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1 INTRODUCTIE 

1.1 VERWEVING ALS BELANGRIJKE BELEIDSOPGAVE   

In Vlaanderen bevindt ongeveer 80% van de economische activiteiten zich buiten bedrijventerreinen, 
vaak verweven in woonomgevingen (Departement Omgeving, 2015). Woonomgevingen zijn bij uitstek 
verweven locaties en de voorschriften laten een breed scala aan economische activiteiten toe. Exacte 
cijfers over de evolutie van economische activiteiten in verweven (woon)gebieden zijn niet 
voorhanden, maar er zijn aanwijzingen dat verweven locaties onder druk staan van wonen. Zowel 
grotere bedrijfslocaties in kernen en steden als kleine economische locaties worden omgevormd naar 
wonen. 
 
De Vlaamse beleidsvisie is dat het juiste bedrijf op de juiste plaats moet terecht komen, dat we moeten 
verweven waar het kan, en dat bedrijvigheid enkel op een bedrijventerrein moet plaatsvinden 
wanneer het echt moet. Op deze manier moet geen nieuwe open ruimte aangesneden worden. De 
achterliggende idee is dat verweven gebieden waardevol zijn om te behouden, en zelfs te versterken, 
zodat het ruimtebeslag niet verder toeneemt. Tegelijk spreekt het voor zich dat bedrijven met een 
zware milieu- of hinderlast niet thuishoren in verweven omgevingen, maar in daarvoor bedoelde 
bedrijventerreinen met de nodige (veiligheids-)afstand ten opzichte van woningen. Het behouden en 
aansturen op verweving is geen evidente, doch belangrijke beleidsopgave.  
 
IDEA Consult verkende in opdracht van het Departement Omgeving de socio-economische 
meerwaarde van verweving van woon- en werkactiviteiten. De achterliggende onderzoeksvraag hierbij 
was: 

Welke socio-economische waarden genereren economische activiteiten voor hun omgeving en 
– omgekeerd – de waarden die de omgeving genereren voor de economische activiteiten.  
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1.2 ONDERZOEKSAANPAK 

IDEA Consult verkende de mogelijke toegevoegde waarde van verweving van economische 
activiteiten onderling en economische activiteiten met andere functies in kader van de uitwerking 
van een verweefkompas. Dit proces verliep in 3 stappen:  
 

- Stap 1: Verkennen van de socio-economische waarde van verweving;  
- Stap 2: Verdiepen in de verschillende bouwstenen binnen de socio-economische waarde; 
- Stap 3: Verkennen van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren om de bouwstenen te 

onderbouwen. Deze indicatoren moeten lokale besturen en organisaties ondersteunen 
bij het gebruik van het verweefkompas.   

 
De uitwerking hiervan steunde op de combinatie van:  
 

- Literatuurscan: Verkennen van de socio-economische waarde en onderliggende 
bouwstenen van verweving op basis van een literatuurscan; 

- Werksessies met stakeholders: Aftoetsing, verfijning en aanvulling van de bouwstenen 
op basis van de input van stakeholders; 

- Werksessies met onderzoekspartners: Aftoetsing, verfijning en aanvulling van de 
bouwstenen op basis van de input van de andere onderzoekpartners tijdens 
verschillende werksessies; 

- Verwijzingen naar de case studies: Om de inhoud van de bouwstenen te verduidelijken 
en de afstand tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te houden leggen we waar 
mogelijk de link met de case studie gebieden, met name 1) de kern van Bissegem in 
Kortrijk 2) de zone ten westen van de kern van Sint-Amandsberg in Gent 3) de zone van 
de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.  

1.3 LEESWIJZER  

Deze nota is inclusief dit inleidend hoofdstuk opgebouwd uit 6 hoofdstukken die achtereenvolgens 
volgende topics bespreken:  
 

- Hoofdstuk 2 verkent de socio-economische waarde van verweving; 
- Hoofdstuk 3 verdiept de bouwsteen ‘Bereikbaarheid’; 
- Hoofdstuk 4 verdiept de bouwsteen ‘Tewerkstelling’; 
- Hoofdstuk 5 verdiept de bouwsteen ‘Imago’; 
- Hoofdstuk 6 verdiept de bouwsteen ‘Bedrijfsecosysteem’. 
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2 VERKENNING SOCIO-ECONOMISCHE WAARDE VAN 
VERWEVING  

In dit hoofdstuk verkennen we de socio-economische waarde die economische activiteiten voor hun 
omgeving genereren en – omgekeerd– de waarden die de omgeving genereren voor de economische 
activiteiten.  
We bespreken hiervoor achtereenvolgens: 

- Socio-economische obstakels voor de verweving van functies 
- Socio-economische meerwaarde van de verweving van functie 
- Bouwstenen van de socio-economische waarde van verweving 

2.1 ECONOMISCHE OBSTAKELS VOOR DE VERWEVING VAN FUNCTIES  

De beleidsopgave om sterker in te zetten op verweving is allesbehalve evident. Verschillende 
belangrijke economische elementen dragen er vandaag toe bij dat bedrijven richting 
monofunctionele bedrijventerreinen geduwd worden: 
 

- Grootschalige economische activiteiten stoten niet zelden op weerstand van 
omwonenden wanneer ze in woongebied gesitueerd zijn, bijvoorbeeld omwille van de 
verkeersbewegingen, de geluids- of geurhinder of belemmering van het uitzicht. 
Bestaande, historisch verankerde bedrijven worden vaak op hun locatie nog aanvaard, 
maar wanneer op diezelfde locatie een nieuw bedrijf ingepland wordt, dan is er vaak 
tegenkanting van omwonenden omwille van de verwachte overlast (NIMBY); 

- De betrokken overheden kijken via de regelgeving steeds strenger toe op de 
verzoenbaarheid van de economische activiteiten met de andere functies waaronder 
wonen in verweven gebieden. Deze evolutie vertaalt zich in bedrijven die moeilijkheden 
ondervinden om een omgevingsvergunning te verkrijgen of te verlengen voor de 
exploitatie van hun economische activiteiten in verweven gebied; 

- Er is niet zelden een gebrek aan ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden voor economische 
activiteiten op de bestaande locaties in woongebied; 

- De hoge grondprijzen in woongebied maakt het voor ondernemers financieel vaak weinig 
aantrekkelijk om voor een kavel in woongebied te kiezen. De als woongebied ingekleurde 
zones staan in principe voor een mix van functies, maar worden in de praktijk meestal 
ingevuld met wonen. Dit alles is sterke afhankelijk van de lokale verhouding tussen de 
grondprijzen woon- en industriegebieden. Die verhouding kent echter belangrijke 
regionale verschillen en varieert sterkt in functie van de vraag en aanbod alsook de 
aantrekkelijkheid van een gebied voor een residentiële dan wel economische functie;1  

- Voor bedrijven gelegen in woongebied met uitbreidingplannen is het financieel vaak 
interessanter om de bestaande bedrijvensite te verkopen voor woningbouw, en uit te 
wijken naar een bedrijventerrein; 

- Bedrijven ervaren in bepaalde verweven gebieden mobiliteitsproblemen, bijvoorbeeld 
door de beperkte parkeer-, laad- en losmogelijkheden. De zoektocht naar oplossingen 
voor mobiliteitsvraagstukken in verweven gebieden verloopt vaak moeizamer door de 
ruimtelijke beperkingen, de aanwezigheid van andere verkeersgenererende functies 

                                                             
1 Een snelle vergelijking van de lokale grondprijzen voor residentiële en economische functies voor de 3 cases is onmogelijk bij gebrek aan cijfermateriaal op 
Vlaams en lokaal niveau. Omdat de grondprijzen sinds 2014 niet langer gepubliceerd door Statbel worden noodzaakt deze analyse een lokale marktstudie.     
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(zoals scholen) en een groter scala aan andere weggebruikers  (zoals fietsers) waarmee 
rekening gehouden moet worden. 

 

2.2 SOCIO-ECONOMISCHE MEERWAARDE VAN DE VERWEVING VAN 
FUNCTIES  

De verweving van economische activiteiten met andere functies botst niet enkel op obstakels, maar 
biedt potentieel ook uitzicht op een socio-economische meerwaarde voor de betrokken bedrijven en 
hun omgeving. Via verweving kan de bestaande ruimte voor economische activiteiten gevrijwaard 
worden, en bijkomende ruimte gecreëerd worden. Lokale bedrijvigheid zorgt ook voor toegevoegde 
waarde, inkomsten en welvaart in de regio. Zo bieden bedrijven werkgelegenheid en werken in de 
eigen streek. Ieder bedrijf vormt ook een schakel in een groter geheel waarbij een lokaal bedrijf ook 
werk genereert voor andere lokale bedrijven en dit over de sectorgrenzen heen. De verweving van 
functies biedt voor sommige ondernemers ook een belangrijke meerwaarde door de nabijheid van 
potentiële klanten. Een verweving van activiteiten biedt nog verschillende extra voordelen, zoals een 
dynamische omgeving, de beperking van woon-werkafstanden en het voorzien van aangename 
werklocaties.  
 
Op basis van de verkennende analyse onderscheiden we binnen die socio-economische meerwaarde 
van verweving vier grote bouwstenen: 

- Bereikbaarheid, met name de mogelijkheid om via verweving economische activiteiten en 
andere functies een verweven gebied veilig en multimodaal te ontsluiten; 

- Werkgelegenheid, met name de mogelijkheid om via verweving de directe of indirecte 
tewerkstelling in een gebied te behouden en te verhogen, en lokale tewerkstelling te stimuleren; 

- Imago, met name de mogelijkheid om via verweving de aantrekkelijkheid van economische 
activiteiten in een gebied te verhogen; 

- Bedrijfsecosysteem, met name de mogelijkheid om via verweving de samenwerkingsverbanden 
tussen actoren, de clustering van ondernemingen en lokaal geïntegreerde waardeketens te 
stimuleren. 

 

2.2.1 Bereikbaarheid  

De verweving van economische activiteiten en andere functies biedt kansen om een verweven 
gebied veilig en multimodaal te ontsluiten.  
 

