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Inleiding

De gemeenten Zoetermeer, Zuidplas, Waddinxveen, Lansingerland en Bodegraven-Reeuwijk zijn samen met de provincie Zuid-Holland en VNO-NCW bezig om de concurrentiepositie van het 
gebied rondom de A12 te versterken. Van deze zogenoemde A12 Corridor wordt verwacht dat deze uit kan groeien tot logistieke hotspot. De deelnemende partijen (inclusief marktpartijen) 
hebben in 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met daarin onder andere de gezamenlijke ambitie om de regionale arbeidsmarkt en scholingsmogelijkheden te versterken. 

Om een goede rol te kunnen blijven spelen bij het verbeteren van het vestigingsklimaat is inzicht nodig in de kansen en ontwikkelmogelijkheden van de A12 Corridor. Dit rapport verschaft 
dit inzicht door middel van kwantitatieve analyses en interviews met ondernemingen binnen de corridor. Meer specifiek wordt het volgende in beeld gebracht: 1) de gevestigde bedrijven, 
specifieke niches en lokale ketens waarin zij opereren, 2) de lokale arbeidsmarkt – specifiek opleidingsaanbod – en de wensen van werkgevers en 3) de kansen en mogelijk 
handelingsperspectief voor de A12 Corridor. Daarnaast is van elk van de vijf bedrijventerreinen een factsheet met daarop de belangrijkste inzichten bijgevoegd. 

Dit rapport laat zien dat de A12 Corridor een sterke uitgangspositie heeft om de concurrentie op het gebied van logistieke corridors aan te gaan. De centrale ligging van de corridor is hierin 
cruciaal. Voor de meeste bedrijven is dit namelijk de voornaamste vestigingsfactor. Andere factoren zoals toegang tot talent, kennis of netwerken zijn hierin minder van belang en worden 
minder benut binnen de corridor. Dit kan een bedreiging voor de toekomst vormen: als de keuze van bedrijven om zich (te blijven) vestigen afhangt van een enkele vestigingsfactor zorgt dit 
ervoor dat een bedrijf - nadat de investeringen afgeschreven zijn - makkelijker overweegt om naar andere locaties te verhuizen. Dit geldt extra voor bedrijven waarbij het hoofdkantoor geen 
historische binding heeft met de regio. 

Een mogelijk handelingsperspectief voor de A12 Corridor richt zich dan ook op het breder ontwikkelen van het ecosysteem in en rondom de corridor. Hierbij is verdere aansluiting met 
kennis- en onderwijsinstellingen vooral kansrijk. De omvang van kennis- en onderwijsinstellingen is namelijk meer dan waar andere regio’s op kunnen bouwen. Hierbij kunnen deze kennis 
en onderwijsinstellingen niet alleen zorgen voor sterkere verspreiding van kennis en innovatie, maar zijn ze ook een bron voor talent voor de groeiende corridor. 

Het eerste deel van dit rapport richt zich op de vraagzijde, i.e. de aanwezige bedrijvigheid. Vervolgens wordt de aanbodzijde voor de corridor in beeld gebracht, i.e. het scholingsaanbod en 
de werkzoekende populatie. Daarna worden bovengenoemde conclusies verder onderbouwd en wordt het handelingsperspectief verder uitgewerkt. 
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Methode

• Dit onderzoek combineert kwantitatieve en kwalitatieve inzichten om meer zicht te geven op de aanwezige bedrijven op de A12 Corridor, wat er bij deze bedrijven speelt en welke 
arbeidsmarktvraag ze hebben. 

• Basis van het onderzoek is een interviewronde langs in totaal 21 organisaties. Bij het selecteren van de te interviewen bedrijven is gestreefd naar een gelijkmatige verdeling over de 
verschillende bedrijventerreinen. Daarnaast is er gestreefd om binnen elk terrein een gelijkmatige verdeling van kleine (<20 werknemers), middelgrote (20-50 werknemers) en grote 
ondernemingen (>50) te spreken. Daarnaast zijn er interviews afgenomen met parkmanagementorganisaties en nabijgelegen kennisinstellingen.

• Binnen deze interviews is gefocust op: 
• Innovaties binnen het bedrijf
• Ontwikkelingen in de sector en keten
• Samenwerking en regionale binding
• Kenmerken huidig personeel
• Personeelsbehoefte nu en in de toekomst
• Kansen en behoeften voor de A12 Corridor

• Interviewinzichten zijn aangevuld en verder onderbouwd door middel van data-analyse uit verschillende bronnen. Deze analyse is uitgesplitst in twee delen.
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Analyse vraagzijde
• Door middel van KvK en vastgoeddata is inzicht verschaft in de aanwezige 

bedrijvigheid, sectoren en niches
• Op basis van vacaturedata zijn de kenmerken van de arbeidsvraag in beeld 

gebracht.
• De ontwikkelingen omtrent de coronacrisis zijn bestudeerd door middel van 

vacaturedata en gegevens over de eerste ronde van de Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Analyse aanbodzijde
• Analyse van de aanbodkant van de arbeidsmarkt, waarbij uitgesplitst wordt in het 

aanbod binnen de werkloze beroepsbevolking en het aanbod van de huidige 
onderwijspopulatie. 

• Op basis van UWV data is inzicht verschaft in de werkloze beroepsbevolking
• DUO data is gebruikt om de huidige studentenpopulatie in de voor A12 Corridor

relevante opleidingen in beeld te brengen.



1. Overzicht	A12	Corridor

1) Prisma (Lansingerland); zichtlocatie aan de A12 en met 80 ha omvang en grote plots geschikt voor uiteenlopende logistieke functies, zoals transport, distributie en opslag. Het service-
en distributiecentrum van Hoogvliet is een nieuwe eyecatcher op dit terrein.

2) Bleizo (Zoetermeer-Lansingerland); dit bedrijventerrein wil een ondernemende locatie zijn voor hoogwaardige, innovatieve logistieke bedrijven en is naast goed bereikbaar via de weg 
ook ontsloten door het station Lansingerland-Zoetermeer. In de planvorming is het stationsgebied als specifieke ontwikkellocatie benoemd. Er is ruimte voor recreatie aan de 
noordzijde. Dit terrein is in ontwikkeling en onderverdeeld in een oostelijk en westelijk deel. Voor Bleizo-west wordt ten tijde van het onderzoek een gebiedsvisie voor opgesteld. 
Bleizo-oost is bijna uitgegeven en geschikt voor ondernemers in handel, logistiek, productie en distributie. 

3) Greenparc Bleiswijk/Klappolder (Lansingerland); dit bedrijventerrein is een terrein waar vroeger veilingen waren gevestigd en nu voornamelijk logistieke bedrijven. De kavels van de 
voormalige veilingen worden opnieuw uitgegeven. Het is privaat eigendom, er zijn twee VVE’s. Speciaal project is het realiseren van een railterminal.

4) Logistiekpark A12 (Waddinxveen); dit bedrijvenpark is een modern logistiek terrein waarbij rekening gehouden is met duurzame mogelijkheden. Het is een uitbreiding op Distripark
A12/Doelwijk en ligt in de kom van de A12 en de A20. Op dit bedrijventerrein is ruimte voor de ontwikkeling van agri-business. In ontwikkeling.

5) Distripark A12 - Doelwijk (Waddinxveen); dit is een groot bedrijventerrein met vooral landelijk opererende bedrijven die hier goed bereikbaar zijn vanuit de A12 en A20. Het wordt 
beschouwd als de logistieke hotspot van Waddinxveen en heeft een actief bedrijventerreinbeheer.

6) Groote Wetering – Broekvelden (Bodegraven-Reeuwijk); 30 ha groot terrein waar geen uitgeefbare kavels meer beschikbaar zijn. Recent ruimte geboden aan bovenlokale nieuwe 
vestigingen van logistieke bedrijven. Aanwezige bedrijven zijn een mix van productie en logistiek. Parkmanagement goed ingevoerd. Om in te spelen op aanwezige ruimtebehoefte 
intensiveren, o.a. door de hoogte in te gaan.

Naast deze zes bestaande bedrijventerreinen is een nieuw bedrijventerrein in ontwikkeling: Knibbelweg-Oost in Zevenhuizen (Zuidplas). Op dit terrein zijn er echter nog geen bedrijven 
gevestigd.

Onderzoek betreft vijf bedrijventerreinen
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Analyse	vraagzijde



Aanwezige	bedrijvigheid

Bijna 900 bedrijven actief binnen de Corridor

7 Bron:	vastgoeddata.nl	– peildatum	oktober	2020
*(Financiële)	holdings	zijn	niet	meegenomen	in	de	analyse.

• De A12 Corridor bestaat uit circa 750 bedrijven.* 
Groote Wetering/Broekvelden kent het grootste 
aantal bedrijven. Logistiekpark A12 het minste, 
omdat dit park nog in ontwikkeling is. 

• Om een globaal eerste beeld te geven zijn de 
bedrijven ingedeeld naar sector: binnen de 
corridor zit focus binnen de handel, logistiek en 
specialistische dienstverlening. Meer dan de helft 
van alle bedrijven is actief in een van deze 
sectoren. De aantallen bedrijven binnen deze 
sectoren is relatief gelijkmatig verdeeld over de 
verschillende parken.

• In de minder aanwezige sectoren zoals 
Landbouw, ICT en Industrie zijn sterkere 
verdelingen tussen de parken zichtbaar: 
Landbouwbedrijven zitten vooral op Klappolder 
en Logistiekpark A12, Prisma/Bleizo kent relatief 
veel industriële bedrijven en het gros van de ICT 
bedrijven is gevestigd op Groote 
Wetering/Broekvelden.

