
De staat van de regio
Crisis impact en -herstel Duin- en Bollenstreek

Eerste Rapportage Blaauwberg

Een plausibele tijdshorizon van deze pandemie is 2 ½ jaar afgaande op  epidemiologische en
historische inzichten. Een vaccin kan die periode bekorten. De  economische fall-out is van langere
duur en herstel kost tijd.  

De Duin- en Bollenstreek heeft een kwetsbare economie door onder druk komen van 
twee voor de regio vitale sectoren: hospitality (horeca, congrestoerisme) en tuinbouw. 
Kwetsbaarheid aan de hand van werkgelegenheid:

Duin- en Bollenstreek Nederland
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Het leereffect van voorgaande crises is de druk op het scholingsniveau. Laag- en middelbaar 
opgeleiden worden harder – en eerder – geraakt door een conjuncturele dip.

Update van crisis impact
Duin- en Bollenstreek Nederland

% zelfstandigen
met TOZO 5,9%

Aantal euro’s NOW
omgerekend per

arbeidsplaats
€ 861,-

4,3%

€ 763,-

Gebruik van steunmaatregelen overheid in Bollenstreek is relatief hoog.



De uitdaging voor de partijen in de Duin- en Bollenstreek is om werk te maken van herstel
vanuit een gezamenlijke visie en strategie door:

Economische dynamiek los te maken en te stimuleren
De regionale economie te vernieuwen – werk maken van de vier structuurzwakten

Het initiatief om 250 ‘Vrijlanders’ te mobiliseren kan werken als een extra vonk in dit geheel. 

Een te lage
arbeidsplaatsenquote  
73 banen per 100 leden

beroepsbevolking 

‘Braindrain’ van
ondernemende
mensen naar de

kennissteden

Stevige vergrijzing,
weinig jongeren

Opleidingsniveau onder
landelijk gemiddelde.

Sectoraal Beeld
"Iets meer optimisme, zicht op herstel maar ook blijvende onzekerheid."

Bouwstenen voor vervolg

Verlies geleden 
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“The only thing we
have to fear is fear
itself.” 
Franklin D. Roosevelt 

Roosevelt Administration (V.S.) uit
crisisjaren 1930:

Het gaat niet om benoemen van doelstelling
x of y, daarvoor is de opgave te groot.
Gaat vooral om terugbrengen van
dynamiek, ondernemerschap en
vertrouwen.
Niet het ontbreken van een samenhangend
plan, maar het ontbreken van activiteit is de
grootste vijand.

Nederlandse regio-ervaringen:
Pas op met planning: stop niet alle
energie in volmaken plan. Koester
een lange termijn visie maar maak
gebruik van kansen en talent dat
zich tussentijds aandient.
Begin met jong talent; daar zit
vrijwel altijd de sleutel.

 De Duin- en Bollenstreek heeft te maken met de volgende vier structuurzwakten:

De staat van de regio - crisis impact en -herstel Duin- en Bollenstreek 
op basis van rapportage onderzoek Blaauwberg