BEREIKBAARHEID VAN TRANSPORTMOGELIJKHEDEN 
Economische activiteiten genereren in vele gevallen verkeer. Goederen moeten aangevoerd worden, 
personeel moet zich van en naar het bedrijf verplaatsen of klanten willen het bedrijf bezoeken. In 
verweven omgevingen met verschillende verkeersgenererende activiteiten is ontsluiting en 
multimodale bereikbaarheid dan ook zeer belangrijk om een veilig transport te bekomen. Op 
bepaalde momenten kan (zwaar) verkeer van bedrijven immers tot conflicten leiden tussen de 
actoren. Dit is ook de reden waarom meer en meer verweefbare activiteiten zich op 
bedrijventerreinen willen vestigen.  
 
Conflicterend transport hoeft echter niet noodzakelijk als een gegeven probleem beschouwd te 
worden voor verweven gebieden. In sommige regio’s wordt ingezet op aanpassingen van de 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 6 van 44   

transportstromen of een goede bereikbaarheid zodat het bedrijf toch verweefbaar kan blijven op zijn 
huidige locatie. Ook nieuwe vervoersmodi zoals cargo-bikes voor het vervoeren van goederen komen 
steeds meer voor. Bij een analyse van de bereikbaarheid mag de aandacht dan ook niet beperkt 
blijven tot terreinen of panden. Een brede blik op bereikbaarheid bevat onder meer aandacht voor:  
 

- Ontsluiting via de weg, spoor, water, lucht en aantakking op vervoersassen; 
- Bereikbaarheid openbaar vervoer (trein, bus); 
- Overslaglocaties in de omgeving; 
- Mate van congestie van het wegverkeer; 
- Parkeermogelijkheden of knelpunten. 

 
Het behouden van bedrijven op de huidige, verweven locatie kan verschillende voordelen met zich 
meebrengen:  
 

- Wie dicht bij huis werkt, is minder lang onderweg van en naar het werk, en heeft meer 
privétijd over voor de familie en het beoefenen van hobby’s. Een betere work-life balance 
zorgt voor minder stress; 

- Werken in eigen omgeving scoort ook goed op het vlak van duurzaamheid. Kortere 
reisafstanden zorgen voor minder files, en minder autoverkeer; 

- Bedrijven en de nabijheid van voorzieningen en verschillende functies zorgt voor een meer 
levendige buurt; 

- Een goede bereikbaarheid zorgt voor meer verplaatsingen met de fiets of te voet, wat 
bijdraagt aan de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid van de buurt. 

 
Naast het behouden van bedrijven zijn infrastructuur en bereikbaarheid cruciale vestigingsfactoren 
en kwaliteitsaspecten van bedrijven.  
 
Goed bereikbare bedrijven en hun omgeving zijn mogelijk door aandacht te hebben voor ontsluiting 
en bereikbaarheid met focus op de mobiliteitsprofielen van de activiteiten van ondernemingen en 
het type omgeving. Hierbij is een verschuiving wenselijk van unimodaal naar multimodaal transport 
door verschillende, alternatieve vervoerswijzen te creëren. Daarnaast kan parkeerinfrastructuur 
gebundeld worden en moet de uitbouw of herinrichting van infrastructuur focussen op duurzame 
vervoersmodi die de veiligheid van de weggebruikers en de omgeving verhogen. Tenslotte is ook 
aandacht voor zowel collectief personenvervoer, als voor gebundeld goederenvervoer noodzakelijk. 
 

BEREIKBAARHEID VAN VOORZIENINGEN 
De bereikbaarheid van bedrijven en hun omgeving gaat niet enkel over verkeersgenererende 
activiteiten, maar ook over de bereikbaarheid van andere economische activiteiten en voorzieningen. 
De mate van nabijheid en bereikbaarheid worden bepaald door de aanwezigheid van andere functies 
in de omgeving, de bevolkingsdichtheid en de kritische massa van een voorziening. Vooral in 
verweven omgevingen liggen hier grote opportuniteiten naar goede bereikbaarheid van 
voorzieningen. Basisvoorzieningen in kernen zijn nabij als ze op wandel- of fietsafstand liggen, in 
stedelijke omgevingen als ze vlot bereikbaar zijn te voet met de fiets of met het openbaar vervoer. 
Het belang van de bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen is afhankelijk van de dagdagelijkse 
nood, de graad van specialisatie en/of de benodigde kritische massa van de voorziening. 
Bereikbaarheidsvraagstukken evolueren vanzelfsprekend doorheen de tijd als gevolg van 
dynamieken die een gebied overstijgen. Bijvoorbeeld schaalvergrotingen en reorganisaties binnen 
bepaalde sectoren (bv. in de bankensector waardoor het aantal lokale kantoren sterk wordt 
teruggeschroefd), markttrends (bv. impact van de e-commerce op de fysieke handelszaken) of de 
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ontwikkeling van een concurrerend aanbod elders (bv. ontwikkeling van een perifeer winkelaanbod 
met negatieve impact op bestaande kernen). 

2.2.2 Werkgelegenheid  

De verweving van economische activiteiten en andere functies biedt kansen om de directe of 
indirecte tewerkstelling in een gebied te behouden en te verhogen, en lokale tewerkstelling te 
stimuleren.  
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DIRECTE EN INDIRECTE WERKGELEGENHEID 
De directe werkgelegenheid van grote en kleine bedrijven is een grote troef van een verweven 
omgeving. Werknemers kunnen op deze manier dicht bij hun werk wonen. Lokale tewerkstelling 
biedt verschillende voordelen: 

- Het leidt tot een lager wagengebruik, wat een positieve impact heeft op de luchtkwaliteit 
- Het creëert meer tijd voor de werknemer die anders nodig is om zich te verplaatsen  
- Het leidt tot een betere relatie tussen het bedrijf en zijn omgeving 

 
Uit de literatuur blijkt dat bedrijven met meer werknemers door hun grotere schaal op gebied van 
ruimte-inname, mobiliteitsafwikkeling, logistiek, ... in mindere mate, afhankelijk van de bereidheid 
van het bedrijf, verweefbaar zijn tussen andere functies.2 Hier is een rol weggelegd voor lokale 
besturen om toch in verweven context lokale tewerkstelling te behouden of te creëren en een 
ondernemersklimaat aan te bieden waar bedrijven zich thuis voelen. 
 
De directe werkgelegenheid van een bedrijf mag niet op zichzelf beschouwd worden. Er moet ook 
gekeken worden naar de werkgelegenheid in stroomopwaartse of -afwaartse activiteiten in de 
productieketen waarvan het bedrijf deel uitmaakt. Het weren van bedrijven met een lage zichtbare 
werkgelegenheid per ha kan de werkgelegenheidskansen in verwante bedrijfstakken belemmeren en 
dus contraproductief voor de werkgelegenheidsdoelstellingen zijn. Bijvoorbeeld, bij sectoren die 
kapitaalintensief zijn (industrie), kan de werkgelegenheid relatief beperkt zijn door automatisering. 
Wel is de toegevoegde waarde in dat geval hoog, is er sprake van afgeleide jobs bij toeleveranciers 
en in de tertiaire sector, en is de werkgelegenheid waarschijnlijk hoogwaardig. De werkgelegenheid 
die ontstaat bij andere bedrijfstakken door de economische activiteit van een bedrijfstak, wordt 
omschreven als de indirecte werkgelegenheid van die bedrijfstak. Dit kan ver gaan en is geen te 
verwaarlozen effect, bijvoorbeeld het werkgelegenheidseffect via werknemers die tijdens de 
middagpauze gaan lunchen of inkopen doen in de buurt van het bedrijf. In de onderzochte cases 
binnen de terreininventarisatie in kader van de Segmentatie IV studie (in opdracht van het 
Departement Omgeving) kwam het belang van de indirecte werkgelegenheid duidelijk naar voor bij 
een lokale broodjeszaak: als gevolg van corona en de toename van het thuiswerk was er een dalende 
vraag voor broodjes/catering bij de bedrijven. 
 

LOKALE JOBS VOOR (LANGDURIG) WERKLOZEN 
Het aantal vacatures is afhankelijk van het type werkgelegenheid in relatie tot het arbeidsaanbod. 
Sectoren en bedrijven in verweven omgevingen die arbeidsintensief zijn (bijvoorbeeld reparatie van 
goederen) bieden kansen voor kortgeschoolden en werklozen uit deze omgeving. In de interviews 
uitgevoerd door UHasselt in de case study gebieden werd door verschillende bedrijven gewezen op 
de moeilijkheden die zij ondervinden om personeel te vinden voor de invulling van de 
knelpuntberoepen. Via een verweving van functies kan een match gecreëerd worden tussen de 
tewerkstelling van lokale bedrijven en de lokale werkzoekenden. Gemeenten kunnen dit stimuleren 
door o.a. ruimte te creëren voor bedrijven met een jobaanbod dat overeenstemt met de lokale 
jobvraag. 
 

2.2.3 Imago 

De verweving van economische activiteiten en andere functies biedt kansen om het imago van 
economische activiteiten en het gebied waarin deze gelokaliseerd zijn te verhogen. Imago betreft het 
collectief bestaand beeld van een gebied. Het heeft invloed op de kansen voor toekomstige 

                                                             
2 VLAIO (2014). Raming van de behoefte aan bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest  
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ontwikkeling en bepaalt de aantrekkingskracht van een gebied. Uit de literatuur blijkt dat vooral 
startende ondernemers zich laten leiden door de vertrouwdheid met de regio waarin zij wonen of 
werken.3 Lokale besturen moeten zich bewust zijn van het belang van imago en de mogelijkheden 
om hierop te sturen. Zo kan  dat de inzet op een verweving van economische en andere functies het 
imago van een gebied versterken bij goede toepassing.  
 

HISTORISCHE VERANKERING VAN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN 

Heel wat bedrijven in woongebied zijn sterk verbonden met hun omgeving waarbij de bedrijfssite 
vaak de historische vestigingslocatie van de onderneming is.  Bedrijfsactiviteiten met mogelijke 
hinder voor de omgeving worden hierbij vaak min of meer gedoogd te worden door de omgeving. 
Verklaringen hiervoor zijn de historische verankering en het economisch belang van de onderneming 
voor de omgeving. De lokale gebondenheid van de meeste bedrijven zorgt er bovendien voor dat – 
wanneer ze moeten verhuizen - zo’n 80% binnen de eigen gemeente of kern verhuist. 15% van de 
bedrijven herlokaliseert zich buiten de gemeente, maar wel nog binnen de regio. Slechts 5% 
verplaatst zich buiten de regio. Voor veel bedrijven is 15 km dan ook de maximale verhuisafstand. 
Deze verankering is ook sterk gelinkt aan het lokaal klantenbestand, de afzetmarkt en de woonplaats 
van personeelsleden van de bedrijven.  
 
