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WOORD VOORAF

Het initiatief lot het gezamenlijk verrichten van een dissertatie-onderzoek is ge-
nomen in 1982. Aanleiding was de door de Vakgroep Regionale Economie en
Economische Geografie georganiseerde studiedag 'Van Bedrijfsverzamelge-
bouw naar Bedrijvencentrum' op 8 juni 1982 te Tilburg. Onze discussie betrof
niet alleen de inhoudelijke evaluatie van dit congres, maar ging met name over
de vraag binnen welk breder kader deze problematiek geplaatst moest worden
en in welke richting de geconstateerde ontwikkelingen zich verder zouden afspe-
len. Het leek ons nuttig en noodzakelijk de besproken problematiek van bedrij-
vencentra te plaatsen in de bredere context van de sociaal-economische ontwik-
keling.
Al snel werd het idee opgevat om door middel van een gecombineerde aanpak
een proefschrift aan dit onderwerp te wijden.
In plaats van het onderwerp Bedrijvencentra werd gekozen voor een verbreding
tot het verschijnsel lokale initiatieven, d.wz. allerlei categoriean sociaal-
economische activiteiten die op lokaal en regionaal niveau ge)nitieerd en gean-
tameerd worden. Er was slechts weinig tijd nodig om een aantal randvoorwaar-
den te formuleren, die voor ons vanaf het prille begin een leidraad zijn geweest.
Wij waren beiden van mening, dat het uitvoeren van een dissertatieproject niet
beperkt moest blijven tot het verrichten van vele uitgebreide wetenschappelijke
exercities. Door ons werd ook groot belang gehecht aan het realiseren van een
wisselwerking met de praktijk om zodoende tot een meer vruchtbaar onderzoek-
proces te komen.

Als we achteraf op het project terugkijken, moeten we vaststellen, dat het contact
met de (mensen in de) regio's ruim aan bod is gekomen. In de afgelopen jaren
zijn deze contacten onder andere lot uiting gekomen in tientallen lezingen en in-
leidingen, congresbezoeken, de organisatie van symposia en studiereizen, het
verrichten van deelonderzoeken en het bijwonen van vele formele en informele
vergaderingen. Al deze activiteiten hebben op enigerlei wijze een steentje bijge-
dragen aan het uiteindelijke resultaat. Tijdens de voorbereidingen van dit proef-
schrift zijn diverse onderzoeksresultaten in meerdere verschijningsvormen in pu-
blikaties vastgelegd.

Om de gecombineerde aanpak van het dissertatieproject te concretiseren is een
werkverdeling toegepast. In principe geldt dat elk van ons verantwoordelijk is
voor het gehele werkstuk. Om pragmatische redenen is er weI sprake geweest
van het leggen van zwaartepunten en het toekennen van hoofdverantwoordelijk-
heden. Zo zijn de hoofdstukken 2 1/m 4 primair van de hand van F. Boekema en
de hoofdstukken 6 Vm 8 van L. Verhoef. Het kernhoofdstuk 5 en de hoofdstukken
1 en 9 zijn het resultaat van een gezamenlijke inbreng. Bij de hoofdstukindeling
is dit nog eens aangeduid met (L. Verhoet) en (F Boekema).                          5



Uit vorenstaande volgt ook dat zeer veel mensen op een of andere wijze een rol
hebben gespeeld bij het tot stand komen van deze dissertatie. Het is niet moge-
lijk om allen hier te vermelden. De bijdrage en ondersteuning van enkele perso-
nen en instanties in het geheel was zo groot, dat wij op deze plaats onze oprech-
te dank willen uitspreken.
Allereerst willen wij de motiverende en inspirerende begeleiding van onze pro-
motor Prof. Dr. A.J. Hendriks vermelden. Tevens de motiverende ondersteuning
van Ir. J.C. de Koning gedurende de gehele voorbereidende fase. Voorts danken
wij de leden van de promotiecommissie Prof. Dr. J.G. Lambooy, Prof. Dr. L. H.
Janssen S.J., Prof. Dr. N. Tiemstra en Prof. Dr. H.W.J. Bosman. Naar Prof. Dr.
A.K. Constandse, Drs. N.E Abcouwer, de heer E.H. Giese en Drs. R Davelaar
gaat onze dank uit voor hun kritische opmerkingen bij hoofdstuk 8.

