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Geachte raadsleden, 

De gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en 
Voorschoten) hebben het initiatief genomen om een gezamenlijke economische agenda op te 
stellen. 

Middels bijgevoegde stukken willen wij u informeren over de uitgevoerde vitaliteitsscan voor 
zowel de Leidse regio als de gemeenten afzonderlijk en de gehouden presentatie tijdens de 
startbijeenkomst op 21 november jl. 

We zullen u periodiek informeren over de voortgang en zullen u betrekken bij de economische 
agenda. Ook is informatie en voortgang over dit project te vinden op: 
http://gemeente.leiden.nl/proiecten/economie071/ of te volgen via twitter @economie071 

Via onze gemeentelijke website zal op korte termijn de informatie eveneens beschikbaar zijn. 

In 2013 zullen wij eveneens het gemeentelijk economisch beleidsplan actualiseren en aan u 
aanbieden. Wij zoeken in dit beleidsplan aansluiting bij de economische agenda Leidse regio. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethou Jers, 

—> 

r ere 

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071) 545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



Analyse economie Leidse regio 
  

Peter Louter (Bureau Louter) 
www.bureaulouter.nl 

 
Startbijeenkomst Economische Agenda 

 
Corpus, Oegstgeest 
21 november 2012 
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Elevator pitch Leidse regio  

‘Een strategisch tussen de Noordvleugel en 
Zuidvleugel van de Randstad gelegen, zeer 
kennisintensieve, zeer dichtbebouwde regio 
met een hoge woonaantrekkelijkheid, een 
gemiddelde economische kracht en een 
uitgesproken economisch profiel, een hoog 
welvaartsniveau en suburbane trekjes’. 
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Inhoud betoog 

• Twee alarmbellen 

• Benchmarkgebieden Leidse regio 

• Uitwerking Elevator Pitch 

• Strategische kwesties: ‘The big five’ 

 



Leidse regio, 21 november 2012  4 

Leidse regio

Nederland

Verschil met Leidse regio:

Nederland

Benchmarkgebieden

Benchmarkgebieden: stadsgewesten Alkmaar,  
Hilversum, Amersfoort, Breda, ’s-Hertogenbosch 
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Stadsgewest

Kernstad

Suburbs
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Leidse regio in perspectief:  
benchmarkgebieden 
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Omliggende regio 

Amsterdam 

Haarlemmermeer 

Den Haag 

Rotterdam 

Holland Rijnland 
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‘Strategisch tussen de Noordvleugel en Zuidvleugel gelegen’  

Top-5 van 29 kernsteden: 
1. Utrecht 
2. Delft 
3. Amsterdam 
4. Amersfoort 
5. Leiden 

Verder (uit vitaliteitscan): 
•Leidse regio 3e plaats in ranglijst 46 
gebieden 
•Bereikbaarheid per trein: 2e plaats 
•Ligging aan wegennet: 3e plaats 
•Agglomeratie-effecten: 5e plaats 
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Verhouding arbeidsplaatsen en WBB: pendelratio 

Situatie  
2007-2009 

Ontwikkeling  
'88/'90-'07/09 

  Score 

 

 
1.119 of meer 

 
1.077 tot 1.119 

 
1.037 tot 1.077 

 
1.000 tot 1.037 

 
0.960 tot 1.000 

 
0.925 tot 0.960 

 
0.853 tot 0.925 

 
minder dan 0.853 

   % per jaar 

 

 
0.29 of meer 

 
0.22 tot 0.29 

 
0.12 tot 0.22 

 
0.00 tot 0.12 

 
-0.10 tot 0.00 

 
-0.19 tot -0.10 

 
-0.31 tot -0.19 

 
minder dan -0.31 
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‘zeer kennisintensief’ 

Gemiddeld opleidingsniveau: 
• Arbeidsplaatsen 1e plaats 

(46 gebieden) 
• Beroepsbevolking 1e plaats 

(46 gebieden) 

Kennisintensieve sectoren: 
• High-tech en research (topsector   
   life sciences 1e plaats) 
• Universiteit, academisch  
   ziekenhuis (non-profit kennis) 
• Niet kennisintensieve  
  commerciële diensten (duidelijk  
  minder dan benchmarkgebieden) 
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‘zeer dichtbebouwde regio’ 

A4 

 
Ten westen van A4: Postzegelplanologie 
Ruimte ten oosten van A4 en/of in aangrenzende gebieden 

 0 1000 2000 3000

Leidse regio

Overige gebieden

Inwoners per km²  
(46 gebieden)  
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‘een hoge woonaantrekkelijkheid’ 

Woonaantrekkelijkheid voor  
kenniswerkers 

Top woonaantrekkelijkheid  
Zuid-Holland: 
 
In nationale top-415 
10. Oegstgeest 
14. Leidschendam-Voorburg 
15. Wassenaar 
16. Voorschoten 
 
Leiden hoogste kernstad in Zuid-
Holland, samen met Delft 
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kracht’ 

Positie economische prestaties  
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Materiaalgeoriënteerd

High-tech en research

Overig Metaal

Groothandel

Goederenvervoer

 

Informatiegeoriënteerd

Softwarebedrijven

Informatiegerelateerd

Financiele activiteiten

Adviesbureaus

 

Personengeoriënteerd

Overig onderwijs

Ziekenhuizen

Intramurale zorg

Overige Zorg

Totalen

Materiaalgeoriënteerd

Informatiegeoriënteerd

Personengeoriënteerd

Totaal

0 1 2 3 40 1 2 3 4

‘een uitgesproken economisch profiel’ 

Leidse regio

♦ Benchmarkregio

Relatieve specialisatie in  
selectie sectoren  
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‘een hoog welvaartsniveau’ 
  Score 

 

 
1.56 of meer 

 
0.77 tot 1.56 

 
0.40 tot 0.77 

 
0.00 tot 0.40 

 
-0.61 tot 0.00 

 
-1.03 tot -0.61 

 
-1.98 tot -1.03 

 
minder dan -1.98 

-3 0 3

Ranglijst 46 gebieden 
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‘met suburbane trekjes’ 

Verhouding arbeidsplaatsen versus WBB, Leidse regio 

Opleiding 1990 2007/2009 

      

Totaal 0.968 1.031 

      

Wetenschappelijk 0.728 0.742 

Verhouding gemiddeld opleidingsniveau arbeidsplaatsen/ WBB 
Leidse regio: 0.919 
Benchmarkgebieden: 0.982 
Selectie universiteitssteden: 0.959 



Leidse regio, 21 november 2012  18 

Relatiepatronen binnen- en bovenregionaal 

• De ruimtelijke schaal van relatiepatronen verschilt per 
thema. Niet alles gebeurt uitsluitend binnen de Leidse 
regio. 

• Positionering in de Westvleugel van de Randstad 
(Haaglanden/Metropoolregio èn regio 
Schiphol/Amsterdam) 

• Relaties met overige delen Holland Rijnland op basis 
van complementariteit 
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Strategische kwesties: ‘The big five’ 

Lange termijn, niet de zorgen van vandaag en morgen 
 
1 De toekomst van de zorgsector/ life sciences 
Bezuinigingen overheid? Ontwikkelingen in sector? 
 
2 Omgaan met de schaarse ruimte 
Woningbouwlocaties en woonmilieus; 
Bedrijventerreinen/intensief ruimtegebruik; Kantoren;  
Profit/non-profit kennismilieus 
 
3 Schaarste op de arbeidsmarkt 
Afnemende groei arbeidsaanbod; schaarste hoog opgeleiden;  
woonmilieus kenniswerkers 
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Strategische kwesties: ‘The big five’ 

4 Bovenregionale oriëntatie 

Ruimtelijke coalities per thema; vereisten aan de infrastructuur 

 

5 De kantorensector als speerpunt? 

Achterstand inhalen? Potentie? (tot 2030!) 
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Startbijeenkomst Economische agenda Leidse regio 
 
21 november 2012 
CORPUS Oegstgeest 
 
 
 
Bijlagen: 
1. Deelnemerslijst 
2. Presentatie Peter Louter 
3: Scan Leidse regio 
 
Om over na te denken: 
 
“Niet alleen de sterksten overleven, maar juist de best geadapteerde” 
Darwin; Evolutietheorie 
 
De uitdaging voor de Leidse regio: 
Hoe kunnen wij ons zodanig aanpassen, dat wij optimaal gebruik maken van de 
huidige economische kansen en daarmee vanuit onze eigen kracht een plek innemen 
in de metropool regio om zo een economisch sterk en vitale regio te zijn. 
 
 
De startbijeenkomst Economische agenda is een initiatief van de gemeente Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het doel was om samen met 
ondernemers en onderwijs in gesprek te gaan over de meerwaarde van het opstellen 
van een Economische agenda voor de Leidse regio. 
 
De hoofdonderdelen van het programma waren: 
 
 

• Presentatie door Peter Louter: een cijfermatige analyse van de economie van 
de Leidse regio 

 
In de bijlage treft u de presentatie die Peter Louter heeft gehouden en de regio 
scan. 
 

• Paneldiscussie aan de hand van stellingen.  
 
Op de website www.leiden.nl\economie071 treft u een film aan met een 
impressie van de bijeenkomst. 
 
Tijdens de paneldiscussie zijn een aantal mogelijke randvoorwaarden benoemd 
voor een economische agenda Leidse regio: 
 

� De schaalgrote van Zuid- en Noordvleugel is van belang. Niet in de 
laatste plaats vanwege fondsenwerving voor onderzoek. 
Combineer je eigen kracht met andere krachten om zo sterker te worden. 
Wees complementair aan de metropool regio. 
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� We hebben sterke clusters in onze de regio waar bedrijfsleven en 
(Universiteit, HBO en ROC)  bij elkaar komen. Maak hier gebruik van en 
bouw dit verder uit. Denk aan Bio Science, Zorg, Space, maar ook aan 
Cultuur / musea. 

� Geef naast de hierboven genoemde clusters ook aandacht aan een 
additioneel cluster op het gebied van Diensten / ICT. Kijk hierbij ook naar 
gerelateerde werkgelegenheid die dit met zich meebrengt, bijvoorbeeld 
accountants en kinderdagverblijven. Zorg voor goede randvoorwaarden 
bij start-ups en werk als Ondernemers, Onderwijs en Overheid samen. 

� Een economische agenda maak je samen met Ondernemers, Onderwijs en 
Overheid. Deze agenda moet gezamenlijke doelen formuleren met 
daaraan voldoende middelen gekoppeld. Onderzoek de mogelijkheden 
voor uitbreiding van het Ondernemersfonds Leiden in de Leidse regio.  

� De rol van de lokale Overheid is er een op afstand. Namelijk het 
aanbrengen van focus, faciliteren en verankering. Zorg ervoor dat er vaart 
in het proces blijft. 

� Werk aan een lange termijn visie en koppel daar uitvoeringsacties aan. 
Dus zorg voor richting en daarna voor actie. 

 

• Er zijn 5 thema’s uitgewerkt aan 5 tafels. Hieronder treft u per thema de 
belangrijkste bevindingen. 

 
Thema 1: Verbinden topsector met brede economie 
Deze tafel heeft gesproken over het economische structuur beleid van de Leidse 
regio, de focus op clusters (welke?) en de verbinding van kennis met productie en 
dienstverlening. 
 
De ambitie zou moeten zijn: 
Er moet een verbinding zijn tussen de producten en uitvindingen uit de 
topsectoren en deze moeten worden toegepast in de bredere economie. Zorg voor 
meer spin-offs vanuit de universiteit en topsectoren. Maak ondernemerschap 
onderdeel van de studie-opleiding. Realiseer daarmee  meer start-ups vanuit de 
universiteit en hoge school, zoals bijvoorbeeld bij de Incubator en Accelerator op 
het Bio-Science park gebeurt. 
 
Wonen, onderwijs en voorzieningen moet aansluiten op de ambities van de 
werknemers. Met name voor de hoogopgeleiden en expats in de Leidse Regio. 
Daarnaast zijn betaalbare (starters) appartementen en native speakers in de 
gezondheidszorg om buitenlandse werknemers in de topsectoren bij te staan ook 
van belang. 

 
De belangrijkste opgave hierbij is: 
De opgave is het ambitieniveau goed te definiëren, om meer bedrijven en 
werknemers aan te trekken. Dan ontstaat er spin-off voor toeleveranciers, 
bouwbedrijven, schoonmaakbedrijven etc.  
Wees trots op wat je hebt en praat over je ambitie. Zorg voor delegaties die deze 
ambitie uitdragen, binnen en buiten de Leidse regio, binnen en buiten Nederland. 
Geef gerichte publiciteit aan wat de regio te bieden heeft.  
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De Leidse Regio biedt al heel veel voorzieningen die van waarde zijn voor de 
topsectoren en de brede economie. Hoe kan daarop worden gestuurd zonder dat 
partijen onderling met elkaar hierover de concurrentie aangaan. Deel wat sterk is 
en straal die kracht uit.  
 
Wat zijn complementaire rollen van ondernemers, onderwijs en overheid? 
Het gesprek met elkaar aan (blijven) gaan. Hou de verbinding tussen 
onderzoek/onderwijs-ondernemers-overheid in stand. Zorg voor gericht contact. 
Versterk elkaar, deel wat sterk is en straal die kracht uit. Op die manier kunnen de 
topsectoren uit de Leidse regio met de bredere economie verbonden worden. En 
kan daarmee de totale economie versterkt worden. 

 
Thema 2: Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 
Deze tafel heeft gesproken over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de regio 
en de aansluiting van beroeps en voortgezet onderwijs op (toekomstige) vragen 
van ondernemers: de perfecte match. 
 
De ambitie zou moeten zijn: 
In de economische agenda formuleren we de arbeidsmarkt over 10 jaar en op basis 
daarvan komen bedrijfsleven + onderwijs gezamenlijk tot een opleidingsaanbod. 
Bedrijven nemen verantwoordelijkheid voor een deel van de opleiding. 
 
De belangrijkste opgave hierbij is: 
Het verbeteren van het imago van de Leidse regio met name voor hoogopgeleiden. 
Voorlichting aan leerlingen met name in het begin van het traject. Kan al beginnen 
in het voortgezet onderwijs. 
Verbeteren imago en beeldvorming rondom techniek en technische opleidingen 
 
Wat zijn complementaire rollen van ondernemers, onderwijs en overheid? 
Onderwijs en ondernemers moeten samen werken aan beeldvorming en 
enthousiasmering in de Leidse regio. 
 
Thema 3: Finding & binding 
Deze tafel heeft gesproken over manieren om bedrijven te behouden voor de 
Leidse regio en nieuwe bedrijven aan te trekken. Maar ook over het vinden en 
binden van kenniswerkers en regiomarketing in de breedte. 
 
De ambitie zou moeten zijn: 
- Pijlers voor clusters in de regio zijn naast Bio Science ook zorg, musea en 
‘kantoor’ bedrijven. 
- Er zijn kansen voor het ontwikkelen van een nieuw cluster ‘bedrijvigheid’. 
- Bepaal je positie ook op metropool niveau: dat is belangrijk voor het ontrekken 
van (Europese) gelden. 
- Zorg voor gezamenlijke ‘branding’ van de Leidse regio 
 
De belangrijkste opgave hierbij is: 
Het maakt nu veel verschil wat de vestigingsplaats van een bedrijf is. 
Daarom: 
- Marketing op regionaal niveau 
- Regelgeving op regionaal niveau; bijvoorbeeld voor wat betreft vestigingsbeleid. 
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- Bekijk welke voordelen een Regionale Ontwikkeling Maatschappij kan bieden. 
- Haal de kracht uit de metropool regio. 
 
Wat zijn complementaire rollen van ondernemers, onderwijs en overheid? 
Ondernemers en Onderwijs: doen! 
Overheid: aangeven van de grote lijnen, aanjagen en netwerkbijeenkomsten. 
Iedere keer bedenken: Wie heeft er belang bij? en Wie wil investeren? 
 
Thema 4: Vergroten van ondernemerschap 
Deze tafel heeft gesproken over mogelijkheden om ondernemerschap in de Leidse 
regio te vergroten, een impuls te geven aan startende ondernemingen en 
betrokkenheid bij een ruimtelijk-economische transitie. 
 
De ambitie zou moeten zijn: 
Een snellere overheid volgend op commerciële ontwikkelingen per 1-1-2013. Geef 
de markt de ruimte om te ondernemen. 
 
De belangrijkste opgave hierbij is: 
- Brancherings beperkingen opheffen. Kijk naar kansen, niet naar beperkingen ook 
op het terrein van Ruimtelijke Ordening. 
- Overheid moet zijn dienstverlening verbeteren en administratieve lasten 
verminderen. 
- Contacten organiseren tussen eigenaar en huurder om huisvesting te 
optimaliseren. 
 
Wat zijn complementaire rollen van ondernemers, onderwijs en overheid? 
Stimuleren van de jeugd 
Coaching 
Onderwijs voeden door ondernemers 
Ondernemers in bestuur / voor de klas 
 
Thema 5: Vestigingsklimaat, ruimte en infrastructuur 
De tafel heeft gesproken over de ‘basics’ van de kenniseconomie: de noodzakelijke 
verbeteringen van het vestigingsklimaat, ruimte voor kennis, kantoren & andere 
bedrijven, infrastructuur enz. 
 
De ambitie zou moeten zijn: 
- Verbeteren van de dienstverlening van de gemeente aan de ondernemer. 
- 1 loket. 
- Bestemmingsplannen flexibel maken voor de economie. 
- Focus op clusters. 
- Profiel definiëren. 
- Uitgifte van ruimte op schaalniveau Leidse regio. 
  
De belangrijkste opgave hierbij is: 
- Benutten beperkte afstand tot Schiphol. 
- Dienstverlening verbeteren: casemanager en/of deregulering. 
- Dealmakers inzetten per cluster. 
- In kaart brengen welke ruimte beschikbaar is. 
- Sterker punten vermarkten. 
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- Kwaliteit van de woonomgeving bewaken. 
 
Wat zijn complementaire rollen van ondernemers, onderwijs en overheid? 
- Realiseren van voldoende stageplekken en groeipad loopbaan. 
- Alle niveaus van onderwijs betrekken: ook het ROC. 
- Onderwijs stopt niet bij verlaten school. 
- Relatie ondernemers – onderwijs laten faciliteren door overheid. 
- Doorlopende verbindingen. 
- Afstemming onderwijsaanbod op arbeidsmarkt. 
- Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit. 
 
De tip voor de Economische Agenda is: 
Een kort en praktisch verhaal dat voor energie zorgt en partijen samenbrengt. Met 
spoed! 
Dus: 
- Kort en overzichtelijk. 
- Uitvoerbaar: SMART. 
- Begrijpelijk. 
- Communiceer met en betrek alle relevante partijen. 
- Breng de meerwaarde van de agenda duidelijk voor het voetlicht. 
 
Geef ook aandacht aan: 
 

• Gelijke behandeling in detailhandel: duidelijke regels over wat wel en niet 
mag m.b.t. branches. Schep met name helderheid voor PDV locaties. 

• Samenwerking is het sleutelwoord: we moeten elkaar ook wat gunnen. 

• Vergeet Katwijk niet. Hier liggen relaties op gebied van Space, Wonen en 
Studentenhuisvesting. 

• Duurzaamheid. 

• Een groene woonomgeving. 
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LEESWIJZER

Jaarlijks stelt Bureau Louter een ranglijst op van de 
economische prestaties van gemeenten. Naar aanlei-
ding daarvan verschijnt in Elsevier een artikel over 
(economische) toplocaties. Het resultaat voor Leider-
dorp staat in deel I: ‘Economisch rapport Leiderdorp 
2012’.

Dit jaar stond de gemeente Leiderdorp op nummer 
88. In het op de volgende pagina weergegeven 
‘economisch rapport’ staan de scores voor alle 41 
indicatoren voor de jaren 2000 tot en met 2011, 
weergegeven in de vorm van rapportcijfers. Daarna 
volgt een korte interpretatie van de uitkomsten.

Tenslotte is een overzicht opgenomen met een 
beoordeling van de economie en de demografische 
ontwikkeling in Leiderdorp en in de regio Leiderdorp. 
(In de bijlage ‘technische toelichting’ is aangegeven 
hoe de regio is afgebakend. Zie: ‘Afbakenen regio via 
potentiaalscores’.) Tevens is de ontwikkeling van het 
werkloosheidspercentage weergegeven.

