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Hogere en breder gedragen groei
Naar verwachting groeit de Nederlandse economie in 2016 met 2,7 procent. Hoewel de 
uitvoer nog steeds de grootste groeibijdrage levert, heeft de groei volgend jaar een 
bredere basis. Dat wil vooral zeggen dat niet alleen de export van goederen en diensten, 
maar ook de binnenlandse bestedingen en de private investeringen bijdragen aan de 
groei. Door de stijgende werkgelegenheid en de lage inflatie neemt het gemiddelde reële 
besteedbare inkomen van huishoudens toe en verwachten wij een groei van de 
particuliere consumptie. De breed gedragen economische groei betekent dat alle sectoren 
groei kunnen verwachten. De op het buitenland gerichte sectoren profiteren van de 
export, de op het binnenland gerichte sectoren profiteren van de consumptiegroei.

De economische ontwikkeling van regio's binnen Nederland loopt sterk uiteen. Zo was in 
het recessiejaar 2009, toen het Nederlandse BBP-volume met 3,8 procent slonk, in zes 
regio's sprake van economische groei. Vanwege deze grote verschillen is het van belang 
om niet alleen een landelijke economische visie, maar ook een beeld te hebben van de 
regionale economie in 2016. Daarom voorspellen we de economische ontwikkelingen in 
de veertig Nederlandse regio's. De uitkomsten daarvan leest u in de publicatie Regionale 
economische prognoses 2016. U doet er goed aan om deze studie te lezen voordat u de 
uitkomsten voor gemeente Oisterwijk doorneemt, aangezien we daarin dieper ingaan op 
de oorzaken van de verschillen. U zult de uitkomsten in deze rapportage daardoor beter 
kunnen duiden.



Van macro naar regio
Met de regionale prognoses voorspellen we de toegevoegde waarde, de werkgelegenheid 
en de werkloosheid van alle regio's en gemeenten. Onze macro-economische visie en 
verwachtingen voor sectoren vormen het uitgangspunt. De sectorprognoses zijn 
weergegeven in figuur 1. In de regionale prognoses heeft een groot belang van sectoren 
met een hoge groeiverwachting een positief effect op de groeiverwachting voor een 
regio. Een groot belang van sectoren met een lage groei- of zelfs krimpverwachting heeft 
logischerwijs een negatief effect op de prognose.

Aangezien de economische structuur (het belang van sectoren in de regionale economie) 
van regio's verschilt, krijgt elke regio een andere prognose. Een voorbeeld: in figuur 1 is 
te zien dat wij voor 2016 hoge verwachtingen hebben van de zakelijke dienstverlening, 
zowel voor wat betreft de toegevoegde waarde als qua werkgelegenheid. In veel 
Randstedelijke regio's is deze sector groot in vergelijking met Nederland als geheel. Het 
grote belang van de zakelijke dienstverlening heeft in die regio's een positief effect op de 
prognoses.

Figuur 1: Sectorprognoses Nederland 2016
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Groei van de toegevoegde waarde en van de werkgelegenheid gaan lang niet altijd hand 
in hand. In de meeste sectoren is de verwachte groei van de toegevoegde waarde hoger, 
wat inhoudt dat de arbeidsproductiviteit toeneemt. Dat geldt vooral voor de groothandel, 
de transportsector, informatie & communicatie, de financiële dienstverlening en de 
industrie. Als die sectoren een groot belang hebben in de regionale economie, kan dat 
betekenen dat de prognose voor de productie relatief hoog en de prognose voor de 
werkgelegenheid relatief laag is in die regio.

Werkgelegenheid en werkloosheid zijn sterk aan elkaar gekoppeld. Naast de vraag naar 
arbeid (werkgelegenheid) is echter ook het aanbod van arbeid (de omvang van de 
beroepsbevolking) van belang. Als dit aanbod toeneemt, heeft dat een opwaarts effect op 
de werkloosheid. Op regionaal en lokaal niveau speelt ook woon-werkverkeer (pendel) 
een rol. Lang niet iedereen werkt in de regio waarin hij of zij woont, waardoor 
werkgelegenheidsgroei in de ene regio van invloed is op de werkloosheid in de andere 
regio. Op gemeentelijk niveau is dat effect nog veel groter. Met de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid als uitgangspunt en rekening houdend met de groei van de 
beroepsbevolking, pendelstromen en de werkloosheid in 2015 komen we tot een 
prognose voor de werkloosheid in 2016.



Prognose gemeente Oisterwijk
De verwachte productie- en werkgelegenheidsgroei in Oisterwijk in 2016 is, zoals 
gezegd, gebaseerd op de landelijke sectorprognose (zie figuur 1) en de sectorstructuur 
van Oisterwijk. Die sectorstructuur is weergegeven en vergeleken met Nederland in 
figuur 2 en 3. Oververtegenwoordiging van groeisectoren en ondervertegenwoordiging 
van krimpsectoren hebben een positief effect op de groei. Omgekeerd leiden 
oververtegenwoordiging van krimpsectoren en ondervertegenwoordiging van 
groeisectoren tot een lagere groei. De landelijke groeiverwachtingen voor de 
toegevoegde waarde en de werkgelegenheid bedragen 2,7 en 1,4 procent. Voor 
Oisterwijk verwachten wij een groei van de toegevoegde waarde van 2,9 procent en een 
groei van de werkgelegenheid van 1,7 procent.

Figuur 2: Sectorstructuur productie Figuur 3: Sectorstructuur werkgelegenheid
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Met de werkgelegenheidsgroei in het achterhoofd en gegeven een verwachte groei van 
de beroepsbevolking van 0,7 procent (landelijk 0,6 procent) voorspellen wij voor 
Oisterwijk een werkloosheid van 4,8 procent in 2016. Figuur 4 en 5 tonen een grafische 
samenvatting van de groeicijfers en de werkloosheid.

Figuur 4: Groeicijfers 2016 Figuur 5: Werkloosheid
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