Zonder de grote mate van technische en morele ondersteuning en stimulering
van Ria Verhoef was de tekst nooit in deze vorm op papier gekomen. De morele
steun van Gemma Boekema was eveneens een stimulerende kracht. De on-
dersteuning die wij vanuit de Rijksdienst voor de 1Jsselmeerpolders en de Katho-
lieke Hogeschool Tilburg mochten ontvangen heeft een aanzienlijke verlichting
van de taakopdracht betekend. In het bijzonder denken wij daarbij aan Hans van
Groenestein en Peter Kuipers.
Ten slotte danken wij Fred Spek voor het 'zet-klaar' maken van de tekst en Inge
van Niel en Marja Speekenbrink voor het incidentele typewerk.

De theorie die wij in dit proefschrift uiteenzetten is ook op ons zelf van toepas-
sing geworden. Hoewel wij zelf het initiatief hebben genomen om een proef-
schrift te produceren, is de ontwikkeling die daarna op gang is gekomen niet be-
perkt gebleven tot een 'lokaal' gebeuren. In de loop van de jaren is er als het
ware een netwerk van relaties en contacten tot stand gekomen. Alle personen
die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit werkstuk, dan-
ken wij nogmaals bijzonder hartelijk.
Ten slotte nog de belangrijkste wens: Hopelijk draagt dit werkstuk ook daadwer-
kelijk bij tot een substantieel verbeteren van de sociaal-economische siguatie op
regionaal en lokaal niveau. Alle betrokkenen wensen wij alle succes en sterkte
toe.

Tilburg /Lelystad
Frans Boekema /Leo Verhoef
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1. Lokale initiatieven; naar een nieuwe conceptie van regionale
ontwikkelingen in theorie en praktijk

1.1. Inleiding

In dit inleidende hoofdstuk zal getracht worden aan te geven binnen welk kader
de onderwerpkeuze en de probleemstelling van deze dissertatie geplaatst moe-
ten worden. Tevens wordt een poging ondernomen tot aanduiding van de facto-
ren en aspecten die hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Zo komen aan
de orde de diverse opeenvolgende samenlevingsvormen, de technologische
ontwikkelingen, het gevoerde regionale beleid, de theoretische onderbouwing
daarvan en toekomstvisies- en verkenningen. Een dominante plaats wordt inge-
nomen door een beschrijving en analyse van het fenomeen lokale initiatieven
enerzijds en de betekenis van de technologische vooruitgang voor regionale ont-
wikkeling anderzijds. Voorts wordt getracht aan te geven welke opbouw en syste-
matische aanpak voor de behandeling van het onderwerp zijn gekozen. Aan de
hand van beschikbaar empirisch cijfermateriaal zal gepoogd worden een en an-
der te adstrueren en te onderbouwen.

Er zijn meerdere factoren aan te duiden die van invloed zijn geweest op de keuze
van het onderwerp. We noemen er hier enkele: ten eerste blijkt na meer dan der-
tig jaar regionaal sociaal-economisch beleid in ons land, dat de verschillen in re-
gionale ontwikkeling niet of nauwelijks zijn afgenomen. Kennelijk is het beleid
onvoldoende in staat geweest een adequate regionale ontwikkeling te realiseren.
Ten tweede heeft de ernstige economische recessie aan het begin van de jaren
tachtig veel nieuwe ontwikkelingen met zich meegebracht. Deze kunnen op twee
wijzen ge'i'nterpreteerd worden: enerzijds als een reactie op de crisis vergelijk-
baar met soortgelijke tendensen in de jaren dertig. Anderzijds vinden er veel ge-
heel nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en processen plaats, die door de tech-
nologische vooruitgang mogelijk zijn gemaakt. Gelijktijdig treden veranderende
waarden en normen met betrekking tot produktie, consumptie, arbeidsorganisa-
tie, fiscus en maatschappij aan het licht. Veel voorbeelden kunnen hiervoor wor-
den aangedragen, zoals informele economische activiteiten, de vele categoriean
lokale initiatieven, innovaties, nieuwe woon- en werkvormen enz. Dat de invloed
van de technologie op de samenleving een uiterst complex proces is, wordt bij-
zonder treffend onder woorden gebracht door Castellsl: 'Two major phenome-
na are taking place in our societies; a technological revolution of extraordinary
proportions and far reaching implications and a major process of urban-regional
restructuring that is reshaping the spatial forms and dynamics at the world level',
en: 'In fact, historical reality is much more complex, and the scarce reliable evi-
dence on this issue seems to point to the existence of a web of interactions bet-
ween technology and space, mediated by economic, cultural and political pro-
cesses.'                                                                                                                                                   13