In deel II wordt uitvoeriger ingegaan op de 
‘economische en demografische vitaliteit’ van 
Leiderdorp. Een totaaloverzicht staat in de 
‘vitaliteitsscan Leiderdorp’. Voor de aspecten 
vestigingsvoorwaarden bedrijfsleven, economische 
vitaliteit, woon- en leefmilieu, demografische vitaliteit 
wordt Leiderdorp daarin gepositioneerd ten opzichte 
van andere gemeenten. Daarna worden eerst de 
aspecten ‘Economie’ en ‘Demografie’ uitgewerkt, in de 
vorm van het toekennen van ‘labels’. De onderliggende 
indicatoren voor de vestigingsvoorwaarden voor het 
bedrijfsleven, het woon- en leefmilieu en de welvaart, 
alsmede de gemeentelijke ‘prestaties’ op het terrein 
van economische vitaliteit en demografische vitaliteit 
staan in een overzicht met ‘vitaliteitsindicatoren’. 
Leiderdorp is daarin vergeleken met de 
benchmarkgemeenten Voorschoten, Zoeterwoude, 
Oegstgeest, Rijnwoude en Kaag en Braassem. De 
totaalscores zijn samengevat in een ‘vitaliteitsweb’. 
Deel II wordt afgesloten met de historische 
ontwikkeling van de ‘rapportcijfers’ die worden 
gerealiseerd voor de demografische prestaties, het 
demografisch profiel en de demografische prognoses. 
Daaraan kan onder andere worden afgelezen of de 
discussie over ‘bevolkingskrimp’ relevant is voor 
Leiderdorp. 

In een bijlage is aangegeven hoe de berekeningen 
tot stand zijn gekomen. 



Deel I
Economisch rapport Leiderdorp 2012

Zie bijlage voor technische toelichting.
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Thema/ indicator 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

I Relatieve vertegenwoordiging 6.62 6.79 6.74 6.70 6.76 6.83 6.68 6.91 6.93 7.04 7.04 7.14

II Relatieve ontwikkeling 7.17 7.74 7.93 7.87 7.48 7.37 6.23 6.58 6.84 7.49 6.79 7.58

III Overig situatie 7.30 7.13 7.20 7.08 7.05 7.03 6.88 6.80 6.78 6.78 6.78 6.75

IV Overig dynamiek 6.15 5.99 6.02 6.15 6.19 5.86 5.56 5.97 5.78 6.18 5.93 6.45

TOTAAL 6.81 6.91 6.97 6.95 6.87 6.77 6.34 6.57 6.58 6.87 6.63 6.98

I Relatieve vertegenwoordiging

Landbouw 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0

Industrie 5.0 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 6.0 5.5

Bouwnijverheid 6.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5

Vrijetijdsactiviteiten 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5

Kennisintensieve diensten 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5

Op. bestuur / onderwijs 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5

Zorgsector 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 8.5

Groothandel 7.0 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0

Detailhandel / reparatie 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0

Vervoer / communicatie 5.5 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 4.5 6.0 6.0 6.0 6.0 7.5

II Relatieve ontwikkeling

Landbouw 5.0 5.5 6.0 6.0 6.5 8.0 8.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.5

Industrie 4.0 6.0 5.5 5.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.5 8.0 8.5 8.0

Bouwnijverheid 5.5 8.0 8.5 9.5 10.0 10.0 6.0 5.0 4.0 4.0 3.5 5.5

Vrijetijdsactiviteiten 8.5 7.0 7.0 8.0 5.0 5.5 5.5 5.0 4.0 7.0 8.0 8.0

Kennisintensieve diensten 5.5 7.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 7.5 8.5 8.5 7.5 8.5

Op. bestuur / onderwijs 10.0 10.0 10.0 9.5 9.0 8.5 5.5 8.0 7.5 6.5 4.0 6.0

Zorgsector 9.0 9.0 9.5 8.5 7.5 6.5 5.0 4.0 4.5 7.0 7.0 7.5

Groothandel 4.5 4.0 3.5 3.5 3.0 4.0 4.5 6.5 7.0 8.5 9.0 9.0

Detailhandel / reparatie 9.0 9.5 8.5 9.5 9.0 8.5 6.0 7.0 7.0 7.0 5.0 5.0

Vervoer / communicatie 7.5 7.5 6.5 5.5 5.0 5.5 5.0 7.5 7.5 8.0 8.5 9.5

III Overig situatie

Netto participatiegraad 8.5 8.0 8.5 9.0 9.5 9.5 9.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.5

Voorraad bedrijventerreinen 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5

Voorraad kantoorruimte 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Opleidingsniveau beroepsbevolking 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 8.5

Toegevoegde waarde per inwoner 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Arbeidsproductiviteit 6.0 5.5 5.5 5.5 5.0 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0

IV Overig dynamiek

Starters industrie 4.0 4.5 5.0 5.0 6.0 6.5 6.0 5.0 5.0 3.5 4.0 4.5

Starters bouwnijverheid 7.0 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 5.5 5.5 5.0 5.0 4.5 5.0

Starters distributie 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 6.0 5.5 4.5 5.0 4.5 4.5

Starters ICT 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 8.0

Starters zakelijke diensten 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.5 7.5 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5

Starters detailhandel/ reparatie 5.5 5.5 4.5 4.5 5.5 6.0 5.5 5.5 4.5 5.5 6.0 6.0

Starters overige diensten 6.0 5.5 5.0 5.0 4.5 4.0 4.5 4.5 4.0 4.5 5.0 4.5

Starters vrijetijdsactiviteiten 5.0 7.0 8.0 7.5 8.5 8.0 7.0 7.5 7.0 6.0 5.5 6.0

Starters facilitaire diensten 8.0 7.5 6.5 7.0 7.5 6.5 6.5 6.0 5.0 5.5 6.5 7.0

Starters landbouw 5.0 5.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.0 4.0 4.5 3.5

Nieuwbouw kantoren 5.4 5.4 5.5 7.5 7.5 7.5 8.5 10.0 9.5 9.0 5.7 8.5

Bezettingsgraad kantoren 6.0 6.0 7.6 6.0 6.0 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0

Uitgifte bedrijventerreinen 5.0 5.0 4.3 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.7 4.6 4.5 5.5

Ontw. toegevoegde waarde p. inw. (%) 8.5 8.0 7.5 7.5 6.5 6.0 3.5 5.5 6.0 8.5 8.5 8.5

Ontwikkeling arbeidsproductiviteit 5.0 3.5 5.0 5.5 5.5 5.0 4.0 5.5 6.0 7.5 8.0 7.5
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Zie voor een technische toelichting bij de 
indicatoren de bijlage 

Het hoogste rapportcijfer voor de economische 
vitaliteit van Leiderdorp werd gehaald in 2011. Met 
6.98 nam Leiderdorp dat jaar positie 88 in op de 
ranglijst van 385 10.000+ gemeenten1. Het laagste 
cijfer was 6.34 in 2006. 

Er zijn vier thema’s, met in totaal 41 indicatoren. 
De thema’s die de situatie weergeven zijn Relatieve 
vertegenwoordiging (van tien brede economische 
sectoren) en Overig situatie. De eerstgenoemde meet 
het aantal arbeidsplaatsen per duizend inwoners van 
15 tot 65 jaar en is gedurende de hele periode hoger 
dan het nationaal gemiddelde van 6.5. In 2000 is het 
laagste cijfer gerealiseerd en in 2011 het hoogste cijfer, 
de scores waren 6.62 resp. 7.14 en vertonen sinds 2006  
een licht opgaande lijn. Het gemiddelde over de hele 
periode was 6.85.
Voor Overig situatie is het rapportcijfer gemiddeld 
6.96 met in 2000 de hoogste score (7.30) en in 2011 
de laagste score (6.75). Gedurende de eerste helft van 
het afgelopen decennium waren de scores voor dit 
thema hoger dan gedurende de tweede helft van het 
afgelopen decennium.

De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen per 
inwoner tussen 15 en 65 jaar is gebundeld in het thema 
Relatieve ontwikkeling. Het laagste rapportcijfer was 
6.23 in 2006 en het hoogste cijfer was 7.93 in 2002. 
Gemiddeld over de periode was het rapportcijfer 7.26, 
het hoogste gemiddelde van de vier thema’s.
De ontwikkeling van de startende bedrijven en de 
groep van economische indicatoren uitgezonderd 
werkgelegenheid is weergegeven in het thema Overig 
dynamiek. Net als bij Relatieve vertegenwoordiging is 
ook voor dit thema het hoogste rapportcijfer in 2011 
gehaald maar nu was de hoogste score gelijk aan 6.45, 
iets onder het nationaal gemiddelde. De laagste score 
werd in 2006 gerealiseerd met 5.56 en het gemiddelde 
was 6.02, het laagste gemiddelde van de vier thema’s.

Situatie 2011
De sectoren met relatief de meeste arbeidsplaatsen 
zijn in Leiderdorp Openbaar bestuur / onderwijs en de 
Zorgsector. Voor beide is het rapportcijfer in 2011 8.5. 
De Landbouw kent relatief de minste arbeidsplaatsen, 
hiervoor was de score 5.0. De enige andere sector met 
een rapportcijfer lager dan het nationaal gemiddelde 
is Industrie (5.5).
Binnen het thema Overig situatie (economische 
indicatoren exclusief werkgelegenheid) is het hoogste 
rapportcijfer terug te vinden bij het opleidingsniveau 

1 Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners zijn 
samengevoegd met andere naastgelegen kleine ge-
meenten of bij een grotere naastgelegen gemeenten 
gevoegd. Aldus resulteren 385 gemeenten of combi-
naties van kleine gemeenten met minstens 10.000 in-
woners.

van de beroepsbevolking (8.5), de laagste score  
resulteerde voor Voorraad bedrijventerreinen (4.5) 
en Toegevoegde waarde per arbeidsjaar (5.0). De 
rapportcijfers voor de overige indicatoren waren alle 
hoger dan 6.5.

Ontwikkelingen 2000-2011
Wijzigingen in de economische structuur verlopen 
normaal gesproken gestaag. In de tabel is onder 
Relatieve vertegenwoordiging de structuur van de 
sectoren te volgen. Net als bij de stand van 2011 zijn 
ook bij de gemiddelde rapportcijfers over de gehele 
periode Openbaar bestuur / onderwijs en Zorgsector 
de sectoren met de hoogste cijfers. Voor Landbouw 
zijn de laagste rapportcijfers gehaald, het gemiddelde 
over de afgelopen 12 jaar was 4.54.
De scores voor Relatieve ontwikkeling zijn berekend 
als het gemiddelde over de voorafgaande vijf jaar. De 
sector met het hoogste gemiddelde rapportcijfer over 
de hele periode was Openbaar bestuur / onderwijs 
met 7.88, direct gevolgd door Kennisintensieve 
diensten met 7.83. Groothandel was de sector met 
het laagste gemiddelde  (5.58, met overigens wel een 
recentelijk sterk toegenomen rapportcijfer). De enige 
andere sector met een gemiddelde lager dan 6.5 was 
Industrie, namelijk 6.46.
Binnen het blok Overig situatie realiseert 
opleidingsniveau het hoogste rapportcijfer van de 
beroepsbevolking. Het gemiddelde voor deze indicator 
was 8.88. Andere indicatoren met gemiddelden 
van 8 of hoger zijn Netto participatiegraad (8.21) en 
Voorraad kantoorruimte (8.00). De twee indicatoren 
met  een gemiddeld rapportcijfer onder het nationaal 
gemiddelde zijn Voorraad bedrijventerreinen 
(de laagste met 4.63) en Toegevoegde waarde per 
arbeidsjaar (5.08).

In het thema Overig dynamiek zijn de aantallen 
starters per sector te zien. Relatief de meeste bedrijven 
zijn opgericht in de ICT met rapportcijfers tussen 7.5 
en 8.5 en een gemiddelde van 8.0. Ook in de Zakelijke 
diensten zijn relatief veel bedrijven opgericht. 
Het gemiddelde hiervoor was 7.58. In Landbouw 
zijn (relatief) de minste bedrijven gestart, met een 
gemiddelde van 4.25.

In het blok Overig dynamiek is te zien dat er niet 
alleen relatief veel kantoorruimte is (zie thema Overig 
situatie), maar dat er ook relatief veel is bijgebouwd. Het 
gemiddelde rapportcijfer bedroeg 7.51. Daarentegen 
zijn de scores voor de bezettingsgraad van de kantoren 
aanzienlijk lager met een gemiddelde van 5.76. In 
tegenstelling tot nieuwbouw kantoren zijn er juist 
(relatief) weinig bedrijventerreinen uitgegeven. Het 
gemiddelde hiervoor was 4.71. 

Hoe staat uw gemeente ervoor?
Na het overzicht met de rapportcijfers zijn 
grafieken weergegeven met scores voor economie, 
bevolkingsontwikkeling (demografie) en werkloosheid 
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(zowel voor de gemeente Leiderdorp als voor de 
regio2). De score voor economie is gelijk aan de 
totaalscore voor het economisch rapport. De score 
voor demografie is opgebouwd uit vier indicatoren, 
namelijk het geboortecijfer, het sterftecijfer, het 
migratiesaldo (alle uitgedrukt per 1000 inwoners) en de 
relatieve ontwikkeling van het aantal woningen. Het 
werkloosheidspercentage is gebaseerd op cijfers van 
het UWV. Het is een bekend verschijnsel dat in steden 
het werkloosheidscijfer vrijwel altijd hoger is dan in 
landelijke gemeenten. Bij de figuur met de ‘positie’ is 
daarom niet alleen de positie van Leiderdorp binnen 
de lijst van 10.000+ gemeenten weergegeven, maar 
tevens de positie binnen de groep van 161 suburbane 
gemeenten. 

Wat betreft de economische prestaties scoort 
Leiderdorp gemiddeld 6.98. Dit is iets hoger dan 
de gemiddelde score van ‘de regio Leiderdorp’ (het 
gebied binnen een straal van dertig kilometer). Dit 
gemiddelde is 6.49 en ligt daarmee iets onder het 
nationaal gemiddelde. De rapportcijfers voor de 
demografische dynamiek in Leiderdorp waren tussen 
2003 en 2006 lager dan 6.5 maar in de overige jaren 
hoger dan het nationaal gemiddelde. De regio scoorde 
alleen in 2000 onder het nationaal gemiddelde. 
Het werkloosheidspercentage is in Leiderdorp 
aanzienlijk lager dan het nationaal gemiddelde, maar 
het verschil is de laatste jaren kleiner geworden. Het 
percentage werklozen is in de hele periode in het 
omliggende gebied iets hoger dan in Leiderdorp maar 
wel lager dan het nationaal gemiddelde.
In het algemeen is het werkloosheidspercentage in 
kleine plaatsen lager dan in steden. Daarom is Leiderdorp 
ook vergeleken met andere suburbane gemeenten, in 
het totaal gaat het hierbij om 161 gemeenten. Binnen 
deze groep wordt verhoudingsgewijs een vergelijkbare 
positie ingenomen (zie de rode lijn).

2 De score voor de regio is daarbij bepaald als een 
‘potentiaalscore’, waarbij alle gemeenten binnen een 
straal van 30 kilometer rond Leiderdorp mede de sco-
re voor Leiderdorp bepalen, met een met de afstand 
afnemende mate van invloed. Zie de bijlage voor een 
toelichting.
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Economie
Rapportcijfer

Hoe staat uw gemeente ervoor? Scores economie, demografie en werkloosheid. 

Leiderdorp Rapportcijfer Regio Leiderdorp
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Economie
Positie

Hoe staat uw gemeente ervoor? Positie in ranglijst van 385 10.000+ -gemeenten. 
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Deel II
Economische en demografische vitaliteit

Zie bijlage voor technische toelichting.
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VITALITEITSSCAN LEIDERDORP

Vestigingsvoorwaarden bedrijfsleven Label

Ligging en infrastructuur

Ruimte

Arbeidsmarkt

Economische vitaliteit

Prestaties

Profiel

Potenties

Woon- en leefmilieu

Demografische vitaliteit

Prestaties

Profiel

Prognose

Welvaart , ten opzichte van

alle 385 10.000+-gemeenten

Welvaart , ten opzichte van

162 suburbane gemeenten

Toelichting scores ('label')

Zeer gunstig

Zeer ongunstig

A
G
A

B
A
B

D

B
B
D

A

B

Per onderscheiden aspect zijn ‘labels’ toegekend. De 
letters lopen van A (het meest gunstig) tot en met G 
(het minst gunstig) en zijn toegekend door de 10.000+ 
gemeenten te ordenen van hoog naar laag en vervol-
gens in zeven gelijke klassen te verdelen. 
De vestigingsvoorwaarden bedrijfsleven, het woon- 
en leefmilieu en de welvaart zijn hierna verder uit-
gewerkt in de vitaliteitsindicatoren en het vitaliteits-

web, de economische vitaliteit is uitgewerkt in het 
‘economie label’ en de demografische vitaliteit in het 
‘demografie label’.
Het label voor ‘welvaart’ is niet alleen bepaald binnen 
de groep van 10.000+ gemeenten, maar ook binnen 
de groep van 159 landelijke gemeenten (zie het kaart-
beeld in de technische toelichting).
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ECONOMIE LABEL

Prestaties

Economisch rapportcijfer

Profiel

Structuur arbeidsplaatsen

Structuur toegevoegde waarde

Structuur kennisintensiteit

Potenties

Benchmarkmodel

Locatiefactoren

Prognose AREA

Score Cijfer Gewicht Positie Label

*) Positie in ranglijst 385 10.000+-gemeenten

7.0 1 88

0.44% 9.0 1/3
2.36% 5.5 1/3 37 A
2.30 9.0 1/3

565 6.0 1/3
0.89 8.0 1/3 91 B

8 7.5 1/3

B

Economisch rapportcijfer: volgens ranglijst Elsevier/
Bureau Louter

Structuur arbeidsplaatsen: Verwachting groei arbeids-
plaatsen op basis van samenstelling bedrijvig-
heid: Welke groei zou tot 2020 resulteren indien 
de groei van elke sector in een gemeente gelijk 
zou zijn aan de nationale groei (het gemiddelde 
van de vier Lange Termijn scenario’s van het Cen-
traal Planbureau)

Structuur toegevoegde waarde: Verwachting groei 
toegevoegde waarde tot 2020 op basis van samen-
stelling bedrijvigheid

Structuur kennisintensiteit: gemiddeld opleidingsni-
veau arbeidsplaatsen bij bedrijven en instellin-
gen

Benchmarkmodel: Verwacht aantal arbeidsplaatsen 
per 1000 inwoners van 15-64 jaar op basis van 
het Benchmarkmodel van Bureau Louter. In het 
Benchmarkmodel wordt het verwachte aantal 

arbeidsplaatsen per economische sector bepaald 
op basis van de invloed van locatiefactoren op het 
vestigingsplaatsgedrag van bedrijven en instellin-
gen.

Locatiefactoren: De gemiddelde score op de thema's 
Arbeidsmarkt, Woon- en Leefmilieu en Ligging en 
infrastructuur (zie 'Vitaliteitsindicatoren Leider-
dorp')

Prognose AREA: Een prognose voor de ontwikkeling 
van het totaal aantal arbeidsplaatsen volgens het 
AREA-model van Bureau Louter, 2010-2020. Bere-
kend is de ontwikkeling van het aantal arbeids-
plaatsen per duizend gemiddeld in de periode 
woonachtige inwoners van 15-64 jaar.

De labels lopen van A (het meest gunstig) tot G (het 
minst gunstig)
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DEMOGRAFIE LABEL

Gemeente

Relatief geboortecijfer

Relatief sterftecijfer

migratiesaldo

Aantal woningen

Regio

Relatief geboortecijfer

Relatief sterftecijfer

migratiesaldo

Aantal woningen

% 65 jaar of ouder

Gemiddelde leeftijd

% 15-39 jaar

Geboorte (gestandaardiseerd)

Opleidingsindex

Opleidingsindex jeugd

Gemeente

PEARL, 2010-2020

PRIMOS, 2010-2020

Regio

PEARL, 2010-2020

PRIMOS, 2010-2020

Prestaties

Profiel

Prognose

*) Positie in ranglijst 385 10.000+-gemeenten

Score Cijfer Gewicht Positie Label

100 B

17.2% 6 1/6  
41.2 6 1/6  

26.4% 5.5 1/6 69 B
99 7.5 1/6

2.46 9.5 1/6
1.64 9 1/6

-0.13% 6 1/4
-0.29% 4.5 1/4

205 D

0.57% 7.5 1/4
0.56% 7.5 1/4

1.0% 6 1/6
0.7% 7.5 1/6
0.0% 7 1/6

1.02% 7.5 1/6

1.2% 7.5 1/12
0.8% 7 1/12
0.3% 8 1/12

0.89% 7 1/12

Het relatief geboortecijfer, relatief sterftecijfer en mi-
gratiesaldo zijn alle berekend als percentage van het 
aantal inwoners. Het aantal woningen is berekend in 
procenten per jaar.
De indicator ‘geboorte (gestandaardiseerd)’ is bere-
kend als het aantal levendgeboren kinderen per dui-
zend vrouwen in de leeftijd 20-39 jaar. Het gemiddeld 
opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking 
van 25 jaar of ouder is berekend als een gewogen 
score, waarbij aan de opleidingsniveaus basis, laag, 
middelbaar, hoog en wetenschappelijk respectieve-
lijk de gewichten 0, 1, 2, 3 en 4 zijn toegekend. De 
‘opleidingsindex jeugd’ is bepaald als de opleiding die 

leerlingen op dit moment volgen in de laatste twee 
klassen van het voortgezet onderwijs, waarbij VWO, 
HAVO, VMBO tl en overig VMBO respectievelijk de 
gewichten 3, 2, 1 en 0 hebben gekregen. Een hoog ge-
middeld opleidingsniveau van de beroepsbevolking 
en de jeugd wordt beschouwd als een kenmerk van 
demografische vitaliteit.
Bij de prognoses is gebruik gemaakt van twee verschil-
lende prognosemodellen, namelijk het PEARL-model 
en het PRIMOS-model.

