
Appendix I: De prognoses van de sectoren en de centraliteit van de onderliggende 
subsectoren 

Hoofdsector  Sectorprognose Subsector  Centraliteit 

Landbouw -10% 

Landbouw   

Visserij   

Bosbouw   

Delfstoffenwinning Niet beschikbaar 

Winning van aardolie en aardgas   

Ondersteunende activiteiten delfstoffenwinning   

Overige delfstoffenwinning (geen olie en gas)   

Industrie -11% 

Voedingsmiddelenindustrie   

Chemische industrie   

Metaalproductenindustrie   

Machine-industrie   

Reparatie en installatie van machines   

Rubber- en kunststofproductindustrie   

Bouwmaterialenindustrie   

Aardolie-industrie   

Papierindustrie   

Basismetaalindustrie   

Elektrische apparatenindustrie   

Elektrotechnische industrie   

Farmaceutische industrie   

Grafische industrie   

Houtindustrie   

Drankenindustrie   

Auto- en aanhangwagenindustrie   

Overige transportmiddelenindustrie   

Overige industrie   

Textiel-, kleding-, lederindustrie   

Meubelindustrie   

Tabaksindustrie   

Energievoorziening Niet beschikbaar Energiebedrijven   

Waterbedrijven en 

afvalbeheer 
Niet beschikbaar 

Riolering, afvalbeheer en sanering   

Waterleidingbedrijven   

Bouw -6% 

Gespecialiseerde bouw   

Algemene bouw en projectontwikkeling   

Grond-, water- en wegenbouw   

Handel -7% 

Groothandel en handelsbemiddeling   

Detailhandel (niet in auto's)   

Autohandel en -reparatie   

Vervoer en opslag -9% 

Vervoer over land   

Opslag, dienstverlening voor vervoer   

Post en koeriers   

Vervoer door de lucht   



Vervoer over water   

Horeca -18% 
Restaurants en cafés   

Logiesverstrekking   

Informatie en 

communicatie 
-2% 

IT-dienstverlening   

Telecommunicatie   

Diensten op het gebied van informatie   

Uitgeverijen   

Productie van films, TV, radio en muziek   

Uitzending van radio- en televisieprogramma's   

Specialistische 

zakelijke 

dienstverlening 

-6% 

Holdings en managementadviesbureaus 

  

Juridische diensten en administratie   

Architecten-, ingenieursbureaus e.d.   

Reclamewezen en marktonderzoek   

Design, fotografie, vertaalbureaus   

Research   

Veterinaire dienstverlening   

Verhuur en overige 

zakelijke 

dienstverlening 

-10% 

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 

  

Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.   

Verhuur van roerende goederen   

Overige zakelijke dienstverlening   

Reisbureaus, reisorganisatie en -info   

Beveiligings- en opsporingsdiensten   

Verhuur en handel 

onroerend goed 
Niet beschikbaar 

Huurwaarde eigen woningbezit   

Exploitatie onroerend goed excl. eigen woningbezit   

Financiële 

dienstverlening 
Niet beschikbaar 

Bankwezen   

Verzekeraars en pensioenfondsen   

Overige financiële dienstverlening   
Openbaar bestuur 

en overheid 
Niet beschikbaar Openbaar bestuur en overheidsdiensten   

Onderwijs 1% Onderwijs   

Gezondheids-en 

welzijnszorg  
3% 

Verzorging en welzijn   

Gezondheidszorg   

Cultuur, recreatie 

en overig  
Niet beschikbaar 

Ideële, belangen-, hobbyverenigingen   

Sport en recreatie   

Creatieve diensten, kunst en amusement   

Overige persoonlijke dienstverlening   

Bibliotheken, archieven, musea en dergelijke   

Reparatie van consumentenartikelen   

Loterijen en kansspelen   

Overig Niet beschikbaar Goederen en diensten n.e.g.   



Noot: De kleurcodes voor de sectorprognoses zijn als volgt: Een positieve prognose is groen, een 

prognose 0 tot –5 is geel, een prognose tussen de –6 en –8 is oranje en onder de –9 is rood. En de 

kleurcodes voor de centraliteit zijn: een rood vakje geldt voor de centraliteitsranking van 1 tot 19, 

een oranje vakje bij 20 tot 39, een geel vakje bij 40 tot 59 en een groen vakje bij 60 tot 81.  