• Binnen de corridor zijn er verschilende terreinen 
nog in ontwikkeling, daartegenover lopen 
terreinen zoals Groote Wetering/Broekvelden 
tegen de grenzen van hun groei aan. 
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Arbeidsplaatsen

Veel arbeidsplaatsen binnen handel en vervoer en opslag

8
Bron:	vastgoeddata.nl	– peildatum	oktober	2020
*Dit	is	exclusief	ZZP’ers	of	eenmanszaken	die	op	een	van	de	terreinen	geregistreerd	staan.	Daarnaast	zijn	financiele	holdings zijn	meegenomen	in	de	analyse.	Holdings	met	meer	dan	10	
werknemers	hebben	de	sector	van	het	moederbedrijf	toegewezen	gekregen.		

• De A12 Corridor kent momenteel ~9.000 
arbeidsplaatsen.* In tegenstelling tot het aantal 
aanwezige bedrijven per bedrijventerrein is het aantal 
arbeidsplaatsen anders verdeeld: terreinen met 
minder bedrijven kennen relatief veel werknemers per 
bedrijf. 

• De sectoren Handel en Vervoer en opslag zijn samen 
verantwoordelijk voor ~8.000 van de 9.000 
arbeidsplaasten. 

• Verwacht wordt dat de komende jaren het aantal 
arbeidsplaatsen hard gaat groeien. Dit komt doordat 
een aantal grote partijen zich recent op de corridor 
hebben gevestigd. Ook zijn er een een aantal grote 
distributiecentra (zoals die van Ahold en Jumbo) 
waarvan het (toekomstige) werknemersaantal nog 
onbekend is.

• Vanuit de ondernemingen op de corridor komen nog 
weinig signalen dat er op korte tot middellange 
termijn veel arbeidsplaatsen verloren zullen gaan aan 
innovaties in automatisering of robotisering. Vooral in 
werk dat stuksverpakkingen betreft (o.a. orderpicken) 
zijn de innovaties nog niet dusdanig ver dat deze 
werknemers kunnen worden vervangen. Voor opslag 
en overslag van meer bulk is dit al wel het geval. 
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Verdieping:	Bedrijvigheid	Handel

Binnen de sector handel zijn verschillende subsectoren die verder inzicht geven in de 
aanwezige bedrijvigheid binnen de corridor. 

Handel in food
• Bedrijven binnen de groothandel in food zijn te vinden in vrijwel elk van de 

bedrijventerreinen. De grootste werkgevers hierin zijn Hoogvliet (Prisma/Bleizo), Lidl
(Logistiekpark A12) en Lekkerland Nederland (Distripark A12). 

• Opvallend is dat er binnen de foodsector een cluster is op Groote 
Wetering/Broekvelden dat zich centreert rondom het verwerken van zuivel en de 
productie en opslag van kaas. Hierin zitten onder andere bedrijven als Vergeer kaas, 
Vepo Cheese en Maaz Cheese (voorheen Fromagerie Europa). 

Handel in machines
• Binnen deze subsector zijn twee grote werkgevers actief: Isero IJzerwarengroep

(Logistiekpark A12) en Horticoop (Klappolder). 
• Binnen deze subsector is een klein cluster aan te wijzen van bedrijven op 

Prisma/Bleizo die zich specialiseren in de handel in apparatuur voor de medische 
industrie. Dit zijn o.a. Life Technologies Europe, Mediq Pharma Services en Perbio
Science Nederland. 

Handel in ICT-apparatuur
• Deze subsector bestaande uit technologie en softwareleveranciers zoals 

Computacenter, Tech Data Nederland (Groote Wetering/Broekvelden) en Hagemeyer
Nederland (Prisma/Bleizo).

• Dit zijn veelal vestigingen van grotere internationale concerns. 

Corridor kent clusters in Food en apparatuur voor medische industrie
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Verdieping:	Bedrijvigheid	Logistiek

• Binnen de corridor zijn een aantal grote (inter)nationale vervoersbedrijven gevestigd 
zoals Dachser op Distripark A12, Dijco en Getru Koelstransport op Klappolder en 
Steenbergen en STEF op Groote Wetering/Broekvelden. 

• Op Prisma/Bleizo zitten minder bedrijven die aan goederenvervoer doen. Hier zitten 
juist relatief veel bedrijven die in de opslag en overslag doen. Dit zijn onder andere 
Mediq Nederland, Drake & Farell en Premium Storage. 

• Binnen deze vervoersbedrijven zijn geen duidelijke clusters of niches aan te wijzen. Elk 
van de terreinen binnen de corridor heeft verschillende vervoersbedrijven zonder dat 
er specialisatie plaatsvindt naar een specifiek soort vervoersbedrijf.

• Een deel van de vervoersbedrijven geeft aan dat de goede ligging van de A12 Corridor
doorslaggevend is geweest voor het vestigen op een van de terreinen. Daarnaast is er 
een deel van de bedrijven die zich in het verleden op de terreinen heeft gevestigd 
vanwege de toen aanwezige omringende bedrijvigheid. Voorbeeld hiervan is 
Houweling en de in het verleden aanwezige bloemenveiling. 

Vervoer & Opslag bedrijven zitten verspreid over de gehele corridor
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Vraag naar arbeid

• In 2019 en 2020 zijn in totaal ~2.100 vacatures ontstaan 
op de A12 Corridor bedrijventerreinen. 

• Het aantal nieuwe vacatures per maand daalde in 2019 
met -73% tussen januari en december. 

• In 2020 stabiliseert het aantal vacatures per maand. Door 
de coronacrisis (vanaf maart 2020) is er een lichte daling 
te zien. De rest van het jaar schommelt het volume rond 
de 85 vacatures per maand.

• Ook uit de gevoerde interviews blijkt dat de schade van 
de coronacrisis tot nu toe beperkt is gebleven. In 
sommige gevallen is een (deel)markt weggevallen, maar 
vaak wordt dit gecompenseerd door grotere vraag in een 
andere markt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wegvallende 
vraag vanuit de horeca maar toenemende vraag vanuit 
de retail. 

• Door de komst van nieuwe grote bedrijven zoals Jumbo 
en Zalando zullen er in de nabije toekomst veel vacatures 
op Prisma/Bleizo en Klappolder worden geopend. 

• Logistiekpark A12 kent een klein aantal vacatures 
doordat dit park nog in ontwikkeling is en de meeste 
bedrijven daar pas recent zijn gevestigd. 

Aantal nieuwe vacatures op A12 bedrijventerreinen liep terug voor corona

11 Bron:	Jobdigger.	Data	vacatures beslaat januari 2019	tot	december 2020
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Vraag naar arbeid

• Op basis van de 
arbeidsmarktvraag in 2019 en 
2020 identificeren we de 
grootste beroepsklassen (deze 
beslaan 94% van alle 
vacatures).

• De grootste vraag gaat uit naar 
technisch personeel (24%), 
bedrijfseconomische beroepen 
(22%) en logistieke beroepen 
(22%).

• Meer dan een tiende van de 
vraag bestaat uit laders, lossers 
en vakkenvullers.

• Daarnaast is er een grote vraag 
naar monteurs in allerlei 
disciplines (machines, 
elektrotechniek en auto’s), 
gezamenlijk goed voor bijna een 
tiende.

Profiel van de arbeidsvraag A12 Corridor concentreert zich op logistiek

12 Bron:	Jobdigger.	Data	vacatures beslaat januari 2019	tot	december 2020	
*	Gebaseerd op	de	BRC	indeling van	het	UWV.
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Vraag naar arbeid

• De vier grootste sectoren op de 
A12 Corridor in termen van vraag 
naar arbeid zijn verantwoordelijk 
voor 76% van vacatures. 

• Het grootste aandeel binnen 
deze sectoren is voor vacatures 
met een technische achtergrond. 
In de groot- en detailhandel 
wordt veel commercieel talent 
gezocht. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld ook 
transportplanners en logistiek 
medewerkers

• De vraag naar ICT beroepen is 
relatief klein. Wel wordt verwacht 
dat binnen bedrijven die bezig 
zijn met innovaties op het gebied 
van automatisering dit zal 
toenemen.

Grote vraag naar technisch personeel ook in niet technische sectoren

13 Bron:	Jobdigger.	Data	vacatures beslaat januari 2019	tot	december 2020
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Vraag naar arbeid

Top 5 vraag per sector: concentratie in vraag naar logistieke beroepen

14 Bron:	Jobdigger.	Data	vacatures beslaat januari 2019	tot	december 2020

• Vestigingen in alle grote sectoren op de 
A12 Corridor leggen in vraag naar 
arbeid zwaartepunt op specifieke 
beroepen in de logistiek: planners, 
magazijnmedewerkers en chauffeurs.

• Alhoewel de grootste vraag is naar 
technische beroepen, komen deze 
beroepen niet in de top 5 van de 
specifieke sectoren. Deze vraag is meer 
verspreid over verschillende sectoren 
en gespecialiseerde beroepen, zoals 
elektriciens, automonteurs, 
machinemonteurs en productieleiders 
zijn per sector maar in beperkte mate 
nodig.
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Vraag naar arbeid

• De mediaan vacature op de A12 
Corridor is voor een functie waar 1-3 
jaar ervaring voor vereist is, op mbo 
niveau, waarschijnlijk fulltime met een 
vast contract.

• Er is vrijwel geen vraag naar 
wo geschoold personeel op de A12 
Corridor.

• Iets meer dan de helft van de 
aangeboden contracten is vast. 
Daarnaast zijn er relatief veel tijdelijke 
contracten die vervuld worden door 
arbeidsmigranten. Veel van dit soort 
contracten lopen via (in-house) 
uitzendbureaus. 

• Veel van de bedrijven die gebruikmaken 
van arbeidsmigranten geven aan dat het 
de voorkeur heeft om deze werknemers 
door te laten stromen naar een vast 
contract en een duurzame 
arbeidsrelatie op te bouwen.

Meeste vacatures op mbo-niveau en 1-3 jaar werkervaring

15 Bron:	Jobdigger.	Data	vacatures beslaat januari 2019	tot	december 2020
*Data	niet volledig voor alle	vacatures.	Sample	ervaring:	n=545.	Sample	type	contract:	n=723.	Sample	parttime/fulltime:	n=1.482
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Vraag naar arbeid

• Voor technici en beroepen in de logistiek volstaat in 
vrijwel alle gevallen een mbo kwalificatie.