De labels lopen van A (het meest gunstig) tot G (het 
minst gunstig).
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Vitaliteitsindicatoren Leiderdorp
 

Oordeel Positie Z-scoresZ-score
Economie

M: Arbeidsproductiviteit

M: Arbeidsplaatsen per inw. 15-64 jaar

M: Starters per inw. 15-64 jaar

I: Arbeidsproductiviteit

I: Arbeidsplaatsen per inw. 15-64 jaar

I: Starters per inw. 15-64 jaar

P: Arbeidsproductiviteit

P: Arbeidsplaatsen per inw. 15-64 jaar

P: Starters per inw. 15-64 jaar

Ruimte voor ondernemen

Ruimte-intensiteit

Filedruk

Voorraad bedrijventerreinen

Terstond uitgeefbaar bedrijventerreinen

Netto uitgifte bedrijventerreinen

Voorraad kantoorruimte

Nieuwbouw kantoorruimte

Ligging en infrastructuur

Europese ligging

Nationale ligging

Agglomeratie-effecten

Regionale centrumfunctie

Bereikbaarheid per trein

Ligging aan wegennet

Arbeidsmarkt

Participatie techniek, laag/middelbaar

Participatie techniek, hoog opgeleid

Nabijheid kenniswerkers techniek

Studenten techniek HBO/WO

Gemiddeld opleidingsniveau techniek

Participatie economisch, laag/middelbaar

Participatie economisch, hoog opgeleid

Nabijheid kenniswerkers economisch

Studenten economisch HBO/WO

Gemiddeld opleidingsniveau economisch

Participatie verzorgend, laag/middelbaar

Participatie verzorgend, hoog opgeleid

Nabijheid kenniswerkers verzorgend

Studenten verzorgend HBO/WO

Gemiddeld opleidingsniveau verzorgend

Migratieratio (lange afstand)

*) Positie in ranglijst van 385 10.000+-gemeenten

-3 -2 -1 0 1 2 3

 

125 0.4
80 0.7

● 333 -1.1

● 372 -1.9

132 0.2

110 0.5

133 0.4

● 9 2.4

● 24 1.4

307 -0.9

351 -1.4

● 340 -1.3

229 -0.4

● 339 -1.1

● 355 -2.2

● 357 -2.6

59 0.9

● 53 1.3

47 1.2
281 -0.7

85 0.9

● 36 1.3

110 0.6

67 1.0

71 0.9

32 1.6
106 0.6

234 0.0

● 42 1.4

94 0.6

● 18 1.8

● 19 1.3

174 0.2

● 39 1.6

83 0.9

● 44 1.5

● 49 1.2

113 0.7

● 77 1.1

● 47 1.4

● 68 1.2

308 -0.7

Algemeen relevante indicator

M (verwant aan) materiaalgeorienteerde bedrijvigheid

I (verwant aan) informatiegerelateerde bedrijvigheid

P

*) Benchmarkgemeenten:  Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest, Rijnwoude en Kaag en Braassem

(verwant aan) personengeorienteerde bedrijvigheid  

Gemiddelde Benchmarkgemeenten*

● Zeer gunstige score

● Zeer ongunstige score
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Voor zeven aspecten zijn diverse indicatoren onder-
scheiden. De scores zijn steeds voor alle 385 10.000+ 
gemeenten berekend. Vervolgens is de positie van de 
onderzochte gemeente bepaald. Weergegeven is de 
zogenaamde z-score (zie de bijlage ‘technische toe-
lichting’). Bij een score boven het gemiddelde van de 
385 10.000+ gemeenten resulteert een positieve score. 
Naast de z-score voor de gemeente staat in de figuur 
tevens de gemiddelde z-score voor de benchmarkge-
meenten. 
Bij de indicatoren die betrekking hebben op de bedrij-

vigheid is soms een onderscheid gemaakt tussen drie 
brede typen bedrijvigheid (materiaal-, informatie- en 
personengeoriënteerde bedrijvigheid). In de bijlage 
‘technische toelichting’ is aangegeven wat daaronder 
wordt verstaan. De tien indicatoren die vallen onder 
‘woon- en leefmilieu’ zijn nog gebundeld naar een 
viertal factorscores. Dat is gebeurd via factoranalyse 
(zie de bijlage ‘technische toelichting’).  

In de bijlage ‘technische toelichting’ is aangegeven 
hoe de verschillende indicatoren zijn berekend. 

Vitaliteitsindicatoren Leiderdorp (vervolg)
 

Oordeel Positie* Z-scoresZ-score

Woon- en leefmilieu

Nabijheid natuur

Waardering leefomgeving

Concentratie monumentale gebouwen

Nabijheid onderwijs

Nabijheid medische zorg

Nabijheid kindervoorzieningen

Nabijheid cultuur

Nabijheid cafes

Nabijheid restaurants

Nabijheid luxe detailhandel

Factorscores Woon- en leefmilieu

Voorzieningen

Natuur

Uitgaan

Ambiance

Welvaart

Inkomen per inwoner

Inkomen per huishouden

Bruto participatiegraad

Netto participatiegraad

% Werklozen, hoog opgeleid

% Werklozen, laag/midd. opgeleid

% inwoners met bijstandsuitkering

*) Positie in ranglijst van 385 10.000+-gemeenten

-3 -2 -1 0 1 2 3-3 -2 -1 0 1 2 3-3 -2 -1 0 1 2 3

Demografie

Relatief geboortecijfer

Relatief sterftecijfer

Migratiesaldo

Aantal woningen

169 0.2

225 -0.4

272 -0.6

● 338 -1.1

● 23 1.7

● 5 1.7

● 37 1.2

280 -0.5

● 31 1.2

226 -0.2

214 0.1

● 23 1.6

233 -0.4

159 0.2

322 -1.0

187 -0.1

256 -0.4

126 0.5

172 0.0

204 -0.3

39 1.2

● 36 1.3

● 43 1.1

● 25 1.5

● 18 1.5

122 0.5

152 0.3

207 0.0

 ● Zeer gunstige score

● Zeer ongunstige score

Benchmarkgemeenten:  Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest, Rijnwoude en 
 Kaag en Braassem
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Vitaliteitsweb: Totaalscores

 

Weergegeven zijn de z-scores. Een 
hoge score is gunstig. 

Het gemiddelde voor de 385 
10.000+-gemeenten is 0.

(125) Positie in ranglijst 385 
10.000+-gemeenten

Benchmarkgemeenten: 
 Voorschoten
 Zoeterwoude
 Oegstgeest
 Rijnwoude
 Kaag en Braassem

Economie (125)

Demografie 
             (187)

Ruimte (351)

Welvaart Ligging 
en infra-
structuur
(47)

(39)

Woon en leefmilieu (169) Arbeidsmarkt (32)

-3

-2

-1

0

1

2

3

Leiderdorp

Benchmarkgemeenten

In het vitaliteitsweb staan voor de zeven aspecten sco-
res die zijn gebaseerd op een gewogen som van de z-
scores per indicator (zie de ‘vitaliteitsindicatoren’ in 
de vorige figuur). De gewichten zijn vastgesteld door 
Bureau Louter. Bij het woon- en leefmilieu is de score 
berekend als het ongewogen gemiddelde over de vier 
factorscores. 
Scores onder het nationaal gemiddelde bevinden zich 
in het blauwe deel van de figuur, scores boven het na-

tionaal gemiddelde in het witte deel. Tevens kan de 
score van een gemeente worden vergeleken met de 
benchmarkgemeenten. Zo geldt bijvoorbeeld dat het 
gemiddeld welvaartsniveau in steden lager is dan ge-
middeld, vooral dan in hun suburbs. Door te vergelij-
ken met een relevante groep benchmarkgemeenten 
kan echter worden bepaald wat de prestaties zijn ten 
opzichte van ‘vergelijkbare’ gemeenten.
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Relatief geboortecijfer
Rapportcijfer

Demografische prestaties

Leiderdorp Rapportcijfer Regio Leiderdorp
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Relatief sterftecijfer

Relatief saldo migratie

Relatieve ontwikkeling woningen

Weergegeven zijn driejaars gemiddelden. ‘2011’ is het gemiddelde voor de jaren 2009, 2010 en 2011.

Rapportcijfer Leiderdorp Rapportcijfer Regio Leiderdorp
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% 65 jaar of ouder in bevolking

Demografisch profiel

Leiderdorp Regio Leiderdorp
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Ontwikkeling inwoners (2010=100)

Ontwikkeling inwoners, % per jaar

Demografische prognoses
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Bijlage  Technische toelichting

Economisch rapport

Het economisch rapport is opgebouwd uit 41 indica-
toren. Om de indicatoren onderling vergelijkbaar te 
maken zijn de scores per indicator geordend van hoog 
naar laag en is vervolgens voor alle indicatoren aan 
de gemeente op exact dezelfde wijze een rapportcij-
fer toegekend (maximaal 10; minimaal 3). Daarbij zijn 
stapjes van een half gehanteerd. De kans op het scoren 
van een 6, 6.5 of 7 is hoger dan de kans op het scoren 
van een 10 of een 3. Het aantal tienen, negenenhal-
ven, negens, enz. is volgens een vaste kansverdeling 
vastgesteld (zie tabel 1). Indien een gemeente op alle 
indicatoren gemiddeld scoort, resulteert een 6.5.
 
Tabel 1 Kansverdeling toekennen rapportcijfers
 

Rapportcijfer Percentage

3 1%

3.5 3%

4 7%

4.5 13%

5 21%

5.5 31%

6 43%

6.5 57%

7 69%

7.5 79%

8 87%

8.5 93%

9 97%

9.5 99%

10 100%

In het economisch rapport wordt onderscheid ge-
maakt in vier ‘blokken’:

‘Relatieve vertegenwoordiging’: Het aantal ar-1. 
beidsplaatsen per duizend inwoners tussen 15 en 
65 jaar. Daarbij is een onderscheid gemaakt in 
tien economische sectoren: landbouw, industrie, 
bouwnijverheid, vrijetijdsactiviteiten, kennisin-
tensieve diensten, openbaar bestuur/onderwijs, 
zorgsector, groothandel, detailhandel/reparatie 
en vervoer/communicatie.
‘Relatieve groei’: Voor dezelfde tien economische 2. 
sectoren is de gemiddelde groei in de laatste vijf 
jaar berekend. Die groei is bepaald als de wijzi-
ging in de werkgelegenheid per duizend in de be-
schouwde periode gemiddeld woonachtige inwon 
ers van 15 tot 65 jaar.

‘Overig situatie’. Andere indicatoren dan de werk-3. 
gelegenheid die iets zeggen over de huidige eco-
nomische positie van een gemeente. Er zijn zes 
indicatoren onderscheiden, namelijk: netto parti-
cipatiegraad, voorraad bedrijventerreinen, voor-
raad kantoorruimte, opleidingsniveau beroeps-
bevolking, toegevoegde waarde per inwoner en 
toegevoegde waarde per arbeidsjaar (arbeidspro-
ductiviteit). Zie tabel 2.
‘Overig dynamiek’. Andere indicatoren dan de ont-4. 
wikkeling van de werkgelegenheid die iets zeggen 
over de dynamiek in de laatste jaren. Er zijn tien 
typen sectoren voor starters onderscheiden. Daar-
bij is het aantal starters per duizend inwoners tus-
sen 15 en 65 jaar berekend (het gemiddelde over 
het weergegeven jaar en de vier daaraan vooraf-
gaande jaren). De tien sectoren zijn landbouw, 
industrie, bouwnijverheid, distributie, ICT, za-
kelijke diensten, detailhandel/reparatie, overige 
diensten, vrijetijdsactiviteiten en facilitaire dien-
sten. Daarnaast zijn nog vijf andere indicatoren 
onderscheiden, namelijk: nieuwbouw kantoren, 
bezettingsgraad kantoren, uitgifte bedrijventer-
reinen, ontwikkeling toegevoegde waarde per in-
woner van 15-64 jaar en de ontwikkeling van de 
arbeidsproductiviteit. Zie tabel 2.

Tabel 2 Toelichting indicatoren.

Indicator Toelichting wijze berekening

Netto participatiegraad Aandeel van de in een gemeente woonach-
tige bevolking 15 - 64 jaar dat werkt.

Voorraad bedrijventerreinen Uitgegeven hectares bedrijventerreinen per 
duizend inwoners tussen 15 en 65 jaar.

Voorraad kantoorruimte Kantoorruimte per duizend inwoners tussen 
15 en 65 jaar.

Opleidingsniveau 
beroepsbevolking

Gemiddeld opleidingsniveau op basis van 
een index die is gebaseerd op een gewogen 
intelling over vijf opleidingsniveaus.

Toegevoegde waarde per 
inwoner

Berekende toegevoegde waarde bij bedrijven 
en instellingen per inwoner 15 - 64 jaar.

Toegevoegde waarde per 
arbeidsjaar

Idem, per arbeidsjaar.

Nieuwbouw kantoren Nieuwbouw van kantoorruimte in de laatste 
drie jaar, per inwoner tussen 15 en 65 jaar.

Bezettingsgraad kantoren Percentage van de kantoorruimte dat 
verhuurd is (dit is dus de contramal van het 
leegstandspercentage).

Uitgifte bedrijventerreinen Uitgifte van hectares bedrijventerreinen in 
de laatste drie jaar.

Ontwikkeling toegevoegde 
waarde per inwoner

Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van 
de toegevoegde waarde per inwoner van 15 
tot 65 jaar in de laatste drie jaar.

Ontwikkeling toegevoegde 
waarde per arbeidsjaar

Idem, maar nu per arbeidsjaar (de ontwik-
keling van de arbeidsproductiviteit)

De ‘relatieve vertegenwoordiging’ en ‘overig situatie’ 
bepalen de ‘huidige situatie’ (zie hoofdstuk 2). De 
indicatoren die onder deze twee blokken vallen zijn 
‘statische indicatoren’. De ‘relatieve groei’ en ‘overig 
dynamiek’ bepalen de ‘ontwikkeling’. De indicatoren 
die onder deze twee blokken vallen zijn ‘dynamische 
indicatoren’.
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Bij het bepalen van de totaalscore krijgen alle vier 
blokken een gewicht van een kwart van het totaal. 
Binnen de blokken zijn de gewichten als volgt be-
paald:

In het blok ‘relatieve vertegenwoordiging’ is het •	
gewicht het aandeel van de sector binnen het to-
taal aantal arbeidsplaatsen in Nederland. Grote 
sectoren krijgen daardoor een hoger gewicht.
In het blok ‘relatieve groei’ is het gewicht bepaald •	
op basis van de waargenomen verschillen in groei 
tussen sectoren. Naarmate een economische sec-
tor meer onderlinge verschillen in groei tussen 
gemeenten vertoont (bepaald op basis van de 
zogenaamde ‘standaarddeviatie’), is het gewicht 
hoger.
De variabelen onder ‘overig situatie’ hebben ge-•	
wichten gekregen van 0.20 (opleidingsniveau 
beroepsbevolking en toegevoegde waarde per ar-
beidsjaar) of 0.15 (de overige indicatoren).
Bij de variabelen onder ‘overig dynamiek’ hebben •	
de starters totaal een gewicht van 0.40. Daarbin-
nen zijn de gewichten over de tien onderscheiden 
sectoren verdeeld op basis van hun nationale aan-
deel in het totaal aantal starters. Van de overige 
vijf indicatoren heeft de uitgifte van bedrijventer-
reinen het gewicht 0.20 en de andere het gewicht 
0.10.

Afbakenen regio via potentiaalscores

De score voor de ‘regio’ worden voor elke gemeente 
berekend als potentiaalscores.
Bij potentiaalscores wordt de score van een gebied 
(in dit geval gemeenten) mede bepaald door de sco-
res van omliggende gebieden (andere gemeenten). 
De ‘bijdrage’ van een omliggende gemeente aan de 
score neemt daarbij af naarmate de afstand tot de ge-
meente waarvoor de potentiaalscore wordt bepaald 
groter wordt. Op die wijze ontstaat een ‘ruimtelijk 
voortschrijdend gemiddelde’, waarbij de score voor 
elke gemeente wordt bepaald door het gebied binnen 
een bepaalde straal rond die gemeente. Naarmate de 
straal kleiner wordt, zullen lokale verschillen meer 
accent krijgen. In de kaarten in deze paragraaf is de 
straal bepaald op 30 kilometer. Dat is een vrij ruim 
gebied rond de gemeente. Bij het bepalen van de po-
tentiaalscore voor een gemeente telt de score van de 
eigen gemeente volledig mee, telt de score van een 
gemeente op 15 kilometer afstand voor de helft mee 
en tellen gemeente op 30 kilometer afstand of meer 
in het geheel niet meer mee. De berekening van de 
potentiaalscores is zodanig dat ook de massa van een 
gemeente meeweegt bij het bepalen van de score.

Figuur: Bepalen potentiaalscores (30 kilometer)
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Gebiedsindeling drie typen gemeenten

 

50%

16%

2.5%

2
z-score

10-1-2

Toelichting z-scores

Door de waarden voor indicatoren om te zetten in z-
scores wordt gecorrigeerd voor de grote mate in sprei-
ding in de oorspronkelijke scores van de indicatoren 
en wordt de mate waarin op een indicator hoger of 
lager dan gemiddeld wordt gescoord vergelijkbaar 
gemaakt tussen indicatoren. Bij z-scores wordt het 
gemiddelde voor alle waarnemingen op 0 gezet en ge-
deeld door de standaarddeviatie. Het gevolg hiervan is 
dat voor elke indicator ongeveer 16% van de gebieden 
een score hoger dan 1 behaalt en ook ongeveer 16% 
een score lager dan -1 (zie onderstaande figuur). Een 
score hoger dan 2 wordt naar verwachting door 2.5% 
van de gebieden gerealiseerd. Dat geldt ook voor een 
score lager dan -2.

Figuur:   Normale verdeling en kans op scores

Kernstad/ regionale kern

Suburb

Landelijke gemeente
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Toelichting vitaliteitsindicatoren en vitaliteitsweb

In deze bijlage staat een toelichting op de indica-
toren die in het vitaliteitsweb zijn opgenomen. 
Daarnaast is toegelicht hoe vanuit de indicatoren is 
gekomen tot totaalscores per thema.

In het vitaliteitsweb is soms onderscheid gemaakt 
tussen materiaalgeoriënteerde, informatiegeoriën-
teerde en personengeoriënteerde activiteiten. In 
tabel 3 is aangegeven welke economische sectoren 
daartoe zijn gerekend. 

De berekening van de indicatoren wordt per thema 
toegelicht.

