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CBS Noord-Limburg derde op ranglijst investeringen multinationals

illustratie MGL

Multinational houdt van Limburg
Het midden- en kleinbedrijf
de motor van de economie?
Vergeet het maar. Multinationals zorgen voor veel
werk. Vooral in Noord-Limburg, aldus het CBS.
door Jos Bouten

O

cé, Xerox, Hauzer Coating, DSV, Flextronics,
Wehr Minerals, Jabro
Tools, Office Depot,
Ionbond, Belden. In Noord-Limburg barst het van de multinationals, zowel buitenlandse bedrijven
met dochter(s) in Nederland of Nederlandse bedrijven met dochter(s)
in het buitenland.
Lange tijd werd gedacht dat vooral
de bedrijven in het midden- en

kleinbedrijf de motor van de banenmachine is. Ook in Noord-Limburg, waar van oudsher veel familiebedrijven in de industrie zijn,
leeft die gedachte. Keiharde cijfers
van ons nationaal telinstituut CBS
vertellen een ander verhaal. Volgens het CBS zijn er in ons land ongeveer 9000 Nederlandse multinationals en een kleine 11.000 buitenlandse ondernemingen die een vestiging in ons land hebben. De bedrijven zorgen voor twee miljoen
banen, 40 procent van alle banen
in het bedrijfsleven.
Noord-Limburg is zelfs een van de
koplopers als het gaat om het aantal banen dat de buitenlandse multinationals in deze regio opleveren:
25 procent. Alleen in IJmond (29
procent) en Amsterdam (32 procent) is dat aandeel van de buitenlandse multinationals aan de werkgelegenheid groter. En ook de Nederlandse multinationals dragen

hun steentje bij aan de werkgelegenheid in Noord-Limburg: 29 procent.
Voorzitter Peter Thissen van Ondernemend Venlo, de belangenorganisatie van alle Venlose bedrijventerreinen, ziet in de cijfers het bewijs
van de kwaliteit van de ondernemingen. Thissen: „Er zitten veel
oude familiebedrijven bij die kennelijk zo goed waren dat ze interessant werden voor overname door
een multinational. Voor veel grote
familiebedrijven was zelfstandigheid geen haalbare kaart meer, bijvoorbeeld omdat ze behoefte hadden aan financiering om zich te

䊳 Limburg derde van
Nederland op ranglijst van
buitenlandse investeerders.

kunnen blijven ontwikkelen.”
Gedeputeerde Twan Beurskens
(VVD, Economische Zaken) is in
zijn nopjes met de CBS-cijfers. De
25 grootste bedrijven buitenlandse
bedrijven in Venlo zijn goed voor
in totaal 7700 banen. In totaal zijn
er 104 buitenlandse ondernemingen met 9400 banen.
„De bedrijven vinden de centraal
liggende regio Noord-Limburg interessant. De bereikbaarheid, de arbeidsmoraal en onderwijs spelen
een grote rol”, zegt Beurskens. Die
wijst erop dat Limburg, na
Noord-Holland en Brabant, met
793 miljoen euro derde staat op de
ranglijst van investeringen door buitenlandse bedrijven. Een derde indicator dat Limburg in trek is, komt
eraan: in september verschijnt een
onderzoek naar de uitgifte van bedrijfskavels. Beurskens: „De signalen zijn positief, we gaan de landelijke top halen.”