• In commerciële beroepen wordt in de helft van de 
gevallen een hbo kwalificatie gevraagd.

• Bij functies in de ICT en in management is een hbo 
kwalificatie in driekwart van de vacatures een eis. 
Een wo kwalificatie wordt vrijwel nooit gevraagd.

• Verwacht wordt dat er binnen de technische en 
logistieke beroepen op de A12 Corridor niet zozeer 
een verschuiving plaats zal vinden naar een ander 
gevraagd opleidingsniveau. Er zijn al wel bedrijven 
die in de toekomst verwachten meer ICT’ers nodig 
te hebben, waardoor de arbeidsvraag naar 
personen met een hbo achtergrond zal toenemen. 

Vraag naar lager opgeleid personeel in enkele beroepsgroepen

16 Jobdigger.	Data	vacatures beslaat januari 2019	tot	december 2020
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Coronacrisis:	vraag naar arbeid

Vacatureverloop A12 gemeenten volgt landelijke trend, ook in logistiek
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17 *	Op	basis	van	de	BRC	indeling van	het	UWV.	Data	van	de	A12	gemeenten.	Bron:	Open	Match	Data	UWV,	bewerking:	Birch

• De huidige crisis heeft grote doorwerking op economie en 
maatschappij. Echter lijkt de gemeenten aan de A12 Corridor 
niet onevenredig hard te zijn getroffen ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde. Het vacatureverloop sinds de start van 
de crisis op de corridor volgt de landelijke trend. 

• Ter verdieping is er ook gekeken naar het vacatureverloop 
voor logistieke beroepen, hiervoor selecteren we een aantal 
beroepsgroepen*:
• Bedieners mobiele machines
• Buschauffeurs en trambestuurders
• Chauffeurs auto’s, taxi’s en bestelwagens
• Vrachtwagenchauffeurs
• Laders, lossers en vakkenvullers
• Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers
• Transportplanners en logistiek medewerkers
• Managers logistiek

• IJkpunt (index) is de start van de coronacrisis, met als datum 
17 maart.

• De trend in logistieke vacatures in de A12 Corridor kent een 
dieper dal en een sneller herstel, maar verschilt weinig van 
de regionale en landelijke algemene trends. 40
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Coronacrisis:	NOW	1

• Van de bekende bedrijven op de A12 Corridor zijn er 68 teruggevonden in het NOW 
register van het eerste steunpakket.

• De grote hoeveelheid steun aan Distripark A12 komt grotendeels door 1 toekenning 
van 2,6 M€ aan Scania Nederland B.V. In Klappolder wordt Edelman met 1,5 M€ 
gesteund. In sommige gevallen is toekenning van de NOW steun toegeschreven aan 
een enkele vestiging terwijl het bedrijf meerdere vestigingen heeft in Nederland. 

• De gemiddelde aanvraaghoogte van de A12 Corridor bedrijven ligt op € 161.591, dat is 
meer dan € 100.000 boven het landelijk gemiddelde. Dit is mede te verklaren door een 
aantal grote toekenningen.

• Bedrijven in de A12 gemeenten vragen gemiddeld ~10.000 € minder NOW aan dan 
andere Nederlandse bedrijven (zie bijlage).

1 op 13 bedrijven op de A12 Corridor terreinen vraagt steun aan 

18 Bron data:	Vastgoeddata.nl	en NOW	register,	bewerking:	Birch.	Matching	met	het	NOW	register	met	behulp van	fuzzy	algoritme en handmatige controle en ontdubbeling.
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Verzorgingsgebied arbeidsmarkt

• Bekeken vanaf de uiteinden van de A12 Corridor (met Prisma aan de 
westkant en Broekvelden/Groote Weteringen aan de oostkant) beslaat het 
verzorgingsgebied van de arbeidsmarkt van de corridor een groot deel van 
Zuid-Holland en een deel van Utrecht.

• Alle locaties binnen de “inktvlek” zijn binnen 30 minuten te bereiken met 
het openbaar vervoer of de auto. Merk daarbij op dat de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer slechter is. 80 à 90 procent van dit gebied is 
alleen met de auto te bereiken. Vooral voor jongeren is dit een hindernis. 

• Laag en middelbaar opgeleiden reizen ongeveer 30 minuten voor hun 
werk (19 à 20 km). Omdat de A12 Corridor bedrijven overwegend laag en 
middelbaar opgeleide werknemers vragen gebruiken we de gemeenten 
binnen 30 minuten reistijd als verzorgingsgebied. 

• Een groot deel van de werkgevers op de corridor zegt zeer lokaal 
personeel te werven. Vaak wordt gesteld dat werknemers binnen een 
straal van 10-20km van locatie wonen. 

Afhankelijk van opleidingsniveau meer plaatsen om arbeid te werven

Bron:	traveltime.com	en	CBS	(2016).	Transport	en	mobiliteit.
*	Het	CBS	berekent	per	opleidingsniveau	de	gemiddelde	reisafstand	voor	woon-werkverkeer.	Op	basis	daarvan	berekenen	we	ook	de	reistijd. Noot:	de	gemiddelde reisafstand en	tijd voor
mannen is	in	Nederland	1,5× die	van	vrouwen.	Mannen reizen gemiddeld 7	km	meer,	vrouwen gemiddeld 7	km	minder.
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Werkloze beroepsbevolking

• Het aantal personen met WW-
rechten in de A12 gemeenten volgt 
de trend van het landelijk 
gemiddelde tijdens de 
coronacrisis. Het hele 
verzorgingsgebied beslaat ~26.000 
personen in de WW. Daarvan 
woont ~4.000 in een A12 
gemeente.

• De populatie groeit met 400+ 
mensen (maart-september), een 
groei van 11%. Grootste bijdrage 
aan de groei was Zoetermeer, met 
180+ nieuwe mensen, een groei 
van 10%.

• De populatie in Zuidplas groeit het 
snelst, met 100+ nieuwe mensen, 
een groei van 19%.

• In Bodegraven-Reeuwijk is de groei 
het kleinst. Na een piek in de 
zomer is de populatie bijna terug 
op het oude niveau.

A12 volgt Nederlandse trend, #WW-gerechtigden Zuidplas groeien snelst

Bron:	UWV
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Werkloze beroepsbevolking

• De werkloze bevolking van de A12 
gemeenten is vergeleken met het 
Nederlands gemiddelde iets ouder 
en iets lager opgeleid. Het totale 
verzorgingsgebied van de A12 lijkt 
meer op het NL gemiddelde.

• De coronacrisis zorgt ervoor dat de 
groep jongste werklozen, vaak mbo-
opgeleid, het hardst groeit.

• Tussen maart en september groeide 
de populatie tussen 28-39 jaar en 
tussen 40-49 jaar in de A12 
gemeenten sneller dan het 
Nederlands gemiddelde, met 
respectievelijk 24% en 15%.

• In diezelfde periode groeide de 
populatie met onderwijsniveau 
basis of mbo in de A12 gemeenten 
ook sneller dan het Nederlands 
gemiddelde, met respectievelijk 
11% en 22%.

WW-gerechtigden in A12 gemeenten gemiddeld ouder en lager opgeleid

22 Kenmerken zijn een schatting op	basis	van	Open	Match	Data:	https://data.overheid.nl/dataset/uwv-open-match-data.	Data	van	september 2020.
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Onderwijsaanbod

• Op basis van de interviews en vacaturedata is er een lijst samengesteld van mbo -
opleidingen die relevant zijn voor de bedrijvigheid op de A12 Corridor (zie bijlage). 
Hieronder vallen voornamelijk opleidingen binnen de transport en logistiek (exclusief 
maritieme opleidingen), technische opleidingen en een selectie van opleidingen binnen 
de de domeinen bedrijfseconomie en commercie.

• Voor studentenaantallen is gekeken naar de woonplaats van studenten en is 
geselecteerd naar de A12 gemeenten. Afgestudeerde mbo-studenten vinden vaak een 
baan binnen hun eigen woonregio. Daarnaast geven de bedrijven binnen de corridor 
aan dat nieuwe (jonge) werknemers op mbo-niveau zeer regionaal worden geworven. 

• In zijn totaliteit neemt het aantal studenten binnen relevante opleidingen af. Waar in 
2015 nog 1.324 studenten een van deze opleidingen volgde waren dit er in 2019 1.250.

• Deze daling zit vooral in de commerciële opleidingen en de technische opleidingen. 
Binnen de bedrijfseconomie en de transport en logistiek zijn de studentaantallen juist 
gestegen. 

• Veel van de bedrijven binnen de corridor geven aan al contact te hebben met één of 
meerdere mbo-instellingen voor BBL- of leerwerktrajecten. Wel blijkt dit, vooral bij de 
minder grote bedrijven, relatief veel capaciteit te kosten. 

Aantal mbo-studenten in relevante opleidingen neemt af

23 Bron:	DUO
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Onderwijsaanbod

Relatief weinig studenten in Techniek en Transport & logstiek t.o.v. vacatures

24 Bron:	Jobdigger	vacature	data	2019-2020	en	DUO	data	2019

Transport & logistiek

Techniek

Commercieel

Bedrijfseconomische 
en administratie

Aantal studenten Verhouding

251 0,55

290 0,57

482 1,05

227 0,95

Aantal vacatures

453

505

461

386

• Het aantal vacatures in het afgelopen jaar op de A12 Corridor kan vergeleken worden 
met het aantal mbo-studenten in de regio in een relevante opleiding om een beeld te 
krijgen van de verhouding tussen vraag en aanbod. Dit is geen harde maat, aangezien 
vacatures niet alleen vervuld zullen worden door (reeds afgestudeerde) studenten 
en/of door personen die net buiten de regio wonen, maar geeft toch een beeld van 
eventuele toekomstige krapte op de arbeidsmarkt. 

