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Beste	deelnemers,	
Bedankt voor jullie inzet, bevlogenheid en creativiteit.  

 
Beelden zeggen vaak meer dan woorden. 

 
De foto’s in dit verslag geven een goede indruk van de sfeer en het werk dat 
is geleverd tijdens de KVK Toekomstverkenning op 10 december in Noord-
Beveland. 

 
Samen met ondernemers, gemeenteambtenaren, bestuurders en KVK zijn we 
aan het werk gegaan.  

Op basis van KVK Regiodata hebben we naar de toekomst gekeken en trends 
benoemd, kansen en bedreigingen in kaart gebracht.  

 
We hebben samengewerkt aan versterking van de regio en inzicht gekregen in 
profilering en onderscheidend vermogen.   

Een toekomstverkenning is maatwerk. Jullie regio en jullie gemeente stond 
centraal. 


 

 

Gedurende de sessie hebben we op een ontwerpende manier 
gebrainstormd over op welke economisch speerpunten we gaan inzetten 
om Noord-Beveland krachtig te positioneren. 

 
Minder praten, meer doen!  
 
De ontwerptafels zijn gemaakt om betere gesprekken te voeren.  
We werkten in ‘co-design’. Verschillende belanghebbenden deden mee en 
we mobiliseerden maximale kennis, denkkracht en creativiteit. Samen 
onderzochten we de economische kansen die de toekomst biedt: 
praktisch, oplossend en door te proberen. Meer ‘plan van aanpak’ dan 
beleidsplan. 
 
Door jullie creativiteit en relevante kennis ontstond er een 
ontmoeting van belangen die zijn uitgemond in concrete actiepunten.  
 
Wij zijn benieuwd naar het vervolg! 
  
Mede namens het hele team KVK en Regio 





Op	welke	drie	economische	speerpunten	werken	de	
ondernemers	en	de	gemeente	Noord-Beveland	

samen	in	2020? 



Toekomst	en	regio	in	beeld	–	Laura	van	Klink	



TOEKOMST	IS	AAN	DE		
REGIO	-	Video	



DE	TOEKOMST	IS	AAN	DE	REGIO	

Demografische	ontwikkeling	/	verstedelijking	
Mobiliteit	
Gezondheid	
Duurzame	/	circulaire	economie	
Klimaat	&	energie	
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KVK	Regiodata	
•  Benchmarktool 

Data op verschillende geografische niveaus 
met elkaar vergelijken (gemeenten, regio’s, 
provincies, Nederland).  

 
•  Indicatoren geclusterd in thema’s 

demografie, economie en omgeving 
onder andere CBS, Telos, Locatus en Lisa. 

•  KVK data uit het Handelsregister 
Structuur, dynamiek, starters, stoppers, 
groei. Aantallen per 1.000 inwoners 

De cijfers zijn relatief! Het is niet 
goed, het is niet slecht. Het is 

zoals het is! 



Noord-Beveland	versus	Terschelling	

    Noord-Beveland    Terschelling 

 
Inwoners   7.300      5.000  
Oppervlakte   120 km2     86 km2 



Context Noord-Beveland t.o.v. 
Terschelling 
Karakteristieken Demografie 
	
•  Vergrijzing is rode draad op Noord-Beveland, Terschelling én Zeeland
•  Beide gemeenten combineren laag cijfer binnenlandse vestiging 25 - 

34 met laag cijfer binnenlands vertrek 25 - 34
•  Weinig bijstandsuitkeringen maar op Terschelling wel relatief veel 

huishoudens met een laag inkomen
•  Weinig niet-westerse allochtonen
•  Sociaal-cultureel kapitaal ligt op Terschelling ver boven het 

Nederlands gemiddelde en op Noord-Beveland onder dit gemiddeld






Context Noord-Beveland t.o.v. 
Terschelling 
Karakteristieken Omgeving 
	
•  Op Noord-Beveland zie je een zeer grote groei van het aantal woningtransacties 

en op Terschelling een extreem lage groei
•  Weinig huurwoningen op beide eilanden
•  Weinig voorzieningen op beide eilanden
•  Terschelling heeft drie maal zoveel Rijksmonumenten dan Noord-Beveland
•  Fysieke omgeving scoort op Noord-Beveland veel lager dan op Terschelling. 
•  Qua veiligheid scoort Noord-Beveland hoger (op Terschelling veel 

drugsmisdrijven)







Context Noord-Beveland t.o.v. 
Terschelling 
Karakteristieken Economie 
	
•  Beide eilanden veel vestigingen en banen in de horeca
•  Noord-Beveland heeft daarnaast ook een grote agrarische sector
•  Op Terschelling is meer detailhandel dan op Noord-Beveland
•  Groei in de sectoren bouw en gezondheid op beide eilanden
•  Groot aandeel van de beroepsbevolking is tussen de 15 en 25 jaar op 

beide eilanden
•  Op Noord-Beveland is het aandeel vrouwen in de beroepsbevolking 

hoger dan op Terschelling






Wat	valt	op?	Hoofdvestigingen	en	zzp’ers	
	

140	

154	

97	

0	 20	 40	 60	 80	 100	 120	 140	 160	 180	

NOORD-BEVELAND	

TERSCHELLING	

ZEELAND	

Hoofdvestigingen	

83	

78	

59	

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	

NOORD-BEVELAND	

TERSCHELLING	

ZEELAND	

Zzp'ers	



Wat	valt	op?	Ontwikkeling	vestigingen	
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Wat	valt	op?	Ontwikkeling	zzp’ers	(groei)	
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Samengevat	
Noord-Beveland	en	Terschelling	hebben	een	aantal	overeenkomsten	

maar	ook	een	aantal	saillante	verschillen.		
	

Wat	kun	je	hiervan	leren	in	relatie	tot	de	vraag	wie	of	wat	je	als	
Noord-Beveland	zelf	wilt	zijn?	

	
Welke	trends	en	ontwikkelingen	zijn	belangrijk	voor	Noord-Beveland	

en	hoe	kun	je	hierop	inspelen?	
	

En	welke	drie	speerpunten	kun	je	dan	benoemen?	
	





Zelf aan de slag 

















HOOFDSTUK DIA MET EEN 
TITEL OVER TWEE REGELS 

Verken	de	toekomst,	
Versterk	de	regio.	

Bedankt! 


