. 

 

Minder jongeren volgen middelbare opleiding 

In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen en studenten, woonachtig in Roosendaal, dat deelneemt 

aan onderwijs met bijna 4 procent afgenomen. Deze daling doet zich voor op het middelbaar 

onderwijsniveau (MBO plus bovenbouw Havo-Vwo). Ten opzichte van de landelijke ontwikkeling is de 

afname van het aantal Mbo-studenten dat in Roosendaal woont sterk (-11 procent versus landelijk  

-2 procent).  

 

Het percentage studenten dat een hogere opleiding volgt, is bescheiden gestegen van 24 procent in het 

schooljaar 2011/2012 naar 25 procent in het schooljaar 2016/2017. Landelijk gemiddeld is dat aandeel 

33 procent. 

 

Tabel 5.2 Aantal leerlingen/studenten naar onderwijsniveau (uitgaande van woongemeente), Roosendaal  

 2011/2012 - ROOSENDAAL 2016/2017 - ROOSENDAAL NEDERLAND % ONTW. ‘11/’12-‘16/’17 

 
absoluut procentueel absoluut procentueel % ‘16/’17 Roosendaal Nederland 

Laag 2.765 31% 2.875 34% 30% 4% 4% 

Middelbaar 3.963 45% 3.546 42% 37% -11% -2% 

Hoog 2.118 24% 2.101 25% 33% -1% 7% 

TOTAAL 8.846 100% 8.522 100% 100% -4% 3% 

Nota bene: 2016/2017 zijn voorlopige cijfers  

Bron: CBS. 
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Kleine toename MBO-BOL, maar vooral op niveau 4 

In het studiejaar 2016-2017 zijn 1.573 inwoners van Roosendaal voltijds ingeschreven aan een MBO-

instelling voor de beroepsondersteunende leerweg (BOL). Dat is een stijging van 3 procent ten opzichte 

van 2012-20137. Deze stijging blijft achter bij die in Nederland als geheel, waar over dezelfde periode 

gerekend 8 procent meer MBO-studenten zijn ingeschreven.  

 

Wanneer naar de opleidingsniveaus gekeken wordt, is te zien dat in Roosendaal minder gestudeerd wordt 

op niveau. Wel is er in Roosendaal dezelfde trend zichtbaar als gemiddeld, met een toename van het 

aandeel niveau 4 studenten. 

 

Tabel 5.3 Studenten BOL uit Roosendaal, Nederland, 2012/13 en 2016/17. 

 ROOSENDAAL NEDERLAND 

niveau  2012-13 % 2016-17 % 2012-13 % 2016-17 % 

1 70 5% 49 3% 11.034 3% 9.401 2% 

2 276 18% 246 16% 62.192 18% 57.004 15% 

3 385 25% 344 22% 82.745 24% 83.043 22% 

4 802 52% 934 59% 196.044 56% 231.432 61% 

TOTAAL 1.533 100% 1.573 100% 352.015 100% 380.880 100% 

Bron: DUO. 

 

De MBO-sector Techniek is voor Roosendaal en in het algemeen voor West-Brabant belangrijk, gezien de 

samenstelling van de werkgelegenheid met een relatief sterke vertegenwoordiging van de sectoren 

industrie en logistiek. Het aantal MBO-studenten uit Roosendaal dat kiest voor Techniek, neemt echter 

zowel absoluut als relatief af. In studiejaar 2016-17 kiest 22 procent van de studenten voor Techniek, 

terwijl dit landelijk 24 procent is. Het niveau waarop studenten Techniek zijn ingeschreven, is wat 

gedaald, terwijl dat landelijk niet het geval is. 

 

Tabel 5.4 Studenten BOL Techniek uit Roosendaal, Nederland, 2012/13 en 2016/17. 