• Er is duidelijk te zien dat binnen de transport en logistiek en de techniek tekorten zijn. 
Alleen al binnen de Corridor staan er meer vacatures uit dan dat er studenten zijn. 

• Binnen de commerciële en bedrijfseconomische en administratrieve opleidingen is dit 
niet het geval. Daar is de verhouding tussen het aantal studenten en het aantal 
vacatures ongeveer gelijk. 

• Bedrijven geven daarnaast vaak aan dat ‘de technicus’ niet bestaat. In veel gevallen is 
om goed aan de slag te kunnen binnen een technisch beroep op de corridor 
bedrijfsspecifieke specialistische kennis nodig. Daarom hebben veel bedrijven in-house 
opleidinstrajecten die nieuwe werknemers doorlopen. 

• Ook zijn er meerdere ondernemers die naast werving van studenten op mbo-niveau al 
contact hebben met VO om leerlingen te enthousiasmeren en/of te werven, 
bijvoorbeeld voor beroepen zoals automonteur. 



• Het overgrote deel van de mbo-studenten die 
woonachtig zijn in de regio van de A12 Corridor en 
een voor de corridor relevante opleiding volgt gaat 
naar één van de vijf regionale mbo-instellingen. 

• Hierin hebben het mbo Rijnland en ROC Mondriaan 
een groot aandeel. 

• Technische studenten zijn vooral te vinden in de 
opleiding tot Engineering technicus en Monteur 
elektrotechnische installaties. Op zowel mbo 
Rijnland en ROC Mondriaan zijn dit grote 
opleidingen. 

• Studenten in de Transport en logistiek zijn vooral te 
vinden op mbo Rijnland en het STC. Op ROC 
Mondriaan zijn deze studenten minder 
vertegenwoordigd. 

Onderwijsaanbod

Top 5 scholen van leerlingen die wonen in het verzorgingsgebied

25 Bron:	DUO
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Conclusies en	
Kansen
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Versterken	van	Ecosysteem	langs	A12	Corridor	noodzakelijk

De A12 Corridor heeft een mooie uitgangspositie om de concurrentie op het gebied van logistieke corridors aan te gaan. Op de zeven bedrijventerreinen die we in dit onderzoek hebben 
bekeken zijn recent veel nieuwe kavels uitgegeven waarop bedrijven nieuwe logistieke en productieprocessen hebben gerealiseerd die state-of-the art zijn. Ook voor de buitenwereld is het 
zichtbaar dat er veel dynamiek is door de vele nieuwe gebouwen van meestal grote ketens die op de zichtlocaties worden gerealiseerd.

Ligging is de belangrijkste vestigingsfactor voor bedrijven. Snel op uitvalswegen en bij afnemers. Andere vestigingsfactoren, zoals de aanwezigheid van talent, nieuwe kennis en netwerken 
zijn niet aanwezig of worden niet benut in de A12 Corridor. Het ecosysteem voor ondernemerschap functioneert nog niet voldoende. Op de korte termijn is dit geen probleem omdat er 
recent veel door bedrijven is geïnvesteerd in hun locaties. Op de lange termijn vormt het echter een bedreiging als een bedrijf zich maar door één vestigingsfactor echt verbonden voelt aan 
de corridor. Het zorgt ervoor dat een bedrijf - nadat de investeringen afgeschreven zijn - makkelijker overweegt om naar andere locaties te verhuizen. Ze zijn meer ‘footloose’. Dit geldt extra 
voor bedrijven waarbij het hoofdkantoor geen binding heeft met de regio. En in de A12 Corridor geldt dit voor een aantal grote werkgevers.

Kijkend in breder perspectief dan kan de specialisatie in logistieke dienstverlening ook een bedreiging vormen als er onvoldoende wordt vernieuwd in deze sector om een stabiele drager 
van de regionale economie en arbeidsmarkt te vormen. Talent en nieuwe kennis zijn echter in de nabijheid ruim aanwezig, maar worden nog onvoldoende benut. De omvang van kennis en 
onderwijsinstellingen is zelfs meer dan waar andere regio’s op kunnen bouwen. Grenzend aan de bedrijventerreinen op de A12 Corridor zijn twee kennisinstituten die bij kunnen dragen aan 
innovatie: Horti Science Campus van de Wageningen Universiteit in Lansingerland naast Bleizo met kennis voor de agrifood en sierteelt sector en de Dutch Innovation Factory naast Prisma 
met o.a. een specialisatie in IT en logistieke processen. En drie universiteiten en vier hogescholen zijn natuurlijk ook nabij: TU Delft, Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden en de 
Hogescholen Den Haag, Rotterdam, Leiden en Inholland. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van mbo-instellingen. Voor de A12 Corridor een onmisbare schakel in zorgen voor goed 
gekwalificeerd personeel en mbo’s functioneren ook steeds meer als brede verspreider van de laatste kennis en technologie naar het ‘peloton’ van het MKB. Kansen genoeg, maar dan zijn 
voldoende netwerken en onderlinge samenwerking een belangrijke voorwaarde om de potentie goed te benutten. Uit de interviews komt naar voren dat dit niet uit zichzelf gaat ontstaan. 
Een rol van de overheid en intermediaire organisaties om hier verandering in te brengen. Om zo een langdurige regionale binding te realiseren die de concurrentiepositie van de A12 Corridor 
toekomstbestendig maakt.

In de pagina’s hierna concluderen we per vestigingsfactor wat de uitdagingen zijn en in het volgende hoofdstuk verbinden we hier een handelingsperspectief aan.

Uitgangspositie A12 Corridor goed, voor behoud bedrijven meer vestigingsfactoren noodzakelijk dan enkel 'ligging'
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Versterken	van	Ecosysteem	langs	A12	Corridor	noodzakelijk

Ligging - Bereikbaarheid
• Ligging is zoals hiervoor beschreven het sterkste aspect van de concurrentiepositie van de A12 Corridor. Voor veel bedrijven functioneert de andere belangrijke vestigingsfactor: 

aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel ook nog voldoende. Ze ‘accepteren’ het feit dat de arbeidsmarkt krap is. En corona heeft tijdelijk de arbeidsmarkt iets ruimer 
gemaakt.

• Alle gesproken ondernemers spreken echter de zorg uit over de toekomstige bereikbaarheid van de corridor en hebben het idee dat hier geen beleid voor wordt ontwikkeld. Op dit 
moment zijn er uiteraard al ontwikkelingen in de verschillende gemeenten en vanuit de provincie. De beleving is echter dat dit meer in samenhang kan plaatsvinden op het niveau van de 
A12 Corridor. Ook zijn ondernemers onvoldoende op de hoogte en betrokken bij de planvorming. 

• Veel bedrijven noemen ook de slechte verkeersveiligheid op de terreinen. Dit wordt in verband gebracht met moeilijk studenten en jongeren kunnen (en willen) aantrekken. De 
infrastructuur op en nabij de bedrijventerreinen is niet geschikt om met de fiets en/of ov van en naar werk te komen. Ook zijn er onvoldoende wandelpaden. Dit is tevens een 
belemmering voor het overbruggen van de ‘last mile’ vanaf de trein- en busstations. Het gebruik van een auto wordt hierdoor voor veel werknemers noodzakelijk. Jongeren bezitten 
vaak geen auto en kunnen dus niet naar de bedrijventerreinen komen om er te werken of stage te lopen. Op deze manier wordt de verjonging van het werknemersbestand moeilijk. 

• Op de terreinen is goed functionerende parkmanagement voor het onderhouden van de fysieke omgeving en veiligheid. Een goede basis voor het behouden van de kwaliteit op de 
terreinen. Het zijn wel ‘versteende’ functionele locaties met weinig ruimte voor groen en weinig aanbod in voorzieningen zoals een divers aanbod van horeca. Onderzoek wijst uit dat 
met name hoger opgeleiden een aantrekkelijke werkomgeving belangrijk vinden.

Vraag – Aanbod arbeidsmarkt en Talent
• Veel bedrijven hebben eigen contacten met scholen, met name ROC’s en een aantal bedrijven werkt ook samen met hogescholen en universiteiten. Stages en BBL-trajecten als erkend 

leerbedrijf zijn veel voorkomende opleidingsvormen. Opvallend is ook dat een aantal bedrijven een eigen bedrijfsschool heeft.
• De vraag naar mbo-geschoold personeel blijft het grootste en indien er hoger opgeleid personeel nodig is, is er meer behoefte aan MBO+ dan HBO geschoold. Praktijkervaring wordt 

belangrijk gevonden. En ruimte om eigen personeel door te laten leren. Voorkeur hierbij is om in stappen door te kunnen leren met tussentijdse certificaten i.p.v. gelijk een hele 
opleiding af te moeten ronden. Associate Degree opleidingen zijn nog niet zo bekend, maar na verdere toelichting in de gesprekken, wordt interesse uitgesproken in deze vorm van 
verder leren. 

• Zeker bij de opstart of bij snelle groei moeten bedrijven leunen op buitenlandse arbeidsmigranten. Voorkeur is echter om lokale mensen in dienst te hebben, met vaste contracten en 
perspectief op duurzame arbeidsrelatie. 

• Contact met het WerkgeverServicePunt (WSP) wordt gewaardeerd. Een aantal bedrijven heeft ook het beleid om langdurig werklozen aan te nemen en werkt samen met sociale 
werkplaatsen. Bij enkele bedrijven wordt ook de kans benoemd om onderling samen te werken bij ‘van werk naar werk’ trajecten.
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Versterken	van	Ecosysteem	langs	A12	Corridor	noodzakelijk

Keten-Samenwerking
• De corridor is niet te beschouwen als een ecosysteem met sterke netwerken en ketensamenwerking. Het merendeel van de geïnterviewde bedrijven geeft aan niet samen te werken met 

andere bedrijven op de terreinen aan de A12. Ook zijn vaak hun klanten en leveranciers niet op de terreinen aan de A12 gevestigd. De voorbeelden waar wel sprake is van 
ketensamenwerking zijn de truckleveranciers en de vervoersbedrijven voor de retailbedrijven. Ook is er een voorbeeld waar de logistiek dienstverlener in het (nieuwe) pand van zijn 
afnemer is gevestigd. Een enkele keer is er sprake van informeel met elkaar experimenteren. Bijvoorbeeld voor nieuw verpakkingsmateriaal. Dit zijn bedrijven die al langer op de 
terreinen gevestigd zijn.