Een gemeente zal vroeg of laat de vraag krijgen van bedrijven om uit te breiden, of van starters om 
zich te kunnen vestigen. Binnen een  verweven omgeving zijn er soms locaties waar de 
ruimteproductiviteit vergroot kan worden, bijvoorbeeld doordat de onderneming anticipeerde op 
een grotere ruimtenood en een deel van de bedrijfslocatie hiervoor gereserveerd werd. Daarnaast 
zijn er binnen een verweven omgeving ook heel wat locaties waar bedrijven niet verder kunnen 
groeien vanwege het gebrek aan ruimte. Een noodgedwongen verdwijnen van deze historisch 
verankerde bedrijven kan belangrijke gevolgen hebben op de omgeving, zoals het verdwijnen van 
directe en indirecte werkgelegenheid of een wijziging in het imago van een gebied als gevolg van 
leegstand van de bedrijfsgebouwen 
 

PROFILERING VAN HET GEBIED 
Gebieden en ook regio’s zelf hebben baat met duidelijke geprofileerde gebieden. Zo niet dan treedt 
vergaande nivellering van de bestaande kwaliteiten van gebieden op. Een verweving van functies kan 
de profilering van een gebied versterken. Een verweven gebied heeft dan ook nood aan een positieve 
beeldvorming van de economische activiteiten en hun omgeving. Door inzichten in de bestaande 
gebiedsidentiteit samen te brengen in een ontwikkelingsproces kan een gerichte profilering van een 
gebied ontstaan4.  Het etaleren van onderscheidende kenmerken van gebieden maakt gerichte 
keuzes door bewoners en bedrijven mogelijk. Gerichte keuzes in aansluiting op de bestaande 
identiteit en kwaliteiten van het gebied leiden tot versterking ervan en daarmee tot een 
vanzelfsprekende profilering. Het vergroot ook de onderlinge concurrentie tussen gebieden.  
 

HERKENBAARHEID  

Herkenbaarheid verwijst naar de mogelijkheid om vertrouwd te kunnen zijn met de omgeving. Een 
herkenbare omgeving is een omgeving die zich onderscheidt van andere gebieden. Het bepaalt mee 
de identiteit van een ruimte en maakt de ruimte tot plek. Via verweving kan de historisch 
ontwikkelde en verankerde herkenbaarheid behouden blijven en kan een gebied zich positief 
onderscheiden. Bedrijven in een bepaalde omgeving hebben vaak een grote rol in de herkenbaarheid 
van een gebied. Herkenbaarheid leidt ook tot een robuustheid die gerelateerd is aan stevige 

                                                             
3 VLAIO (2008). Vestigingsgedrag van bedrijven in Vlaanderen 
4 Meer info in de VLAIO leidraad voor ruimtelijk economisch onderzoek voor lokale besturen via  https://www.vlaio.be/nl/publicaties/ruimtelijk-economisch-
onderzoek-een-leidraad-voor-lokale-besturen 
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structuren, met behoud van hoofdkarakteristieken bij verandering. Dit maakt gebieden op een 
duurzame manier aanpasbaar aan nieuwe of veranderende maatschappelijke noden.  
 

2.2.4 Bedrijfsecosysteem 

De verweving van economische activiteiten en andere functies biedt kansen om het 
bedrijfsecosysteem te versterken. Een bedrijfsecosysteem is een concept waarmee wordt 
aangegeven hoe bedrijven zijn verweven en samenwerken met hun omgeving. Een verscheidenheid 
aan soorten bedrijven en niet-economische actoren creëert een vruchtbare omgeving voor lokale 
schaalvoordelen en groei, omdat die variatie kan leiden tot nieuwe combinaties van ideeën en 
leereffecten die de eigen sector overstijgen. Ze versterken de locatiefactoren van de aanwezige 
sectoren. Een voorbeeld hiervan is het Tech Lane Ghent wetenschapspark dat fungeert als  een 
ecosysteem van bedrijven in biotechnologie, materialen en digitale technologie. Er is dan ook een 
sterke link tussen de universiteit en zijn vakgroepen, spin-offs van de universiteit, bedrijven uit deze 
sectoren en onderzoeks- en bedrijvenorganisaties (VIB, Imec, Sirris & Agoria). De ambitie is een inzet 
op samenwerkingsverbanden tussen, of zelfs de fysieke nabijheid van de private sector, 
kennisinstellingen, de overheid en maatschappij volgens het quadrupple helix model.  
Omwille van de schaal en school leent het Tech Lane Ghent model zich slechts voor een relatief 
beperkt aantal locaties in Vlaanderen. Toch kunnen ook op een kleinere schaal, bv. in de 3 case study 
gebieden, de achterliggende principes van een ecoysteem volgens het quadrupple helix model 
toegepast worden. Zo kan  een lokale onderneming kan stageplaatsen aanbieden aan leerlingen van 
het technisch secundair onderwijs, ondernemers en overheid kunnen samenwerken voor het 
opleiden van de inactieve arbeidsreserve, via een lokale ondernemingsclub kunnen ondernemers 
kennis delen en samenwerkingsverbanden smeden,  een lokale handelszaak kan lokaal 
geproduceerde producten verkopen,….Het te ontwikkelen bedrijfsecosysteem wordt hier 
gedefinieerd als verweving die bijdraagt aan sterke samenwerkingsverbanden tussen diverse 
actoren, clustering van ondernemingen en lokaal geïntegreerde waardeketens. 
 

INZET OP CLUSTERING 
Een lokaal bestuur kan een bedrijfsecosysteem creëren door bijvoorbeeld het aanwijzen van 
groeigebieden en het beïnvloeden van de vestigingskeuze van bedrijven. Daarbij wordt ook ingegaan 
op het verweven van wonen en werken. Lokale besturen kunnen ook inzetten op clustering. 
Een cluster is een geografische locatie of regio waarin een groep bedrijven en andere instanties 
binnen een bepaald gebied bij elkaar in de buurt gevestigd zijn.  
 
Er bestaan twee soorten clustering: 
 
- Sectorale specialisatie die leidt tot een hogere productiviteit. De voordelen die bedrijven in 

clusters ervaren, brengen vooral incrementele veranderingen teweeg, omdat de bedrijven die 
van elkaar leren hetzelfde type product maken (lokalisatievoordelen). De voordelen leiden tot 
procesinnovaties, omdat de kennis wordt uitgewisseld tussen bedrijven die dezelfde (typen) 
producten maken. De betrokken bedrijven bezitten grotendeels dezelfde kennis en 
vaardigheden, maar kunnen wel op specifieke aspecten wat van elkaar leren. 

- Sectorale variëteit die eerder bijdraagt aan werkgelegenheidsgroei, omdat sectoren 
verschillende typen kennis combineren en daarmee nieuwe markten creëren (Jacobs-
externaliteiten). Een diverse sectorale structuur vergroot daarnaast ook de kans op interactie, 
generatie, kopieerbaarheid, modificatie en (re)combinatie van ideeën en toepassingen in 
verschillende sectoren. Veel belangrijke innovaties ontstaan door het combineren van kennis 
afkomstig uit verschillende sectoren. De kennis uit verschillende sectoren wordt gecombineerd 
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om te komen tot nieuwe producten of technologieën). Dit soort nieuwe combinaties leidt eerder 
tot meer radicale veranderingen en daarmee tot productinnovaties. Vaak ontstaat er een nieuwe 
markt en daardoor meer werkgelegenheid.  

 
Toch worden er in de literatuur ook belangrijke kanttekening geplaatst bij de veronderstelde  
voordelen van clustering5: 
 
- Ruimtelijke concentratie (clustering) van sectoren op zowel gemeentelijk als regionaal 

schaalniveau is geen garantie voor een bovengemiddelde economische groei in een regio. Dit 
geldt zowel voor de algemene lokale economische groei als voor de specifieke groei binnen 
sectoren. 

- Clusters zijn niet te kopiëren. Unieke lokale omstandigheden lijken het succes van clusters te 
bepalen; wat geen garantie is voor succes in andere regio’s.  

- Het effect van clustering op de totale groei verschilt sterk per sector en is niet constant over de 
ruimtelijke schaalniveaus. 

- Spillovers tussen sectoren kunnen alleen plaatsvinden als de kennisbasis van sectoren deels 
overlapt; te grote verschillen maken het onmogelijk om van elkaar te leren, omdat de 
aangeboden kennis niet wordt begrepen of op waarde kan worden geschat. Slechts enkele 
technologieën en sectoren zijn dusdanig complementair, door een gezamenlijke technologische 
achtergrond of een gezamenlijke markt voor eindproducten, dat hun gelijktijdige aanwezigheid in 
een economie additionele groei veroorzaakt door kennis-spillovers. 
 

 

SAMENWERKING VAN BEDRIJVEN EN ANDERE ACTOREN 
Verweving kan de samenwerking tussen bedrijven versterken. Dit creëert mogelijke opportuniteiten 
voor de bedrijven: 
 
- Mogelijkheid van diversificatie van bedrijfsactiviteiten doordat bedrijven spelers opkopen om 

met andere of complementaire bedrijfsactiviteiten het risico in een bepaalde industrietak te 
spreiden.  

- Mogelijkheid tot focus op bedrijfsactiviteiten wanneer bedrijven die scherper willen focussen op 
bepaalde bedrijfsactiviteiten, banden kunnen smeden met spelers die een diepere 
marktpenetratie hebben in die specifieke bedrijfstak.  

- Samenwerking met een ander bedrijf in dezelfde bedrijfstak heeft vaak tot doel een groter 
marktaandeel te bekomen. Zo ging het voormalige InBev in zee met Anheuser-Busch om samen 
AB InBev te vormen: de grootste bierbrouwer ter wereld. Deze vorm van fusies noemt men 
‘horizontale fusies’ (horizontal mergers).  

- Controle op aankoopkosten, want door een van de belangrijke leveranciers op te kopen, kan men 
een kostenniveau uitsparen, namelijk de winstmarge die deze leverancier hanteert. Dit soort 
fusies noemt men ‘verticale fusies’ (vertical mergers).  