Economie
Het aantal arbeidsplaatsen (gegevens van het CBS) 
en het aantal starters (gegevens van de Kamers van 

Economische sector Toelichting onderdelen (indien relevant)

Materiaalgeoriënteerd

Land- en tuinbouw

Energie en chemie Aardolieraffinaderijen, chemie (exclusief farmaceutische industrie), basismetaal, kunststofverwerkende industrie, delfstoffen-
winning, openbaar nutsbedrijven en milieudiensten

High-tech en research Elektrotechnische industrie, medische apparatuur, kantoormachines, farmaceutische industrie, researchinstellingen 

V&G-industrie

Overig metaal Metaalproducten-, machine- en transportmiddelenindustrie

Overige industrie Textiel/kleding/leer industrie, houtindustrie, bouwmaterialenindustrie, drukkerijen, papier- en kartonindustrie en meubelin-
dustrie 

Sociale werkplaatsen

Bouwnijverheid

Groothandel Inclusief groothandel in auto’s

Goederenvervoer Goederenvervoer over de weg, vervoer over water, hulpbedrijven van het vervoer

Informatiegeoriënteerd

Softwarebedrijven

Informatiegerelateerd Communicatiebedrijven, uitgeverijen, reclamebureaus, media

Financiële activiteiten Banken, verzekeringsbedrijven en hulpbedrijven van banken/verzekeringen

Adviesbureaus Juridische/economische diensten, technische adviesdiensten (ingenieurs/architecten) 

Openbaar bestuur Algemeen bestuur Rijk en gemeenten

Bestuursgerelateerd Overig openbaar bestuur en belangenorganisaties

Personengeoriënteerd

Personenvervoer Openbaar vervoer, luchtvaart (grotendeels vervoer van personen)

Detailhandel Inclusief detailhandel in auto’s en reparatiebedrijven

Vrijetijdsactiviteiten Horeca, reisbureaus en cultuur, sport en recreatie

Basisonderwijs

Overig onderwijs Voortgezet, middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs

Ziekenhuizen Inclusief instellingen voor geestelijke gezondheid

Intramurale zorg Verpleeghuizen, huizen voor gehandicapten en maatschappelijke omvang

Overige zorg

Welzijn Jeugdzorg, kinderopvang, sociaal-cultureel en maatschappelijk werk

Veiligheid Openbare veiligheidsdiensten (o.a. politie), defensie, beveiligingsdiensten

Overige diensten Overige zakelijke diensten, overig onderwijs, overige diensten

Koophandel) zijn beide berekend per duizend inwon-
ers van 15 tot 65 jaar.
De arbeidsproductiviteit is berekend als de Toe-
gevoegde Waarde per arbeidsjaar. Op gemeentelijk 
niveau worden die gegevens niet rechtstreeks 
verstrekt door het CBS. Zij zijn daarom door Bureau 
Louter berekend door combinatie van gegevens over 
arbeidsplaatsen van het CBS en de Stichting LISA 
per gemeente, gegevens over het arbeidsvolume en 
de Toegevoegde Waarde uit de Regionaal Economis-
che Jaarcijfers voor 52 regio’s (naar 37 economische 
sectoren) en gegevens over de Toegevoegde Waarde 
in 104 economische sectoren op nationaal niveau uit 
de Nationale Rekeningen. Daarvoor is onder andere 
gebruik gemaakt van zogenaamde RAS-procedures.

Ruimte voor ondernemen
De ruimte-intensiteit is berekend als de ratio van 
het ‘potentieel ruimtegebruik’ ten opzichte van de 
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beschikbaarheid van ruimte. Om het potentieel ruimtegebruik 
te bepalen, is een voor elke gemeente gelijkgesteld 
gemiddeld ruimtebeslag per ‘gebruikerscategorie’ 
verondersteld, namelijk 100 vierkante meter per 
inwoner, 50 vierkante meter per werknemer in 
kennisintensieve diensten, consumentendiensten 
en de non-profit sector en 200 vierkante meter voor 
industrie, bouwnijverheid, groothandel en transport. 
Vermenigvuldiging van het aantal ruimtegebruikers 
met het daaraan toegerekende gemiddelde 
ruimtebeslag levert het potentieel ruimtegebruik. 
Door uit te gaan van het potentieel in plaats van het 
feitelijk ruimtebeslag kan op objectieve wijze worden 
gecorrigeerd voor het feit dat in gebieden waar het 
feitelijk ruimtebeslag per inwoner en/of werknemer 
laag is, gemakkelijk verdichting binnen de bestaande 
bouw kan plaatsvinden.
De beschikbaarheid van ruimte is per gemeente 
berekend als de totale oppervlakte (gemeten in 
vierkante kilometers) minus water bos en natuurlijk 
terrein.

Naast de dichtheid van economische activiteiten 
vormt ook rijtijdverlies als gevolg van files een 
rem op de geneigdheid van bedrijvigheid om zich 
op bepaalde locaties te vestigen. Ten behoeve van 
dit onderzoek is een indicator voor de filedruk 
opgesteld. De VerkeersInformatieDienst bepaalt de 
filedruk door het aantal kilometers file per minuut 
te tellen. Die informatie is omgezet in een maat voor 
filedruk, waarbij ook files in de omgeving werden 
meegewogen.

Het aantal hectares uitgegeven bedrijventerrein (de 
‘voorraad bedrijventerreinen’) en de hoeveelheid 
terstond uitgeefbare bedrijventerreinen zijn beide 
berekend per duizend inwoners van 15 tot 65 jaar. 
Daarbij is aan de hectares zeehaventerrein een gewicht 
van 0.2 toegekend, omdat de gemiddelde hoeveelheid 
ruimte per arbeidsplaats op zeehaventerreinen 
ongeveer een factor vijf hoger is dan op standaard 
bedrijventerreinen. De gegevens zijn ontleend aan 
IBIS.
De voorraad kantoorruimte en de nieuwbouw van 
kantoorruimte in een recente periode zijn beide 
berekend per duizend inwoners van 15 tot 65 jaar. De 
gegevens voor de kantoorruimte zijn ontleend aan 
het kantorenbestand van Rudolf Bak.

Ligging en infrastructuur
De Europese ligging is de ligging ten opzichte 
van Europese economische zwaartepunten in 
het buitenland. Er is gebruik gemaakt van een 
zwaartekrachtmodel, waarbij de invloed van een 
buitenlandse regio binnen de EG (voor zover over 
de weg bereikbaar, dus bijvoorbeeld exclusief Groot-
Brittannië en Ierland) op een gemeente in Nederland 
wordt verondersteld positief samen te hangen met 
het Bruto Regionaal Product in die buitenlandse regio 
en negatief (omgekeerd evenredig) met de afstand 

tot die regio. Sommeren over de buitenlandse regio 
levert een score op de Europese ligging. De hoogste 
scores worden gerealiseerd in het zuidoosten van 
Nederland. 

Met de indicator agglomeratie-effecten wordt de 
ligging ten opzichte van nationale economische 
zwaartepunten bepaald. De bijdrage van een gemeente 
j aan de agglomeratie-effecten van een gemeente i 
zijn evenredig met de bruto toegevoegde waarde in 
gemeente j en omgekeerd evenredig met de rijtijd 
tussen i en j. De som over de gemeenten j levert de 
totale agglomeratie-effecten voor gemeente i. Door uit 
te gaan van een gemiddelde rijtijd binnen gemeente 
i is daaraan de bijdrage van gemeente i aan de eigen 
score op de agglomeratie-effecten aan toegevoegd. 
Hoge scores resulteren voor de grootstedelijke 
regio’s in Nederland (vooral Amsterdam, Den Haag 
en Rotterdam). De agglomeratie-effecten nemen 
af naarmate de afstand tot die grootstedelijke 
agglomeraties toeneemt. 
De nationale ligging wordt bepaald als de gemiddelde 
rijtijd vanuit een gemeente tot de inwoners en 
arbeidsplaatsen in alle andere gemeenten in 
Nederland. Uiteraard is deze score gunstiger 
naarmate de gemiddelde rijtijd groter is. De hoogste 
score resulteert voor Utrecht. Naarmate de afstand 
tot Utrecht toeneemt, wordt de score op de nationale 
ligging lager.

Naast agglomeratie-effecten op Europees niveau (zie 
‘Europese ligging’) en nationaal niveau (‘agglomeratie-
effecten’) is er ook sprake van agglomeratie-effecten 
op regionaal niveau. Binnen regio’s nemen vooral 
steden voor veel typen economische activiteiten een 
‘regionale centrumfunctie’ in. De centrumfunctie 
is berekend als de dichtheid in de gemeente ten 
opzichte van de dichtheid in de regionale omgeving. 
De dichtheid wordt gemeten als het aantal 
arbeidsplaatsen en inwoners per vierkante kilometer1. 
De dichtheid ‘in de regionale omgeving’ wordt bepaald 
als een potentiaalscore binnen een afstand van dertig 
kilometer, waarbij de bijdrage aan de potentiaalscore 
recht evenredig afneemt met de afstand.   

De bereikbaarheid per trein kan voor sommige typen 
economische sectoren een vestigingsreden zijn (naast 
ander locatiefactoren). Het is zeer complex om een 
goede indicator voor de bereikbaarheid er trein vast 
te stellen. Hier is gekozen voor een samengestelde 
indicator, die per gemeente bestaat uit de volgende 
bestanddelen:

De gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde •	
NS-station voor werknemers in een 

1 Voor gemeenten met grote zeehaventerreinen, zo-
als Rotterdam, is nog gecorrigeerd voor het feit dat 
daar gevestigde typen bedrijvigheid veel ruimte 
per arbeidsplaats vergt. Anders zou de dichtheid 
in gemeenten met veel zeehaventerrein worden 
onderschat.
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gemeente
De gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde •	
IC-station voor werknemers in een 
gemeente
Het percentage van de inwoners van een •	
gemeente dat reizen over meer dan dertig 
kilometer aflegt met de trein
Idem, maar dan exclusief reizen om •	
studieredenen

Daarnaast is de ligging aan het wegennet bepaald. 
Naast de ligging op Europees, nationaal en regionaal 
niveau kan een gunstige ligging ten opzichte van 
het (hoofd)wegennet een extra stimulans vormen 
voor het vestigen van een bedrijf. Bij het bepalen 
van de score voor agglomeratie-effecten en de 
nationale ligging speelt een gunstige aansluiting 
op het hoofdwegennet al een rol, omdat daardoor 
locaties in het land gemiddeld sneller bereikbaar 
zijn. De extra impuls van een gunstige ligging aan 
het hoofdwegennet op regionaal niveau bestaat 
eruit dat sprake is van een concurrentievoordeel op 
ten opzichte van andere gemeenten in de omgeving. 
De ligging aan het hoofdwegennet is bepaald door 
de gemiddelde rijtijd van de bedrijvigheid in een 
gemeente tot de dichtstbijzijnde aansluiting op het 
hoofdwegennet als index uit te drukken van die rijtijd 
in gemeenten binnen een straal van dertig kilometer 
van de gemeente (als potentiaalscore, met een met de 
afstand afnemende bijdrage aan de score). 

Arbeidsmarkt
Per type bedrijvigheid (materiaalgeoriënteerd, 
informatiegeoriënteerd en personengeoriënteerd) 
zijn vijf indicatoren voor de arbeidsmarkt opgesteld. 
Daarbij is geredeneerd vanuit de bedrijven en 
instellingen in een gebied. Naast het eigen gebied kan 
personeel ook uit omliggende gebieden komen. Er is 
daarom gewerkt met zogenaamde potentiaalscores, 
waarbij niet alleen het eigen gebied meeweegt, 
maar ook omliggende gebieden. Bij het bepalen 
van de indicatoren voor de arbeidsmarkt spelen 
twee factoren een rol. Ten eerste is de omvang van 
de arbeidsmarkt van belang en ten tweede is de 
kwaliteit van de beroepsbevolking (gemeten via het 
opleidingsniveau) van belang. Het opleidingsniveau 
namelijk een belangrijke verklarende factor voor 
regionale verschillen in het aantal arbeidsplaatsen.

De bruto participatiegraad voor laag en middelbaar 
opgeleiden is berekend als het aantal personen dat 
behoort tot de beroepsbevolking (werkzamen of actief 
op zoek naar werk) als percentage van het aantal 
inwoners van 15 tot 65 jaar. Daarbij is gebruik gemaakt 
van potentiaalscores, waarbij gemeenten binnen een 
rijtijd van twintig minuten meewegen bij het bepalen 
van de score voor een gemeente (met een omgekeerd 
evenredig met de afstand afnemende invloed). De 
grens van twintig minuten is gekozen omdat negentig 
procent van degenen met een opleiding op laag of 

middelbaar niveau een rijtijd tot het werk van twintig 
minuten of minder heeft. 

De bruto participatiegraad voor hoogopgeleiden 
(op HBO- en wetenschappelijk niveau) is berekend 
als het aantal personen dat behoort tot de 
beroepsbevolking (werkzamen of actief op zoek 
naar werk) als percentage van het aantal inwoners 
van 15 tot 65 jaar. Daarbij is gebruik gemaakt van 
potentiaalscores, waarbij gemeenten binnen een 
rijtijd van dertig minuten meewegen bij het bepalen 
van de score voor een gemeente (met een omgekeerd 
evenredig met de afstand afnemende invloed). De 
grens van dertig minuten is gekozen omdat negentig 
procent van degenen met een opleiding op hoog of 
wetenschappelijk niveau een rijtijd tot het werk van 
dertig minuten of minder heeft. 

Het aantal studenten (bepaald op basis van hun 
woonplaats) op HBO- of universitair niveau is bepaald 
als potentiaalscore (met een maximale rijtijd van 
hoogstens twintig minuten). Het opnemen van deze 
indicator dient twee doelen. Ten eerste vormen 
studenten een potentiële bron van hoogopgeleide 
instromers op de arbeidsmarkt. Hoewel zij meer 
dan gemiddeld geneigd zijn om na hun afstuderen 
om werkredenen te verhuizen, prefereren zij 
overwegend toch om niet te verhuizen als er ook 
geschikt werk beschikbaar is in de buurt van hun 
woonplaats op het moment van afstuderen (dat 
geldt met name voor HBO’ers). Daarnaast zal de 
participatiegraad voor hoogopgeleiden, alle andere 
omstandigheden gelijk veronderstellend, lager zijn 
in gebieden met veel hoger onderwijs (met name in 
gebieden met een universiteit) omdat een aanzienlijk 
deel van de 18- tot 25-jarigen niet beschikbaar is voor 
de arbeidsmarkt. Door het aantal studenten op te 
nemen als indicator wordt daarvoor gecompenseerd. 

De nabijheid van kenniswerkers is berekend als het 
aantal wetenschappelijk opgeleiden (met een gewicht 
van twee) en hoogopgeleiden (op HBO-niveau) per 
duizend inwoners van 15 tot 65 jaar. Dit is berekend 
als potentiaalscore, waarbij gemeenten binnen een 
rijtijd van dertig minuten meewegen bij het bepalen 
van de score voor een gemeente (met een omgekeerd 
evenredig met de afstand afnemende invloed). De 
grens van dertig minuten is gekozen omdat negentig 
procent van degenen met een opleiding op hoog of 
wetenschappelijk niveau een rijtijd tot het werk van 
dertig minuten of minder heeft. 
   
Het gemiddeld opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking, berekend als potentiaalscore. De 
grens is gesteld op 25 minuten. De opleidingsindex 
is berekend als een gewogen gemiddelde van het 
opleidingsniveau van de beroepsbevolking met als 
gewichten 0, 1, 2, 3 en 4 voor respectievelijk opgeleiden 
op basis, laag, middelbaar, hoog en wetenschappelijk 
niveau. 
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De migratieratio is bepaald als de inkomende 
gedeeld door de uitgaande migratie voor degenen van 
18 tot 50 jaar met een verhuisafstand van minstens 
35 kilometer. Boven die afstand vinden verhuizingen 
overwegend plaats om redenen als werk en studie. 
De ratio geeft daarmee de aantrekkelijkheid van 
een gebied om te gaan wonen om werkredenen 
aan. Bewust is gekozen voor de leeftijdscategorie 18 
tot 50 jaar. Over die termijn bestaat namelijk vrij 
grote zekerheid dat degenen die om studieredenen 
in een gemeente zijn gaan wonen daarna ook in die 
gemeente blijven wonen. Zo verlaten veel mensen die 
in bijvoorbeeld Groningen of Maastricht zijn gaan 
wonen om studieredenen de stad in de jaren nadat 
zij zijn afgestudeerd. Voor steden als Amsterdam en 
Utrecht geldt dat in mindere mate.

Woon- en leefmilieu
Bij de berekening van de nabijheid natuur is natuur 
beschouwd het aantal hectares bos en de hoeveelheid 
open natuurlijk terrein. Dat is bepaald als percentage 
van het totale landoppervlak. Vervolgens zijn 
potentiaalscores bepaald, waarbij alle gemeenten 
binnen een afstand van 20 kilometer bijdragen bij aan 
de score van een gemeente, met een invloed die recht 
evenredig afneemt met de rijtijd. 

De waardering leefomgeving is door het Planbureau 
voor de Leefomgeving berekend. Het is een 
rapportcijfer voor de ‘beleving’ van het landschap, op 
basis van onderzoek van Alterra, een kennisinstituut 
van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. 
Het cijfer is samengesteld uit de aanwezigheid van 
positieve en negatieve landschapskenmerken en de 
beoordeling hiervan door de eigen inwoners. Positieve 
kenmerken zijn bijvoorbeeld bossen, wateroevers, 
monumentale gebouwen en een glooiend landschap. 
Negatieve kenmerken zijn ‘horizonsvervuiling’ 
veroorzaakt door onder meer hoogspanningsmasten 
en bedrijventerreinen, windturbines en kassen. 
Alleen het landschap buiten de bebouwde kom is 
beoordeeld. De nabijheid van stedelijk gebied telt wel 
mee als negatief kenmerk. De onderzoekers vroegen 
aan 4.500 Nederlanders om hun eigen woonomgeving 
te beoordelen. Deze oordelen zijn meegenomen in de 
weging van de typen landschap.

De concentratie monumentale gebouwen is 
gebaseerd op de door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed opgezette Rijksmonumenten Dataset. Daarin 
staat de locatie van alle rijksmonumenten. In totaal 
zijn er bijna 60 duizend objecten als rijksmonument 
aangewezen. Ruim 36 duizend daarvan zijn woningen. 
De indicator is per gemeente bepaald door het aantal 
woningen die als rijksmonument zijn aangewezen te 
berekenen per hectare woonbebouwing.

Om de nabijheid onderwijs te bepalen, is beoordeeld 
hoe dicht inwoners in de buurt van middelbare 

scholen wonen, en daarbij uit minstens twee scholen 
kunnen kiezen. Gelet is op de breedte van het aanbod, 
van vmbo tot vwo, het aantal scholen in de omgeving 
en de omvang. Ook is de afstand tot mbo (ROC’s), 
hogescholen en universiteiten meegewogen. 
Per type onderwijs zijn de scores als volgt berekend:

Voor het voortgezet onderwijs zijn de locaties •	
van de onderwijsinstellingen bekend. Ook is 
bekend welke typen onderwijs daar worden 
aangeboden. Daarbij is een onderscheid 
gemaakt tussen vmbo basis, vmbo kader, 
vmbo theoretisch/gemengd, havo en vwo. Per 
inwoner is bepaald hoe groot de afstand is 
tot de dichtstbijzijnde twee scholen waar een 
bepaald type onderwijs wordt aangeboden, 
gewogen met het aantal leerlingen per type 
per school. (Dat kan eventueel betrekking 
hebben op slechts twee scholen, indien op 
die beide scholen alle vijf typen onderwijs 
worden aangeboden. Is dat niet het geval dan 
kan het om meer scholen gaan, theoretisch 
zelfs om tien verschillende scholen.) De 
afstand voor de tien verschillende scores 
wordt gemiddeld. Uiteraard is de score 
gunstiger indien de gemiddelde afstand lager 
is. Voor elke gemeente wordt de gemiddelde 
score bepaald als gewogen score, op basis 
van het aantal inwoners van 12 tot 18 jaar per 
viercijferig postcodegebied.
Ook de locaties van de ROC’s (mbo-onderwijs) •	
zijn bekend. Hierbij is de gemiddelde afstand 
tot de drie dichtstbijzijnde ROC-instellingen 
bepaald. Voor elke gemeente wordt de 
gemiddelde score bepaald als gewogen score, 
op basis van het aantal inwoners van 16 tot 
20 jaar per viercijferig postcodegebied.  
De nabijheid van hoger onderwijs is bepaald •	
als een potentiaalscore, namelijk het aantal 
studenten bij hbo- en wo-instellingen met een 
met de rijtijd tot een gemeente afnemende 
bijdrage (de bijdrage is op tien minuten 
rijtijd gehalveerd). Deze potentiaalscore 
wordt bepaald per inwoner.

De drie scores zijn omgezet in z-scores, zodat de scores 
onderling vergelijkbaar zijn. Alle jongeren volgen 
middelbaar onderwijs, ongeveer de helft volgt een 
mbo-opleiding en ruim 30% volgt een opleiding op 
hoog niveau (universiteit of hbo), waarbij overigens 
aanzienlijk meer wordt gekozen voor verhuizing 
dan op mbo-niveau. Als gewichten bij het bepalen 
van de totaalscores voor de nabijheid van onderwijs 
zijn daarom de gewichten vier (voor voortgezet 
onderwijs), twee (voor mbo-opleidingen) en één (voor 
hoger onderwijs) vastgesteld. Op basis daarvan wordt 
een totaalscore bepaald. 