 ROOSENDAAL NEDERLAND 

niveau  2012-13 % 2016-17 % 2012-13 % 2016-17 % 

1 5 1% 15 4% 1.005 1% 1.007 1% 

2 55 15% 54 16% 12.281 16% 10.608 12% 

3 22 6% 18 5% 7.285 9% 11.765 13% 

4 293 78% 253 74% 56.610 73% 66.218 74% 

TOTAAL 375 100% 340 100% 77.181 100% 89.598 100% 

Bron: DUO. 

 

  

                                                
7 Oudset beschikbare cijfers DUO 
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5.4 Beroepsbevolking en arbeidsparticipatie 

Belangrijk doel en uitgangspunt van het Economisch Actieplan van de gemeente Roosendaal is zoveel 

mogelijk Roosendalers te activeren en te betrekken bij het arbeidsproces. De inzet richt zich op 

arbeidsparticipatie. 

 

Beroepsbevolking verandert vooral van samenstelling 

In de periode 2011-2016 is de potentiële beroepsbevolking (het aantal inwoners in de leeftijd van 15 tot 

en met 74 jaar) in Roosendaal beperkt in omvang gewijzigd. De beroepsbevolking bedroeg in 2011 

40.000 personen en is sinds 2014 op een niveau van 39.000 personen die participeren of willen 

participeren op de arbeidsmarkt.  

 

Het onderstaande schema toont de opbouw van de participerende en niet-participerende bevolking van 

Roosendaal.  

 

Figuur 5.3 Arbeidsmarktopbouw, Roosendaal (2016) 

 
Nota bene: Cijfers afgerond op 1.000-tallen en als gevolg van afronding kunnen verschillen ontstaan in de randtotalen. 

Bron: CBS. 

 

Tussen 2011 en 2016 is het oudere deel van de beroepsbevolking in Roosendaal groter geworden, terwijl 

de groep 25-45 jarigen in omvang is teruggelopen. De beroepsbevolking is dus relatief ouder geworden. 

Vergeleken met de landelijke procentuele verdeling naar leeftijd is de groep 45-75-jarigen ook sterker 

vertegenwoordigd in de beroepsbevolking van Roosendaal.  

 

Waarin Roosendaal zich ook onderscheid qua samenstelling van de beroepsbevolking is het relatief grote 

aandeel middelbaar opgeleiden in de beroepsbevolking. De groep middelbaar en hoogopgeleiden is groter 

geworden, terwijl laag opgeleiden in toenemende mate minder vertegenwoordigd zijn in de Roosendaalse 

beroepsbevolking.  
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Tabel 5.5 Samenstelling en ontwikkeling beroepsbevolking, Roosendaal (2011 en 2016) 

    2011 2016 ‘11-'16 
% VERDELING 

ROOSENDAAL 

%VERDELING 

NEDERLAND 

Geslacht Mannen 22 21 -5% 54% 53% 

  Vrouwen 18 18 0% 46% 47% 

Leeftijd 15 tot 25 jaar 6 6 0% 15% 16% 

  25 tot 45 jaar 17 15 -12% 38% 41% 

  45 tot 75 jaar 17 18 6% 46% 43% 

Onderwijsniveau Laag 11 8 -27% 21% 25% 

  Middelbaar 18 19 6% 49% 42% 

  Hoog 10 12 20% 31% 32% 

 Onbekend 0 1 - 3 1% 

  Totaal 40 39 -3% 100% 100% 

Nota bene: cijfers x 1.000 (cijfers afgerond op 1.000-tallen) en als gevolg van afronding kunnen verschillen ontstaan in de randtotalen. 
Bron: CBS. 

 

Stijging arbeidsparticipatie zet door 

De verhouding tussen de werkzame beroepsbevolking en de potentiële beroepsbevolking (de netto 

arbeidsparticipatie8) volgt in Roosendaal de landelijke lijn, maar ligt wel continu lager. Tot 2008/2009 

stijgt de arbeidsparticipatie om daarna vooral onder invloed van de verslechtering van de economie te 

dalen. In 2015 is er voor het eerst weer een lichte toename. Ook in 2016 is de arbeidsdeelname weer 

licht gestegen. De toename is in Roosendaal wel iets sterker dan landelijk gemiddeld. 