- Het elimineren van de concurrentie door de concurrentie op te kopen. Hierdoor vergroot men 
zijn marktaandeel.  

- Het verhogen van de toegevoegde waarde. Het kan een ambitie zijn om de juiste bedrijven, met 
ruimte om te investeren, aan te trekken als stimulans van de economische groei. 

  

                                                             
5 Ruimtelijke Planbureau Den Haag (2007). Clusters en economische groei  
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3 VERDIEPING BOUWSTEEN ‘BEREIKBAARHEID’ 

Binnen de verkenning van de socio-economische bouwstenen van verweving kwam ‘Bereikbaarheid’ 
naar voor als één van de vier bouwstenen. De bouwsteen ‘Bereikbaarheid’  beschrijft de mogelijkheid 
om via verweving economische activiteiten en andere functies in een verweven gebied veilig en 
multimodaal te ontsluiten; alsook basisvoorzieningen op wandelafstand te creëren.  
 
In dit hoofdstuk verdiepen we deze bouwsteen aan de hand van mogelijke indicatoren en toegepast 
op de onderzoeksgebieden. We bespreken hiervoor achtereenvolgens: 
 

- Indicatoren op schaal van de wijk 
- Indicatoren op schaal van een bouwblok 
- Indicatoren op schaal van een perceel  

3.1 INDICATOREN OP SCHAAL VAN DE WIJK 

De bereikbaarheid van een wijk is te bepalen aan de hand van de functiemix. Hieronder vindt u meer 
info over deze indicator met een voorbeeld toegepast op de projectgebieden. 
 

HET GEBRUIK VAN DE FUNCTIEMIX 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Departement Omgeving ontwikkelden i.s.m. VITO de 
functiemix6. De tool geeft de functiemenging of verwevenheid van functies weer. Het bepaalt de 
mate waarin verschillende functies en voorzieningen (kantoor, verkoop, ontspanning en 
institutioneel) geïntegreerd zijn binnen een bepaald gebied. Hoe meer functies en voorzieningen  per 
oppervlakte, hoe hoger de score voor functiemix. 
 

Projectgebied Sint-Amandsberg 
A.S.S. BOUW is een bouwbedrijf gevestigd te 
Sint-Amandsberg, nabij station Gent-
Dampoort, in een verweven omgeving. Het 
bouwbedrijf is gelegen in een buurt met een 
relatief hoge functiemix. Als lokaal bestuur is 
het belangrijk de aanwezigheid van een 
aantrekkelijke mix van lokale handel en 
markten, voorzieningen (dienstencentrum, 
postkantoor, banken, scholen en 
kinderopvang, kantoren, groenvoorziening, 
lokalen van verenigingen en recreatieve 
sportinfrastructuur) te stimuleren. 
Voorbeelden van manieren om de functiemix 
te verhogen zijn hergebruik van leegstaande 
panden en een tijdelijk gebruik van 
ongebruikte ruimte en de creatie van een 
gezond winkelbeleid.  
 
 

                                                             
6 De functie is onderdeel van de Walkabilityscore-tool, raadpleegbaar via https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-
ruimte/walkability-tool 

Figuur 1: De functiemix toegepast op bedrijf A.S.S. 
Bouw 
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3.2 INDICATOREN OP SCHAAL VAN EEN BOUWBLOK 

Er bestaan vandaag op schaal van het bouwblok geen eenvoudig toepasbare kwantitatieve 
indicatoren om uitspraak te doen over de bereikbaarheid van het bouwblok. Toch kan via verfijning 
van de indicatoren op wijkschaal (zie 3.1) of aggregatie van de resultaten op perceelniveau (zie 3.3) 
ook uitspraak gedaan worden over de bereikbaarheid op bouwblokniveau. De kwantitatieve analyse 
kan ook steeds aangevuld worden met resultaten van een kwalitatieve analyse, bvb. via de bevraging 
van de lokale actoren.   

3.3 INDICATOREN OP SCHAAL VAN EEN PERCEEL  

De bereikbaarheid van een perceel kan bepaald worden  aan de hand van ondermeer de Mobiscore7 
en een analyse op basis van gegevens uit GIS-bedrijventerreinen (VLAIO). Hieronder vindt u meer 
info over deze indicatoren met een voorbeeld toegepast op de projectgebieden. 
 

HET GEBRUIK VAN DE MOBISCORE 
De Mobiscore doet uitspraak over de mobiliteits- en milieu-impact van woningen op basis van hun 
ligging. De Mobiscore berekent de afstand van een woning tot verschillende soorten voorzieningen in 
de buurt: winkels en horeca, kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en 
cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. De score houdt rekening met het verwachte aantal 
verplaatsingen voor specifieke voorzieningen en het vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming zou 
gebruiken voor deze verplaatsingen.. Daarnaast houdt de Mobiscore rekening met de milieukosten 
(luchtvervuiling, files, geluidshinder, …) van dat vervoermiddel. Hoewel de tool ontwikkeld werd voor 
woningen, is de Mobiscore ook nuttig om de ligging van bedrijfsgebouwen te beoordelen. 
 

Projectgebied Bissegem 
Het bedrijf Kava, een groot- en kleinhandel in wijnen, is gesitueerd in de Bissegemstraat 209 te 
Kortrijk. De ligging van het bedrijfsgebouw kent een relatief goede mobiscore van 8,4/10 en is 
gelegen op een plaats waar mensen zich milieuvriendelijk kunnen verplaatsen. De volgende 
categorieën worden beschreven door de score: 

1. Er is een goed aanbod qua openbaar vervoer.  Op minder dan 1 km is een treinstation 
aanwezig en op minder dan 500m een belangrijke bushalte. Deze score houdt rekening met 
de knooppuntwaarde van elke belangrijke openbaar vervoerhalte. Deze geeft aan hoe 
makkelijk en direct je je vanuit de vervoerhalte naar andere vervoerhaltes kunt 
verplaatsen. 

2. Onderwijs is zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets. De score houdt o.a. rekening 
met voorzieningen zoals kleuteronderwijs, lager onderwijs en middelbaar onderwijs. De 
scoreberekening is gebaseerd op de afstand, het verwachte aantal verplaatsingen, het 
gebruikte vervoersmiddel en de milieu-impact van de verplaatsing. 

3. Winkels & diensten zijn zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets. De score houdt o.a. 
rekening met voorzieningen zoals bakkerijen, slagers, voedingswinkels, restaurants, cafés, 
kledingzaken, doe-het-zelfzaken, bank- en verzekeringskantoren, postkantoren en -punten, 
gemeentehuizen en rechtbanken. De scoreberekening is gebaseerd op de afstand, het 
verwachte aantal verplaatsingen, het gebruikte vervoersmiddel en de milieu-impact van de 
verplaatsing. 

4. Ontspanning, sport & cultuur zijn zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets. De score 
houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: bibliotheken, cultuurcentra, bioscopen, 

                                                             
7 Raadpleegbaar via https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool 
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schouwburgen, concertzalen, sportaccommodaties, zwembaden, openbare parken, 
provinciale domeinen en natuurgebieden. De scoreberekening is gebaseerd op de afstand, 
het verwachte aantal verplaatsingen, het gebruikte vervoersmiddel en de milieu-impact 
van de verplaatsing 

5. Gezondheid & zorg zijn zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets. De score houdt o.a. 
rekening met voorzieningen zoals dokters, tandartsen, apothekers, geestelijke 
gezondheidszorg, ziekenhuizen, kinderopvang, ouderenvoorzieningen, O.C.M.W. en lokale 
dienstencentra. De scoreberekening is gebaseerd op de afstand, het verwachte aantal 
verplaatsingen, het gebruikte vervoersmiddel en de milieu-impact van de verplaatsing. 

 
Figuur 2: De Mobiscore van het perceel in de Bissegemstraat 209 te Kortrijk 

 
BEPALEN VAN HET MOBILITEITSPROFIEL OP BASIS VAN  GEGEVENS UIT GIS-
BEDRIJVENTERREINEN (VLAIO)  
De verkeersaantrekkende werking van bepaalde economische activiteiten heeft consequenties voor 
de verweefbaarheid met wonen. Bedrijven die veel (vracht)verkeer aantrekken lenen zich vaak 
minder goed voor verweving met woonfuncties doordat ze onder andere hinderlijke en/of 
gevaarlijke verkeerssituaties kunnen veroorzaken. In de praktijk biedt een mobiliteitsplan op niveau 
van het stadsdeel soms wel oplossingen voor dergelijke conflicten tussen verschillende functies.   
Om het mobiliteitsprofiel van ondernemingen inzichtelijke te maken ontwikkelde IDEA Consult  een 
mobiliteitsscore voor ondernemingen op basis van gegevens uit de databank GIS-bedrijventerreinen 
(VLAIO). De scores worden toegekend door een combinatie van de gebruiksfunctie en de oppervlakte 
van het perceel waarop het bedrijf gehuisvest is in. Grotere en industriële- of winkelpanden trekken 
meer verkeer aan en krijgen dus een hogere score. De assumptie is hier: hoe groter een bedrijf, hoe 
meer verkeersaantrekking.8 
 
Het door IDEA Consult ontwikkelde model voor de mobiliteitsscore voor ondernemingen is een 
proefversie dat een eerste inzicht geeft in het mobiliteitsprofiel van ondernemingen, maar het model 
kent ook belangrijke tekortkomingen. Een van de beperkingen is bijvoorbeeld de afhankelijkheid van 
de in het GIS bedrijventerreinen opgenomen gebruiksfunctie. Hoewel het rekenmodel percelen met 
eenzelfde gebruiksfunctie op eenzelfde manier doorrekent, toch bestaan er binnen één 
gebruiksfunctie belangrijke verschillen tussen ondernemingen waar het rekenmodel aan voorbijgaat 
(bvb. recyclagepark vs. opslagplaats gemeentelijke technische diensten, die beide binnen de 
categorie ‘Gemeenschapsvoorziening’ vallen).  

