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In Noordoost-Brabant werken overheden, ondernemers en kennisinstellingen samen aan een
regio waar het goed leven, wonen en werken is. Een regio waar bedrijven zich graag willen

In dit boekje presenteren wij de feiten en cijfers van de regio NoordoostBrabant. De AgriFood Capital Monitor geeft een beeld van de economische
en innovatieve kracht van de regio. Ze analyseert trends en ontwikkelingen
op het gebied van arbeidsmarkt, bedrijvigheid, innovatie en leefomgeving.

vestigen, mensen graag willen wonen en waar werk is voor iedereen die aan de slag kan en wil.
Met een veerkrachtig landschap waarin duurzame oplossingen voor de opgaven voor natuur,
klimaat en energie zichtbaar samen komen.
Deze ambitie voor Noordoost-Brabant wordt gedreven door de kenmerkende innovatiekracht,
met ruimte voor groei en ontwikkeling. Daarbij worden de nieuwste technologische ontwikkelingen ingezet. In het bijzonder in de agrifood keten waar deze regio van oudsher toonaangevend in is. En wil blijven. In Noordoost-Brabant is agrifood krachtig verbonden met andere
sectoren. Samen bundelen ze de krachten in AgriFood Capital om nieuwe wegen te vinden om
voedsel op een duurzame, slimme en waardevolle manier te produceren. De AgriFood Capital

We gebruiken de Monitor om:

Monitor* is opgesteld in het kader van al deze ambities.

• meerjarig de ontwikkeling van de regio Noordoost-Brabant in kaart te brengen

Impact coronacrisis

• de strategie van de regionale samenwerking in AgriFood Capital te monitoren

De cijfers in deze Monitor hebben met name betrekking op de periode tot en met 2019. De

• op specifieke aandachtsgebieden te kunnen inzoomen en actie te ondernemen

impact van de coronapandemie waar we sinds begin 2020 mee te maken hebben, is daarin

• de regio Noordoost-Brabant het profiel van topregio in agrifood te kunnen geven.

nog niet zichtbaar. Omdat deze pandemie grote gevolgen heeft voor zowel de samenleving als
de economie, ook in Noordoost-Brabant, willen we de ramingen voor de komende jaren niet
onvermeld laten. Volgens de basisraming van het Centraal Planbureau (november 2020) krimpt
de Nederlandse economie in 2020 met 4,2%. In 2021 groeit deze weer met 2,8%. De landelijke
werkloosheid stijgt van 3,4% in 2019 naar 4,1% in 2020 en 6,1% in 2021. Deze basisraming gaat
uit van de situatie waarin de pandemie in de eerste helft van 2021 onder controle is. Maar,
bij nieuwe coronagolven en vaccins die onvoldoende werkzaam of beschikbaar zijn, kan de
economie in 2020 krimpen met 4,5% en in 2021 met 0,6%. In dat geval neemt de werkloosheid toe tot 4,2% in 2020 en 7,4% in 2021. Rabobank (december 2020) voorspelt landelijk een
economische krimp van 4,2% in 2020 en een groei van 2,4% in 2021 en 2022. De werkloosheid
stijgt naar 3,9% in 2020, naar 5,2% in 2021 en naar 5,4% in 2022.

* De volledige Monitor is online beschikbaar via www.agrifoodcapital.nl.
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Totaalbeeld 2020
Aantal banen
agrifood sector +11,3%
Aantal bedrijven
agrifood sector

+1,9%
(landelijk: +1,7%)

De economie van
Noordoost-Brabant
groeit

Toenemend
aantal bedrijven

60.000

+21%
(landelijk: +17%)

7.500

+5,1%

59.200

(landelijk: +10,3 %)

(landelijk +5,7%)

Toenemend
aantal banen

Werkloosheid
daalt van 6,1% in 2015
naar 3,0% in 2019

343.300

(landelijk: 3,4%)

+10%
(landelijk +8,1%)

De economie van Noordoost-Brabant groeit. Het totaal

Vóór de coronapandemie in 2020 nam het aantal openstaande vacatures sterk af.

