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Ambacht in Amsterdam

1

• MKB-lenteborrel - 15 maart 2018

Frits Oevering - RaboResearch



Stedelijk én landelijk fenomeen
Van Dale: ‘am-bacht: 1. vak waarbij je iets met de hand maakt’
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Indeling industriële bedrijven in 

grootteklassen werkzame personen 2016

Sectorsamenstelling ambacht (1-9 werkzame personen) 
2016



Kwaliteit, kosten en klantgerichtheid
Kansen voor ambacht
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• ‘… snapt de ruimte onderaan de markt wel. “De grote fietsfabrikanten laten nog 
wel eens steken vallen. Hun ontwikkeling is stroperig ...”’

• ‘Wij zijn met z’n tweeën in het bedrijf en dat willen we zo houden. Als je vijftig 
man personeel hebt, ben je 90 procent van de tijd aan het managen’

• ‘De flexibiliteit van kleinere organisaties  biedt ook nog kansen voor middelgrote 
bedrijven …. “Onze kansen liggen in de vele opties die we klanten kunnen 
bieden. Het is ook niet zo dat de schaalvoordelen van de grote concerns ze heel 
veel kostenvoordelen biedt”’.

(‘De voorzichtige terugkeer van de Nederlandse racefietsfabrikant’,
NRC Handelsblad, 2 maart 2018)



Veel voedsel-, textiel- en houtambacht
Ambacht in de grote steden
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Indeling industriële bedrijven in 

grootteklassen werkzame personen 2016

Sectorsamenstelling ambacht (1-9 werkzame personen) 
2016



Ambacht van land naar stad? 
Omslag in ontwikkeling
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Trek van industrie naar landelijk gebied … … lijkt tot staan gebracht



Wordt lokale afzetmarkt belangrijker?
Omslag in samenhang met inwonertal en inkomen
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Samenhang met stedelijkheidsklasse gemeenten Ontwikkeling in Amsterdam (2006 = 100)



Omslag in binnenlandse migratie (2x)
Instroom jongeren, uitstroom gezinnen en ouderen
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Samenstelling binnenlandse migratie Binnenlandse migratie per leeftijdscategorie



Uitstroom vooral naar buurgemeenten
Waar gaan Amsterdammers heen?
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Amsterdammers richten zich  vooral op grote 
buurgemeenten

‘Amsterdamse’ ontwikkeling in voorsteden 2011-2014/16



Grote invloed op omgeving
Uitstroom inwoners en toename werkgelegenheid
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Amsterdammers zijn in de wijde omtrek belangrijke spelers 
op de woningmarkt

Her-industrialisatie draagt bij aan versterking 
Amsterdamse arbeidsmarktpositie



Sterke positie op arbeidsmarkt
Oriëntatie werkzame beroepsbevolking op Amsterdam
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Werken in Amsterdam, wonen elders  in Noord-Holland Groei werkzame beroepsbevolking, maar geringe 
banengroei, dichtbij ofop grote afstand: oriëntatie op 

Amsterdam neemt toe



Amsterdam = Noord-Holland -/- Kop + Almere 
Wikipedia: ‘Amsterdam is de (titulaire) hoofdstad en naar 
inwonertal de grootste gemeente van Nederland’
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Amsterdam wordt groter en groter
Concentratie werkgelegenheid in centrale steden

12

Amsterdam is veruit de grootste … … en wordt nog groter



Conclusies
Ambacht in Amsterdam
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• Ontwikkeling ambacht = schaalverkleining industrie
(ambacht = handmatige goederenproductie)

➢ Ruimte minder van belang als vestigingsfactor

➢ Omslag ontwikkeling industrie/ambacht van platteland naar stad

• Amsterdams ambacht consumentgericht

• Ontwikkeling bevolkingsomvang en koopkracht belangrijke vestigingsfactoren

• Geldt ook voor voorsteden, met name Haarlem en Amstelveen

➢ Concurrentie voor Amsterdams ambacht

• Amsterdam is veel groter dan gemeente en wordt groter en groter

• Forse toename inwonertal, (industriële) werkgelegenheid en aandeel in Nederland

• Amsterdam voorziet groot ommeland van werk en voorzieningen

➢ Kansen voor Amsterdams ambacht?