                                                             
8 Deze methode geeft slechts een indicatie van het mobiliteitsprofiel en is een hypothese. Een randopmerking is dat de nace-codes die in de VKBO zijn 
opgenomen niet steeds de werkelijke activiteit van een onderneming weerspiegelen. 
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Figuur 3: De mobiliteitsscores die kunnen toegekend worden aan bedrijven (eigen onderzoek, IDEA Consult) 
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4 VERDIEPING BOUWSTEEN ‘IMAGO’ 

Binnen de verkenning van de bouwstenen kwam het imago van bedrijven en de omgeving als 
belangrijke bouwsteen naar. Via verweving kan  de aantrekkelijkheid en uitstraling van een gebied 
verhoogd worden. 
In dit hoofdstuk verdiepen we deze bouwsteen aan de hand van mogelijke indicatoren en toegepast 
op de onderzoeksgebieden. We bespreken hiervoor achtereenvolgens: 
 

- Indicatoren op schaal van de wijk 
- Indicatoren op schaal van een bouwblok 
- Indicatoren op schaal van een perceel  

4.1 INDICATOR OP SCHAAL VAN DE WIJK 

Er bestaat vandaag geen vastomlijnde procesaanpak om het imago van een gebied inzichtelijk te 
maken. In de praktijk worden verschillende voornamelijk kwalitatieve onderzoeksmethoden 
gecombineerd:  

- Onderzoek naar gebiedskarakteristieken en historische analyse: analyse van de huidige 
aspecten van identiteit van het gebied vanuit meerdere invalshoeken, bijvoorbeeld ruimtelijk 
en sociaal-maatschappelijke aspecten, alsook historische, culturele of functionele 
perspectieven.   

- Marktonderzoek: analyse van de identiteit van de huidige gebruikers of niet-gebruikers, en 
hun waardering voor het projectgebied 

- Branding en identiteitsbepaling: analyse van de identiteit via het ontdekken en benoemen 
van de kernwaarden van een gebied 

 
Er bestaat vandaag geen duidelijke set van kwantitatieve indicatoren die gehanteerd kan worden om 
het imago van een wijk te onderzoeken. In wat volgt presenteren we een aantal indicatoren die 
deelaspecten mbt. het imago van een gebied inzichtelijk kunnen maken.  
 

LEEGSTANDSGRAAD IN EEN GEBIED 
De leegstand van gebouwen kan meer informatie geven over het imago in een bepaalde wijk: 
 

- Leegstand is niet zelden de voorbode van de verloedering van een straat of buurt; 
- Leegstand kan leiden tot een verhoogd onveiligheidsgevoel en negatieve perceptie ten 

aanzien van een wijk.  
 

Elke gemeente dient ieder kalenderjaar een gemeentelijke lijst op te stellen van leegstaande en/of 
verwaarloosde bedrijfsruimten die op haar grondgebied zijn gelegen. Op basis van deze 
gemeentelijke lijst kan de leegstandsproblematiek in een bepaalde wijk inzichtelijk gemaakt worden.  
Aanvullend is de leegstandsgraad van handelszaken online raadpleegbaar tot op het niveau van de 
statistische sectoren via Provincie in cijfers.9 Ook via Locatus kan informatie mbt. de leegstand van 
handelspanden op wijkniveau verzameld worden.10  
 

                                                             
9 www.provincies.incijfers.be  
10 www.locatus.com 
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Projectgebied Sint-Amandsberg 
Voor de statistische sector Dampoort is de 
leegstand van detailhandelszaken 
toegenomen van 0 in 2014 tot 9 in 2021. 
Vooral door de coronapandemie was er een 
sterke stijging merkbaar. In de omliggende 
statistische sectoren was de stijging van de 
leegstand minder sterk. 
Bron: www.provincies.incijfers.be 
 
 
 
 
 
 

 
DEMOGRAFISCHE EVOLUTIES  
Een visueel begrijpelijke verbeelding van demografische en statistische gegevens kan een verhoogd 
inzicht geven in de ontwikkelingen en image van een gebied. Bijvoorbeeld de situatie op 
verschillende peildata (nu en 5 jaar eerder) in verschillende gebieden (projectgebied vs. gemeente vs. 
regio) geeft indicaties van ontwikkeling in de tijd en verschillen met andere gebieden. Bijvoorbeeld 
over de aangroei of krimp van de bevolking, of een verandering van de bevolkingssamenstelling?  
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KWALITATIEF ONDERZOEK  
Aanvullend bij de kwantitatieve analyse van de leegstand en demografische evoluties bestaat er een 
hele waaier aan meer kwalitatieve onderzoekbenaderingen om het imago van een wijk inzichtelijk te 
maken. Bijvoorbeeld via:  
 

- Wandeling door de wijk, interviews en themagesprekken met betrokkenen voor een beter 
inzicht in de beleving van de wijk; 

- Stedenbouwkundig cultuurhistorisch onderzoek voor een beter begrip van de geschiedenis 
van de wijk; 

- Analyse van de ruimtelijke structuur, bv. de voorzieningen, het type bebouwing, en de 
verhouding en vormgeving van de publieke en private ruimten; 

- Marktonderzoek voor een beter inzicht in de waardering van de huidige gebruikers van de 
wijk, alsook welke potentiële gebruikers geïnteresseerd zijn in de gebiedspecifieke 
kernwaarden;  

- Leefstijlenonderzoek voor beter inzicht in de leefstijlen die in een gebied reeds aanwezig zijn 
en voor welke leefstijlen het gebied aantrekkelijk is; 

- Mental maps van ervaringsdeskundigen, voor een beter inzicht in het gebruik en de beleving 
van een gebied. 

 

4.2 INDICATOREN OP SCHAAL VAN EEN BOUWBLOK 

Er bestaan vandaag op schaal van het bouwblok geen eenvoudig toepasbare kwantitatieve 
indicatoren om uitspraak te doen over het imago van een bouwblok. Toch kan via verfijning van de 
indicatoren op wijkschaal (zie 4.1) of aggregatie van de resultaten op perceelniveau (zie 4.3) ook 
uitspraak gedaan worden over de op bouwblokniveau. De kwantitatieve analyse kan ook steeds 
aangevuld worden met resultaten van een kwalitatieve analyse, bv. via een bevraging van lokale 
actoren.  
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4.3 INDICATOREN OP SCHAAL VAN EEN PERCEEL 

Er bestaan op vandaag weinig of geen kwantitatieve indicatoren die om het imago van een bedrijf op 
perceelniveau te analyseren. Er bestaan echter verschillende kwalitatieve onderzoekpistes. 
 

GESPREKKEN MET BETROKKENEN 

Bedrijven of inwoners kunnen op verschillende manieren bevraagd worden, van informeel polsen 
(bijvoorbeeld op netwerkevents) tot een meer formele, schriftelijke of online bevraging. 
 

MARKTONDERZOEK  
Marktonderzoek voor een beter inzicht in de waardering van diverse betrokkenen van een bepaald 
bedrijf. 
 

STEDENBOUWKUNDIG CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK  
Een analyse van de historische achtergrond van een bedrijf en haar lokale verankering kan nuttige 
inzichten mbt. het imago aanreiken. Dergelijk onderzoek kan steunen op archieven, gesprekken met 
(voormalige) omwonenden en werknemers, oude luchtkaarten en foto’s, … 
 
 

Projectgebied Sint-Pieters-Leeuw 
 
Brouwerij Belle-Vue is gelegen langs de 
Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw in het 
gehucht Zuun. Luchtfoto’s uit 1950, 1973, 1990 
en 2003 tonen de evolutie van de 
vestigingslocatie aan. In 1950 is de grond nog 
onbebouwd. Op de kaart is langsheen de 
steenweg wel al de oprichting van 
verschillende bedrijfsgebouwen te merken. 
Ook de bebouwing begint uit te waaieren. 
Vanaf 1973 werd op de locatie van de 
brouwerij Timmermans in Sint-Pieters-Leeuw, 
langs de N6 in de wijk Zuun, vanaf 1972 een 
nieuwe, hypermoderne, brouwerij gebouwd. 
Deze werd operationeel in 1975. Al snel 
volgden uitbreidingen van de gebouwen. Deze 

snelle analyse of basis van luchtfoto’s, idealiter aan te vullen met ander stedenbouwkundig 
cultuurhistorisch onderzoek toont aan dat de brouwerij geruime tijd actief is in het gebied. De 
groei van het bedrijf verliep gelijktijdig met steeds meer woon- en economische ontwikkelingen in 
de omgeving. Dit wijst op een sterke historische inbedding van de brouwerij in de omgeving. 
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5 VERDIEPING BOUWSTEEN ‘TEWERKSTELLING’ 

Binnen de verkenning van de bouwstenen kwam naast bereikbaarheid, het imago van bedrijven en 
de omgeving ook de lokale tewerkstelling naar voor. Via verweving kan de directe of indirecte 
tewerkstelling in een gebied behouden of verhoogd worden. Een verweven omgeving biedt immers 
ook opportuniteiten om werkzoekenden lokale jobs aan te bieden. 
In dit hoofdstuk verdiepen we deze bouwsteen aan de hand van mogelijke indicatoren en toegepast 
op de onderzoeksgebieden. We bespreken hiervoor achtereenvolgens: 
 

- Indicatoren op schaal van de wijk 
- Indicatoren op schaal van een bouwblok   
- Indicatoren op schaal van een perceel  

5.1 INDICATOREN OP SCHAAL VAN DE WIJK 

Er bestaan op vandaag verschillende kwantitatieve indicatoren die de arbeidsmarkt en tewerkstelling 
in een wijkinzichtelijk maken. . Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van verschillende 
databronnen.  
 

WERKGELEGENHEID  
De cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) laten toe om na te gaan welke 
bedrijfstakken er, in termen van werkgelegenheid, gegroeid of gekrompen zijn in een gebied. De 
eenvoudigste analyse behelst het berekenen van de toe- of afname van de werkgelegenheid tussen 
twee jaren (meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn en een zichtjaar in het verleden). 
 

TEWERKSTELLINGSCIJFERS  

De tewerkstellingscijfers van bedrijven zijn beschikbaar via Belfirst. Vooraf moet een gebied 
afgebakend worden en kunnen de ondernemingen actief in dat gebied geïnventariseerd worden 
volgens VKBO. Daarna is het mogelijk de data te koppelen met de tewerkstellingscijfers van de 
bedrijven via Belfirst. Op deze manier is een overzicht van de tewerkstelling in een bepaald gebied te 
verkrijgen en mogelijks te koppelen aan sectoren. Lokale besturen kunnen eventueel een 
bijkomende evaluatie uitvoeren om de werkgelegenheid in een bepaald gebied af te stemmen op het 
type werkzoekenden. 
 