aantal bedrijven stijgt, de werkgelegenheid neemt toe

De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan maar is iets afgevlakt. Deze krapte komt

en de werkloosheid daalt. Het aantal bedrijven en banen

door een combinatie van banengroei in de regio, de toenemende vergrijzing en

in de agrifood keten neemt eveneens toe. Dat geldt

de groeiende vraag vanuit omliggende regio’s naar goed opgeleid personeel.

ook voor de exportwaarde. De monitor bevestigt

Investeren in leven lang ontwikkelen is daarom, en door de coronacrisis nu meer

dat agrifood een belangrijke topsector voor

dan ooit, een belangrijk aandachtspunt. Om verder aantrekkelijk te blijven voor

de regio is en bijdraagt aan de positie van

mensen en bedrijven, blijft de inrichting van de woon-, leef- en werkomgeving

Brabant als een innovatieleider binnen

in Noordoost-Brabant een belangrijk aandachtspunt. In het bijzonder de

Europa.

bereikbaarheid en nabijheid van stedelijke voorzieningen. Dat geldt ook voor
de kwaliteit van bodem, water en lucht, tevens belangrijke bouwstenen voor
landbouw en voedselverwerking.

Sinds 2015 is de exportwaarde uit
de agrifoodketen met 11,1% gestegen

€4,3 miljard
2015
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Brabant behoort tot
de innovatieleiders
van Europa.

€4,8 miljard

Mobiliteit: stimulering
van gebruik van openbaar
vervoer als alternatief voor
de auto
Luchtkwaliteit

Waterkwaliteit

Bodemkwaliteit

38,1% van de totale export
uit de regio

2019

Totale export regio in 2019: €12,6 miljard

In deze samenvatting van de AgriFood Capital Monitor
2020 worden de cijfers vergeleken met 2015.
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Arbeidsmarkt
Het aantal inwoners in Noordoost-Brabant groeit en
wordt steeds ouder. Ook de beroepsbevolking blijft
stijgen. Deze wordt steeds hoger opgeleid en ook
ouder. Sinds het begin van 2019 neemt het aantal
openstaande vacatures snel af. De werkloosheid in

Het aandeel ouderen
stijgt sneller dan
landelijk.

de regio is net als voorgaande jaren lager dan in

LEEFTIJDSOPBOUW BEROEPSBEVOLKING

De beroepsbevolking
in Noordoost-Brabant
neemt in 2019 toe tot
363.000 mensen.

2015

45-75 jaar

45%

25-45 jaar

39%

15-25 jaar

16%

Het aandeel 45plussers

Nederland. De belangstelling voor een technische of

In Noordoost-Brabant is

wordt steeds groter (46,3%).

groene mbo-opleiding neemt toe. In het hbo vlakt

20,5% van de bevolking

Dit zijn ook de landelijke

dit de laatste jaren iets af.

65 jaar of ouder.

trends (43,9%).

2019

+1%

46%

-1%

38%

0%

16%

(landelijk: 19,5%)

De werkloosheid in de
regio daalt van 6,1%
in 2015 tot
in 2019.

Aantal openstaande
vacatures daalt sinds
begin 2019 tot medio
2020 met

Er wonen steeds meer
mensen in Noordoost-Brabant

3,0%

28%.

(landelijk: 3,4%)

2019

Uit buitenland:

Vanuit elders in Nederland

+ 2.190 mensen

+ 2.220 mensen

Het merendeel van de beroepsbevolking
is middelbaar opgeleid. Het aandeel
hoger opgeleiden neemt toe.
42%

41%
36%
33%

663.300
inwoners

25%

2015

23%

2019

LAGER OPGELEID
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2015

2019

MIDDELBAAR OPGELEID

2015

2019

HOGER OPGELEID
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Het totaal aantal banen in Noordoost-Brabant stijgt
weer sinds 2015 tot 343.300 in 2019.
Het aantal banen is een kwart van de banen in
Brabant en 3,9% van het totaal aantal banen in
Nederland.