• Bedrijven weten vaak niet welke andere partijen er gevestigd zijn op de verschillende bedrijventerreinen. Ze komen elkaar ook weinig tegen in de netwerken/ondernemersverenigingen 
waar ze aan deelnemen. Met de grotere landelijke spelers blijkt samenwerking relatief moeizaam: besluiten worden op landelijk niveau genomen. Ook zijn de relaties binnen de keten in 
de retail vaak moeizaam. Er is weinig onderling vertrouwen.

• Er is weinig behoefte aan intensievere samenwerking in de vorm van overlegtafels. Voorstellen om punten gezamenlijk op te pakken moeten praktisch zijn en weinig tijdsinvestering 
kosten.

Innovatie-Nieuwe kennis
• Veel vernieuwing in de A12 Corridor is recent gerealiseerd doordat bedrijven nieuwe locaties hebben neergezet met voor hun bedrijfsvoering state-of-the art productieprocessen. Daar 

waar het proces gebaat was bij robotisering en meer ict is dit geïmplementeerd. Hierbij moeten we de kanttekening plaatsen dat we dat uit de interviews hebben opgehaald, waarbij 
waarschijnlijk een bovengemiddeld aandeel van de bedrijven koplopers waren. Een aantal bedrijven is wereldwijd marktleider, o.a. door continue innovatie in producten en (logistieke) 
processen.

• De meeste bedrijven investeren in duurzaamheid. De ‘minimale’ versie is gebruik maken van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, maximaal is het verkrijgen van het …. 
Certificaat. Hierbij ontstaan zelfs ‘wedstrijdjes’: net wat meer zonnepanelen op het dak leggen dan je buurman of het certificaat eerder krijgen.

• Van de 20 bedrijven die we geïnterviewd hebben, kenden twee bedrijven de nabij gelegen kennisinstituten Horti Science Campus en Dutch Tech Center. Een aantal andere bedrijven 
werken samen met de nabijgelegen hogescholen en universiteiten. Dit is eerder op het gebied van stages dan uitgebreid gezamenlijk onderzoek doen en is op één hand te tellen. 
Tenslotte zijn er twee bedrijven die samenwerken met een specialistische onderzoekscentrum voor hun sector.
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Versterken	van	Ecosysteem	langs	A12	Corridor	noodzakelijk

Impact Corona
In ons onderzoek hebben we ook gekeken naar de impact van de Corona-crisis. Uit de cijfers blijkt dat de bedrijven binnen de A12 Corridor niet harder zijn geraakt dan gemiddeld in 
Nederland. Het vacatureverloop is vrijwel gelijk aan dat in Nederland en het aantal bedrijven dat NOW-steun heeft relatief lager. Uit de interviews komt naar voren dat de impact niet groot 
is. De bedrijven hebben geïnvesteerd in de benodigde hygiëne-aanpassingen en hebben tot nu toe geen grote uitbraken van besmettingen en verzuim ervaren. Hun klantenportfolio blijkt 
divers genoeg om klappen die ze ervaren bij een gedeelte van hun klanten op te vangen door groei bij andere klanten. Gemiddeld draaien ze geen superjaar, sommigen teren in op hun 
reserves, maar het overgrote deel draait minimaal ‘break-even’. De impact op de lange termijn is hiermee nog niet zichtbaar. Doordat veel bedrijven relatief nieuw gevestigd zijn, hebben 
veel investeringen recent plaatsgevonden. Of er in de nabije toekomst voldoende geld is om te blijven investeren is nog onduidelijk. Tenslotte is het goed te melden dat het aannemelijk is 
dat wij in de interviews niet de bedrijven hebben getroffen waar het slecht mee gaat. Die zijn vaak niet bereid om te praten. Andersom geldt ook: we hebben waarschijnlijk ook minder 
bedrijven gesproken waar het nu juist heel goed mee gaat, omdat zij geen tijd kunnen/willen vrijmaken voor een gesprek.
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Handelingsperspectief
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Ligging-Bereikbaarheid

• Lange termijn plan ontwikkelen voor de 
bereikbaarheid

• Investeren in verkeersveiligheid op de 
terreinen – voetgangers en fietsers

• Investeren in uiterlijke aantrekkelijkheid en 
voorzieningenniveau op de terreinen

• Plan opstellen uitbreiding A12 Corridor 2030

Arbeidsmarkt - Talent

• Project HCA indienen op gebied van logistiek 
of aansluiten bij project We IT Zuid Holland

• Arbeidsmarktimago campagne Corridor
• Samenwerking verkennen 

leerwerkakkoorden Rotterdam
• Programma’s Sectorinstituut T&L benutten

Innovatie - Nieuwe kennis

• Bekendheid bevorderen van mogelijkheden 
Horti Science Campus en Dutch Innovation
Factory

• Praktisch onderzoek door Hogescholen 
stimuleren

• RIF A12 Corridor aanvragen
• Gezamenlijk waterstofproject ontwikkelen

Netwerken – Samenwerken

• Onderlinge bekendheid bevorderen
• Accountmanagement stroomlijnen en 

uitbreiden
• Samenwerking bevorderen op gebied van 

opleiden; werk-naar-werk trajecten; 
onderzoek; duurzaamheid; vervoer 
werknemers – bundelen van vraag
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Activiteit Omschrijving Betrokken partijen Rol overheid/samenwerkingsverband A12 Corridor

Ligging-Bereikbaarheid

1. Lange termijn plan 
bereikbaarheid A12 
Corridor

Samen met de ondernemers en werknemers een plan 
ontwikkelen om de lange termijn bereikbaarheid van de 
bedrijventerreinen te garanderen. Hierbij bestaande 
(gemeentelijke) plannen meer in samenhang benaderen op het 
niveau van de corridor. Dit betreft een multimodale aanpak 
waarbij gezorgd wordt voor een goede aansluiting tussen de 
verschillende vervoersmogelijkheden. Voor zowel het vervoer 
voor werknemers als goederen. Ook kunnen bedrijven door 
betere onderlinge samenwerking de bereikbaarheid verbeteren 
en kunnen ideeën van innovatieve mobiliteitsaanbieders benut 
worden. 

- Parkmanagement
- Ondernemers
- Vastgoedeigenaren
- Werknemers en 

studenten/jongeren
- Vervoersmaatschappijen
- Gemeenten
- Provincie
- Rijkswaterstaat

- Samen met het parkmanagement op de terreinen 
initiëren van het project, (toekomstige) gebruikers 
betrekken en voeren projectmanagement.

- Financiering komt van een mix van genoemde 
betrokken partijen (uitgezonderd 
werknemers/studenten).

- Promoten van innovatieve vormen van vervoer die 
de bereikbaarheid verbeteren en initiëren van 
samenwerkingsmogenlijkheden tussen bedrijven 
voor vervoer van hun werknemers als ook hun 
goederen.

2. Investeren in 
verkeersveiligheid op 
de bedrijventerreinen

Aanleggen van verkeersveilige fiets- en wandelpaden op de 
terreinen. Gekoppeld aan opstappunten voor openbaar vervoer. 
Plan ontwikkelen samen met ondernemers, werknemers en 
studenten/jongeren. Dit project heeft een relatie met de 
bereikbaarheid verbeteren op de lange termijn. 
Verkeersveiligheid belangrijke voorwaarde voor inzet ov en 
fiets/scooter als vervoersmiddel.

- Parkmanagement
- Ondernemers
- Vastgoedeigenaren
- Werknemers en 

studenten/jongeren
- Vervoersmaatschappijen
- Gemeenten

- Samen met het parkmanagement op de terreinen 
initiëren van het project, (toekomstige) gebruikers 
betrekken en voeren projectmanagement.

- Bij ingrepen van de openbare weg financieren. 
Indien sprake is van een investeringsfonds, hieruit 
(ook) middelen vrijmaken.

- Zorgen voor aansluiting op infrastructuur gemeente 
en openbaar vervoer.
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Activiteit Omschrijving Betrokken partijen Rol overheid/samenwerkingsverband A12 Corridor

Ligging-Bereikbaarheid

3. Investeren in 
uiterlijke 
aantrekkelijkheid en 
voorzieningenniveau

Samen met de ondernemers en werknemers een plan 
ontwikkelen om de bedrijventerreinen naast hun functionele 
invulling ook prettige verblijfslocaties te laten zijn. 

- Parkmanagement
- Ondernemers
- Vastgoedeigenaren
- Werknemers en 

studenten/jongeren

- Samen met het parkmanagement op de terreinen 
initiëren van het project, (toekomstige) gebruikers 
en eigenaren betrekken en voeren 
projectmanagement.

- Financiering komt van een mix van genoemde 
betrokken partijen (uitgezonderd 
werknemers/studenten) en gericht aantrekken van 
bepaalde voorzieningen.

4. Plan opstellen 
uitbreiding A12 
Corridor 2030

Samen met de betrokken partijen in het samenwerkingsverband 
A12 Corridor en aanvullende marktpartijen een 
doorontwikkelplan opstellen tot 2030. Hierbij kijken naar de 
toekomstige ontwikkelingen in de T&L en wat dat vraagt aan 
fysieke omgeving en beeldkwaliteitseisen (bijvoorbeeld hoogte 
van gebouwen). Hierbij de voorwaarden die nodig zijn om het 
ecosysteem te versterken meenemen.