De Belfirst data geeft slechts een indicatie van de tewerkstellingscijfers in een gebied. Zo werken zij 
volgens het gecentraliseerd concept: alle vestigingen zullen tewerkstelling declareren op hoofdzetel. 
Stel dat er een vestiging is in Gent met 10 werknemers, maar in Kortrijk is de hoofdzetel met 20 
werknemers, dan zullen alle 30 arbeidsplaatsen aan de hoofdzetel worden toegewezen. Ook niet alle 
ondernemingen bezorgen hun gegevens van tewerkstelling aan Belfirst. De Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ) geeft normaal een nauwkeuriger beeld. 
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Projectgebied Bissegem 
Op basis van de analyse werken in het projectgebied te 
Bissegem 1.146 werknemers voor in totaal 359 
ondernemingen. De sectoren die het sterkst scoren op vlak 
van werkgelegenheid zijn de ‘andere diensten’ (340), de 
groothandel en retail (181) en de vervaardiging van producten 
met 154 werknemers. Enkele grote spelers zorgen voor een 
groot tewerkstellingsaantal binnen sectoren zoals bedrijf 
Malysse met 271 werknemers binnen de sector ‘andere 
diensten’. Een lokaal bestuur kan op basis hiervan een 
wensbeeld opstellen voor dit gebied. 

 

WERKLOOSHEIDSCIJFERS VOOR EEN GEBIED 

De Provincie in Cijfers website en de Arvastat-toepassing van de VDAB uitgebreid cijfermateriaal over 
de arbeidsmarkt in Vlaanderen.  Beide bronnen bieden een uitgebreide keuze aan basisstatistieken 
en laten eveneens toe om zelf zeer gedetailleerde tabellen en tijdreeksen samen te stellen. Voor 
sommige gemeenten is het cijfermateriaal beschikbaar op wijkniveau (statistische sector). Op basis 
hiervan op wijkniveau het aandel en type werkzoekenden in kaart worden gebracht.11 Lokale 
besturen kunnen hierop anticiperen en rekening houden binnen verwevingsvraagstukken.  
 

Projectgebied Sint-Amandsberg 
Uit de statistische sector Dampoort blijkt dat er 
vooral laaggeschoolden en mensen tussen 25 en 64 
jaar op zoek zijn naar werk. Nieuwe bedrijven 
kunnen inspelen op de aanwezigheid van veel 
laaggeschoolde arbeidskrachten in die omgeving. 
 
 
 
 
 

5.2 INDICATOREN OP SCHAAL VAN EEN BOUWBLOK 

Aan de hand van de gegevens uit Belfirst kunnen de tewerkstellingscijfers op bouwblokniveau 
bepaald worden. 
 

5.3 INDICATOREN OP SCHAAL VAN EEN PERCEEL 

Aan de hand van de gegevens uit Belfirst kunnen de tewerkstellingscijfers van individuele bedrijven 
bepaald worden. 
  

                                                             
11 www.provincies.incijfers.be 
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6 VERDIEPING BOUWSTEEN ‘BEDRIJFSECOSYSTEEM’ 

Binnen de verkenning van de bouwstenen kwam naast bereikbaarheid, het imago, tewerkstelling ook 
het bedrijfsecosysteem naar voor. Bedrijfsecosysteem wordt hier gedefinieerd als verweving die 
bijdraagt aan sterke samenwerkingsverbanden tussen actoren, clustering van ondernemingen en 
lokaal geïntegreerde waardeketens. 
In dit hoofdstuk verdiepen we deze bouwsteen aan de hand van mogelijke indicatoren en toegepast 
op de onderzoeksgebieden. We bespreken hiervoor achtereenvolgens: 
 

- Indicatoren op schaal van de wijk 
- Indicatoren op schaal van een bouwblok   
- Indicatoren op schaal van een perceel  

6.1 INDICATOREN OP SCHAAL VAN DE WIJK 

Aan de hand van een economische mapping en analyse van deinput-output model kunnen relaties 
tussen economische sectoren  onderling en de relaties methun omgeving onderzocht worden. 
 

ECONOMISCHE MAPPING  
Bedrijven gevestigd in een bepaalde omgeving staan nooit alleen. Er zijn verticale relaties, met 
namede werking van de waardeketen voor het segment, alsook  horizontale relaties, met name de 
werking binnen het ecosysteem). De impact op de keten bij het afsluiten van één bedrijf kan zeer 
groot zijn. Er zijn vaak brede keteneffecten waarbij ook andere bedrijven economische impact zullen 
ondervinden. Via een economische mapping van de aanwezige sectoren kan een eerste inzicht 
verworven worden in het lokale ecosysteem.  
 

Projectgebied Kortrijk 

Op basis van een economische  mapping (terreininventarisatie, Dep. Omgeving, Segmentatie IV) 

blijkt dat de bouwsector met 11% ook sterk vertegenwoordigd is in het projectgebied in Bissegem. 

Dit biedt opportuniteiten om horizontale relaties te creëren met andere sectoren en domeinen. Zo 

kunnen lokale bouwondernemingen stageplekken aanbieden aan Bachelorstudenten bouw van 

hogeschool VIVES of is een samenwerking mogelijk met de interieurbeurs Biennale Interieur in 

Kortrijk 
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ANALYSE INPUT-OUTPUTTABELLEN 
De input-outputtabellen leveren gedetailleerde en coherente informatie over de 
productieactiviteiten in de Belgische economie en de transacties in producten: structuur van de 
productiekosten, goederen- en dienstenstromen in België en goederen- en dienstenstromen met het 
buitenland. Op die manier vormen ze een waardevol statistisch hulpmiddel en instrument voor 
analyse. In het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen is het Federaal Planbureau PB 
belast met de raming van de vijfjaarlijkse input-outputtabellen voor België.12 Op basis van de input-
outputtabellen kan inzicht verworven worden in de relaties tussen verschillende sectoren.  
 

Projectgebied Bissegem 

Een inventarisatie van ondernemingen op basis van VKBO in een bepaald gebied, bijvoorbeeld het 

projectgebied in Bissegem, geeft een overzicht van de verschillende aanwezige sectoren13. Het is 

vervolgens mogelijk om de data te koppelen met gegevens van de bedrijven zoals toegevoegde 

waarde en gekoppelde sector op basis van NACE-codering via Belfirst. Uit de analyse blijkt dat de 

bouwsector met 26% zeer sterk vertegenwoordigd is in het projectgebied qua aantal 

ondernemingen. 

                                                             
12 De input-output tabellen van 2015 zijn beschikbaar op de website van het Federaal Planbureau via www.plan.be 
13 Er werd geen rekening gehouden met het verschil tussen de terreinkartering van zichtbare activiteiten en het VKBO. Het aantal ondernemingen bij beide 
databronnen kan verschillen. Voor meer info: Gruijthuijsen, W., Vanneste, D., Steenberghen, T., Tussen data en werkelijkheid, (2020), Ruimte, 45 (19), pp. 72-
77. 
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Na een sectoranalyse kan op basis van de input-outputtabellen inzicht verworven worden in de 

onderlinge tussen de verschillende sectoren. Zo blijkt uit de input-outputtabel dat indien 100 euro 

wordt geïnvesteerd in de bouwsector, de output veel groter is. Bijvoorbeeld voor 100 euro input in 

de bouwsector, levert dit 128 euro op voor deze sector, 11 euro gaat naar architecten en ingenieurs 

en 9 euro naar de groothandel. Het is belangrijk als lokaal bestuur hier rekening mee te houden en 

hierop in te spelen. Op deze manier kunnen bedrijven gevestigd worden die via het input-output 

elkaar versterken.  

 

 

 
 

Figuur 4: Input-output model voor 
bouwsector 

  Figuur 5: Aantal ondernemingen per sector 
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TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ONDERNEMINGEN IN EEN GEBIED 

Elke onderneming levert een toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde is eigenlijk die waarde die 

wordt toegevoegd tijdens de productie bij een bepaald bedrijf, we kunnen deze berekenen door de 

omzet te verminderen met de inkoopwaarde van een bedrijf. Een economische analyse op basis van 

data uit Belfirst kan meer inzicht geven in de aanwezige sectoren en hun toegevoegde waarde. 

 

Projectgebied Sint-Pieters-Leeuw 

Op basis van een economische mapping 

blijkt dat sectoren ‘manufacturing’ en 

de sector ‘wholesale and retail trade’ 

sterk vertegenwoordigd zijn in het 

projectgebied in Sint-Pieters-Leeuw. 

51% van de bedrijven behoren tot deze 

2 sectoren. Daarna volgt de 

vastgoedsector met 140 

ondernemingen of 13%. De bouw- en 

vastgoedsector zorgen echter voor zeer 

weinig toegevoegde waarde. Vooral de 

sector ‘groothandel en retail’ creëert 

een zeer hoge toegevoegde waarde.  

 

 

 

6.2 INDICATOREN OP SCHAAL VAN EEN BOUWBLOK 

Er bestaan vandaag op schaal van het bouwblok geen eenvoudig toepasbare kwantitatieve 
indicatoren om uitspraak over het bedrijfsecosysteem op bouwblokniveau. Toch kan via verfijning 
van de indicatoren op wijkschaal (zie 6.1) of aggregatie van de resultaten op perceelniveau (zie 6.3) 
ook uitspraak gedaan worden over het ecosysteem op bouwblokniveau. De kwantitatieve analyse 
kan ook steeds aangevuld worden met resultaten van een kwalitatieve analyse, bv. een mapping van 
onderlinge relaties via een bevraging van lokale actoren. 

6.3 INDICATOREN OP SCHAAL VAN EEN PERCEEL 

Aan de hand van interviews kan de verticale en horizontale waardeketen van een individuele bedrijf 
bepaald worden op schaal van een perceel 
  

Figuur 6: gemiddelde toegevoegde waarde per sector 
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7 CONCLUSIES 

Uit de verkenning van de socio-economische waarde van verweving kwamen vier bouwstenen naar 
voor waaraan de verweving van economische activiteiten en andere functies potentieel kan 
bijdragen.  
 