Het aantal banen in agrifood sector in 2019 is
59.200. Hiermee zet de stijgende trend van de
afgelopen jaren verder door.

+10%

+11,3%

22.600
Bouw

25.300
61.900

Handel

70.900

44.500

Industrie

Landbouw
& Visserij

47.500

10.800
10.900

In Noordoost-Brabant werkt ruim
1 op de 6 mensen in agrifood,
van boer tot bord.

17.600
Onderwijs

Overheid

19.200

14.300

Banen in de agrifood keten

14.100

42.200
Zorg

37.900

Zakelijke
diensten

ICT/Financiën

Tuinbouw

467.00

2.000
9.100

Primair

9.170

43.900
Ontwikkeling

15.400
15.700

Industrie

1.830
2.120

Binnen de agrifood keten groeit het aantal
banen in de primaire sector, industrie en
handel. In de handel is deze toename
het grootst. Landelijk is dezelfde trend
zichtbaar.
2015
2019

7.000
7.510

13.900
Transport

1.840

14.700

Handel

33.430
38.400

31.000
Overig

8

34.400

2015
2019

Totaal

53.200
59.200
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Bedrijvigheid
In 2019 groeit het totaal aantal
bedrijven in Noordoost-Brabant
tot 60.000.

De economie van de regio groeit in 2019. Ook neemt het

Bruto Regionaal
Product

totaal aantal bedrijven in de regio toe. Hiervan is ruim
de helft een 1 persoonsbedrijf. De totale exportwaarde
van de regio stijgt met 6,6 % t.o.v. 2015. De export van

60.
000

49.
600

30,2
miljard

agrifood stijgt in dezelfde periode met 11,1 %.

+21%

€

2019

De economie van Noordoost-Brabant zit in de lift omhoog.
In 2019 groeit de economie met 1,9%.
Noordoost-Brabant
Nederland

Ontwikkeling economische groei
2,8%

2,9%

2,5%

2,4%
2,0%

2,2%
1,9%

1,9%
1,7%

1,7%

Agrifood
7.100

Agrifood
7.500

201

5

2015

2016

2017

Het aantal snelle groeiers in de
regio fluctueert. De fluctuatie van
het aantal snelle groeiers 50+ is in
lijn met de landelijke trend.

2018

201

9

2019

Aantal snelle
groeiers totaal
2.700

2.170

2.040

Snelle groeiers 50+ zijn alle bedrijven met 50 of
meer werknemers die in 3 jaar tijd 60% of meer in

Aantal snelle
groeiers 50+
werknemers
60

55

Noordoost-Brabant telt 7.500 bedrijven in
de agrifood keten, van boer tot bord. Het
totaal aantal agrifood vestigingen is sinds 2015
gestegen met 5,1%.

50

werkgelegenheid zijn gestegen. Ze zijn belangrijk voor
economische groei omdat ze innovatie en dynamiek in
de economie brengen.
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2015

2017

2019

2015

2017

2019
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Het aantal 1 persoonsbedrijven in NoordoostBrabant neemt toe.

In 2019 exporteerde de regio NoordoostBrabant voor 12,6 miljard euro aan
goederen naar het buitenland.

Dit is in lijn met de landelijke trend.

Hiervan is 4,8 miljard euro afkomstig
van goederen uit agrifood keten.

Ook in de
agrifood keten.

37.800

2.500

1 persoonsbedrijven totaal
2019

63%

+28%

15
t.o.v. 20

1 persoonsbedrijven
agrifood

t.o.v.

38,1h%
et
van
totaal

34%

€ 26,9
miljard

De toegevoegde waarde

+4,920%
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€22,9
miljard

De export van goederen vanuit de regio komt van
zowel Nederlandse bedrijven als buitenlandse
bedrijven met een vestiging in Noordoost-Brabant.
Buitenlandse
eigenaar

(omzet minus inkoop)

Buitenlandse
eigenaar

53%

in 2019 is 26,9 miljard euro.