Een derde belangrijke aanleiding was gelegen in de voorbereiding en vaststel-
ling van de beleidsplannen zoals die naar voren zijn gekomen in de nieuwste
Nota regionaa/ sociaa/-economisch be/eid 1986-1990. Al geruime tijd was te voor-
zien dat de bezuinigingen op de overheidsuitgaven ook niet zonder gevolgen
voor het regionale beleid zouden blijven. De vraag was echter of en, zo ja, hoe
en langs welke wegen het regionale beleid voor de toekomst zou worden opge-
zet. Uitgerekend die belangrijke vraag wordt in feite omzeild of alleen in vage,
algemene termen behandeld in de nota. Dat de regio's in de toekomst in hoge
mate zelf een beleid inzake sociaal-economische ontwikkelingen moeten voe-
ren, is inmiddels duidelijk geworden. Hoe dat moet worden aangepakt, welke
theoretische grondslag daarvoor geleverd kan worden, welke instrumenten dan
gehanteerd kunnen worden en op welke steun en ondersteuning van Rijksover-
heidswege men kan rekenen, zijn vragen die in de recente regionale nota niet
of in onduidelijke bewoordingen beantwoord worden.
In de volgende paragraaf zullen we aangeven hoe we tot een probleemstelling
met betrekking tot de onderwerpkeuze zijn gekomen.