BEREIKBAARHEID 
Ontsluiting en multimodale bereikbaarheid van bedrijven in verweven omgevingen is zeer belangrijk. 
Dit leidt tot een veilige, gezonde en leefbare omgeving zowel voor het bedrijf als de omwonenden. 
Ook de bereikbaarheid van voorzieningen is een belangrijk aandachtspunt. Vooral in verweven 
omgevingen liggen hier grote opportuniteiten. Inzichten in de bereikbaarheid kunnen verworven 
worden via de Mobiscore en het bepalen van een mobiliteitsprofiel op basis van de gegevens uit GIS-
bedrijventerreinen. Aanvullend kan ook de functiemix gebruikt worden om de bereikbaarheid van 
een wijk te onderzoeken. 
 
IMAGO 
Het imago bepaalt de aantrekkingskracht van een gebied of regio. Het imago van economische 
actoren binnen een bepaalde omgeving komt tot uiting in drie deelaspecten: historische verankering, 
profilering en herkenbaarheid. Het imago van een bedrijf of wijk kan inzichtelijk gemaakt worden  
gemeten door middel van onder meer demografisch onderzoek, mapping van de leegstand en 
historisch onderzoek.  
 
TEWERKSTELLING  
Gemeenten en regio’s kunnen sterk inzetten op lokale tewerkstelling. Deze is trouwens mogelijk in 
stroomopwaartse of -afwaartse activiteiten in de productieketen waarvan het bedrijf deel uitmaakt. 
RSZ-gegevens kunnen gebruikt voor een beter zicht op de werkzoekenden in een gebied.  Belfirst-
gegevens kunnen gebruikt worden voor een beter zicht op de tewerkstelling in een gebied.  
 
BEDRIJFSECOSYSTEEM 
Een bedrijfsecosysteem is een concept waarmee wordt aangegeven hoe bedrijven zijn verweven en 
samenwerken met hun omgeving. Een verscheidenheid aan soorten bedrijven en actoren creëert een 
vruchtbare omgeving voor lokale schaalvoordelen en groei, omdat die variatie kan leiden tot nieuwe 
combinaties van ideeën en leereffecten die de eigen sector overstijgen. Mogelijke relaties en 
opportuniteiten in een gebied kunnen gedetecteerd worden door het in kaart brengen van 
keteneffecten of analyses van de toegevoegde waarde van ondernemingen in een gebied.  
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Longlist indicatoren 
 
Economie 

 

Bevolking 
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Sociaal-economische kenmerken 

 

Ruimte 

 

Mobiliteit 
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Fiche Bereikbaarheid 
DEFINITIE  Via verweving de economische activiteiten en hun omgeving veilig en multimodaal ontsluiten 

AS IS 
Multimodale bereikbaarheid Veilige verkeersinfrastructuur Nabijheid van basisvoorzieningen 

DEFINITIE 
Een verweven omgeving heeft nood aan een hoge 
bereikbaarheid met verschillende 
vervoersmiddelen 
VRAAGSTUKKEN 

 
Een veilige verkeersinfrastructuur is van 
prioritair belang in een verweven omgeving 
met een mix van vervoersstromen 

 
Verweven omgevingen bieden grote 
opportuniteiten tot de nabijheid van 
basisvoorzieningen 
 

- Wenst een bedrijfsactiviteit zich te vestigen 
of uit te breiden op een slecht ontsloten site? 

- Wenst een bedrijfsactiviteit zich te vestigen 
of uit te breiden op een site met een slechte 
basisbereikbaarheid met het openbaar 
vervoer? 

- Ervaart een bedrijf problemen met de 
verkeersontsluiting in een verweven 
omgeving? 

 

- Wenst een bedrijfsactiviteit zich te 
vestigen of uit te breiden in een wijk waar 
reeds verkeersoverlast is? 

- Zorgt een bestaande bedrijfsactiviteit 
voor verkeersoverlast in de buurt? 

- Creëert de verweven omgeving onveilige 
verkeersomstandigheden (bv. in 
schoolomgeving?) 

- Wenst een bedrijfsactiviteit zich te vestigen 
of uit te breiden in een buurt met weinig 
basisvoorzieningen? 

- Hebben werknemers en bewoners te weinig 
basisvoorzieningen op wandelafstand? 

- Zijn er bepaalde voorzieningen die 
ontbreken in de verweven omgeving? 

UITDAGING   
- Realiseren van een multimodale ontsluiting 

voor bedrijven in verweven, meer (rand-
)stedelijke gebieden 

- Een optimalisering van de bereikbaarheid in 
het ene gebied, die geen verslechtering van 
de mobiliteit in andere gebieden 
teweegbrengen 

- Versterken en terugdringen van de 
verkeersveiligheid 
 

- Aanbieden van verschillende 
basisvoorzieningen op wandelafstand 
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TO BE 
Multimodale bereikbaarheid Veilige verkeersinfrastructuur Nabijheid van basisvoorzieningen 

 
INSPIRATIE 

  

- Creëren van mobipunten 
- Aantakking op bestaande wandel, fiets- en 

openbare vervoersnetwerken 
- Nieuwe doorgangen creëren voor zwakke 

weggebruikers 
- Aparte logistieke (collectieve) ontsluitingen 

voor bedrijven 

- Heraanleg van de verkeersinfrastructuur 
met aandacht voor zwakke weggebruiker 

- Delen van verkeersinfrastructuur tussen de 
verschillende lokale actoren, bv. parkeren 

- Principe van de trage wegen 
- Ontwerp volgens STOP-principe,  bv. door  

introductie van fietsstraten 
 

- Creëren van nieuwe publieke voorzieningen 
- (Tijdelijk) invullen van leegstaande panden 
- Infrastructuur wisselend in tijd gebruiken 
- (Financiële) Incentives om de lokale handel 

te versterken  
 
 
 

 

 
Eerste mobipunt van Vlaanderen in Deinze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Scheiding van verkeersstromen in Bonheiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 
Subsidie voor renovatie handelspanden Gent 
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GERELATEERD AAN 
- Fiche Interface ‘Porositeit’ 

 
 
 
BRONNEN 
 

- Mobiscore 
 
ONDERBOUWING 

- Departement Omgeving (2021). Aan de slag 
met de 10 kernkwaliteiten van de 
leefomgeving 

- Voka (2019). Te water, per spoor of over de 
weg? Naar een duurzamere organisatie van 
het goederentransport 

 

 
- Fiche Diversiteit ‘Logistieke mix’ 

 
 
 
 
 

- Belfirst 
 
 

- Departement Omgeving (2018) 
Ruimterapport Vlaanderen, hoofdstuk 6: 
ruimte voor mobiliteit 

- Departement Omgeving (2021). Aan de slag 
met de 10 kernkwaliteiten van de 
leefomgeving 

-  

 
- Fiche Diversiteit ‘Functiemix’ 
- Fiche Intensiteit  
- Fiche Verbondenheid ‘Inclusieve 

infrastructuur’ 
 
 

- Functiemix 
 
 

- Departement Omgeving (2018) 
Ruimterapport Vlaanderen, hoofdstuk 9: 
ruimte voor integratie 

- Departement Omgeving (2021). 
Gedragsstudie: Nabijheid van voorzieningen 
versus verplaatsingsgedrag en 
woonplaatskeuze  
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Fiche imago 
DEFINITIE Via verweving de aantrekkelijkheid en uitstraling van economische activiteiten in een gebied verhogen  

 
AS IS 

Economische verankering Profilering Beeldvorming 
DEFINITIE 
Een verweven omgeving heeft nood aan een 
duurzame relatie tussen bedrijven en hun 
omgeving.  
 
VRAAGSTUKKEN 

 
Het type bedrijf past in een verweven omgeving 
bij voorkeur bij het type gebied (Genius loci) 

 
Een verweven omgeving heeft nood aan een 
positieve beeldvorming van de economische 
activiteiten en hun omgeving 

- Verloopt de relatie tussen de buurt en het 
bedrijf minder goed? 

- Stoot de geplande vestiging of uitbreiding 
van een bedrijfsactiviteit op verzet vanuit 
de buurt? 

- Heeft een historisch gegroeid bedrijf de 
intentie om te verhuizen? 

- Wenst een bedrijfsactiviteit zich te vestigen 
of uit te breiden in een gebied dat niet 
aansluit bij het economisch profiel (type 
bedrijvigheid)van de omgeving?  

- Wenst een bedrijfsactiviteit zich te vestigen 
of uit te breiden in weinig aantrekkelijk 
economisch gebied? 

- Bestaat er een spanning tussen het profiel 
van de bedrijfsactiviteiten en de verweven 
omgeving? 

- Beïnvloedt een bestaand bedrijf de 
beeldvorming van de omgeving negatief?  

- Beïnvloedt de omgeving de beeldvorming 
over de economische activiteiten negatief? 

 

UITDAGING   
- Verbeteren van het imago van een bedrijf 

in zijn omgeving  
- Reduceren van de ruimtelijke grenzen 

tussen een bedrijf en zijn omgeving  
 
 

- Verhogen van de herkenbaarheid en 
aantrekkelijkheid van een gebied  

- Beter profileren van een gebied en zijn 
economische activiteiten 

- Creëren van leesbare gebouwen en 
terreinen 

- Verhogen van de sociale controle op 
bedrijfsterreinen  
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 - Reduceren van negatieve gevolgen op de 
omgeving ten gevolge van ingrepen in het 
focusgebied  

TO BE 
Economische verankering Profilering Beeldvorming 

 
INSPIRATIE 

  

- Ruimte van het bedrijfsterrein delen met 
de omgeving bv. parkeerterrein als 
buurtpleintje 

- Historische infoborden 
- Extra groen op het bedrijfsperceel 
- Deelnemen aan Open Bedrijvendag 
- Events organiseren tussen buurt en 

bedrijven 
 

- Zichtbaar maken van de economische 
bedrijfsactiviteiten 

- Aantrekkelijke gevels 
- Duidelijke visie rond groeigebieden 
- Heraanleg van de publieke ruimte 

- Heraanleg van de publieke ruimte 
- Heraanleg van bedrijfsruimten 
- Extra groen in de publieke ruimte 
- Extra groen op private percelen 
- Events die de uitstraling verhogen 

 
Huren van privé parkeerplaatsen van bedrijven 

en particulieren 
 

 
Heraanleg publieke ruimte met ‘Mechelen 

Boulevard Leeft’ 

 
Heraanleg Bondgenotenlaan Leuven 
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GERELATEERD AAN 
 
 
 
 
 
BRONNEN 

 
 
 
 
 

- Fiche Interface ‘Levendige grenzen’ 
- Fiche Leefbaarheid ‘Duurzaamheid’ 
- Fiche Verbondenheid ‘herkenbaarheid, 

eigenaarschap en nabuurschap’ 

- Historisch kaartmateriaal 
 

ONDERBOUWING 
- Vlaamse Overheid (20XX). Leidraad voor 

een goede communicatie tussen bedrijf en 
omgeving 

 

- Regionaal onderzoek 
 
 

- Departement Omgeving (2015). 
Segmentatie van werklocaties Vlaanderen 

- VLAIO (2014). Ruimte voor bedrijvigheid - 
Leidraad voor lokale besturen  

- J. Van Dinteren et. al. (20XX). Segmentatie 
van werklocaties 

- Staedion (2006). Identiteit & branding: 
methode voor gebiedsintegere 
ontwikkeling  

- Segmentatie VI, economische 
gebiedstypes op basis van VKBO (2022). 
 