 

Figuur 5.4 Netto arbeidsparticipatie, Roosendaal en Nederland (2003-2016) 

 
Bron: CBS. 

 

 

 

 

                                                
8 Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking van 15-74 jaar (beroeps- en niet-beroepsbevolking). 
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In vergelijking met referentiegemeenten is de netto arbeidsparticipatie in Roosendaal aan de lage kant. 

Alleen Schiedam en Almelo hebben een lagere netto participatiegraad. In de meeste gemeenten is de 

arbeidsparticipatie in 2016 nog onder het niveau van 2011. Alleen in Venlo en Oss is de arbeidsdeelname 

in 2016 relatief groter dan in 2011. Vergeleken met de D6-gemeenten heeft Roosendaal, na Rucphen, de 

laagste participatiegraad (zie figuur 5.5).  

 

Figuur 5.5 Netto arbeidsparticipatie, Roosendaal vergeleken met referentiegemeenten (2011, 2015 en 2016) 

Referentiegemeenten Regiogemeenten 

  

Bron: CBS. 
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5.5 Werkloosheid 

Een dalende werkgelegenheid en een teruglopende participatiegraad, in welke mate vertaalt zich dit in 

een oplopende werkloosheid?  

 

Werkloosheidspercentage hoger dan 2011, maar lager dan in 2015 

In lijn met de weer groeiende arbeidsparticipatie is ook het werkloosheidspercentage9 in 2016 lager dan 

in 2015. Het werkloosheidspercentage in Roosendaal bevindt zich in 2016 ongeveer op een gelijk niveau 

als landelijk gemiddeld. Met 5,8 procent werkloosheid heeft Roosendaal een duidelijk lager 

werkloosheidspercentage dan bijvoorbeeld Almelo en Schiedam. In regionaal opzicht is het 

werkloosheidspercentage wel hoger dan in de overige D6-gemeenten. Zundert heeft met 4,7 procent het 

laagste werkloosheidspercentage. 

 

Figuur 5.6 Werkloosheidspercentage, Roosendaal vergeleken (2011, 2015 en 2016) 

Referentiegemeenten D6-gemeenten 

  
Bron: CBS. 

 

  

                                                
9 Werkloosheidspercentage: de werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking. 
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Aantal NWW’ers daalt sterk in tweede helft 2017 

Werkzoekenden worden voor een belangrijk deel geregistreerd bij het UWV. Een niet-werkende 

werkzoekende10 is per januari 2015 gedefinieerd als iemand van 15 tot en met 74 jaar die bij UWV als 

werkzoekende staat ingeschreven. Deze groep bestaat uit WW-ers, WWB-ers en werkzoekenden zonder 

uitkering. Voor de uitkeringsgerechtigden geldt dat deze registratie bij het UWV in principe verplicht is, 

voor werkzoekenden zonder uitkering geldt dit niet. Het aantal NWW’ers is dan ook niet gelijk aan het 

aantal werklozen.  

 

Het aantal NWW’ers is in de periode 2015 – 2017 het hoogst in april 2017 (4.360). Daarna zet een daling 

in en eind 2017 is dit aantal het laagst (2.750). 

 

Figuur 5.7 Aantal NWW’ers Roosendaal, 2015 - 2017 

 
Bron: UWV Werkbedrijf: https://www.arbeidsmarktcijfers.nl. 

 

Aantal WW-uitkeringen loopt sterk terug 

Een belangrijke indicator voor de werkloosheid was de ontwikkeling van het aantal niet-werkende 

werkzoekenden (NWW-ers). Naar opgave van het UWV WERKbedrijf worden de gegevens over het aantal 

NWW-ers in steeds sterkere mate bepaald wordt door registratieprocessen van UWV en gemeenten. 