Bij de nabijheid medische zorg zijn drie typen 
ziekenhuizen onderscheiden: een ‘hiërarchie’ van laag 
naar hoog van respectievelijk ‘kleine’ ziekenhuizen 
(minder dan 500 bedden), ‘grote’ ziekenhuizen 
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(minstens 500 bedden) en academische ziekenhuizen. 
Tevens is rekening gehouden met de nabijheid van 
een buitenpolikliniek. Per type ziekenhuis is de 
rijtijd tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis van dat type 
bepaald. Wanneer een ziekenhuis dat hoger scoort in 
de hiërarchie dichterbij ligt dan een ziekenhuis dat 
lager scoort in de hiërarchie, geldt voor dat ziekenhuis 
van lagere hiërarchie de rijtijd van het ziekenhuis 
dat hoger staat in de hiërarchie. Dus dan geldt dat, 
wanneer van alle ziekenhuizen een academisch 
ziekenhuis het dichtstbijzijnde ziekenhuis is, die 
rijtijd ook geldt voor grote ziekenhuizen en kleine 
ziekenhuizen. Als een groot ziekenhuis dichterbij ligt 
dan klein ziekenhuis (maar tevens dichterbij dan een 
academisch ziekenhuis), geldt de rijtijd tot het grote 
ziekenhuis ook voor het kleine ziekenhuis, maar is 
die rijtijd lager dan tot het academisch ziekenhuis, 
enzovoorts. Alle berekeningen zijn uitgevoerd op 
het niveau van viercijferige postcodegebieden en 
vervolgens zijn totaalscores per gemeente bepaald.
De totaalscore is bepaald als een gewogen score, met 
als gewichten voor de buitenpolikliniek, het kleine, 
grote en academische ziekenhuis respectievelijk 1/8, 
1/4, 1/2 en 1/8. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende 
voor alle inwoners per gemeente de gemiddelde 
afstand tot een basisschool, een kinderdagverblijf 
en buitenschoolse opvang. Dit werd verwerkt tot 
één maat: de nabijheid kindervoorzieningen. Deze 
indicator is vooral van belang voor gezinnen met jonge 
kinderen (terwijl nabijheid onderwijs meer van belang 
is voor gezinnen met oudere kinderen). De scores 
op de drie aspecten (basisschool, kinderdagverblijf, 
naschoolse opvang) zijn alle omgezet in z-scores, 
zodat zij onderling vergelijkbaar zijn. De totaalscore 
is dan het ongewogen gemiddelde van de drie scores.

De nabijheid van cultuur is bepaald als een 
‘potentiaalscore’. Alle gemeenten binnen een rijtijd 
van 20 minuten dragen bij aan de score van een 
gemeente, met een invloed die recht evenredig 
afneemt met de rijtijd. Tot ‘cultuur’ zijn gerekend:

Beoefening van podiumkunst•	
Producenten van podiumkunsten•	
Beoefening van scheppende kunst•	
Theaters, schouwburgen en •	

concertgebouwen
Vertoning van films•	
Evenementenhallen•	
Dienstverlening t.b.v. kunstbeoefening en •	
organisatie van evenementen
Kunstuitleencentra•	
Overige culturele uitleencentra en openbare •	
archieven
Kunstgalerieën en –expositieruimten•	
Musea•	

De nabijheid van cafés is bepaald als een 
‘potentiaalscore’. Alle gemeenten binnen een rijtijd 
van 20 minuten dragen bij aan de score van een 
gemeente, met een invloed die recht evenredig 
afneemt met de rijtijd. 

De nabijheid van restaurants is bepaald als een 
‘potentiaalscore’. Alle gemeenten binnen een rijtijd 
van 20 minuten dragen bij aan de score van een 
gemeente, met een invloed die recht evenredig 
afneemt met de rijtijd. 

Door Bureau Louter een selectie gemaakt van 5-cijferige 
sbi-codes binnen de detailhandel die als ‘luxe winkels’ 
aangemerkt kunnen worden. Daarvoor is het aantal 
arbeidsplaatsen per inwoner bepaald. Dat resulteerde 
in de nabijheid luxe detailhandel

Het thema’s Woon- en leefmilieu bestaat uit diverse 
indicatoren. Om de grote lijnen sneller te herkennen 
is, met behulp van factoranalyse, het aantal indicatoren 
teruggebracht tot een kleiner aantal factoren (zie de 
tabel). De weergegeven scores in tabel 4 geven aan hoe 
sterk het verband is tussen een indicator en de ‘factor’ 
waartoe die indicator behoort. De score kan minimaal 
-1 zijn (een perfecte negatieve samenhang tussen 
indicator en factor) en maximaal +1 (een perfecte 
positieve samenhang tussen indicator en factor). Uit 
het oogpunt van overzichtelijkheid zijn in de tabellen 
slechts de hoogste scores aangegeven. Daaruit wordt 
duidelijk welke indicatoren vooral kenmerkend zijn 
voor de onderscheiden factoren.

De factoranalyse voor woon- en leefmilieu resulteert 
in vier factoren. ‘Voorzieningen’ representeert de 
nabijheid van een breed pakket aan voorzieningen. 

Tabel 4 Factorladingen Woon- en leefmilieu
Factoren

Indicator Woon- en leefmilieu Voorzieningen Natuur Uitgaan Ambiance

Nabijheid natuur 0,87

Waardering leefomgeving 0,88

Concentratie monumentale gebouwen 0,77

Nabijheid onderwijs 0,87

Nabijheid medische zorg 0,87

Nabijheid kindervoorzieningen 0,83

Nabijheid cultuur 0,69

Nabijheid cafés 0,56

Nabijheid restaurants 0,64
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Daarnaast is er een factor die samenhangt met 
een fraaie natuurlijke omgeving. Op ‘Uitgaan’ 
scoren indicatoren hoog die representatief zijn 
voor vrijetijdsactiviteiten. Tenslotte is er een factor 
‘Ambiance’ waarop indicatoren als een concentratie 
van monumentale gebouwen (veelal een historische 
binnenstad) en de nabijheid van cultuur hoog scoren. 

Demografie
Het relatief geboortecijfer, het relatief sterftecijfer 
en het migratiesaldo zijn alle berekend per duizend 
inwoners, als gemiddelde over de drie meest recent 
beschikbare jaren. Het aantal woningen is de 
procentuele ontwikkeling van het aantal woningen in 
een gemeente in de afgelopen drie jaar.

Welvaart
Het besteedbaar inkomen is zowel berekend per 
inwoner als per huishouden. De gegevens zijn 
ontleend aan het CBS. Gegevens over de bruto 
participatiegraad (het aantal inwoners van een 
gebied met werk of op zoek naar werk per inwoner 
van 15 tot 65 jaar) en de netto participatiegraad 
(het aantal werkzame inwoners in een gebied 
per inwoner van 15 tot 65 jaar) zijn ontleend aan 
de Enquête BeroepsBevolking (EBB) van het CBS. 
Er is gewerkt met driejaars gemiddelden om de 
statistische betrouwbaarheid op te voeren. Het 
percentage werklozen is berekend als het aantal 
niet-werkzame werkzoekenden als percentage van 
de beroepsbevolking. Gegevens over het aantal 
niet-werkende werkzoekenden komen van UWV 
WERKbedrijf. Er is gewerkt met jaargemiddelden. 
De omvang van de beroepsbevolking is bepaald aan 
de hand van gegevens uit de EBB. Bepaald is het 
percentage werklozen onder laag/middelbaar 
opgeleiden en het percentage werklozen onder 
hoog opgeleiden. Gegevens over het percentage van 
de 15- tot 65-jarigen met een bijstandsuitkering zijn 
ook ontleend aan het CBS.

Het bepalen van totaalscores per thema
Elk van de zeven thema’s bestaat uit meerdere 
indicatoren. De scores op die indicatoren zijn 
alle uitgedrukt als z-scores. Ze zijn dus onderling 
vergelijkbaar. Om tot een totaalscore per thema te 
komen, moeten aan de verschillende indicatoren per 
thema gewichten worden toegekend. Dat is als volgt 
gebeurd.
Voor de thema’s economie, demografie en welvaart 
is de score bepaald als het ongewogen gemiddelde 
van de indicatoren. De score voor het thema woon- en 
leefmilieu is berekend als het ongewogen gemiddelde 
van de factorscores. Bij ligging en infrastructuur 
zijn de gewichten voornamelijk bepaald op grond 
van hun relatieve belang in een door Bureau louter 
ontwikkeld Benchmarkmodel. Aan agglomeratie-
effecten en regionale centrumfunctie is een 
gewicht van 0.3 toegekend en elke van de overige 

vier indicatoren een gewicht van 0.1. Bij ruimte 
voor ondernemen is aan ruimte-intensiteit een 
gewicht van 0.4 toegekend. De drie indicatoren die 
samenhangen met bedrijventerreinen hebben elk een 
gewicht van 0.1 gekregen (bij elkaar dus een gewicht 
van 0.3 voor bedrijventerreinen). De gewichtenset 
voor het thema arbeidsmarkt tenslotte is gelaagd 
opgebouwd. ‘Techniek’, ‘economisch’ en ‘verzorgend’ 
nemen elk een gewicht van 0.3 voor hun rekening. 
De migratieratio krijgt de overblijvende 0.1. Binnen 
de drie richtingen zijn aan participatie hoog opgeleid, 
participatiegraad laag/middelbaar, gemiddeld 
opleidingsniveau, nabijheid kenniswerkers en 
studenten gewichten toegekend van respectievelijk 
0.25, 0.25, 0.2, 0.2 en 0.1. In totaal is het gewicht voor 
bijvoorbeeld ‘participatie techniek, laag middelbaar’ 
dus gelijk aan 0.3 * 0.25 = 0.075. 
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LEESWIJZER

Jaarlijks stelt Bureau Louter een ranglijst op van de 
economische prestaties van gemeenten. Naar aanlei-
ding daarvan verschijnt in Elsevier een artikel over 
(economische) toplocaties. Het resultaat voor Leidse 
regio staat in deel I: ‘Economisch rapport Leidse regio 
2012’.

In de bijlage ‘Technische toelichting’ aan het einde 
van de vitaliteitsscan is aangegeven hoe tot de resul-
taten is gekomen. Hier wordt een korte introductie 
gegeven.

In het op de volgende pagina weergegeven ‘economisch 
rapport’ staan de scores voor alle 41 indicatoren voor 
de jaren 2000 tot en met 2011, weergegeven in de 
vorm van rapportcijfers.

Vervolgens is een overzicht opgenomen met een 
beoordeling van de economie en de demografische 
ontwikkeling in Leidse regio. Leidse regio is 
daarbij vergeleken met als benchmarkgebieden: de 
regio’s Alkmaar, Hilversum, Amersfoort, Breda en 
‘s-Hertogenbosch. Tevens is de ontwikkeling van het 
werkloosheidspercentage weergegeven.

In deel II wordt uitvoeriger ingegaan  op de  
‘economische en demografische vitaliteit’ van Leidse 
regio. Een totaaloverzicht staat in de ‘vitaliteitsscan 
Leidse regio’. Voor de aspecten vestigingsvoorwaarden 
bedrijfsleven, economische vitaliteit, woon- en 
leefmilieu, demografische vitaliteit wordt Leidse 
regio daarin gepositioneerd ten opzichte van 
andere gebieden. Daarna worden eerst de aspecten 
‘Economie’ en ‘Demografie’ uitgewerkt, in de vorm 
van het toekennen van ‘labels’. De onderliggende 
indicatoren voor de vestigingsvoorwaarden voor het 
bedrijfsleven, het woon- en leefmilieu en de welvaart, 
alsmede de ‘prestaties’ op het terrein van economische 
vitaliteit en demografische vitaliteit staan in een 
overzicht met ‘vitaliteitsindicatoren’. De totaalscores 
zijn samengevat in een ‘vitaliteitsweb’. Deel II wordt 
afgesloten met de historische ontwikkeling van 
de ‘rapportcijfers’ die worden gerealiseerd voor de 
demografische prestaties, het demografisch profiel 
en de demografische prognoses. Daaraan kan 
onder andere worden afgelezen of de discussie over 
‘bevolkingskrimp’ relevant is voor Leidse regio. 



Deel I
Economisch rapport Leidse regio 2012

Zie bijlage voor technische toelichting.
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Deel I - Economisch rapport Leidse regio 2012

Thema/ indicator 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

I Relatieve vertegenwoordiging 5.65 5.76 5.77 5.72 5.80 5.78 5.65 5.78 5.80 5.89 5.92 5.93

II Relatieve ontwikkeling 6.14 5.75 6.85 6.86 6.87 7.23 7.40 6.93 7.00 6.82 7.01 7.39

III Overig situatie 7.18 7.10 7.18 7.18 7.10 6.93 6.83 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90

IV Overig dynamiek 5.89 5.53 5.68 5.66 6.00 5.70 5.71 5.50 5.49 5.60 5.93 6.06

TOTAAL 6.21 6.03 6.37 6.35 6.44 6.41 6.40 6.28 6.30 6.30 6.44 6.57

I Relatieve vertegenwoordiging

Landbouw 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Industrie 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Bouwnijverheid 3.5 4.5 4.0 4.5 5.5 5.5 5.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0

Vrijetijdsactiviteiten 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Kennisintensieve diensten 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Op. bestuur / onderwijs 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0

Zorgsector 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Groothandel 5.0 4.5 4.0 4.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Detailhandel / reparatie 6.0 6.5 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.0 4.5

Vervoer / communicatie 3.0 4.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 5.0

II Relatieve ontwikkeling

Landbouw 6.5 7.5 8.5 8.5 8.0 9.5 9.0 7.0 6.5 7.0 5.5 7.5

Industrie 9.0 7.5 8.0 8.0 10.0 9.0 9.5 9.5 8.0 8.0 9.0 7.0

Bouwnijverheid 4.0 5.5 7.0 8.0 10.0 10.0 9.5 7.0 7.5 4.5 3.0 5.5

Vrijetijdsactiviteiten 8.0 5.0 5.5 5.0 4.0 5.5 6.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.5

Kennisintensieve diensten 5.5 5.0 8.0 7.5 8.5 8.5 8.5 6.0 6.5 6.0 6.5 8.0

Op. bestuur / onderwijs 4.5 4.5 6.0 6.5 6.0 6.0 5.5 7.0 6.5 5.5 6.0 7.0

Zorgsector 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 7.5

Groothandel 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.5 5.0 5.0 4.0 4.5 5.0 5.5

Detailhandel / reparatie 5.0 5.0 4.5 7.0 5.5 5.5 4.5 4.0 4.5 5.5 4.5 4.5

Vervoer / communicatie 6.0 6.5 4.5 4.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 8.5 9.5

III Overig situatie

Netto participatiegraad 10.0 9.5 10.0 10.0 9.5 9.5 9.5 10.0 9.5 9.5 9.5 9.5

Voorraad bedrijventerreinen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Voorraad kantoorruimte 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0

Opleidingsniveau beroepsbevolking 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Toegevoegde waarde per inwoner 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Arbeidsproductiviteit 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

IV Overig dynamiek

Starters industrie 5.0 5.0 4.5 5.5 6.5 5.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.0 3.5

Starters bouwnijverheid 8.5 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0

Starters distributie 7.0 6.0 5.5 5.0 5.5 5.5 5.5 4.0 3.5 3.0 4.0 4.0

Starters ICT 9.0 9.0 8.5 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.0

Starters zakelijke diensten 9.5 9.5 9.0 9.0 8.0 8.5 8.0 7.5 7.0 7.0 7.5 8.5

Starters detailhandel/ reparatie 7.5 7.0 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 5.5 5.0 6.0 6.5 6.5

Starters overige diensten 5.5 5.0 3.0 4.0 4.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0

Starters vrijetijdsactiviteiten 6.5 5.0 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 5.5 5.0 5.0 6.0 7.0

Starters facilitaire diensten 9.5 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 6.0 6.5 6.0 6.5 7.0 7.5

Starters landbouw 4.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Nieuwbouw kantoren 8.0 8.0 7.0 6.0 6.5 7.0 8.5 9.5 9.5 9.0 8.5 7.0

Bezettingsgraad kantoren 4.0 4.0 3.5 4.5 5.0 6.0 6.5 6.5 6.0 6.0 6.5 6.5

Uitgifte bedrijventerreinen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Ontw. toegevoegde waarde p. inw. (%) 5.5 5.0 7.0 7.0 8.0 6.0 6.5 5.5 5.5 6.0 6.5 8.0

Ontwikkeling arbeidsproductiviteit 5.0 4.0 6.5 6.5 7.0 4.5 4.0 4.0 5.5 6.0 7.5 7.0
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Zie voor een technische toelichting bij de 
indicatoren de bijlage 

De rapportcijfers voor de economische prestaties van 
de Leidse regio lagen in de onderzoeksperiode tussen 
6.03 (2001) en 6.57 (2011). De totaalscore ligt daarmee 
slechts in het meest recente jaar, 2011, boven het 
nationaal gemiddelde van 6.5. De ontwikkeling van 
het rapportcijfer vertoont een opgaande lijn. Met een 
rapportcijfer van 6.57 neemt de Leidse regio in 2011 
positie 23 in op de ranglijst van 46 gebieden. 

Er zijn vier thema’s, met in totaal 41 indicatoren. 
De thema’s die de situatie weergeven zijn Relatieve 
vertegenwoordiging (van tien brede economische 
sectoren) en Overig situatie. De eerstgenoemde meet 
het aantal arbeidsplaatsen per duizend inwoners van 
15 tot 65 jaar en is in alle jaren lager dan het nationaal 
gemiddelde van 6.5. Het laagste cijfer was 5.65 in 2000 
en 2006 en het hoogste cijfer was 5.93 in 2011. Uit 
deze laagste en hoogste score blijkt dan ook dat de 
schommelingen klein zijn door de tijd. Verder was het 
gemiddeld rapportcijfer van 5.78 voor dit thema het 
laagste gemiddelde van de vier thema’s. Voor Overig 
situatie waren de rapportcijfers een stuk hoger, het 
gemiddelde was 7.00. Het was daarmee het thema met 
het hoogste gemiddelde. Wel was het rapportcijfer in 
de tweede helft van het afgelopen decennium iets 
lager dan in de eerste helft. 

De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen per 
inwoner tussen 15 en 65 jaar is gebundeld in het 
thema Relatieve ontwikkeling. Dit thema laat juist 
een opgaande lijn zien, alleen in 2000 en 2001 was het 
rapportcijfer lager dan 6.5 waarna de score toenam 
naar het hoogste cijfer over de hele periode, namelijk 
7.40 in 2006. Daarna zakte het naar 6.82 in 2009 om 
ten slotte te eindigen op 7.39 in 2011. Het gemiddelde 
over de hele periode lag met 6.85 net boven de 6.82 
van Overig Situatie.
De ontwikkeling van de startende bedrijven en de 
groep van economische indicatoren uitgezonderd 
werkgelegenheid is weergegeven in het thema Overig 
dynamiek. Deze scores liggen tussen 5.49 (2008) en 
6.06 (2011) en het gemiddelde over de gehele periode 
was 5.73. Sinds 2007 nemen de scores duidelijk toe. De 
indicatoren die de dynamiek weergeven (de ‘Relatieve 
ontwikkeling’ en de ‘Relatieve situatie’ zijn dus 
bepalend voor de verbeterde economische prestaties 
in de afgelopen jaren.

Situatie 2011
De Zorgsector is relatief het sterkst vertegenwoordigd, 
het rapportcijfer hiervoor was 9.5 in 2011. Verder 
is ook Openbaar bestuur / onderwijs met 9.0 
relatief goed vertegenwoordigd. Relatief het 
zwakst vertegenwoordigd zijn Detailhandel en de 
ruimte-intensieve sectoren Landbouw, Industrie en 
Groothandel. Zeer hoge en zeer lage rapportcijfers 
wisselen elkaar af. De regio kent dus een zeer 

uitgesproken economische structuur.
Binnen het thema Overig situatie (economische 
indicatoren exclusief werkgelegenheid) valt het 
opleidingsniveau van de beroepsbev0lking sterk op. 
Dit is de enige indicator voor de Leidse regio met 10.0 
als rapportcijfer. Er is ook relatief veel kantoorruimte. 
Het rapportcijfer hiervoor was in 2011 8.0. Aan de 
andere kant van het spectrum van Overig situatie is 
Voorraad bedrijventerreinen terug te vinden met 3.0 
als rapportcijfer. Dat vormen aanwijzingen voor een 
sterk kennisintensief profiel van de Leidse regio.