1.2. Naar een probleemstelling

De economische ontwikkeling kent naar tijd en ruimte gemeten geen gelijkmatig,
evenwichtig gespreid verloop. In de loop van de tijd wordt deze ontwikkeling juist
gekenmerkt door voortdurende fluctuaties en ruimtelijke differentiaties. Toch is
het mogelijk een bepaalde regelmaat en wetmatigheid in de golfbewegingen te
onderkennen. Zo wordt er weI gesproken over de lange golfbeweging of
Kondratieff-cyclus en de golfbewegingen van de korte termijn, die veelal worden
aangeduid als conjunctuurgolven.
Het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig worden over
het algemeen - gezien de ernst van de economische teruggang - aangeduid met
de termen economische recessie en crisis. De oliecrisis van 1973 wordt door-
gaans bestempeld als een belangrijk keerpunt in de naoorlogse ontwikkeling, en
aan het eind van de jaren zeventig begint de economische stagnatie zich scher-
per af te tekenen. De intensivering van de economische crisis manifesteert zich
op diverse wijzen, zoals in het teruglopen van het wereldhandelsvolume, lagere
investeringen en een geringere investeringsgeneigdheid, teruglopende rende-
menten in de marktsector en een fors oplopende structurele werkloosheid. Er is
dus sprake van een veelomvattende mondiale economische crisis die ook natio-
naal, regionaal en lokaal implicaties heeft. Binnen de meeste nationale econo-
mieen worden tegelijkertijd de spanningen zichtbaar tussen de marktsector
enerzijds en de publieke sector anderzijds. Exponent van deze fricties is het (te)
hoog opgelopen financieringstekort. Deze samenloop van omstandigheden leidt
tot een regelrecht dilemma. De algemene economische situatie zou een actiever
en meer substantieel optreden van de overheid wenselijk maken. Het tegendeel
blijkt zich echter voor te doen. Teneinde de overheidsuitgaven te kunnen beteu-
gelen, wordt in de meeste gevallen gekozen voor het voeren van een stringente
bezuinigingspolitiek. Daardoor wordt de ruimte en de mogelijkheid voor de over-
heid om een adequaat beleid te voeren in sterke mate beperkt. De jaren tachtig
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Daarnaast moet gewezen worden op de algemeen-maatschappelijke ontwikke-
lingen - de maatschappelijke dynamiek - en in het bijzonder de technologische
ontwikkelingen, die als een drijvende factor aangemerkt kunnen worden. De
sociaal-economische ontwikkeling blijkt immers samen te hangen met
algemeen-maatschappelijke ontwikkelingen en de nauw daarmee verband hou-
dende stand van de technologie. Met andere woorden, deze ontwikkeling is sterk
tijdgebonden en dient daarom steeds bestudeerd en geanalyseerd te worden te-
gen de achtergrond van een bepaald historisch tijdsbeeld. Zo wordt de 19e eeuw
nog in belangrijke mate gekenmerkt door een op agrarische structuren geba-
seerde samenleving en een daarbij passende stand van de technologie en nave-
nante sociaal-economische verhoudingen. Hoewel ook toen sprake was van
ruimtelijke verschillen in sociaal-economische ontwikkeling, waren deze ver-
schillen slechts marginaal. Bij de opkomst van de industriale samenleving vin-
den meer substantiele veranderingen plaats. Met name de stedelijke gebieden
in het westen vertoonden een gunstiger ontwikkeling dan de andere gebieden.
Dit is deels verklaarbaar uit het feit dat de economische ontwikkeling van Neder-
land in de 17e, 18e en ook nog de 19e eeuw afhankelijk was van de (internationa-
le) handel en de daarmee verband houdende haven- en marktposities en
scheepvaart. Ook de industrialisatie ontwikkelde zich in eerste instantie in stede-
lijke gebieden. In algemene termen kan men stellen dat de agrarische maat-
schappij een redelijk evenwichtige groei vertoonde die zich op tweearlei wijze
manifesteerde: enerzijds een evenwichtige spreiding over veel bedrijfstakken, en
anderzijds een gelijkmatige ruimtelijke verdeling.
Toffler2 karakteriseert de diverse opeenvolgende samenlevingen met de aan-
duiding 'golven'. Zo noemt hij de agrarische maatschappij de 'eerste golf'. En-
kele aanzetten naar een bescheiden overgang van agrarische produktie naar nij-
verheid dateren van de 18e eeuw. In de eerste decennia van de 19e eeuw
verloopt dit proces zeer geleidelijk, maar door de uitvinding van de stoommachi-
ne komt er een stroomversnelling op gang. De zogeheten (Eerste) Industri5le
Revolutie leidt een nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingsfase
in. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was er sprake van een voortgaande groei van
de nijverheidssector. Na een onderbreking als gevolg van de oorlogshandelin-
gen zet deze ontwikkeling zich voort tot aan de Tweede Wereldoorlog. Toch blijft
ook in de eerste helft van deze eeuw de agrarische sector een wezenlijk bestand-
deel vormen van de nationale economie. Hoewel de industriOle sector steeds
meer terrein wint ten koste van de agrarische sector, blijft laatstgenoemde in die
periode een politiek en economisch zwaartepunt vormen.
De ontwikkelingen van de secundaire sector namen na de Tweede Wereldoorlog
een hoge vlucht en werden sterk bernvloed door enerzijds interne krachten en
anderzijds extern werkende krachten. De oorlogsschade, de structurele werk-
loosheid en de heersende armoede zijn de intern werkende krachten, terwijl in-
vloed en druk van de omringende westerse landen een externe impuls aan de
industrialisatie gaven. In vergelijking met het buitenland had Nederland een rela-
tieve achterstand met name in de basisindustriean.3 De industriale samenle-
ving wordt door Toffler de 'tweede golf' genoemd. Sinds de Tweede Wereldoor-
log zien we ook een beleidsmatige belangstelling van de overheid voor ongelijke
sociaal-economische ontwikkelingen ontstaan. Zo wordt in ons land sinds 1949
een regionaal sociaal-economisch beleid gevoerd.  In  de  loop van  de tijd heeft               15



dit beleid veel aanpassingen, koerswijzigingen en ombuigingen ondergaan.
Hoewel er diverse regionaal economische ontwikkelingstheorieen geconci-
pieerd zijn, laat de theoretische onderbouwing van het beleid veel te wensen
over Dit geldt temeer nu als gevolg van de economische recessie het beleid
sinds 1981 over twee sporen loopt; immers naast een gelijkwaardige ontwikke-
ling van de regio's wordt het doelmatigheidsprincipe van regionale groei ten be-
hoeve van de nationale ontwikkeling als hoofddoelstelling gepropageerd.