Omdat er voor het inschrijf- en registratieproces andere vereisten nodig zijn, wordt de NWW steeds 

minder bruikbaar voor het duiden van arbeidsmarktontwikkelingen of als ingrediënt voor een 

verhoudingsgetal/indicator. Om in aanvulling op het werkloosheidspercentage meer zicht op de 

ontwikkeling van de werkzoekenden op de arbeidsmarkt te krijgen, presenteren we cijfers over het aantal 

WW-uitkeringen. 

 

                                                
10 UWV beschouwt de cijfers over niet-werkende werkzoekenden als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate 

bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. 
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In 2016 loopt het aantal (lopende) WW-uitkeringen terug van 2.564 in januari naar 2.306 eind 2016  

(-10 procent). Deze daling zet zich – versnelt – door in 2017, met 1.829 als laagste stand per november 

2017. Dat is een daling van 21 procent ten opzichte van januari 2017.  

 

Figuur 5.8 Aantal lopende WW-uitkeringen, Roosendaal (januari 2016 tot november 2017) 

 
Bron: UWV Werkbedrijf: https://www.arbeidsmarktcijfers.nl. 

 

Roosendaal vertoont hetzelfde patroon als Nederland als geheel. Ook in Nederland is het aantal WW-

uitkeringen maandelijks kleiner, met 11 procent afname in 2016 en 20 procent afname in 2017 (tot en 

met november). 

 

Figuur 5.9 Geïndexeerde ontwikkeling aantal WW-uitkeringen, Roosendaal en Nederland (jan. ‘16 tot nov. ‘17) 

 
Bron: UWV Werkbedrijf. 
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Ook over een langere periode bezien is de ontwikkeling vergelijkbaar, al was landelijk de ‘piek’ in 2014 

wat hoger. Vergeleken met de referentiegemeenten is afname van het aantal WW-uitkeringsontvangers 

in Roosendaal verhoudingsgewijs wat minder groot. 

 

Figuur 5.10 Geïndexeerde ontwikkeling aantal WW-uitkeringsontvangers, Roosendaal vergeleken (jan. 2011-2017) 

 
Bron: CBS. 

 

Tussen januari 2016 en oktober 2017 is verhoudingsgewijs vooral het aantal lopende WW-uitkeringen bij 

jongeren en bij 27-45 jarigen sterk gedaald. Landelijk is vooral de groep tot 27 jaar sterk teruggelopen. 

Hoewel de afname minder groot is dan bij de overige 2 categorieën is in een periode van bijna 2 jaar het 

aantal lopende WW-uitkeringen in de categorie 50-plus toch ook met een vijfde deel gekrompen. Hierbij 

zal het deels om uitstroom naar werk en deels om doorstroming naar bijstand gaan. 

 
Tabel 5.6 Leeftijdsverdeling aantal (lopende) WW-uitkeringen, Roosendaal (januari 2016, oktober 2017). 

 ABSOLUUT % ONTWIKKELING PROCENTUELE VERDELING 

  Jan. 2016 Okt. 2017 Roosendaal Nederland Jan. 2016 Okt. 2017 

< 27 jaar 170 116 -32% -42% 7% 6% 

27 – 49 jaar 1.108 752 -32% -29% 43% 40% 

50 jaar en ouder 1.286 1.022 -21% -21% 50% 54% 

TOTAAL 2.564 1.890 -26% -26% 100% 100% 

Bron: UWV Werkbedrijf. 

 
Tabel 5.7 Verdeling aantal (lopende) WW-uitkeringen naar geslacht, Roosendaal (januari 2016, oktober 2017). 