- Gemeenten
- Provincie
- Marktpartijen

- Samen met betrokken gemeenten, provincie en 
marktpartijen mogelijkheden onderzoeken voor 
uitbreidingsmogelijkheden van bedrijventerrein 
langs de A12 Corridor en welke 
voorwaarden/acquisitieaanpak hierbij hoort.
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Activiteit Omschrijving Betrokken partijen Rol overheid/samenwerkingsverband A12 Corridor

Arbeidsmarkt - Talent

1. Project HCA indienen 
op gebied van 
logistiek of aansluiten 
bij project We IT Zuid-
Holland

Reeds gestarte actie om vanuit de A12 Corridor een project in te 
dienen voor de logistieke sector. Een alternatief of aanvullende 
optie is om een combinatie te zoeken tussen logistiek en IT en aan 
te sluiten bij We IT Zuid-Holland

- Gemeenten
- Afspiegeling bedrijven: 

grote, middelgrote en 
kleine werkgevers

- Werkgeverservicepunt
- Arbeidsmarktregio
- Onderwijsinstellingen –

publiek en privaat
- Branchevereniging TLN

- Samen met een aantal grote werkgevers en/of TLN 
initiëren van het project, samenwerking tussen 
partijen realiseren en voeren projectmanagement.

- Financiering komt vanuit de HCA gelden. 

2. Arbeidsmarktimago 
campagne A12 
Corridor – gekoppeld 
aan 
opleidingstrajecten 
en HCA

Opzetten van een campagne om het brede aanbod van banen en 
ontwikkelmogelijkheden bij bedrijven aan de A12 Corridor 
zichtbaar te maken. Zowel voor het aantrekken van nieuwe 
werknemers als het behouden van bestaande werknemers. 
Hierbij kan ingespeeld worden op de crisisaanpak om mensen om 
te scholen naar ‘tekortberoepen’. Deze zijn uitgebreid aanwezig 
op de A12 Corridor. Het Sectorinstituut Transport&Logistiek (STL) 
is gevestigd aan de A12 in Gouda. Zij verzorgen 
arbeidsmarktcampagnes waar ook bij aangesloten kan worden.

- Gemeenten
- Afspiegeling bedrijven: 

grote, middelgrote en 
kleine werkgevers

- Werkgeverservicepunt 
(WSP)

- Arbeidsmarktregio
- Onderwijsinstellingen –

publiek en privaat
- Branchevereniging 

TLN/Sectorinstituut T&L

- Samen met een aantal grote werkgevers (latende en 
vragende), WSP, arbeidsmarkt initiëren van het 
project, samenwerking tussen partijen realiseren en 
voeren projectmanagement.

- Financiering komt vanuit ministerie Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, de branche(s) en bijdragen 
werkgevers. 
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Activiteit Omschrijving Betrokken partijen Rol overheid/samenwerkingsverband A12 Corridor

Arbeidsmarkt - Talent

3. Samenwerking 
verkennen 
leerwerkakkoorden 
Rotterdam

Uit de analyse is gebleken dat de arbeidsmarkt van Rotterdam 
bereikbaar is vanuit de A12 Corridor. Hierbij gaan de 
verbeterende bereikbaarheid, o.a. via ov (zie projecten ‘ligging’), 
aanvullend aan bijdragen. In Rotterdam worden tussen bedrijven, 
gemeenten en onderwijs akkoorden afgesproken om in te spelen 
op de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Vanuit het 
samenwerkingsverband A12 Corridor kan gekeken worden of hier 
kansen liggen voor het aantrekken van werknemers.

- Gemeenten
- Partners 

leerwerkakkoorden 
Rotterdam

- Afspiegeling bedrijven: 
grote, middelgrote en 
kleine werkgevers

- Werkgeverservicepunt 
(WSP)

- Arbeidsmarktregio

- Verkennen mogelijkheden samenwerking in de 
leerwerkakkoorden.

- Overdragen aan onderwijspartijen en bedrijven 
zodra er kansen liggen.

- Monitoren voortgang.

4. Programma’s 
Sectorinstituut T&L 
benutten

Het nabijgelegen Sectorinstituut T&L, gefinancierd door het O&O-
fonds, heeft voor leven-lang-ontwikkelen programma’s 
ontwikkeld voor huidige werknemers in de transport en logistieke 
sector. Dit betreft programma’s voor zowel duurzame 
inzetbaarheid/gezondheid als ook voor doorontwikkeling. Tevens 
begeleidt STL BBL-trajecten. Bedrijven in de A12 Corridor 
aangesloten bij dit O&O-fonds kunnen hier gebruik van maken.

- Gemeenten
- Bedrijven aangesloten bij 

O&O-fonds SOOB
- Werkgeverservicepunt 

(WSP)
- Arbeidsmarktregio

- Samen met STL werkgevers wijzen op de 
mogelijkheid om deel te nemen aan programma’s 
voor duurzame inzetbaarheid en BBL-trajecten.
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Activiteit Omschrijving Betrokken partijen Rol overheid/samenwerkingsverband A12 Corridor

Innovatie-Nieuwe Kennis

1. Bekendheid 
mogelijkheden Horti
Science Campus 
(HSP) en Dutch 
Innovation Factory
DIF) verbeteren

Vanuit de Horti Science Campus en Dutch Innovation Factory een 
programma opstellen voor bedrijven in de A12 Corridor. Samen 
met bedrijven in de corridor die reeds samenwerken met beide 
organisaties. Als ambassadeur.

- Gemeenten
- HSP
- DIF
- Afspiegeling bedrijven: 

grote, middelgrote en 
kleine bedrijven.

- Initiëren van programma. Relaties leggen met 
bedrijven in de corridor. Heeft relatie met project 
accountmanagement.

- Uitvoering van het programma 
verantwoordelijkheid van HSP en DIF.

- Gemeenten kunnen bijdragen in een start 
financiering.

- Monitoren voortgang.

2. Praktisch onderzoek 
Hogescholen 
bevorderen

Via accountmanagement zorgen voor een vraagbundeling bij 
bedrijven naar praktisch onderzoek door de omliggende 
hogescholen. Zorgen voor ‘unieke empirie’= vraagstukken die 
gelden voor de A12 Corridor. Het samenwerkingsverband kan zelf 
ook een vraagstuk formuleren dat ze door studenten van de 
Hogescholen laat onderzoeken. Heeft mogelijk een relatie met 
HSP en DIF. 

- Gemeenten
- Haagse Hogeschool, 

Hogeschool Rotterdam, 
Hogeschool Leiden, 
InHolland

- Afspiegeling bedrijven: 
grote, middelgrote en 
kleine bedrijven.

- Verzamelen van vraag naar praktisch onderzoek bij 
bedrijven in de corridor. Heeft relatie met project 
accountmanagement.

- Uitvoering van het programma 
verantwoordelijkheid van Hogescholen.

- Gemeenten kunnen bijdragen d.m.v. start 
financiering door ook partner te worden. Zie ook 
mogelijkheid om met eigen vraagstuk te komen 
vanuit het samenwerkingsverband A12.

- Monitoren voortgang.
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Activiteit Omschrijving Betrokken partijen Rol overheid/samenwerkingsverband A12 Corridor

Innovatie-Nieuwe Kennis

3. RIF A12 Corridor 
aanvragen

Samen met de MBO’s verbonden aan de A12 Corridor kan 
onderzocht worden of er een unieke aanvraag voor het Regionaal 
Investeringsfonds MBO (RIF) kan worden vormgegeven. En/of 
aangesloten kan worden bij bestaande RIF-en. Hierbij kan een 
relatie gelegd worden met bovenstaande 2 projecten.

- Gemeenten
- MBO’s Rijnland; Lentiz, 

Wellant en Mondriaan.
- Afspiegeling bedrijven: 

grote, middelgrote en 
kleine bedrijven.

- Stimuleren RIF-aanvraag door MBO’s.
- Opstellen aanvraag en uitvoering 

verantwoordelijkheid MBO’s.
- Gemeenten kunnen bijdragen d.m.v. start 

financiering door ook partner te worden. Zie ook 
mogelijkheid om met eigen vraagstuk te komen 
vanuit het samenwerkingsverband A12.

- Monitoren voortgang.

4. Gezamenlijk 
waterstofproject 
ontwikkelen

Bundelen van vraag naar realiseren voorzieningen voor waterstof. 
En koppelen aan aanbieders van de benodigde infrastructuur 
voor waterstof.

- Gemeenten
- Parkmanagement
- Afspiegeling bedrijven: 

grote, middelgrote en 
kleine bedrijven met 
vraag naar voorzieningen 
waterstof.

- (Openbaar) 
vervoersmaatschappijen

- Leveranciers van 
infrastructuur 
waterstofvoorzieningen.

- Bundelen van vraag
- Relaties leggen tussen vraag en aanbieders 

waterstofinfrastructuur.
- Wet- en regelgeving op maat.
- Financieren onrendabele top.
- Uitvoering bij vragers en aanbieders.
- Monitoren voortgang.
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Activiteit Omschrijving Betrokken partijen Rol overheid/samenwerkingsverband A12 Corridor

Netwerken - Samenwerken

1. Onderlinge 
bekendheid 
bevorderen

(Keten)samenwerking binnen de A12 Corridor is gering. 
Onbekendheid van de gevestigde bedrijven is hier mede debet 
aan. Een stap in de richting van samenwerking is inzicht geven in 
de bedrijven die op de terreinen gevestigd zijn en welke 
producten en dienstverlening zij leveren. De bestaande website 
van de A12 Corridor kan hier voor benut worden. Goed 
onderhouden van de gegevens is hierbij belangrijk en promoten 
van de website, o.a. door een link te maken met het 
parkmanagement als ook belangrijke bestaande 
netwerkorganisaties in de betrokken gemeenten.