NoordoostBrabant
agrifood

NoordoostBrabant
totaal

+17,4%

De landelijke stijging toegevoegde

42%

waarde = 16,3%

NL eigenaar

47%

NL eigenaar

58%

In de regio zijn Nederlandse bedrijven goed voor
47% van de totale exportwaarde en voor 58% van
de exportwaarde in agrifood.
2015

12

2019
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Omvang
Agrifood cluster
Noordoost-Brabant

7.500 vestigingen

59.200 banen

4,2% van agrifood NL

4,6% van agrifood NL

AgriFood Capital Monitor 2020

Agrifood cluster

Topsector Tuinbouw &
uitgangsmaterialen

Topsector
Agri & Food

Primaire productie
Overig

Primaire productie

490

3.510

2.010

Topsector
Logistiek
O.a. Personen- en
goederenvervoer (weg,
spoor, lucht), opslag en
dienstverlening voor
vervoer

14

9.170

Noordoost-Brabant

(combinatie smalle en brede definitie)
Voedingsmiddelenindustrie

220

Topsector
HTS&M
1.020

12.500

O.a. Vervaardiging
(landbouw-)machines,
IT, (bio technologisch)
Speur- & Ontwikkelwerk

3.550

27.800

7.520

Onderzoek en
ontwikkeling

60

2.120

Groot- en
detailhandel

3.170

Topsector
Lifesciences
O.a. Vervaardiging
farmaceutische producten,
S&O op gezondheid en
voeding, universitair medisch
centra

38.400

130

6.010

15

Innovatie
Noord-Brabant behoort tot de top 3 van de meest
innovatieve provincies van Nederland. Ook is Brabant
een innovatieleider in Europa.

Top 3 innovatieve provincies
van Nederland

De innovatieprestatie van
Noord-Brabant is in de
afgelopen jaren sterker
gegroeid dan EU gemiddeld.

No.3
N-Holland

Index = 100 (EU gemiddeld in 2011)

No.1
Utrecht

Noord-Brabant

100

104,7

2011

2019

Innovatieindex

Innovatieindex

Europese Unie

128,7

135,2

2011

2019

No.2
N-Brabant

NL en EU28
2,1% van Bruto
Regionaal Product

16

Noord Brabant
3,2% van Bruto
Regionaal Product

Het % R&D uitgaven t.o.v. het Bruto
Regionaal Product ligt 1,5 keer zo
hoog als in Europa als geheel.
17

Leefomgeving
Noordoost-Brabant heeft een aantrekkelijke woonen leefomgeving. De overall duurzaamheidsscore

Mensen wonen en
werken graag in
Noordoost-Brabant

van de regio is sinds 2015 gestegen. De ruimtelijke
vestigingsvoorwaarden scoren hoger dan het landelijk gemiddelde. Het gebruik van duurzame energie
neemt toe maar blijft nog achter op het landelijke

64%

gemiddelde.

van de inwoners
werkt in
Noordoost-Brabant

De kwaliteit van lucht en bodem in Noordoost-Brabant
is verbeterd. De kwaliteit van het water in de regio is een
aandachtspunt.

52%

Het gebruik van
duurzame energie in
Noordoost-Brabant is
van 26% naar 34%
gestegen.

53%

Bij 100% zijn de langetermijndoelstellingen

46%

45%

gehaald die door het Rijk zijn opgesteld.

42%

43%

Brabanders reizen naar verhouding meer
met de auto dan landelijk, minder met het
openbaar vervoer en evenveel op de fiets.
Overig

Overig
26%

8%

10%
8%

8%

12%

14%
68%

2015

2020

Luchtkwaliteit

2015

2020

Waterkwaliteit

2015

72%

2020

Bodemkwaliteit

Nederland

Noord-Brabant

Bij 100% zijn de langetermijndoelstellingen gehaald die door het Rijk zijn opgesteld.
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bezoekadres
Agri&Food Plaza
Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
postadres
Postbus 315
5201 AH ’s-Hertogenbosch
T 073 613 29 96
E communicatie@agrifoodcapital.nl
Volg ons op:

www.AgriFoodCapital.nl
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