Ontwikkelingen 2000-2011
Wijzigingen in de economische structuur verlopen 
normaal gesproken gestaag. In de tabel is onder 
Relatieve vertegenwoordiging de structuur van de 
sectoren te volgen. Bij de gemiddelde rapportcijfers 
over de hele periode vallen dezelfde sectoren op als 
bij de rapportcijfers over 2011: de relatief sterkst 
vertegenwoordigde sectoren zijn de Zorgsector en 
Openbaar bestuur / onderwijs met resp. een gemiddeld 
rapportcijfer over de gehele periode van 9.5 en 9.04. 
De sector met het laagste rapportcijfer over de hele 
periode was Landbouw: in geen van de jaren werd 
hiervoor een rapportcijfer hoger dan een minimaal 
mogelijke 3.0 gehaald.
De scores voor Relatieve ontwikkeling zijn berekend 
als het gemiddelde over de voorafgaande vijf jaar. 
Net als bij Relatieve vertegenwoordiging is ook hier 
de Zorgsector de sector met het hoogste gemiddelde 
rapportcijfer, in dit geval resulteerde een 9.33. De 
Industrie is hier echter de sector met het op-een-
na hoogste gemiddelde à 8.54. De ontwikkeling van 
Openbaar bestuur / onderwijs was met een gemiddeld 
rapportcijfer van 5.92 daarentegen in de meeste jaren 
lager dan het nationaal gemiddelde. De sector met het 
laagste gemiddelde was Groothandel. 
Binnen Overig situatie zijn de indicatoren met het 
hoogste en laagste gemiddelde rapportcijfer net als 
bij de rapportcijfers van 2011 Opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking resp. Voorraad bedrijventerreinen. 

Binnen het thema Overig dynamiek is te zien dat 
gemiddeld genomen relatief de meeste bedrijven 
zijn opgericht in de Zakelijke diensten en ICT. De 
gemiddelde rapportcijfers waren hiervoor 8.25 
resp. 7.92. Facilitaire diensten en Bouwnijverheid 
zijn met een gemiddelde van 7.29 ook relatief sterk 
vertegenwoordigd binnen de ‘starters’. Sectoren met 
relatief weinig starters waren Landbouw (3.13) en 
Overige diensten (3.71). 
In het blok Overig dynamiek werd het hoogste 
gemiddelde over de 12 jaar gehaald voor het onderdeel 
Nieuwbouw kantoren, namelijk 7.88. Het was 
daarmee de enige indicator binnen dit thema met een 
gemiddelde hoger dan 6.5 (het nationaal gemiddelde). 
Uitgifte bedrijventerreinen was met 3.33 de indicator 
met het laagste gemiddelde.
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Deel I - Economisch rapport Leidse regio 2012

Hoe staat uw regio ervoor?
Na het overzicht met de rapportcijfers zijn 
grafieken weergegeven met scores voor economie, 
bevolkingsontwikkeling (demografie) en 
werkloosheid (zowel voor de de Leidse regio als voor 
de Benchmarkgebieden). De score voor economie 
is gelijk aan de totaalscore voor het economisch 
rapport. De score voor demografie is opgebouwd uit 
vier indicatoren, namelijk het geboortecijfer, het 
sterftecijfer, het migratiesaldo (alle uitgedrukt per 
1000 inwoners) en de relatieve ontwikkeling van het 
aantal woningen. Het werkloosheidspercentage is 
gebaseerd op cijfers van het UWV. Het is een bekend 
verschijnsel dat in steden het werkloosheidscijfer 
vrijwel altijd hoger is dan in landelijke gemeenten. 
Bij de figuur met de ‘positie’ is daarom niet alleen 
de positie van de Leidse regio binnen de lijst van 46 
gebieden  weergegeven, maar tevens de positie binnen 
de groep van 23 stadsgewesten. 

Wat betreft de economische prestaties scoort de Leidse 
regio gemiddeld 6.28. Alleen in 2011 was de score 
hoger dan het nationaal gemiddelde van 6.5. De score 
van de Benchmarkgebieden was daarentegen wel de 
hele periode hoger dan 6.5, het gemiddelde was 6.89. 
Wat betreft de demografische ontwikkelingen scoort 
de Leidse regio sinds 2010 hoger dan het nationaal 
gemiddelde. Het gemiddelde over de periode was 
5.99. Het rapportcijfer voor de Benchmarkgebieden 
was wel de hele periode hoger dan 6.5, gemiddeld 
resulteerde 7.13. Het werkloosheidspercentage is in 
de Leidse regio lager dan het nationaal gemiddelde 
en verschilt niet veel van het percentage in de 
Benchmarkgebieden. In 58 van de 112 maanden 
(52%) was het werkloosheidspercentage lager in de 
Leidse regio. Het gemiddelde over de periode was 
dan ook iets lager in de Leidse regio ten opzichte 
van de Benchmarkgebieden: 5.4% resp. 5.8%. Het 
werkloosheidspercentage in de benchmarkgebieden 
was in de hele periode wel lager dan het nationaal 
gemiddelde.
Binnen de groep van 23 stadsgewesten wordt 
verhoudingsgewijs een iets gunstigere positie 
ingenomen (zie de rode lijn).
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Economie
Rapportcijfer

Hoe staat de regio ervoor? Scores economie, demografie en werkloosheid. 

Leidse regio Rapportcijfer Benchmarkgebied
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Economie
Positie

Hoe staat de regio ervoor? Positie in ranglijst van 46 gebieden. 
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Deel II
Economische en demografische vitaliteit

Zie bijlage voor technische toelichting.
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Deel II - Vitaliteitsscan Leidse regio 2012

VITALITEITSSCAN LEIDSE REGIO

Vestigingsvoorwaarden bedrijfsleven Label

Ligging en infrastructuur

Ruimte

Arbeidsmarkt

Economische vitaliteit

Prestaties

Profiel

Potenties

Woon- en leefmilieu

Demografische vitaliteit

Prestaties

Profiel

Prognose

Welvaart , ten opzichte van

alle 46 gebieden

Welvaart , ten opzichte van

23 stadsgewesten

Toelichting scores ('label')

Zeer gunstig

Zeer ongunstig

A
G
A

C
B
B

A

B
A
B

A

A

Per onderscheiden aspect zijn ‘labels’ toegekend. De 
letters lopen van A (het meest gunstig) tot en met G 
(het minst gunstig) en zijn toegekend door de 10.000+ 
gemeenten te ordenen van hoog naar laag en vervol-
gens in zeven gelijke klassen te verdelen. 
De vestigingsvoorwaarden bedrijfsleven, het woon- 
en leefmilieu en de welvaart zijn hierna verder uit-
gewerkt in de vitaliteitsindicatoren en het vitaliteits-

web, de economische vitaliteit is uitgewerkt in het 
‘economie label’ en de demografische vitaliteit in het 
‘demografie label’.
Het label voor ‘welvaart’ is niet alleen bepaald binnen 
de groep van 10.000+ gemeenten, maar ook binnen 
de groep van 159 landelijke gemeenten (zie het kaart-
beeld in de technische toelichting).
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ECONOMIE LABEL

Prestaties

Economisch rapportcijfer

Profiel

Structuur arbeidsplaatsen

Structuur toegevoegde waarde

Structuur kennisintensiteit

Potenties

Benchmarkmodel

Locatiefactoren

Prognose AREA

Score Cijfer Gewicht Positie*
totaal stadsgewesten

Label

*) Positie totaal: in ranglijst 46 gebieden, Positie stadsgewesten: in ranglijst 23 stadsgewesten

6.6 1 23 C16

0.15% 7.0 1/3
2.38% 5.0 1/3 12 B
2.41 10.0 1/3

12

730 7.5 1/3
1.48 9.5 1/3 9 B

7 7.5 1/3
8

Economisch rapportcijfer: volgens ranglijst Elsevier/
Bureau Louter

Structuur arbeidsplaatsen: Verwachting groei arbeids-
plaatsen op basis van samenstelling bedrijvig-
heid: Welke groei zou tot 2020 resulteren indien 
de groei van elke sector in een gemeente gelijk 
zou zijn aan de nationale groei (het gemiddelde 
van de vier Lange Termijn scenario’s van het Cen-
traal Planbureau)

Structuur toegevoegde waarde: Verwachting groei 
toegevoegde waarde tot 2020 op basis van samen-
stelling bedrijvigheid

Structuur kennisintensiteit: gemiddeld opleidingsni-
veau arbeidsplaatsen bij bedrijven en instellin-
gen

Benchmarkmodel: Verwacht aantal arbeidsplaatsen 
per 1000 inwoners van 15-64 jaar op basis van 
het Benchmarkmodel van Bureau Louter. In het 
Benchmarkmodel wordt het verwachte aantal 

arbeidsplaatsen per economische sector bepaald 
op basis van de invloed van locatiefactoren op het 
vestigingsplaatsgedrag van bedrijven en instellin-
gen.

Locatiefactoren: De gemiddelde score op de thema's 
Arbeidsmarkt, Woon- en Leefmilieu en Ligging en 
infrastructuur (zie 'Vitaliteitsindicatoren Leidse 
regio')

Prognose AREA: Een prognose voor de ontwikkeling 
van het totaal aantal arbeidsplaatsen volgens het 
AREA-model van Bureau Louter, 2010-2020. Bere-
kend is de ontwikkeling van het aantal arbeids-
plaatsen per duizend gemiddeld in de periode 
woonachtige inwoners van 15-64 jaar.

De labels lopen van A (het meest gunstig) tot G (het 
minst gunstig)
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Deel II - Vitaliteitsscan Leidse regio 2012

DEMOGRAFIE LABEL

Gemeente

Relatief geboortecijfer

Relatief sterftecijfer

migratiesaldo

Aantal woningen

Regio

Relatief geboortecijfer

Relatief sterftecijfer

migratiesaldo

Aantal woningen

% 65 jaar of ouder

Gemiddelde leeftijd

% 15-39 jaar

Geboorte (gestandaardiseerd)

Opleidingsindex

Opleidingsindex jeugd

Gemeente

PEARL, 2010-2020

PRIMOS, 2010-2020

Regio

PEARL, 2010-2020

PRIMOS, 2010-2020

Prestaties

Profiel

Prognose

*) Positie totaal: in ranglijst 46 gebieden, Positie stadsgewesten: in ranglijst 23 stadsgewesten

Score Cijfer Gewicht LabelPositie*
totaal stadsgewesten

1.1% 7 1/6
0.8% 7.5 1/6
0.3% 9 1/6

1.13% 9.5 1/6
9 B5

1.1% 7.2 1/12
0.8% 7 1/12
0.2% 7.6 1/12

0.77% 6.9 1/12

14.7% 8.5 1/6  
39.3 8 1/6  

34.1% 9.5 1/6 5 A
76 3.5 1/6

5

2.43 10 1/6
1.66 10 1/6

0.13% 6 1/4
0.15% 6 1/4

12 B7

0.77% 9.5 1/4
0.78% 9.5 1/4

Het relatief geboortecijfer, relatief sterftecijfer en mi-
gratiesaldo zijn alle berekend als percentage van het 
aantal inwoners. Het aantal woningen is berekend in 
procenten per jaar.
De indicator ‘geboorte (gestandaardiseerd)’ is bere-
kend als het aantal levendgeboren kinderen per dui-
zend vrouwen in de leeftijd 20-39 jaar. Het gemiddeld 
opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking 
van 25 jaar of ouder is berekend als een gewogen 
score, waarbij aan de opleidingsniveaus basis, laag, 
middelbaar, hoog en wetenschappelijk respectieve-
lijk de gewichten 0, 1, 2, 3 en 4 zijn toegekend. De 
‘opleidingsindex jeugd’ is bepaald als de opleiding die 

leerlingen op dit moment volgen in de laatste twee 
klassen van het voortgezet onderwijs, waarbij VWO, 
HAVO, VMBO tl en overig VMBO respectievelijk de 
gewichten 3, 2, 1 en 0 hebben gekregen. Een hoog ge-
middeld opleidingsniveau van de beroepsbevolking 
en de jeugd wordt beschouwd als een kenmerk van 
demografische vitaliteit.
Bij de prognoses is gebruik gemaakt van twee verschil-
lende prognosemodellen, namelijk het PEARL-model 
en het PRIMOS-model.

De labels lopen van A (het meest gunstig) tot G (het 
minst gunstig).
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Vitaliteitsindicatoren Leidse regio
 

Oordeel Positie Z-scoresZ-score
Economie

M: Arbeidsproductiviteit

M: Arbeidsplaatsen per inw. 15-64 jaar

M: Starters per inw. 15-64 jaar

I: Arbeidsproductiviteit

I: Arbeidsplaatsen per inw. 15-64 jaar

I: Starters per inw. 15-64 jaar

P: Arbeidsproductiviteit

P: Arbeidsplaatsen per inw. 15-64 jaar

P: Starters per inw. 15-64 jaar

Ruimte voor ondernemen

Ruimte-intensiteit

Filedruk

Voorraad bedrijventerreinen

Terstond uitgeefbaar bedrijventerreinen

Netto uitgifte bedrijventerreinen

Voorraad kantoorruimte

Nieuwbouw kantoorruimte

Ligging en infrastructuur

Europese ligging

Nationale ligging

Agglomeratie-effecten

Regionale centrumfunctie

Bereikbaarheid per trein

Ligging aan wegennet

Arbeidsmarkt

Participatie techniek, laag/middelbaar

Participatie techniek, hoog opgeleid

Nabijheid kenniswerkers techniek

Studenten techniek HBO/WO

Gemiddeld opleidingsniveau techniek

Participatie economisch, laag/middelbaar

Participatie economisch, hoog opgeleid

Nabijheid kenniswerkers economisch

Studenten economisch HBO/WO

Gemiddeld opleidingsniveau economisch

Participatie verzorgend, laag/middelbaar

Participatie verzorgend, hoog opgeleid

Nabijheid kenniswerkers verzorgend

Studenten verzorgend HBO/WO

Gemiddeld opleidingsniveau verzorgend

Migratieratio (lange afstand)

*) Positie in ranglijst van 46 gebieden

-3 -2 -1 0 1 2 3

 

13 0.7

12 0.6

● 46 -2.0

36 -0.6

29 -0.3

22 0.1

15 0.6

● 3 2.2

● 3 1.8

● 40 -1.1

46 -1.5

● 46 -2.0

32 -0.6

● 46 -2.4

● 46 -2.6

● 45 -2.3

● 6 1.3

15 0.7

3 1.5

34 -0.7

13 0.8

● 5 1.4

● 8 1.0

● 2 1.7

● 3 1.2

3 1.8

17 0.4

29 0.0

● 4 1.7

8 0.9

● 2 1.9

● 4 1.7

24 0.1

● 6 1.8

● 9 1.0

● 6 1.7

● 4 1.7

13 0.7

● 9 1.2

● 6 1.4

● 9 1.4

12 0.8

Algemeen relevante indicator

M (verwant aan) materiaalgeorienteerde bedrijvigheid

I (verwant aan) informatiegerelateerde bedrijvigheid

P

*) Benchmarkgemeenten:  Regio’s Alkmaar, Hilversum, Amersfoort, Breda en 's-Hertogenbosch

(verwant aan) personengeorienteerde bedrijvigheid  

Gemiddelde Benchmarkgebieden*

● Zeer gunstige score

● Zeer ongunstige score
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Voor zeven aspecten zijn diverse indicatoren onder-
scheiden. De scores zijn steeds voor alle 385 10.000+ 
gemeenten berekend. Vervolgens is de positie van de 
onderzochte gemeente bepaald. Weergegeven is de 
zogenaamde z-score (zie de bijlage ‘technische toe-
lichting’). Bij een score boven het gemiddelde van de 
385 10.000+ gemeenten resulteert een positieve score. 
Naast de z-score voor de gemeente staat in de figuur 
tevens de gemiddelde z-score voor de benchmarkge-
meenten. 
Bij de indicatoren die betrekking hebben op de bedrij-

vigheid is soms een onderscheid gemaakt tussen drie 
brede typen bedrijvigheid (materiaal-, informatie- en 
personengeoriënteerde bedrijvigheid). In de bijlage 
‘technische toelichting’ is aangegeven wat daaronder 
wordt verstaan. De tien indicatoren die vallen onder 
‘woon- en leefmilieu’ zijn nog gebundeld naar een 
viertal factorscores. Dat is gebeurd via factoranalyse 
(zie de bijlage ‘technische toelichting’).  

In de bijlage ‘technische toelichting’ is aangegeven 
hoe de verschillende indicatoren zijn berekend. 

Vitaliteitsindicatoren Leidse regio (vervolg)
 

Oordeel Positie* Z-scoresZ-score

Woon- en leefmilieu

Nabijheid natuur

Waardering leefomgeving

Concentratie monumentale gebouwen

Nabijheid onderwijs

Nabijheid medische zorg

Nabijheid kindervoorzieningen

Nabijheid cultuur

Nabijheid cafes

Nabijheid restaurants

Nabijheid luxe detailhandel

Factorscores Woon- en leefmilieu

Voorzieningen

Natuur

Uitgaan

Ambiance

Welvaart

Inkomen per inwoner

Inkomen per huishouden

Bruto participatiegraad

Netto participatiegraad

% Werklozen, hoog opgeleid

% Werklozen, laag/midd. opgeleid

% inwoners met bijstandsuitkering

*) Positie in ranglijst van 46 gebieden

-3 -2 -1 0 1 2 3

Demografie

Relatief geboortecijfer

Relatief sterftecijfer

Migratiesaldo

Aantal woningen

5 1.4

29 -0.4

32 -0.6

● 4 1.8

● 2 2.7

● 2 1.7

● 3 1.9

10 0.9

● 2 1.6

27 -0.1

14 0.7

● 2 2.1

30 -0.5

23 0.0

● 6 1.2

15 0.2

24 0.1

18 0.4

19 0.3

16 0.2

3 0.7

● 2 1.9

● 6 1.1

● 2 2.3

● 2 2.2

12 1.0

27 -0.1

26 -0.1

 ● Zeer gunstige score

● Zeer ongunstige score

Benchmarkgemeenten:  Regio’s Alkmaar, Hilversum, Amersfoort, Breda en 
 's-Hertogenbosch
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Vitaliteitsweb: Totaalscores

 

Weergegeven zijn de z-scores. Een 
hoge score is gunstig. 

Het gemiddelde voor de 46 
gebieden is 0.

(13) Positie in ranglijst 46 gebieden

Benchmarkgebied: 
 Regio Alkmaar
 Regio Hilversum
 Regio Amersfoort
 Regio Breda
 Regio 's-Hertogenbosch

Economie (13)

Demografie 
             (15)

Ruimte (46)

Welvaart Ligging 
en infra-
structuur
(3)

(3)

Woon en leefmilieu (5) Arbeidsmarkt (3)

-3

-2

-1

0

1

2

3

Leidse regio

Benchmarkgebied

In het vitaliteitsweb staan voor de zeven aspecten sco-
res die zijn gebaseerd op een gewogen som van de z-
scores per indicator (zie de ‘vitaliteitsindicatoren’ in 
de vorige figuur). De gewichten zijn vastgesteld door 
Bureau Louter. Bij het woon- en leefmilieu is de score 
berekend als het ongewogen gemiddelde over de vier 
factorscores. 
Scores onder het nationaal gemiddelde bevinden zich 
in het blauwe deel van de figuur, scores boven het na-

tionaal gemiddelde in het witte deel. Tevens kan de 
score van een gemeente worden vergeleken met de 
benchmarkgemeenten. Zo geldt bijvoorbeeld dat het 
gemiddeld welvaartsniveau in steden lager is dan ge-
middeld, vooral dan in hun suburbs. Door te vergelij-
ken met een relevante groep benchmarkgemeenten 
kan echter worden bepaald wat de prestaties zijn ten 
opzichte van ‘vergelijkbare’ gemeenten.
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Relatief geboortecijfer
Rapportcijfer

Demografische prestaties

Leidse regio Rapportcijfer
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20112004199719901983197619691962

Relatief sterftecijfer

Relatief saldo migratie

Relatieve ontwikkeling woningen

Weergegeven zijn driejaars gemiddelden. ‘2011’ is het gemiddelde voor de jaren 2009, 2010 en 2011.

