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Geen goed medicijn zonder 
een goede diagnose 



Introductie 

 Rabobank Nederland (2005-2009) 

 Ruimtelijk en regionaal-economisch onderzoek 

 Begeleiden van visie- en strategieontwikkeling 

 Opdrachten voor alle onderdelen van de Rabogroep, 
maar vooral lokale banken 

 

 Ecorys Nederland (2009-2011) 

 Vergelijkbare opdrachten, maar ook economische 
effectstudies  (MKBA’s, MCA’s, EEA’s, REES, etc.)      
en beleidsevaluaties 

 Vooral opdrachten voor overheden: Gemeenten, 
Provincies, Ministeries en Europese Commissie 

 

 Roots Beleidsadvies (2011-heden) 

 Breed producten- en dienstenpakket op het snijvlak 
van ruimte, economie en vastgoed; ook i.s.m. partners 

 Thema’s: stedelijke economie en werklocaties, 
plattelandsontwikkeling en (glas)tuinbouw en 
beleidsevaluaties 



Rabobank Nederland 



LISA nieuws,  
november 2007 



Gebruik van LISA-
cijfers  
De onderzoekers van de Rabobank maken veel gebruik van de LISA-
gegevens zoals die zijn opgenomen in de monitoren van ABF, zoals 
de Vastgoed Monitor, waar ontwikkelingen in werkgelegenheid per 
gemeente in de tijd te volgen zijn in relatie met andere ruimtelijk 
economische grootheden.  

 

Wanneer er behoefte ontstaat aan meer informatie, bijv. voor een 
indeling naar grootteklasse van de bedrijven, wanneer men wil 
inzoomen binnen een gemeente, of wanneer een combinatie van 
specifieke bedrijfsactiviteiten nodig is, zoals bij recreatie en toerisme, 
vormen de gedetailleerde LISA-gegevens een oplossing. De Rabobank 
koopt deze specifieke reeksen bij I&O Research te Enschede, het 
primaire verkoopkanaal van LISA-gegevens.  

 

De regionaal onderzoekers van de Rabobank zijn goed te spreken 
over de serviceverlening rond LISA, zowel door ABF als door I&O 
Research. 

 

 



Toepassingen 

 Als onderdeel van een economische 
thermometer: werkgelegenheids-
groei en kracht productiestructuur 

 

 Analyse van regionaal-economische 
structuur: SWOT regionale economie 

 

 Benchmarkanalyse op sectorniveau: 
maakindustrie, logistiek, toerisme en 
recreatie, retail, creatieve industrie,  
zakelijke dienstverlening, zorg, etc. 

 

 Als basis voor prognoses van de 
werkgelegenheidsontwikkeling in 
regio’s 

 

 

 

 

Economisch presteren regio’s, 2004 

Prognose werkgelegenheidsgroei 
volgens TM-scenario, 2005-2015 



Benchmarkanalyse 

 Toegevoegde waarde (stichting) 
LISA het meest evident 

 

 Achterliggende vragen:  
 Analyse concurrentiekracht: hoe 

presteert sector X in ons gebied 
t.o.v. die in andere gebieden? 

 Analyse ruimtelijke specialisatie: in 
welke sector blinkt de regio uit en 
hoe ontwikkelt die sector zich? 

 

 Meten is weten? 
 Wordt de data in elke regio op 

dezelfde manier verzameld? 

 Worden in elke regio dezelfde 
definities gehanteerd? 

 Aandacht voor afbakening! 
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Ecorys Nederland 



Toepassingen 

 Gebruik van LISA-data, maar 
vaak ook onderliggende 
regionale bestanden 

 

 Toepassingen: 
 Sociaal-economische schets: analyse 

productiestructuur, shift-and-share 
analyse, MKB/grootbedrijf, etc. 

 Analyse van de ontwikkeling van 
specifieke clusters 

 Monitoring van economische 
ontwikkelingen 

 

 Minder onderzoek, meer advies 
 Nut en noodzaak van cijfers/data 

 Effectanalyse vaak o.b.v. specifiek 
(aanvullend) onderzoek c.q. 
verzameling van gegevens 

 

 

 

 

 

 

Werkgelegenheid in het cluster logistiek en 
distributie, 2009 

Ontwikkeling detailhandel en horeca naar 
gebied, 2000-2009 

Logistiek en distributie
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Roots Beleidsadvies 



Toepassingen 

 Actieprogramma voor bedrijven-
terrein Schieoevers 

 Concretiseren van doelstellingen in 
actieprogramma en prognosticeren 
werkgelegenheidsontwikkeling 

 

 Tuinbouwvisie Bommelerwaard 

 Duiden van belang tuinbouw in 
regionale economie 

 

 Economische Verkenning  
Rotterdam 2013 

 Duiden van de digitalisering van de 
economie: welke sectoren/branches 
groeien en welke krimpen? 

 

 Economische Agenda Venlo e.o. 

 Analyse productiestructuur 

 Benchmarkanalyse speerpuntsectoren 

 

 

 

 

Werkgelegenheidsontwikkeling in bezoek-
functies van de binnenstad, 1993-2012 

Prognose tot 2020 m.b.v. RES-model, 2012 



Economische Agenda 
Regio Venlo 

Werkgelegenheidsontwikkeling in de 
detailhandel en horeca, 2007-2011 

Werkgelegenheidsstructuur, 2011  Analyse productiestructuur 

 

 Analyse specifieke ontwikkeling 
speerpuntsectoren 
 Agrofood 

 Maakindustrie 

 Logistiek 

 Consumentendiensten 

 

 Dilemma’s 
 Ontwikkeling van de landbouw in de 

periode 2002-2012 

 Ontwikkeling van werkgelegenheid in 
grensregio’s: beschikbaarheid van 
data, definitieverschillen, etc. 

 

 Project waarbij cijfers ‘slechts’ het 
vertrekpunt zijn 
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Discussie 

De (eventuele) verschillen 
die ontstaan door de data-

verzameling in verschillende 
regio’s zijn verwaarloosbaar 



Discussie 

Analyse van LISA- 
gegevens is niet voor 
iedereen weggelegd 



Discussie 

LISA-cijfers zijn 
noodzakelijk voor een goed 
begrip van de ontwikkeling 
van de regionale economie 



Discussie 

Voor een goed 
beleidsadvies is gedegen 

beleidsonderzoek een must 