 ABSOLUUT % ONTWIKKELING PROCENTUELE VERDELING 

  Jan. 2016 Okt. 2017 Roosendaal Nederland Jan. 2016 Okt. 2017 

Man 1.325 942 -29% -31% 52% 50% 

Vrouw 1.239 948 -23% -21% 48% 50% 

TOTAAL 2.564 1.890 -26% -26% 100% 100% 

Bron: UWV Werkbedrijf. 
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Aantal bijstands(gerelateerde) uitkeringen neemt nog wel toe 

Waar het aantal werkloosheidsuitkeringen sinds 2015 afneemt, loopt het aantal bijstandsuitkeringen in 

Roosendaal nog wel op. Tussen 2011 en 2017 is er een groei van 51 procent. Vergeleken met het 

landelijk gemiddelde en het gemiddelde van de referentiegemeenten is dit een relatief forse toename. 

Tussen 2016 en 2017 is de stijging minder groot en ook vergelijkbaar met de referentiegemeenten en 

Nederland. 
 

Figuur 5.11 Ontwikkeling aantal personen met bijstands(gerelateerde)uitkeringen11, alle leeftijden, Roosendaal (jan. 

2011 tot jan. 2017) 

 

Bron: CBS. 

 

Tabel 5.8 Procentuele ontwikkeling aantal bijstands(gerelateerde)uitkeringen, Roosendaal vergeleken. 

PER JANUARI  2011-2017 2016-2017 

Roosendaal 51% 4% 

D6 47% 5% 

Referentie 26% 4% 

Nederland 28% 4% 

Bron: CBS. 

 

5.6 Wonen en werken 

Voor Roosendaal is de ontwikkeling van de woon-werk relaties belangrijk voor het functioneren van de 

gemeentelijke economie. De pendelstromen geven een indicatie van de mate waarin werk wordt geboden 

aan de eigen bevolking en toont ook de regionale positie als ontvanger en leverancier van 

arbeidskrachten. Lokale en regionale werkgelegenheidsontwikkelingen bepalen omvang en richting, 

bijvoorbeeld bij een stagnerende eigen arbeidsmarkt en een groeiend aantal baanopeningen in 

omliggende gemeenten zal de uitgaande pendel stijgen.  

 

Pendelstromen minder groot 

In 2015 werkten er in totaal 18.100 Roosendalers buiten de eigen gemeente. Gerelateerd aan de totale 

beroepsbevolking is dat 46 procent. Hier staat een toevloeiing van 18.800 personen die in Roosendaal 

werken en elders wonen tegenover.  

                                                
11 Personen met bijstandsuitkering: Ingaande 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand opgegaan in de Participatiewet. Een ieder die 

kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Personen met een 

bijstandsgerelateerde uitkering: personen met een uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en de Wet Werk en inkomen kunstenaars (WWIK) (tot 

2012). 
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Ten opzichte van 2014 is in 2015 zowel de inkomende als de uitgaande pendel beperkt kleiner geworden, 

wat vooral verklaard wordt door de economische krimp. Wel is de inkomende pendel iets sterker gedaald 

dan de uitgaande pendel. De werkgelegenheidsafname in 2015 in Roosendaal laat zich hierin gelden. 

Hoewel recentere gegevens over pendel ontbreken, is aannemelijk dat met de aantrekkende 

arbeidsmarkt, in en om Roosendaal, het in- en uitgaande woon-werkverkeer ook weer zal toenemen. 

 

Figuur 5.12 Uitgaande en inkomende pendel, Roosendaal (2014 en 2015) 

 
Bron: CBS. 

 

Ten opzichte van 2014 is het aantal Roosendalers dat in de eigen gemeente werkt licht gestegen. 

Roosendalers die buiten de eigen gemeente werken, zijn vooral georiënteerd op (middel)grote steden als 

Bergen op Zoom, Breda en Rotterdam. Andersom zijn er in verhouding ook veel inwoners van Breda 

werkzaam in Roosendaal. Verder is de inkomende pendel meer regionaal van aard, waarbij een groot 

deel afkomstig is uit de overige D6-gemeenten. 
 