Rapportcijfer Leidse regio Rapportcijfer

3

4

5

6

7

8

9

10

20112004199719901983197619691962

Rapportcijfer Leidse regio Rapportcijfer

3

4

5

6

7

8

9

10

20112004199719901983197619691962

Rapportcijfer Leidse regio Rapportcijfer

3

4

5

6

7

8

9

10

20112004199719901983197619691962

3

4

5

6

7

8

9

10

20112004199719901983197619691962

3

4

5

6

7

8

9

10

20112004199719901983197619691962

3

4

5

6

7

8

9

10

20112004199719901983197619691962

3

4

5

6

7

8

9

10

20112004199719901983197619691962

Benchmarkgebied

Benchmarkgebied

Benchmarkgebied

Benchmarkgebied



Bureau Louter Deel II - Vitaliteitsscan Leidse regio 2012

 17www.bureaulouter.nl
peter@bureaulouter.nl

% 65 jaar of ouder in bevolking

Demografisch profiel
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Ontwikkeling inwoners (2010=100)

Ontwikkeling inwoners, % per jaar

Demografische prognoses
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Bijlage  Technische toelichting

Deel I: Economisch rapport

Het economisch rapport is opgebouwd uit 41 indica-
toren. Om de indicatoren onderling vergelijkbaar te 
maken zijn de scores per indicator geordend van hoog 
naar laag en is vervolgens voor alle indicatoren aan 
de gemeente op exact dezelfde wijze een rapportcij-
fer toegekend (maximaal 10; minimaal 3). Daarbij zijn 
stapjes van een half gehanteerd. De kans op het scoren 
van een 6, 6.5 of 7 is hoger dan de kans op het scoren 
van een 10 of een 3. Het aantal tienen, negenenhal-
ven, negens, enz. is volgens een vaste kansverdeling 
vastgesteld (zie tabel 1). Indien een gemeente op alle 
indicatoren gemiddeld scoort, resulteert een 6.5.
 
Tabel 1 Kansverdeling toekennen rapportcijfers
 

Rapportcijfer Percentage

3 1%

3.5 3%

4 7%

4.5 13%

5 21%

5.5 31%

6 43%

6.5 57%

7 69%

7.5 79%

8 87%

8.5 93%

9 97%

9.5 99%

10 100%

In het economisch rapport wordt onderscheid ge-
maakt in vier ‘blokken’:

‘Relatieve vertegenwoordiging’: Het aantal ar-1. 
beidsplaatsen per duizend inwoners tussen 15 en 
65 jaar. Daarbij is een onderscheid gemaakt in 
tien economische sectoren: landbouw, industrie, 
bouwnijverheid, vrijetijdsactiviteiten, kennisin-
tensieve diensten, openbaar bestuur/onderwijs, 
zorgsector, groothandel, detailhandel/reparatie 
en vervoer/communicatie.
‘Relatieve groei’: Voor dezelfde tien economische 2. 
sectoren is de gemiddelde groei in de laatste vijf 
jaar berekend. Die groei is bepaald als de wijzi-
ging in de werkgelegenheid per duizend in de be-
schouwde periode gemiddeld woonachtige inwon 
ers van 15 tot 65 jaar.

‘Overig situatie’. Andere indicatoren dan de werk-3. 
gelegenheid die iets zeggen over de huidige eco-
nomische positie van een gemeente. Er zijn zes 
indicatoren onderscheiden, namelijk: netto parti-
cipatiegraad, voorraad bedrijventerreinen, voor-
raad kantoorruimte, opleidingsniveau beroeps-
bevolking, toegevoegde waarde per inwoner en 
toegevoegde waarde per arbeidsjaar (arbeidspro-
ductiviteit). Zie tabel 2.
‘Overig dynamiek’. Andere indicatoren dan de ont-4. 
wikkeling van de werkgelegenheid die iets zeggen 
over de dynamiek in de laatste jaren. Er zijn tien 
typen sectoren voor starters onderscheiden. Daar-
bij is het aantal starters per duizend inwoners tus-
sen 15 en 65 jaar berekend (het gemiddelde over 
het weergegeven jaar en de vier daaraan vooraf-
gaande jaren). De tien sectoren zijn landbouw, 
industrie, bouwnijverheid, distributie, ICT, za-
kelijke diensten, detailhandel/reparatie, overige 
diensten, vrijetijdsactiviteiten en facilitaire dien-
sten. Daarnaast zijn nog vijf andere indicatoren 
onderscheiden, namelijk: nieuwbouw kantoren, 
bezettingsgraad kantoren, uitgifte bedrijventer-
reinen, ontwikkeling toegevoegde waarde per in-
woner van 15-64 jaar en de ontwikkeling van de 
arbeidsproductiviteit. Zie tabel 2.

Tabel 2 Toelichting indicatoren.

Indicator Toelichting wijze berekening

Netto participatiegraad Aandeel van de in een gemeente woonach-
tige bevolking 15 - 64 jaar dat werkt.

Voorraad bedrijventerreinen Uitgegeven hectares bedrijventerreinen per 
duizend inwoners tussen 15 en 65 jaar.

Voorraad kantoorruimte Kantoorruimte per duizend inwoners tussen 
15 en 65 jaar.

Opleidingsniveau 
beroepsbevolking

Gemiddeld opleidingsniveau op basis van 
een index die is gebaseerd op een gewogen 
intelling over vijf opleidingsniveaus.

Toegevoegde waarde per 
inwoner

Berekende toegevoegde waarde bij bedrijven 
en instellingen per inwoner 15 - 64 jaar.

Toegevoegde waarde per 
arbeidsjaar

Idem, per arbeidsjaar.

Nieuwbouw kantoren Nieuwbouw van kantoorruimte in de laatste 
drie jaar, per inwoner tussen 15 en 65 jaar.

Bezettingsgraad kantoren Percentage van de kantoorruimte dat 
verhuurd is (dit is dus de contramal van het 
leegstandspercentage).

Uitgifte bedrijventerreinen Uitgifte van hectares bedrijventerreinen in 
de laatste drie jaar.

Ontwikkeling toegevoegde 
waarde per inwoner

Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van 
de toegevoegde waarde per inwoner van 15 
tot 65 jaar in de laatste drie jaar.

Ontwikkeling toegevoegde 
waarde per arbeidsjaar

Idem, maar nu per arbeidsjaar (de ontwik-
keling van de arbeidsproductiviteit)

De ‘relatieve vertegenwoordiging’ en ‘overig situatie’ 
bepalen de ‘huidige situatie’ (zie hoofdstuk 2). De 
indicatoren die onder deze twee blokken vallen zijn 
‘statische indicatoren’. De ‘relatieve groei’ en ‘overig 
dynamiek’ bepalen de ‘ontwikkeling’. De indicatoren 
die onder deze twee blokken vallen zijn ‘dynamische 
indicatoren’.
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Bij het bepalen van de totaalscore krijgen alle vier 
blokken een gewicht van een kwart van het totaal. 
Binnen de blokken zijn de gewichten als volgt be-
paald:

In het blok ‘relatieve vertegenwoordiging’ is het •	
gewicht het aandeel van de sector binnen het to-
taal aantal arbeidsplaatsen in Nederland. Grote 
sectoren krijgen daardoor een hoger gewicht.
In het blok ‘relatieve groei’ is het gewicht bepaald •	
op basis van de waargenomen verschillen in groei 
tussen sectoren. Naarmate een economische sec-
tor meer onderlinge verschillen in groei tussen 
gemeenten vertoont (bepaald op basis van de 
zogenaamde ‘standaarddeviatie’), is het gewicht 
hoger.

Deel II: Economische en demografische vitaliteit

Toelichting vitaliteitsindicatoren en vitaliteitsweb

Hier staat een toelichting op de indicatoren die in 
het vitaliteitsweb zijn opgenomen. Daarnaast is 
toegelicht hoe vanuit de indicatoren is gekomen tot 
totaalscores per thema.

In het vitaliteitsweb is soms onderscheid gemaakt 
tussen materiaalgeoriënteerde, informatiegeoriën-
teerde en personengeoriënteerde activiteiten. 

Toelichting z-scores

Door de waarden voor indicatoren om te zetten in z-
scores wordt gecorrigeerd voor de grote mate in sprei-
ding in de oorspronkelijke scores van de indicatoren 
en wordt de mate waarin op een indicator hoger of 
lager dan gemiddeld wordt gescoord vergelijkbaar 
gemaakt tussen indicatoren. Bij z-scores wordt het 
gemiddelde voor alle waarnemingen op 0 gezet en ge-
deeld door de standaarddeviatie. Het gevolg hiervan is 
dat voor elke indicator ongeveer 16% van de gebieden 
een score hoger dan 1 behaalt en ook ongeveer 16% 
een score lager dan -1 (zie onderstaande figuur). Een 
score hoger dan 2 wordt naar verwachting door 2.5% 
van de gebieden gerealiseerd. Dat geldt ook voor een 
score lager dan -2.

De variabelen onder ‘overig situatie’ hebben ge-•	
wichten gekregen van 0.20 (opleidingsniveau 
beroepsbevolking en toegevoegde waarde per ar-
beidsjaar) of 0.15 (de overige indicatoren).
Bij de variabelen onder ‘overig dynamiek’ hebben •	
de starters totaal een gewicht van 0.40. Daarbin-
nen zijn de gewichten over de tien onderscheiden 
sectoren verdeeld op basis van hun nationale aan-
deel in het totaal aantal starters. Van de overige 
vijf indicatoren heeft de uitgifte van bedrijventer-
reinen het gewicht 0.20 en de andere het gewicht 
0.10.

In tabel 3 (zie de volgende pagina) is aangegeven 
welke economische sectoren daartoe zijn gerekend. 

De berekening van de indicatoren wordt per thema 
toegelicht. Eerst wordt echter een toelichting ge-
geven op het begrip z-scores dat wordt gebruikt in 
‘Vitaliteitsindicatoren Leidse regio’.

Figuur:   Normale verdeling en kans op scores

50%

16%

2.5%

2
z-score

10-1-2

Economie
Het aantal arbeidsplaatsen (gegevens van het CBS) en 
het aantal starters (gegevens van de Kamers van Koo-
phandel) zijn beide berekend per duizend inwoners 
van 15 tot 65 jaar.
De arbeidsproductiviteit is berekend als de Toe-
gevoegde Waarde per arbeidsjaar. Op gemeentelijk 
niveau worden die gegevens niet rechtstreeks ver-
strekt door het CBS. Zij zijn daarom door Bureau 
Louter berekend door combinatie van gegevens over 
arbeidsplaatsen van het CBS en de Stichting LISA per 
gemeente, gegevens over het arbeidsvolume en de 
Toegevoegde Waarde uit de Regionaal Economische 

Jaarcijfers voor 52 regio’s (naar 37 economische sec-
toren) en gegevens over de Toegevoegde Waarde in 
104 economische sectoren op nationaal niveau uit de 
Nationale Rekeningen. Daarvoor is onder andere ge-
bruik gemaakt van zogenaamde RAS-procedures.
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Ruimte voor ondernemen
De ruimte-intensiteit is berekend als de ratio van 
het ‘potentieel ruimtegebruik’ ten opzichte van de 
beschikbaarheid van ruimte. Om het potentieel ruimtegebruik 
te bepalen, is een voor elke gemeente gelijkgesteld 
gemiddeld ruimtebeslag per ‘gebruikerscategorie’ 
verondersteld, namelijk 100 vierkante meter per 
inwoner, 50 vierkante meter per werknemer in 
kennisintensieve diensten, consumentendiensten 
en de non-profit sector en 200 vierkante meter voor 
industrie, bouwnijverheid, groothandel en transport. 
Vermenigvuldiging van het aantal ruimtegebruikers 
met het daaraan toegerekende gemiddelde 
ruimtebeslag levert het potentieel ruimtegebruik. 
Door uit te gaan van het potentieel in plaats van het 
feitelijk ruimtebeslag kan op objectieve wijze worden 
gecorrigeerd voor het feit dat in gebieden waar het 
feitelijk ruimtebeslag per inwoner en/of werknemer 
laag is, gemakkelijk verdichting binnen de bestaande 

Economische sector Toelichting onderdelen (indien relevant)

Materiaalgeoriënteerd

Land- en tuinbouw

Energie en chemie Aardolieraffinaderijen, chemie (exclusief farmaceutische industrie), basismetaal, kunststofverwerkende industrie, delfstoffen-
winning, openbaar nutsbedrijven en milieudiensten

High-tech en research Elektrotechnische industrie, medische apparatuur, kantoormachines, farmaceutische industrie, researchinstellingen 

V&G-industrie

Overig metaal Metaalproducten-, machine- en transportmiddelenindustrie

Overige industrie Textiel/kleding/leer industrie, houtindustrie, bouwmaterialenindustrie, drukkerijen, papier- en kartonindustrie en meubelin-
dustrie 

Sociale werkplaatsen

Bouwnijverheid

Groothandel Inclusief groothandel in auto’s

Goederenvervoer Goederenvervoer over de weg, vervoer over water, hulpbedrijven van het vervoer

Informatiegeoriënteerd

Softwarebedrijven

Informatiegerelateerd Communicatiebedrijven, uitgeverijen, reclamebureaus, media

Financiële activiteiten Banken, verzekeringsbedrijven en hulpbedrijven van banken/verzekeringen

Adviesbureaus Juridische/economische diensten, technische adviesdiensten (ingenieurs/architecten) 

Openbaar bestuur Algemeen bestuur Rijk en gemeenten

Bestuursgerelateerd Overig openbaar bestuur en belangenorganisaties

Personengeoriënteerd

Personenvervoer Openbaar vervoer, luchtvaart (grotendeels vervoer van personen)

Detailhandel Inclusief detailhandel in auto’s en reparatiebedrijven

Vrijetijdsactiviteiten Horeca, reisbureaus en cultuur, sport en recreatie

Basisonderwijs

Overig onderwijs Voortgezet, middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs

Ziekenhuizen Inclusief instellingen voor geestelijke gezondheid

Intramurale zorg Verpleeghuizen, huizen voor gehandicapten en maatschappelijke omvang

Overige zorg

Welzijn Jeugdzorg, kinderopvang, sociaal-cultureel en maatschappelijk werk

Veiligheid Openbare veiligheidsdiensten (o.a. politie), defensie, beveiligingsdiensten

Overige diensten Overige zakelijke diensten, overig onderwijs, overige diensten

bouw kan plaatsvinden.
De beschikbaarheid van ruimte is per gemeente 
berekend als de totale oppervlakte (gemeten in 
vierkante kilometers) minus water bos en natuurlijk 
terrein.

Naast de dichtheid van economische activiteiten 
vormt ook rijtijdverlies als gevolg van files een 
rem op de geneigdheid van bedrijvigheid om zich 
op bepaalde locaties te vestigen. Ten behoeve van 
dit onderzoek is een indicator voor de filedruk 
opgesteld. De VerkeersInformatieDienst bepaalt de 
filedruk door het aantal kilometers file per minuut 
te tellen. Die informatie is omgezet in een maat voor 
filedruk, waarbij ook files in de omgeving werden 
meegewogen.

Het aantal hectares uitgegeven bedrijventerrein (de 
‘voorraad bedrijventerreinen’) en de hoeveelheid 
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terstond uitgeefbare bedrijventerreinen zijn beide 
berekend per duizend inwoners van 15 tot 65 jaar. 
Daarbij is aan de hectares zeehaventerrein een gewicht 
van 0.2 toegekend, omdat de gemiddelde hoeveelheid 
ruimte per arbeidsplaats op zeehaventerreinen 
ongeveer een factor vijf hoger is dan op standaard 
bedrijventerreinen. De gegevens zijn ontleend aan 
IBIS.
De voorraad kantoorruimte en de nieuwbouw van 
kantoorruimte in een recente periode zijn beide 
berekend per duizend inwoners van 15 tot 65 jaar. De 
gegevens voor de kantoorruimte zijn ontleend aan 
het kantorenbestand van Rudolf Bak.

Ligging en infrastructuur
De Europese ligging is de ligging ten opzichte 
van Europese economische zwaartepunten in 
het buitenland. Er is gebruik gemaakt van een 
zwaartekrachtmodel, waarbij de invloed van een 
buitenlandse regio binnen de EG (voor zover over 
de weg bereikbaar, dus bijvoorbeeld exclusief Groot-
Brittannië en Ierland) op een gemeente in Nederland 
wordt verondersteld positief samen te hangen met 
het Bruto Regionaal Product in die buitenlandse regio 
en negatief (omgekeerd evenredig) met de afstand 
tot die regio. Sommeren over de buitenlandse regio 
levert een score op de Europese ligging. De hoogste 
scores worden gerealiseerd in het zuidoosten van 
Nederland. 

Met de indicator agglomeratie-effecten wordt de 
ligging ten opzichte van nationale economische 
zwaartepunten bepaald. De bijdrage van een gemeente 
j aan de agglomeratie-effecten van een gemeente i 
zijn evenredig met de bruto toegevoegde waarde in 
gemeente j en omgekeerd evenredig met de rijtijd 
tussen i en j. De som over de gemeenten j levert de 
totale agglomeratie-effecten voor gemeente i. Door uit 
te gaan van een gemiddelde rijtijd binnen gemeente 
i is daaraan de bijdrage van gemeente i aan de eigen 
score op de agglomeratie-effecten aan toegevoegd. 
Hoge scores resulteren voor de grootstedelijke 
regio’s in Nederland (vooral Amsterdam, Den Haag 
en Rotterdam). De agglomeratie-effecten nemen 
af naarmate de afstand tot die grootstedelijke 
agglomeraties toeneemt. 
De nationale ligging wordt bepaald als de gemiddelde 
rijtijd vanuit een gemeente tot de inwoners en 
arbeidsplaatsen in alle andere gemeenten in 
Nederland. Uiteraard is deze score gunstiger 
naarmate de gemiddelde rijtijd groter is. De hoogste 
score resulteert voor Utrecht. Naarmate de afstand 
tot Utrecht toeneemt, wordt de score op de nationale 
ligging lager.

Naast agglomeratie-effecten op Europees niveau (zie 
‘Europese ligging’) en nationaal niveau (‘agglomeratie-
effecten’) is er ook sprake van agglomeratie-effecten 
op regionaal niveau. Binnen regio’s nemen vooral 
steden voor veel typen economische activiteiten een 

‘regionale centrumfunctie’ in. De centrumfunctie 
is berekend als de dichtheid in de gemeente ten 
opzichte van de dichtheid in de regionale omgeving. 
De dichtheid wordt gemeten als het aantal 
arbeidsplaatsen en inwoners per vierkante kilometer1. 
De dichtheid ‘in de regionale omgeving’ wordt bepaald 
als een potentiaalscore binnen een afstand van dertig 
kilometer, waarbij de bijdrage aan de potentiaalscore 
recht evenredig afneemt met de afstand.   

De bereikbaarheid per trein kan voor sommige typen 
economische sectoren een vestigingsreden zijn (naast 
ander locatiefactoren). Het is zeer complex om een 
goede indicator voor de bereikbaarheid er trein vast 
te stellen. Hier is gekozen voor een samengestelde 
indicator, die per gemeente bestaat uit de volgende 
bestanddelen:

De gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde •	
NS-station voor werknemers in een 
gemeente
De gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde •	
IC-station voor werknemers in een 
gemeente
Het percentage van de inwoners van een •	
gemeente dat reizen over meer dan dertig 
kilometer aflegt met de trein
Idem, maar dan exclusief reizen om •	
studieredenen

Daarnaast is de ligging aan het wegennet bepaald. 
Naast de ligging op Europees, nationaal en regionaal 
niveau kan een gunstige ligging ten opzichte van 
het (hoofd)wegennet een extra stimulans vormen 
voor het vestigen van een bedrijf. Bij het bepalen 
van de score voor agglomeratie-effecten en de 
nationale ligging speelt een gunstige aansluiting 
op het hoofdwegennet al een rol, omdat daardoor 
locaties in het land gemiddeld sneller bereikbaar 
zijn. De extra impuls van een gunstige ligging aan 
het hoofdwegennet op regionaal niveau bestaat 
eruit dat sprake is van een concurrentievoordeel op 
ten opzichte van andere gemeenten in de omgeving. 
De ligging aan het hoofdwegennet is bepaald door 
de gemiddelde rijtijd van de bedrijvigheid in een 
gemeente tot de dichtstbijzijnde aansluiting op het 
hoofdwegennet als index uit te drukken van die rijtijd 
in gemeenten binnen een straal van dertig kilometer 
van de gemeente (als potentiaalscore, met een met de 
afstand afnemende bijdrage aan de score). 