- Programmamanagement 
en marketing A12 
Corridor

- Parkmanagement
- Bestaande 

ondernemersnetwerken 
in de gemeenten

- Financieren ophalen en onderhouden overzicht 
gevestigde bedrijven. Door bij bestaande 
marketingorganisatie A12 Corridor te beleggen, 
deels al gefinancierd.

2. Accountmanagement 
stroomlijnen en 
uitbreiden

Het onderhouden van een persoonlijke relatie met de bedrijven is 
het meest effectief bij het realiseren van alle activiteiten genoemd 
bij het rapportonderdeel ‘Handelingsperspectief’. Dit vraagt een 
uitbreiding van het accountmanagement, maar ook een 
efficiencyslag, omdat nu meerdere organisaties dezelfde 
bedrijven benaderen. 

- Gemeenten 
(accountmanagement)

- WSP
- Parkmanagement
- Overige partijen die 

relaties onderhouden 
met de bedrijven.

- Initiëren van stroomlijnen contacten met bedrijven 
tussen betrokken partijen.

- Organiseren van extra capaciteit om 
contactmomenten en aantal bedrijven uit te 
breiden. Hierbij kan gekozen worden voor een 
rangschikking van bedrijven op basis toegevoegde 
waarde als een bedrijf deelneemt aan genoemde 
activiteiten in dit handelingsperspectief.

3. Samenwerking 
bevorderen tussen 
bedrijven

Samenwerking bevorderen tussen bedrijven op het gebied van 
opleiden; werk naar werk trajecten; onderzoek; duurzaamheid; 
vervoer werknemers door het bundelen van de vraag. O.a. door 
het ophalen van bestaande best practices en deze te delen. Via 
accountmanagement en projecten.

- Gemeenten
- WSP
- Parkmanagement
- Overige partijen die 

relaties onderhouden 
met de bedrijven.

- Via accountmanagement en beschreven projecten 
samenwerking stimuleren. Bedrijven die deel 
hebben genomen aan dit onderzoek een goed 
startpunt.
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Factsheet	Groote	Wetering/Broekvelden

Bron:	vastgoeddata.nl;	DUO;	Jobdigger
*Handelsnaam.	Onderdeel van	vennootschap Refresco Benelux	B.V.
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Aantal vacatures

Gevraagd onderwijsniveau

Grootste werkgevers (# werknemers)

Unica Installatietechniek 298
Computacenter 220
Vepo Cheese N.V. 155
Tech Data Nederland B.V. 146
Menken Drinks* 140
Zijerveld en Veldhuyzen B.V. 133
Steenbergen B.V. 99
Levensmiddelen van Tol B.V. 86
Vandersterre Holland B.V. 76
HABO B.V. 65

Werkgevers met meeste vacatures*

Artiflex 103
Zijerveld 94
Ortuss 87
Goedhart Motoren 65
DWA 42
Boska France 42
Vandersterre Groep 41
Steenbergen 31
STEF Bodegraven 26
Jool Software Professionals 25
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Laders, lossers en
vakkenvullers

Vrachtwagenchauffeurs

Transportplanners en logistiek
medewerkers

Vertegenwoordigers en
inkopers

Administratief medewerkers

Adviseurs marketing, public
relations en sales

Elektriciens en
elektronicamonteurs

Schoonmakers

Beroepen met de grootste vraag

Groote Wetering/Broekvelden is een tweetal aan de A12 gelegen 
bedrijventerreinen. Op deze terreinen is een groot aantal lokale mkb’ers
gevestigd. Maar kent ook een internationaal bekend ‘kaascluster’.  O.a. 
food en ICT zijn oververtegenwoordigd op deze terreinen. 

Zorgen zijn er om de bereikbaarheid en dan met name de aansluiting van 
de A12 en de N11. Daarnaast zitten de bedrijventerreinen aan de grenzen 
van hun groei: er is weinig ruimte meer van (autonome) groei van de 
reeds bevestigde bedrijven. Ook is er weinig ruimte voor de huisvesting 
van nieuwe (innovatieve) bedrijven. 
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Aantal bedrijven naar
grootteklasse

*vacatures 2019 – 2020



Factsheet Klappolder

Klappolder is een bedrijventerrein met historische betekenis voor de 
regio. Voor 2014 was hier namelijk een grote bloemenveiling te vinden. 
Er is dan ook veel aanpalende bedrijvigheid van de bloemenhandel te 
vinden. Momenteel is een groot distributiecentrum van Zalando in 
ontwikkeling. 

Dit biedt kansen voor het terrein, maar onder ondernemers zijn er ook 
zorgen. Zo is er vrees dat de ondernemingen die er nu zitten 
ondergesneeuwd raken onder de ‘reuzen’ zoals Zalando en zijn er zorgen 
over de drukte en bereikbaarheid van het terrein. 
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Beroepen met de grootste vraag
Grootste werkgevers (# werknemers)

Horticoop B.V. 430
BWH Beheer B.V. 264
Floraholland UA 204
Haluco B.V. 160
Transportbedrijf Dijco B.V. 135
Getru Koeltransport B.V. 126
Gist Nederland B.V. 125
Houweling Holding B.V. 111
Detailresult Logistiek B.V. 110
Edelman Green 34

Werkgevers met de meeste vacatures

Royal Lemkes 88
Tempo-Team 57
Getru 40
Horticoop 25
The Greenery 23
Gist 16
Getru Koeltransport 12
Slingerland Potgrond 11
Haluco 8
Houweling 7
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<20 20-100 100+

Aantal bedrijven naar
grootteklasse

*vacatures 2019 – 2020

Bron:	vastgoeddata.nl;	DUO;	Jobdigger



Factsheet	Prisma/Bleizo

*Werknemers van	distributiecentrum Ahold nog niet gerepresenteerd in	de	cijfers.	Geschat wordt dat hier plek is	voor ~1000	(flex)werknemers.	
Bron:	vastgoeddata.nl;	DUO;	Jobdigger

Prisma is een relatief modern bedrijventerrein waar een aantal grote 
food en retail partijen zich vestigen. Daarnaast is een klein cluster van 
bedrijven aanwezig dat zich bezighoudt met (de opslag van) medische 
technologie en materialen. Bleizo is grotendeels nog in ontwikkeling. Zo 
is Jumbo begin 2020 begonnen met de bouw van hun distributiecentrum 
waar plek is voor ~1500 werknemers.

Gelegen naast het station Lansingerland-Zoetermeer is Prima/Bleizo
goed te bereiken met het OV.  Ook zitten er voor de bedrijven op deze 
terreinen kansen om makkelijk in contact te komen met de ~500 
studenten die les krijgen op het naastgelegen Dutch Innovation Park. 
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Beroepen met de grootste vraag Grootste werkgevers (# werknemers)*

Hoogvliet 461
Mediq Nederland B.V. 150
Hagemeyer Nederland 119
BAM Infra Rail Maintenance 100
Life Technologies Europe B.V. 87
Astralift B.V. 75
Efectis Nederland B.V. 52
Drake & Farrell B.V. 52
MRC Global (Netherlands) B.V. 34
Hoogvliet Bakkerijen B.V. 33

Werkgevers met meeste vacatures*

Apics Flexjobs 106
Apics Hulpstudent 54
Aldi Zoetermeer 52
HelloFresh 40
Astralift 36
Aldi 32
TP Industrial Yarns 24
Lensen Toppoint 21
Efectis Nederland 15
Cublend 12

137

11 4

<20 20-100 100+

Aantal bedrijven naar
grootteklasse

*vacatures 2019 – 2020

https://www.hartvanlansingerland.nl/nieuws/algemeen/19226/ook-distributiecentrum-albert-heijn-strijkt-neer-in-bleiswijk


Factsheet	Distripark A12

Bron:	vastgoeddata.nl;	DUO;	Jobdigger
♱ In 2018 faillisement aangevraagd en overgekocht door Gartner en VDH. Werklocatie nog wel in gebruik.

Distripark A12 is een bedrijventerrein met focus op logistieke bedrijven die 
nationaal opereren. Daarnaast zijn er verschillende toeleveranciers van 
deze logistieke partijen te vinden. Het bedrijventerrein is redelijk 
functioneel ingericht en meerdere ondernemingen vestigen zich al 
langere tijd op het terrein. 

Desondanks blijft sterke vernetwerking uit op dit terrein. Er zijn weinig 
bedrijven die intensief contact met elkaar onderhouden buiten bestaande 
klantrelaties.
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Beroepen met de grootste vraag
Werkgevers met meeste vacatures

Roveg 60
Lekkerland Nederland 39
Dachser 36
Iveco 24
ELM Bouwmachines 18
Combilo 18
Intertoys 16
Eosta Belgium 14
Bac Verhuur 14
Eosta International 13

Grootste werkgevers (# werknemers)

Mooy Logistics B.V. ♱ 385
Lekkerland Nederland B.V. 160
Dachser Netherlands B.V. 159
Comprador Groep B.V. 125
Greenyard Fresh Netherlands 100
GARTNER Holland B.V. 100
Nedcargo Food & Beverages 80
Roveg Fruit B.V. 80
Combilo B.V. 79
MERA Trans B.V. 50

72
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Factsheet	Logistiekpark A12

Bron:	vastgoeddata.nl;	DUO;	Jobdigger

Logistiekpark A12 is een uitbreiding op Distripark A12 en biedt ruimte 
voor nieuwe (agri) bedrijvigheid. Bij de aanleg van het terrein is er 
geïnvesteerd in duurzame ontwikkeling. Daarnaast is het vooral 
functioneel ingericht terrein. Qua aanwezige bedrijvigheid is het een mix: 
van bedrijven die veelal seizoensgebonden werken tot bedrijven met een 
relatief hoogopgeleide werknemerspopulatie

Zorgen van ondernemers zijn er onder andere over de toekomstige 
bereikbaarheid door de uitgave van grote kavels. De toegangsweg is nu 
een kleine rotonde. Ook zijn er zorgen over de verkeersveiligheid voor 
fietsers en voetgangers. Daarom is het voor sommige bedrijven lastig om 
jonge werknemers te werven. 
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Beroepen met de grootste vraag Werkgevers met meeste vacatures*