Woongemeente Roosendaal: uitgaande pendel Werkgemeente Roosendaal: inkomende pendel 

WERKGEMEENTEN DEC. 2014 DEC. 2015   WOONGEMEENTE DEC. 2014 DEC. 2015 

Roosendaal 13.600 14.100   Roosendaal 13.600 14.100 

Bergen op Zoom 2.500 2.800   Breda 2.900 2.900 

Breda 2.300 2.200   Halderberge 2.000 2.000 

Rotterdam 1.800 2.000   Bergen op Zoom 1.900 1.700 

Etten-Leur 1.200 1.200   Rucphen 1.500 1.600 

Halderberge 1.000 1.100   Tilburg 800 1.400 

Moerdijk 1.000 1.100   Etten-Leur 1.100 1.200 

Woensdrecht 900 900   Steenbergen 1.200 1.200 

's-Gravenhage 700 800   Moerdijk 900 900 

Tilburg 400 600   Woensdrecht 700 600 

Eindhoven 400 400  Rotterdam 500 500 

Utrecht 400 400  Tholen 500 400 

Rucphen 400 400  Zundert 400 400 

Steenbergen 400 400     

Nota bene: afgetopt op n=minimaal 400 

Bron: CBS. 
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5.7 Conclusie en vooruitblik 

Voor het functioneren van de arbeidsmarkt en het invullen van de personeelsbehoefte bij bedrijven is het 

van groot belang zicht te hebben op de (toekomstige) ontwikkeling van de (potentiële) beroepsbevolking 

beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uit de provinciale bevolkingsprognose blijkt dat de voor de 

arbeidsmarkt relevante groep 15-75 jarigen in Roosendaal de komende jaren naar verwachting kleiner en 

ouder wordt. Bij gelijkblijvende participatie zal de beroepsbevolking op termijn dalen en ook meer 

ouderen herbergen. De arbeidsparticipatie van ouderen is de afgelopen jaren in Nederland gegroeid en 

zal waarschijnlijk in de toekomst ook verder stijgen, enerzijds omdat ouderen ‘jonger’ blijven en 

anderzijds om te kunnen voldoen aan de arbeidsvraag.  

 

Het aantal studerenden dat in Roosendaal woont, is in 5 jaar tijd met 4 procent teruggelopen tot 

ongeveer 8.500 in 2016/2017. Vooral het aantal studenten dat een middelbare opleiding volgt, is relatief 

sterk afgenomen. De kans is groot dat deze ontwikkeling zich de komende jaren zal doorzetten. De 

Algemene Onderwijsbond (AOb) waarschuwt eind 2017 voor vooral een snelle daling van het aantal 

Vmbo-leerlingen, waarbij minder de keus zal worden gemaakt voor een beroepsgerichte leerweg. Dit 

terwijl de vraag naar technisch beroepsgeschoold personeel nog steeds groot is. In het algemeen neemt 

echter het opleidingsniveau toe en wordt steeds meer gekozen voor een hogere (vervolg-)opleiding. Deze 

ontwikkeling heeft gevolgen voor de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Op lokaal 

en regionaal niveau is een goede afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt passend bij de huidige en 

toekomstige werkgelegenheidsstructuur van belang.  

 

Dat de arbeidsmarkt in Roosendaal zich herstelt, toont de licht stijgende arbeidsparticipatie en het 

dalende werkloosheidspercentage (6 procent in 2016 versus 7 procent in 2015). Ook het aantal 

werkloosheidsuitkeringen neemt sinds 2016 af. De afname is wel 1 jaar later ingezet dan landelijk 

gemiddeld. Het tempo waarin het aantal WW-uitkeringen in Roosendaal terugloopt sinds 2016 is conform 

de landelijke ontwikkeling. Vooral jongeren en 27-49 jarigen ontvangen in mindere mate een 

werkloosheidsuitkering. Hoewel een deel mogelijk is doorgestroomd naar de bijstand zal het herstel van 

economie en arbeidsmarkt vooral geresulteerd hebben in uitstroom naar werk. Het bijstandsvolume 

groeit nog, wat ook conform de landelijke trend is. Aan de ene kant heeft de dalende werkloosheid een 

neerwaarts effect op het aantal bijstandsuitkeringen. Maar aan de andere kant hebben beleidseffecten 

zoals het ophogen van de AOW-leeftijd en extra instroom door vluchtelingen een opwaarts effect.  
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Bijlage 1. Begrippenlijst 