Arbeidsmarkt
Per type bedrijvigheid (materiaalgeoriënteerd, 
informatiegeoriënteerd en personengeoriënteerd) 
zijn vijf indicatoren voor de arbeidsmarkt opgesteld. 

1 Voor gemeenten met grote zeehaventerreinen, zo-
als Rotterdam, is nog gecorrigeerd voor het feit dat 
daar gevestigde typen bedrijvigheid veel ruimte 
per arbeidsplaats vergt. Anders zou de dichtheid 
in gemeenten met veel zeehaventerrein worden 
onderschat.
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Daarbij is geredeneerd vanuit de bedrijven en 
instellingen in een gebied. Naast het eigen gebied kan 
personeel ook uit omliggende gebieden komen. Er is 
daarom gewerkt met zogenaamde potentiaalscores, 
waarbij niet alleen het eigen gebied meeweegt, 
maar ook omliggende gebieden. Bij het bepalen 
van de indicatoren voor de arbeidsmarkt spelen 
twee factoren een rol. Ten eerste is de omvang van 
de arbeidsmarkt van belang en ten tweede is de 
kwaliteit van de beroepsbevolking (gemeten via het 
opleidingsniveau) van belang. Het opleidingsniveau 
namelijk een belangrijke verklarende factor voor 
regionale verschillen in het aantal arbeidsplaatsen.

De bruto participatiegraad voor laag en middelbaar 
opgeleiden is berekend als het aantal personen dat 
behoort tot de beroepsbevolking (werkzamen of actief 
op zoek naar werk) als percentage van het aantal 
inwoners van 15 tot 65 jaar. Daarbij is gebruik gemaakt 
van potentiaalscores, waarbij gemeenten binnen een 
rijtijd van twintig minuten meewegen bij het bepalen 
van de score voor een gemeente (met een omgekeerd 
evenredig met de afstand afnemende invloed). De 
grens van twintig minuten is gekozen omdat negentig 
procent van degenen met een opleiding op laag of 
middelbaar niveau een rijtijd tot het werk van twintig 
minuten of minder heeft. 

De bruto participatiegraad voor hoogopgeleiden 
(op HBO- en wetenschappelijk niveau) is berekend 
als het aantal personen dat behoort tot de 
beroepsbevolking (werkzamen of actief op zoek 
naar werk) als percentage van het aantal inwoners 
van 15 tot 65 jaar. Daarbij is gebruik gemaakt van 
potentiaalscores, waarbij gemeenten binnen een 
rijtijd van dertig minuten meewegen bij het bepalen 
van de score voor een gemeente (met een omgekeerd 
evenredig met de afstand afnemende invloed). De 
grens van dertig minuten is gekozen omdat negentig 
procent van degenen met een opleiding op hoog of 
wetenschappelijk niveau een rijtijd tot het werk van 
dertig minuten of minder heeft. 

Het aantal studenten (bepaald op basis van hun 
woonplaats) op HBO- of universitair niveau is bepaald 
als potentiaalscore (met een maximale rijtijd van 
hoogstens twintig minuten). Het opnemen van deze 
indicator dient twee doelen. Ten eerste vormen 
studenten een potentiële bron van hoogopgeleide 
instromers op de arbeidsmarkt. Hoewel zij meer 
dan gemiddeld geneigd zijn om na hun afstuderen 
om werkredenen te verhuizen, prefereren zij 
overwegend toch om niet te verhuizen als er ook 
geschikt werk beschikbaar is in de buurt van hun 
woonplaats op het moment van afstuderen (dat 
geldt met name voor HBO’ers). Daarnaast zal de 
participatiegraad voor hoogopgeleiden, alle andere 
omstandigheden gelijk veronderstellend, lager zijn 
in gebieden met veel hoger onderwijs (met name in 
gebieden met een universiteit) omdat een aanzienlijk 

deel van de 18- tot 25-jarigen niet beschikbaar is voor 
de arbeidsmarkt. Door het aantal studenten op te 
nemen als indicator wordt daarvoor gecompenseerd. 

De nabijheid van kenniswerkers is berekend als het 
aantal wetenschappelijk opgeleiden (met een gewicht 
van twee) en hoogopgeleiden (op HBO-niveau) per 
duizend inwoners van 15 tot 65 jaar. Dit is berekend 
als potentiaalscore, waarbij gemeenten binnen een 
rijtijd van dertig minuten meewegen bij het bepalen 
van de score voor een gemeente (met een omgekeerd 
evenredig met de afstand afnemende invloed). De 
grens van dertig minuten is gekozen omdat negentig 
procent van degenen met een opleiding op hoog of 
wetenschappelijk niveau een rijtijd tot het werk van 
dertig minuten of minder heeft. 
   
Het gemiddeld opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking, berekend als potentiaalscore. De 
grens is gesteld op 25 minuten. De opleidingsindex 
is berekend als een gewogen gemiddelde van het 
opleidingsniveau van de beroepsbevolking met als 
gewichten 0, 1, 2, 3 en 4 voor respectievelijk opgeleiden 
op basis, laag, middelbaar, hoog en wetenschappelijk 
niveau. 

De migratieratio is bepaald als de inkomende 
gedeeld door de uitgaande migratie voor degenen van 
18 tot 50 jaar met een verhuisafstand van minstens 
35 kilometer. Boven die afstand vinden verhuizingen 
overwegend plaats om redenen als werk en studie. 
De ratio geeft daarmee de aantrekkelijkheid van 
een gebied om te gaan wonen om werkredenen 
aan. Bewust is gekozen voor de leeftijdscategorie 18 
tot 50 jaar. Over die termijn bestaat namelijk vrij 
grote zekerheid dat degenen die om studieredenen 
in een gemeente zijn gaan wonen daarna ook in die 
gemeente blijven wonen. Zo verlaten veel mensen die 
in bijvoorbeeld Groningen of Maastricht zijn gaan 
wonen om studieredenen de stad in de jaren nadat 
zij zijn afgestudeerd. Voor steden als Amsterdam en 
Utrecht geldt dat in mindere mate.

Woon- en leefmilieu
Bij de berekening van de nabijheid natuur is natuur 
beschouwd het aantal hectares bos en de hoeveelheid 
open natuurlijk terrein. Dat is bepaald als percentage 
van het totale landoppervlak. Vervolgens zijn 
potentiaalscores bepaald, waarbij alle gemeenten 
binnen een afstand van 20 kilometer bijdragen bij aan 
de score van een gemeente, met een invloed die recht 
evenredig afneemt met de rijtijd. 

De waardering leefomgeving is door het Planbureau 
voor de Leefomgeving berekend. Het is een 
rapportcijfer voor de ‘beleving’ van het landschap, op 
basis van onderzoek van Alterra, een kennisinstituut 
van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. 
Het cijfer is samengesteld uit de aanwezigheid van 
positieve en negatieve landschapskenmerken en de 
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beoordeling hiervan door de eigen inwoners. Positieve 
kenmerken zijn bijvoorbeeld bossen, wateroevers, 
monumentale gebouwen en een glooiend landschap. 
Negatieve kenmerken zijn ‘horizonsvervuiling’ 
veroorzaakt door onder meer hoogspanningsmasten 
en bedrijventerreinen, windturbines en kassen. 
Alleen het landschap buiten de bebouwde kom is 
beoordeeld. De nabijheid van stedelijk gebied telt wel 
mee als negatief kenmerk. De onderzoekers vroegen 
aan 4.500 Nederlanders om hun eigen woonomgeving 
te beoordelen. Deze oordelen zijn meegenomen in de 
weging van de typen landschap.

De concentratie monumentale gebouwen is 
gebaseerd op de door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed opgezette Rijksmonumenten Dataset. Daarin 
staat de locatie van alle rijksmonumenten. In totaal 
zijn er bijna 60 duizend objecten als rijksmonument 
aangewezen. Ruim 36 duizend daarvan zijn woningen. 
De indicator is per gemeente bepaald door het aantal 
woningen die als rijksmonument zijn aangewezen te 
berekenen per hectare woonbebouwing.

Om de nabijheid onderwijs te bepalen, is beoordeeld 
hoe dicht inwoners in de buurt van middelbare 
scholen wonen, en daarbij uit minstens twee scholen 
kunnen kiezen. Gelet is op de breedte van het aanbod, 
van vmbo tot vwo, het aantal scholen in de omgeving 
en de omvang. Ook is de afstand tot mbo (ROC’s), 
hogescholen en universiteiten meegewogen. 
Per type onderwijs zijn de scores als volgt berekend:

Voor het voortgezet onderwijs zijn de locaties •	
van de onderwijsinstellingen bekend. Ook is 
bekend welke typen onderwijs daar worden 
aangeboden. Daarbij is een onderscheid 
gemaakt tussen vmbo basis, vmbo kader, 
vmbo theoretisch/gemengd, havo en vwo. Per 
inwoner is bepaald hoe groot de afstand is 
tot de dichtstbijzijnde twee scholen waar een 
bepaald type onderwijs wordt aangeboden, 
gewogen met het aantal leerlingen per type 
per school. (Dat kan eventueel betrekking 
hebben op slechts twee scholen, indien op 
die beide scholen alle vijf typen onderwijs 
worden aangeboden. Is dat niet het geval dan 
kan het om meer scholen gaan, theoretisch 
zelfs om tien verschillende scholen.) De 
afstand voor de tien verschillende scores 
wordt gemiddeld. Uiteraard is de score 
gunstiger indien de gemiddelde afstand lager 
is. Voor elke gemeente wordt de gemiddelde 
score bepaald als gewogen score, op basis 
van het aantal inwoners van 12 tot 18 jaar per 
viercijferig postcodegebied.
Ook de locaties van de ROC’s (mbo-onderwijs) •	
zijn bekend. Hierbij is de gemiddelde afstand 
tot de drie dichtstbijzijnde ROC-instellingen 
bepaald. Voor elke gemeente wordt de 
gemiddelde score bepaald als gewogen score, 
op basis van het aantal inwoners van 16 tot 

20 jaar per viercijferig postcodegebied.  
De nabijheid van hoger onderwijs is bepaald •	
als een potentiaalscore, namelijk het aantal 
studenten bij hbo- en wo-instellingen met een 
met de rijtijd tot een gemeente afnemende 
bijdrage (de bijdrage is op tien minuten 
rijtijd gehalveerd). Deze potentiaalscore 
wordt bepaald per inwoner.

De drie scores zijn omgezet in z-scores, zodat de scores 
onderling vergelijkbaar zijn. Alle jongeren volgen 
middelbaar onderwijs, ongeveer de helft volgt een 
mbo-opleiding en ruim 30% volgt een opleiding op 
hoog niveau (universiteit of hbo), waarbij overigens 
aanzienlijk meer wordt gekozen voor verhuizing 
dan op mbo-niveau. Als gewichten bij het bepalen 
van de totaalscores voor de nabijheid van onderwijs 
zijn daarom de gewichten vier (voor voortgezet 
onderwijs), twee (voor mbo-opleidingen) en één (voor 
hoger onderwijs) vastgesteld. Op basis daarvan wordt 
een totaalscore bepaald. 

Bij de nabijheid medische zorg zijn drie typen 
ziekenhuizen onderscheiden: een ‘hiërarchie’ van laag 
naar hoog van respectievelijk ‘kleine’ ziekenhuizen 
(minder dan 500 bedden), ‘grote’ ziekenhuizen 
(minstens 500 bedden) en academische ziekenhuizen. 
Tevens is rekening gehouden met de nabijheid van 
een buitenpolikliniek. Per type ziekenhuis is de 
rijtijd tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis van dat type 
bepaald. Wanneer een ziekenhuis dat hoger scoort in 
de hiërarchie dichterbij ligt dan een ziekenhuis dat 
lager scoort in de hiërarchie, geldt voor dat ziekenhuis 
van lagere hiërarchie de rijtijd van het ziekenhuis 
dat hoger staat in de hiërarchie. Dus dan geldt dat, 
wanneer van alle ziekenhuizen een academisch 
ziekenhuis het dichtstbijzijnde ziekenhuis is, die 
rijtijd ook geldt voor grote ziekenhuizen en kleine 
ziekenhuizen. Als een groot ziekenhuis dichterbij ligt 
dan klein ziekenhuis (maar tevens dichterbij dan een 
academisch ziekenhuis), geldt de rijtijd tot het grote 
ziekenhuis ook voor het kleine ziekenhuis, maar is 
die rijtijd lager dan tot het academisch ziekenhuis, 
enzovoorts. Alle berekeningen zijn uitgevoerd op 
het niveau van viercijferige postcodegebieden en 
vervolgens zijn totaalscores per gemeente bepaald.
De totaalscore is bepaald als een gewogen score, met 
als gewichten voor de buitenpolikliniek, het kleine, 
grote en academische ziekenhuis respectievelijk 1/8, 
1/4, 1/2 en 1/8. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende 
voor alle inwoners per gemeente de gemiddelde 
afstand tot een basisschool, een kinderdagverblijf 
en buitenschoolse opvang. Dit werd verwerkt tot 
één maat: de nabijheid kindervoorzieningen. Deze 
indicator is vooral van belang voor gezinnen met jonge 
kinderen (terwijl nabijheid onderwijs meer van belang 
is voor gezinnen met oudere kinderen). De scores 
op de drie aspecten (basisschool, kinderdagverblijf, 
naschoolse opvang) zijn alle omgezet in z-scores, 
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zodat zij onderling vergelijkbaar zijn. De totaalscore 
is dan het ongewogen gemiddelde van de drie scores.

De nabijheid van cultuur is bepaald als een 
‘potentiaalscore’. Alle gemeenten binnen een rijtijd 
van 20 minuten dragen bij aan de score van een 
gemeente, met een invloed die recht evenredig 
afneemt met de rijtijd. Tot ‘cultuur’ zijn gerekend:

Beoefening van podiumkunst•	
Producenten van podiumkunsten•	
Beoefening van scheppende kunst•	
Theaters, schouwburgen en •	
concertgebouwen
Vertoning van films•	
Evenementenhallen•	
Dienstverlening t.b.v. kunstbeoefening en •	
organisatie van evenementen
Kunstuitleencentra•	
Overige culturele uitleencentra en openbare •	
archieven
Kunstgalerieën en –expositieruimten•	
Musea•	

De nabijheid van cafés is bepaald als een 
‘potentiaalscore’. Alle gemeenten binnen een rijtijd 
van 20 minuten dragen bij aan de score van een 
gemeente, met een invloed die recht evenredig 
afneemt met de rijtijd. 

De nabijheid van restaurants is bepaald als een 
‘potentiaalscore’. Alle gemeenten binnen een rijtijd 
van 20 minuten dragen bij aan de score van een 
gemeente, met een invloed die recht evenredig 
afneemt met de rijtijd. 

Door Bureau Louter een selectie gemaakt van 5-cijferige 
sbi-codes binnen de detailhandel die als ‘luxe winkels’ 
aangemerkt kunnen worden. Daarvoor is het aantal 
arbeidsplaatsen per inwoner bepaald. Dat resulteerde 
in de nabijheid luxe detailhandel

Het thema’s Woon- en leefmilieu bestaat uit diverse 
indicatoren. Om de grote lijnen sneller te herkennen 
is, met behulp van factoranalyse, het aantal indicatoren 
teruggebracht tot een kleiner aantal factoren (zie de 
tabel). De weergegeven scores in tabel 4 geven aan hoe 
sterk het verband is tussen een indicator en de ‘factor’ 

waartoe die indicator behoort. De score kan minimaal 
-1 zijn (een perfecte negatieve samenhang tussen 
indicator en factor) en maximaal +1 (een perfecte 
positieve samenhang tussen indicator en factor). Uit 
het oogpunt van overzichtelijkheid zijn in de tabellen 
slechts de hoogste scores aangegeven. Daaruit wordt 
duidelijk welke indicatoren vooral kenmerkend zijn 
voor de onderscheiden factoren.

De factoranalyse voor woon- en leefmilieu resulteert 
in vier factoren. ‘Voorzieningen’ representeert de 
nabijheid van een breed pakket aan voorzieningen. 
Daarnaast is er een factor die samenhangt met 
een fraaie natuurlijke omgeving. Op ‘Uitgaan’ 
scoren indicatoren hoog die representatief zijn 
voor vrijetijdsactiviteiten. Tenslotte is er een factor 
‘Ambiance’ waarop indicatoren als een concentratie 
van monumentale gebouwen (veelal een historische 
binnenstad) en de nabijheid van cultuur hoog scoren. 

Demografie
Het relatief geboortecijfer, het relatief sterftecijfer 
en het migratiesaldo zijn alle berekend per duizend 
inwoners, als gemiddelde over de drie meest recent 
beschikbare jaren. Het aantal woningen is de 
procentuele ontwikkeling van het aantal woningen in 
een gemeente in de afgelopen drie jaar.

Welvaart
Het besteedbaar inkomen is zowel berekend per 
inwoner als per huishouden. De gegevens zijn 
ontleend aan het CBS. Gegevens over de bruto 
participatiegraad (het aantal inwoners van een 
gebied met werk of op zoek naar werk per inwoner 
van 15 tot 65 jaar) en de netto participatiegraad 
(het aantal werkzame inwoners in een gebied 
per inwoner van 15 tot 65 jaar) zijn ontleend aan 
de Enquête BeroepsBevolking (EBB) van het CBS. 
Er is gewerkt met driejaars gemiddelden om de 
statistische betrouwbaarheid op te voeren. Het 
percentage werklozen is berekend als het aantal 
niet-werkzame werkzoekenden als percentage van 
de beroepsbevolking. Gegevens over het aantal 
niet-werkende werkzoekenden komen van UWV 
WERKbedrijf. Er is gewerkt met jaargemiddelden. 
De omvang van de beroepsbevolking is bepaald aan 

Tabel 4 Factorladingen Woon- en leefmilieu
Factoren

Indicator Woon- en leefmilieu Voorzieningen Natuur Uitgaan Ambiance

Nabijheid natuur 0,87

Waardering leefomgeving 0,88

Concentratie monumentale gebouwen 0,77

Nabijheid onderwijs 0,87

Nabijheid medische zorg 0,87

Nabijheid kindervoorzieningen 0,83

Nabijheid cultuur 0,69

Nabijheid cafés 0,56

Nabijheid restaurants 0,64
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de hand van gegevens uit de EBB. Bepaald is het 
percentage werklozen onder laag/middelbaar 
opgeleiden en het percentage werklozen onder 
hoog opgeleiden. Gegevens over het percentage van 
de 15- tot 65-jarigen met een bijstandsuitkering zijn 
ook ontleend aan het CBS.

Het bepalen van totaalscores per thema
Elk van de zeven thema’s bestaat uit meerdere 
indicatoren. De scores op die indicatoren zijn 
alle uitgedrukt als z-scores. Ze zijn dus onderling 
vergelijkbaar. Om tot een totaalscore per thema te 
komen, moeten aan de verschillende indicatoren per 
thema gewichten worden toegekend. Dat is als volgt 
gebeurd.
Voor de thema’s economie, demografie en welvaart 
is de score bepaald als het ongewogen gemiddelde 
van de indicatoren. De score voor het thema woon- en 
leefmilieu is berekend als het ongewogen gemiddelde 
van de factorscores. Bij ligging en infrastructuur 
zijn de gewichten voornamelijk bepaald op grond 
van hun relatieve belang in een door Bureau louter 
ontwikkeld Benchmarkmodel. Aan agglomeratie-
effecten en regionale centrumfunctie is een 
gewicht van 0.3 toegekend en elke van de overige 
vier indicatoren een gewicht van 0.1. Bij ruimte 
voor ondernemen is aan ruimte-intensiteit een 
gewicht van 0.4 toegekend. De drie indicatoren die 
samenhangen met bedrijventerreinen hebben elk een 
gewicht van 0.1 gekregen (bij elkaar dus een gewicht 
van 0.3 voor bedrijventerreinen). De gewichtenset 
voor het thema arbeidsmarkt tenslotte is gelaagd 
opgebouwd. ‘Techniek’, ‘economisch’ en ‘verzorgend’ 
nemen elk een gewicht van 0.3 voor hun rekening. 
De migratieratio krijgt de overblijvende 0.1. Binnen 
de drie richtingen zijn aan participatie hoog opgeleid, 
participatiegraad laag/middelbaar, gemiddeld 
opleidingsniveau, nabijheid kenniswerkers en 
studenten gewichten toegekend van respectievelijk 
0.25, 0.25, 0.2, 0.2 en 0.1. In totaal is het gewicht voor 
bijvoorbeeld ‘participatie techniek, laag middelbaar’ 
dus gelijk aan 0.3 * 0.25 = 0.075. 
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