Reisorganisatie De Karavaan 2
Sensor 1

Grootste werkgevers (# werknemers)

Isero IJzerwarengroep 650
Lidl 210
Eosta International 44
I.Q. PACKING B.V. 40
Gunters en Meuser B.V. 36
Dilka (Nederland) 19
Pijnenburg Bouw en Industrie 
B.V. 18
P.J. Stolk & Zn. V.O.F. 16
Kwekerij A.J. Sonneveld B.V. 12
Freke Inbraakbeveiliging B.V. 10

34
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Aantal bedrijven naar
grootteklasse

*vacatures 2019 – 2020



Selectie	van	relevante	opleidingen

46

Geselecteerde opleidingen
Bedrijfseconomische en administratieve beroepen
Administrateur
Administrateur (Bedrijfsadministrateur)
Administrateur (Boekhoudkundig medewerker)
Administratief medewerker
Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief
medewerker)
Administratief medewerker (Secretarieel medewerker)
Administratief medewerker (Telefonist/receptionist)
Balie-/shopmedewerker
Bedrijfsleider/manager veiling en groothandel
Manager handel (Filiaalmanager)
Parts-/baliemedewerker
Secretariele beroepen (Secretaresse)
Secretariële beroepen
Manager retail
Medewerker (financiële) administratie
Bedrijfsadministrateur
Juridisch-administratief dienstverlener
Financiële beroepen (Bedrijfsadministrateur)
Administrateur (Bedrijfsadministrateur)
Financieel administratieve beroepen
Financieel administratief medewerker
Financiële beroepen (Financieel administratief
medewerker)

Geselecteerde opleidingen
Bedrijfseconomische en administratieve beroepen

Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche

Commercieel medewerker (Commercieel medewerker
binnendienst KC Handel)

Commercieel medewerker (Contactcenter medewerker)

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie (Marketing 
medewerker)

Vakbekwaam medewerker veiling en groothandel

Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel)

Warehouse Medewerker

Warehouse Voorman

Warehousemanager

Verkoper

Medewerker marketing en communicatie (Marketing 
medewerker)

Verkoper (Verkoper detailhandel)

Commercieel medewerker

Geselecteerde opleidingen
ICT beroepen
Applicatie- en mediaontwikkeling (Gamedeveloper)
Applicatie- en mediaontwikkeling (Mediadeveloper)
ICT- en mediabeheer (Netwerkbeheerder)
ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT)

ICT-medewerker (Medewerker ICT)



Selectie	van	relevante	opleidingen	(2)

47

Geselecteerde opleidingen
Technische beroepen
Assistent metaal-, elektro-en installatietechniek (Assistent
installatie)
Autoschadehersteltechniek (Autoschadehersteller niveau 2)
Autotechniek (Autotechnicus)
Autotechniek (Autotechnicus)
Autotechniek (Eerste autotechnicus)
Autotechniek (Technisch specialist personenauto's)
Autotechniek (Technisch specialist personenauto's)
Autotechniek (Technisch specialist personenauto's)
Bedrijfsautotechniek (Bedrijfsautotechnicus)
Bedrijfsautotechniek (Bedrijfsautotechnicus)
Bedrijfsautotechniek (Eerste bedrijfsautotechnicus)
Bedrijfsautotechniek (Eerste bedrijfsautotechnicus)
Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en
utiliteit
Machinebouw Mechatronica (Machinebouwer)
Machinebouw Mechatronica (Monteur mechatronica)
Metaalbewerken (Allround plaatwerker)
Metaalbewerken (Constructiewerker)
Monteur elektrotechnische installaties
Monteur mechatronica
Onderdelenadviseur
Onderdelenmanager
Technicus service en onderhoud elektrotechniek en 
instrumentatie
Technisch Administratief Medewerker
Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche 
(Werkplaatsmanager Motorvoertuigent
Installeren (Monteur elektrotechnische installaties)
Technicus engineering

Geselecteerde opleidingen
Logistieke beroepen
Assistent logistiek
Assistent logistiek medewerker
Assistent logistiek medewerker (Assistent logistiek
medewerker KC Handel)
Assistent logistiek medewerker (Assistent logistiek 
medewerker VTL)
Assistent medewerker transport en logistiek
Assistent Mobiliteitsbranche
Assistent Operationeel Medewerker op- en overslag
Assistent Operationeel Medewerker Transport en Logistiek
Assistent-Expediteur
Autolaadkraanmachinist
Chauffeur Afvalstoffen
Chauffeur Autotransport
Chauffeur Exceptioneel Transport
Chauffeur Geconditioneerd Transport
Chauffeur Goederenvervoer
Chauffeur Kipautovervoer
Chauffeur wegvervoer
Expediteur
Expeditie Planner
Goederenvervoer
Groepsleider Magazijn
Hoofd Magazijn
Kaderfunctionaris veehouderij en handel
Koerier
Logistiek
Logistiek groepsleider (Logistiek groepsleider KC Handel)
Logistiek medewerker (e.d.)

Geselecteerde opleidingen
Logistieke beroepen
Logistiek supervisor
Logistiek supervisor (e.d.)
Logistiek teamleider
Logistiek teamleider (Logistiek teamleider)
Logistiek vakman (e.d.)
Magazijnmedewerker
Manager transport en logistiek
Manager transport en logistiek (manager transport en 
logistiek)
Manager vershandel, logistiek en transport
Medewerker agrohandel en logistiek
Medewerker Goederenontvangst en Voorraadbeheer
Medewerker groothandel en logistiek
Medewerker Logistiek Management - Fysieke Distibutie
Medewerker Logistiek Management - Material Management
Medewerker Orderverzamelen en Goederenuitlevering
Medewerker veiling en groothandel plantenteeltproducten
Opslagmedewerker
Orderpicker
Planner Wegtransport
Planner wegtransport
Supervisors logistiek
Transportmanager
Transportplanning
Vakbekwaam medewerker groothandel en logistiek
Vakexpert agrohandel en logistiek
Vershandel, logistiek en transport (Medewerker vershandel, 
logistiek en transport)
Vershandel, logistiek en transport



Coronacrisis:	NOW	1

• Bedrijven in de A12 gemeenten vragen gemiddeld ~10.000 € minder NOW 
aan dan andere Nederlandse bedrijven.

• De spreiding tussen gemeenten is groot, bedrijven in Bodegraven-Reeuwijk 
en Lansingerland vragen gemiddeld veel minder aan dan bedrijven in 
Zoetermeer, die meer matchen met het landelijk gemiddelde. Dit zegt 
waarschijnlijk iets over de verdeling van grote en kleine bedrijven over de 
gemeenten, waarbij in Zoetermeer meer grote bedrijven zijn gevestigd, die 
meer steun nodig hebben.

• De dichtheid (per 100 vestigingen) van aantal toekenningen verschilt niet 
veel van het Nederlands gemiddelde (8,1). Per 100 bedrijven heeft 
ongeveer 7,6 bedrijf NOW steun gevraagd. Waddinxveen is de uitschieter 
naar boven, met 8,5 bedrijven per 100 vestigingen die steun hebben 
gevraagd.

Dichtheid en hoogte toekenningen in A12 gemeenten verschilt

48 Bron data:	Waar Staat Je	Gemeente &	NOW	Register,	bewerking:	Birch
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Human	Capital Beleid	(1)

HCA Zuid Holland
Project We IT Zuid-Holland
• Een derde deelakkoord heeft als doel om meer IT-professionals op te leiden. Hierbij werken aanbieders van IT-opleidingen (zowel publiek als privaat) nauw samen met werkgevers om 

vernieuwend, modulair en kortdurende IT-opleidingen aan te bieden. Zij gaan de komende 5 jaar de volgende bijdrage leveren aan de volgende Human Capital doelstellingen:
• 4.750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
• 1.500 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
• 100 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
• 1.500 transities over sector- en regiogrenzen
• Een eerste subsidieaanvraag is ingediend waarmee de volgende projecten worden uitgevoerd:
TechGrounds: mensen opleiden tot web developer in Rotterdam;
The Young Digitals: jonge mensen opleiden tot digital marketeer in Den Haag en Rotterdam;
ICT Praktijk Academie: mensen opleiden tot IT-professional in Gouda en Leiden;
MKB Digiwerkplaats: ondersteunen van mkb-bedrijven (2-50 werknemers) op het gebied van digitalisering;
Young Capital Next: jonge mensen opleiden tot IT-professional.
Partners zijn onder andere De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland, NCOI/Computrain, TechGrounds, The Young Digitals, ICT Praktijk Academie, IT Campus Rotterdam, KPN, 
Unilever, Siemens, Stedin, Technolution en Erasmus MC.

HCA Zuid Holland en Sectorale activiteiten T&L

51

https://techgrounds.nl/
https://www.theyoungdigitals.nl/
https://www.ictpraktijkacademie.nl/
https://www.mkbdigiwerkplaats.nl/
https://next.youngcapital.nl/


Human	Capital Beleid	(2)

Sector Instituut Transport & Logistiek
BBL Logistiek medewerkers, managers en chauffeurs
• Eerste proeven met onderwijs op de werklocatie i.p.v. school

Opleidingsvouchers
• Begeleid door loopbaancoaches kunnen werknemers in de tranport en logistiek opleidingen volgen. Speciale focus voor logistiek medewerkers

Certificaten verworven kennis en competenties
• Logistiek medewerkers worden in hun dagelijks werk beoordeeld op behaalde verworvenheden

Programma Duurzame Inzetbaarheid
• Divers programma om medewerkers in T&L gezond hun pensioen te laten halen

Ook liggen er kansen om te kijken bij de leerwerkakkoorden van Rotterdam. Zij zoeken verbreding in de Rijnmondregio.

HCA Zuid Holland en Sectorale activiteiten T&L
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