- Interviews 
 
 

- Departement Omgeving (2021). Aan de 
slag met de 10 kernkwaliteiten van de 
leefomgeving 
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Fiche tewerkstelling 
DEFINITIE Via verweving de directe of indirecte tewerkstelling in een gebied behouden of verhogen en lokale tewerkstelling stimuleren 

 
AS IS 

Directe werkgelegenheid Indirecte werkgelegenheid Match vraag en aanbod 
DEFINITIE 
Een verweven omgeving biedt opportuniteiten 
tot het creëren van directe werkgelegenheid van 
bedrijven nabij de woonlocatie van werknemers 
 
VRAAGSTUKKEN 

 
Een verweven omgeving leidt tot indirecte 
werkgelegenheid door verschillende aanwezige 
actoren 
 

 
Een verweven omgeving biedt opportuniteiten 
om werkzoekenden lokale jobs aan te bieden 
 

- Wenst een lokaal bestuur meer 
tewerkstelling te creëren in een gebied? 

- Wenst een bedrijf met lage 
werkgelegenheid in verhouding tot haar 
ruimtebeslag verder uit te breiden?  

- Vindt een bestaand bedrijf met hoge 
directe werkgelegenheid geen ruimte voor 
uitbreiding?  

- Wenst een lokaal bestuur de indirecte 
werkgelegenheid in de verweven omgeving 
van bepaalde bedrijven te verhogen? 

- Wenst een bedrijf met een hoge indirecte 
gelegenheid te verhuizen? 

- Gaat een publieke actor met hoge indirecte 
werkgelegenheid verhuizen? 

- Is de pendelafstand voor werknemers te 
groot?  

- Zijn bepaalde bedrijven op zoek naar 
profielen die niet overeenstemmen met de 
werkzoekenden in de omgeving? 

- Is de omgeving onvoldoende aantrekkelijk 
om bepaalde profielen aan te trekken?  

 
UITDAGING 

  

- Behouden van bedrijven met hoge 
werkgelegenheid 

- Verhogen van de directe werkgelegenheid  
- Aantrekken van bedrijven met een hoge 

werkgelegenheid in verhouding tot hun 
ruimtebeslag  

 

- Huisvesten van de indirecte 
werkgelegenheid in de omgeving van 
bestaande bedrijven of actoren 
 

- Matchen van de tewerkstelling in de lokale 
bedrijven op de lokale werkzoekenden  

- Verhogen van de aantrekkelijkheid van de 
omgeving 

- Inzetten op verweving van wonen en 
werken  
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TO BE 

Directe werkgelegenheid Indirecte werkgelegenheid Match vraag en aanbod 
 
INSPIRATIE 

  

- Bestaande bedrijven met een hoge directe 
werkgelegenheid ondersteunen om hun 
activiteiten te continueren op de 
bestaande site 

- Ruimte creëren voor bedrijven met een 
hoge directe werkgelegenheid 

- Tijdelijk aanbieden van leegstaande, 
publieke ruimten 

- Bestaande bedrijven ondersteunen om 
hun activiteiten te continueren op de 
bestaande site in de buurt van de 
bedrijven waarmee ze samenwerken 

- Ruimte creëren voor bedrijven in de buurt 
van de bedrijven waarmee ze 
samenwerken 

- Ruimte creëren voor bedrijven met een 
jobaanbod dat overeenstemt met de lokale 
jobvraag 

- Inwoners uit de buurt tewerkstellen bij lokale 
bedrijven 

- Een aantrekkelijke woon- en werkomgeving 
creëren. 

- Stageplekken en leertrajecten aanbieden 
vanuit bedrijven  

 

 
Bedrijvencentrum de Punt – Gentbrugge 

 
 
 
 
 
 

 

 
Café de Penaly bij Stadion Anderlecht 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
West Practice Rotterdam: mensen eigen route van 

wijk naar werk uitstippelen 
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GERELATEERD AAN: 
 

 
 
BRONNEN 

 
- Fiche deeleconomie ‘industriële symbiose’ 
- Fiche bedrijfsecosysteem ‘waardeketen’ 

 

 
- Fiche bedrijfsecosysteem ‘samenwerking’ 

 

- Belfirst 
 
 
ONDERBOUWING 

- Ruimtelijk planbureau Den Haag (2007). 
Verhuizingen van bedrijven en groei van 
werkgelegenheid 

- Belfirst 
- RSZ-data 

 
 

- Eysackers, E. (2005). De indirecte 
werkgelegenheid van Belgische 
bedrijfstakken: analysekader en eerste 
resultaten. 

- Provincie in cijfers 
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Fiche bedrijfsecosysteem 
DEFINITIE Bedrijfsecosysteem wordt hier gedefinieerd als verweving die bijdraagt aan sterke samenwerkingsverbanden tussen actoren, clustering 

van ondernemingen en lokaal geïntegreerde waardeketens. 

 
AS IS 

Clustering 
 

Waardeketen Samenwerking 

DEFINITIE 
Een verweven omgeving biedt opportuniteiten 
tot sectorale clustering van economische 
activiteiten 

 
VRAAGSTUKKEN 

 
Een verweven omgeving biedt 
opportuniteiten tot het creëren van lokale, 
duurzame waardeketens 

 
Een verweven omgeving heeft nood aan 
samenwerking tussen de bedrijven en hun 
omgeving 

 

- Is er vandaag te weinig clustering van 
bedrijven met te beperkte sectorale 
specialisatie? 

- Is er vandaag een te sterke clustering van 
bedrijven met te hoge sectorale 
specialisatie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wenst men de economische waardeketens 
zoveel mogelijk te integreren op schaal van 
het grondgebied?  

- Wenst men de waardeketens te verkorten 
vertrekkend van lokale hulpbronnen, ten 
gunste van lokale consumenten en lokale 
werkgelegenheid?  

- Leidt de verhuizing van een bedrijf tot 
wegvallen van een belangrijke schakel in de 
economische waardeketen? 

- Werken de bedrijven uit een gebied 
vandaag nog te weinig samen? 

- Zien de aanwezige bedrijven weinig 
voordelen in onderlinge samenwerking? 
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UITDAGING   

- Verhogen van de sectorale specialisatie die 
mogelijks leidt tot een hogere productiviteit 

- Verhogen van sectorale variëteit die 
mogelijks bijdraagt aan 
werkgelegenheidsgroei 

- Creëren van waardeketens op lokale schaal 
die moeilijk verplaatsbaar zijn 

- Aantrekken van ontbrekende schakels in de 
waardeketen 

- Opvangen van effecten bij mogelijke 
verhuizing van belangrijke schakel in 
waardeketen 

- Verhogen van de samenwerking tussen 
bedrijven  

 

TO BE 
Clustering Waardeketen Samenwerking 

INSPIRATIE   
- Duidelijke visie rond groeigebieden- en 

groeisectoren 
- Bedrijven uit de gewenste sectoren 

toeleiden naar de beschikbare ruimte 
- Randvoorwaarden opleggen bij 

herontwikkeling 
- Inzetten op tijdelijk gebruik van 

leegstaande panden 
 

- Bestaande en ontbrekende schakels uit de 
waardeketen inventariseren 

- Beschikbare ruimte maximaal inzetten voor 
het aantrekken van ontbrekende schakels 
in de waardeketen 

- Bestaande lokale waardeketens als 
startpunt voor de visieontwikkeling nemen  

- Ruimtelijk groeperen en verbinden van 
diverse functies en activiteiten  

- Grenzen tussen bedrijven, en tussen de 
bedrijven en omgeving reduceren 

- Het organiseren van netwerkevents 
- Aanstellen van een gebiedscoördinator 
- Ruimte voorzien voor ontmoeting en 

interactie 
- Leegstaande parkeerinfrastructuur 

gebruiken voor buurtactiviteiten 
- Opzetten van een lokaal lerend netwerk 
- Samenwerkingen tussen bedrijven en 

onderwijsinstellingen opzetten 
- Opstellen van een lokaal lerend netwerk van 

bedrijven 
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Niefhout Turnhout (zorgcluster) 

 
GERELATEERD AAN: 

- Fiche bedrijfsecosysteem ‘Samenwerking’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRONNEN 

- Belfirst 
 

 
ONDERBOUWING 

 
De Hoorn Leuven (functies rond creatief 

ondernemen) 
 

- Fiche Deeleconomie ‘Korte Keten’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Input-outputtabel van het Federaal 
planbureau 

 
 

 
Campus Vives Kortrijk (samenwerking bedrijven & 

onderwijs) 
 

- Fiche Intensiteit ‘Bundelen’ 
- Fiche Flexibiliteit ‘delen van ruimte of 

voorzieningen’ 
- Fiche Deeleconomie ‘delen van 

infrastructuur’ en ‘industriële 
samenwerking’ 

- Fiche verbondenheid ‘Participatie, 
communicatie en netwerken’ 

- Fiche Energietransitie ‘Energieverbruik’ 
 
 

- Belfirst 
 

- Ruimtelijk Planbureau Den Haag (2007). 
Clusters en economische groei  

- VLAIO (2008). Vestigingsgedrag van 
bedrijven in Vlaanderen  

- Flanders Investment & Trade (2018). 
Leidraad voor internationaal investering  

- Departement Omgeving (2018). 
Segmentatie IV: Beweegredenen voor de 
verweving van wonen en werken - design 
antropologisch onderzoek met bedrijven, 
beleid en buurt 

- VLAIO (2014). Ruimte voor bedrijvigheid - 
Leidraad voor lokale besturen  
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