Begrip  Omschrijving 

Baan Betaalde activiteit(en) verricht op of vanuit een vestiging: meewerkende eigenaar 

(directie, bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid, zelfstandige beroepsbeoefenaar 

en/of werknemer. Uitzendkrachten zijn werknemers en worden meegeteld in het 

totaal aantal banen. In vestigingenregisters wordt onderscheid gemaakt naar 

fulltime banen (ook wel grote banen) van gemiddeld 12 uur of meer per week en 

parttime banen (ook wel kleine banen) van gemiddeld minder dan 12 uur per week. 

 

Beroepsbevolking  Alle personen (15 tot en 74 jaar) die: 

 tenminste twaalf uur per week werken, of 

 werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan 

werken, of 

 verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor 

beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur 

per week te vinden. 

 

Bijstandsuitkering  Een uitkering die door de gemeente wordt verstrekt aan mensen die geen andere 

 inkomsten (meer) hebben en ook geen groot eigen vermogen (in geld of goederen) 

 hebben. 

 

Fulltime werkzaam Gemiddeld 12 uur of meer per week werkzaam. 

 

Grootteklasse vestigingen Indeling van vestigingen op basis van het aantal fulltime werkzame  personen. 

  

Netto participatiegraad Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële 

 beroepsbevolking. 

 

Niet-beroepsbevolking  Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of 

daarvoor niet direct beschikbaar zijn. 

 

Niet-werkende werkzoekende De bij een vestiging van het UWV Werkbedrijf actueel ingeschreven  

 werkzoekende zonder werk. Een niet-werkende werkzoekende is per januari 2015 

iemand van 15 tot en met 74 jaar die bij UWV als werkzoekende staat 

ingeschreven. UWV beschouwt de cijfers over niet-werkende werkzoekenden als 

een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door 

registratieprocessen van UWV en gemeenten. 

 

Potentiële beroepsbevolking Alle 15-74 jarigen, bestaande uit de beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. 

 

Parttime werkzaam Gemiddeld minder dan 12 uur per week werkzaam.  

 

Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is het verschil tussen de marktwaarde van productie en de 

 daarvoor ingekochte grondstoffen. Het is dus gelijk aan de omzet minus het 

 aankoopbedrag (niet gelijk aan omzet minus de kosten, dit is winst). De 

 toegevoegde waarde drukt de essentie van produceren uit, namelijk het toevoegen 

 van waarde aan een goed. 

 

Vestiging  Locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil 

 zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel 

 elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische activiteit of 

 zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon.  

  

Werkloze beroepsbevolking Personen (15 tot en met 74 jaar) zonder werk, die actief op zoek zijn naar betaald 

werk voor twaalf uur of meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn. 

 

Werkloosheidsuitkering Uitkering in het kader van de Werkloosheidswet (WW). 

 

Werkzame beroepsbevolking Personen (15 tot en met 74 jaar) die in Nederland wonen en  betaald werk hebben. 
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Werkzame persoon  Persoon die betaalde activiteiten verricht op of vanuit de vestiging: meewerkende 

 eigenaar (directie, bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid, zelfstandige 

 beroepsbeoefenaar en/of werknemer. Uitzendkrachten zijn werknemers en worden 

 meegeteld in het totaal aantal werkzame personen. 

 

Wet Werk en Bijstand (WWB)  Wet uit 2004, bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om in hun eigen 

 onderhoud te voorzien en ook geen beroep kunnen doen op een andere 

 sociale  verzekeringswet. 

 


