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SWOT-analyse van Nederland TABEL 1

Sterktes Zwaktes Kansen Bedreigingen

Internationaal en handel Verregaande handelsintegratie Geïntegreerd handels-  
en ontwikkelingsbeleid

Zwakke groei-impuls vanuit  
het buitenland

Relatief open dienstensector Groeiend protectionisme

Landbouwsector van wereldklasse Harde Brexit

Budgettair en fiscaliteit  Solide budgettair kader Toenemen belastingefficiëntie (fiscaal 
neutrale belastinghervorming)

Financiële sector Gezondmaking van bankbalansen Blootstelling van een grote financiële 
sector aan schokken

Ontwikkelen van niet-bancaire 
financieringsbronnen

Blootstelling van banken aan grote 
huishoudensschulden

Enorme kredietbeperking voor het mkb

Bestuur, en sociaal-
economisch structuurbeleid Stabiele instituties Weinig betrokkenheid belanghebbenden 

bij het ontwerpen van regelgeving

Verbeteren van regulering van de 
productmarkten, bijvoorbeeld door 

licenties en vergunningen
Bestuurlijke complexiteit

Beleid en besluitvorming op basis van 
consensus (het poldermodel)

Langzame reactie van het poldermodel 
op crises, wat ook meer innovatieve 
beleidsaanpakken kan verhinderen

Productregulering van wereldklasse

Hoog niveau van onderwijs en 
vaardigheden

Relatief minder goede prestaties 
migranten en lagere-inkomensgroepen

Onderwijs en onderzoek Universiteiten van het allerhoogste 
niveau

Laag aantal afgestudeerden in exacte 
vakken, vooral ook weinig vrouwen

Wijzigingen in het financieringsregime 
voor fundamenteel onderzoek

Lage aandeel afgestudeerden in 
wetenschap en technologie 

Ondernemerschap en innovatie Ondernemerschapszin Gebrek aan innovatie en groei in het mkb

Groei ondersteunen van nieuwe 
kleine bedrijven, bijvoorbeeld door 

financiering, en door ze te betrekken  
bij het topsectorenbeleid

Wegnemen van barrières voor 
ondernemerschap

Groot aantal multinationals Weinig samenwerking mkb bij innovatie
Verbeteren verbinding 

topsectorenbeleid en regionale 
clusterbeleid Europese Unie

Innovatieve clusters Relatief grote barrières voor uittreding 
zwakke (zombie-)bedrijven

Identificeren van nieuwe mogelijk 
krachtgebieden topsectorenbeleid

Sterkere focus van innovatiebeleid 
op gezamenlijke R&D-projecten door 
private sector en kennisinstellingen

Werk, inkomen en demografie Hoge werkgelegenheidscijfers voor 
16–65-jarigen

Stagnerende groei van de 
arbeidsproductiviteit

Sociale zekerheidssysteem (golf van 
zelfstandigen) Vergrijzing

Houdbare pensioenen Hoge huishoudensschulden Gezondmaking van 
huishoudensbalansen

Relatief weinig vrouwen in 
managementposities

Lage inkomensongelijkheid en goede 
sociale zekerheid

Lage arbeidsmarktparticipatie voor 
65–69-jarigen Meer prikkels om langer door te werken

Laag aantal uren dat door vrouwen 
gewerkt wordt

Ondersteunen van activerend 
arbeidsmarktbeleid

Hoge mate van bescherming vaste 
contracten

Dualisme op de arbeidsmarkt 
verminderen

Slechte arbeidsmarktintegratie van 
migranten

Kosten geestelijke gezondheid

Hoge langdurige werkloosheid Versterken van levenslang leren

Welzijn en gezondheidszorg Hoge levensverwachting in goede 
gezondheid Toenemende regionale ongelijkheid

Hoge tevredenheid met het leven en een 
goede werk-leven-balans

Hoge uitgaven aan gezondheidszorg, 
ook per capita

Stedelijke omgeving Internationale reputatie van grote 
steden Lage groei stedelijke gebieden Ontwerpen van een nationaal 

stedenbeleid Hoge mate van verkeerscongestie

Goede fysieke en digitale infrastructuur Verbeteren van verbindingen tussen 
stedelijke gebieden

Energie en milieu Watermanagement van wereldklasse Lage mate van hernieuwbare energie Zeker stellen van waterkeringen van 
wereldklasse

Afnemende gasopbrengsten en risico’s 
voor energiezekerheid

Gassector van wereldklasse Zwakke economische prikkels voor 
verbetering van het milieu Elektrisch vervoer Hoge blootstelling aan overstromingen 

en klimaatverandering

Energie-intensieve industriële structuur Wind-offshore Hoge mate van luchtvervuiling en 
CO2-uitstoot

Circulaire economie 
gezien hoog niveau van recycling

Mogelijk nadelige effecten van 
de financiële houdbaarheid van 

watermanagement op de lange termijn

Wonen Lage elasticiteit van het woningaanbod Overspannen huizenmarkt in sommige 
steden

Onderontwikkelde private 
woninghuurmarkt

Grote belastingprikkels voor 
huiseigenaarschap

Bedrijven Relatief groot aantal Gazellen Aanpassen van groei aan nieuwe 
vraagpatronen Materiële activa geraakt door de crisis

Toenemende liberalisering van de 
dienstensector

Lage mate van bedrijfsinvesteringen in 
immateriële activa

De dualisering op de arbeids-
markt vergt een gerichte 

beleidsaanpak

Nederland heeft een goede 
uitgangspositie voor de transitie 

naar een circulaire economie

Innovatiebeleid dient 
technologische vernieuwing 

onder bredere groepen te 
spreiden

Het poldermodel heeft Nederland geen 
windeieren gelegd