In de recente Nota regionaal sociaal-economisch beleid  1986-1990 worden de be-
leidsvoornemens voor de komende jaren uiteengezet, waarbij duidelijk wordt op
welke pijlers het beleid voortaan gegrondvest zal worden. Enerzijds zal het
doelmatigheids- en het rechtvaardigheidsbeleid worden gecontinueerd met als
randvoorwaarden dat de versterking van de marktsector een hoge prioriteit dient
te krijgen en dat beschikbare financiale middelen - als gevolg van de stringente
bezuinigingspolitiek - sterk gereduceerd zullen worden. Anderzijds komt een ge-
heel nieuw element naar voren in het uitgangspunt, dat regio's voortaan ten be-
hoeve van het genereren van de regionale ontwikkeling over een (zelf) organise-
rend vermogen moeten beschikken. Voor een beoordeling van genoemde nota
is het van belang de actuele economische situatie te onderkennen. Deze kan
voor de jaren tachtig met enkele karakteristieken worden weergegeven.
De (maatschappelijke) problemen als gevolg van de recessie zijn erg groot. De
werkloosheid heeft massale en structurele vormen aangenomen. Intussen zijn
de sociaal-economische verschillen tussen regio's ondanks het gevoerde beleid
niet of nauwelijks verminderd. Het is kenmerkend dat beleidsnota's en rapporten
die over deze problematiek handelen nog steeds overwegend oplossingen lijken
te zoeken in de voorwaardenscheppende sfeer en/of op basis van een centralisti-
sche en sectorale aanpak (vergelijk in dit verband de Nota Plaats en toekomst
van de Neder/andse industrie en de rapporten van de Commissie Wagner: Naar
een nieuw industrieel elan) Deze rapporten gaan immers overwegend uit van de
kaders die voor een industriemaatschappij gelden. Het zou daarentegen juist ge-
wenst en noodzakelijk zijn om oplossingen te zoeken binnen de (te verwachten)
toekomstige kaders. De bestaande technologische mogelijkheden en de te ver-
wachten ontwikkelingen zouden richtsnoer voor het te voeren beleid moeten zijn
Met name de informatietechnologie lijkt uitermate gunstige perspectieven te ble-
den. In plaats van een exogene strategie zou men voor een endogene beleids-
aanpak, die vanuit de mogelijkheden, behoeften en potenties van de regio zelf
ontwikkeld wordt, moeten kiezen. Deze heeft tot nu toe onvoldoende aandacht
gekregen. De belangstelling hiervoor vanuit onderzoekskringen lijkt echter weI
toe te nemen. De laatste jaren worden de eerste symptomen van de toekomstige
post-industriale informatie/technologie-maatschappij geleidelijk aan duidelijker.
Toffler duidt deze samenlevingsvorm aan met de term 'derde golf'. De versneld
voortgaande automatisering, de telematica, biotechnologie en robotisering be-
ginnen zich in alle sectoren van de samenleving af te tekenen. Met name de gro-
te multinationale ondernemingen lopen voorop in deze ontwikkelingen, zeker
waar het gaat om de toepassing en exploitatie van de nieuwe technologiean en
de structurele consequenties. De organisatorische aanpassingen en herstructu-
rering die hiermee verbonden zijn, laten over de gehele linie identieke gevolgen
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ciency van de produktie en vergroting van de flexibiliteit. De gevolgen voor de
werkgelegenheid zijn tweeledig. Aan de ene kant is er een uitstoot van arbeid,
maar aan de andere kant ontstaan er nieuwe banen door de nieuwe technologi-
sche mogelijkheden.

De economische recessie en met name de omvangrijke werkloosheid geeft een
sterke impuls aan velerlei activiteiten die - deels als reactie - vanuit de basis ont-
plooid worden (vanuit de lokale en regionale samenleving). Dit brede scala aan
activiteiten wordt weI met de term 'lokale initiatieven' aangeduid. Het wezenlijk
kenmerk van lokale initiatieven is dat ze gericht zijn op en uitgaan van de lokale
behoeften, mogelijkheden en potenties Onder dit begrip lokale initiatieven wordt
een breed scala aan activiteiten en projecten verstaan, van puur economisch tot
sociaal-cultureel. Om enigszins grip te kunnen krijgen op deze materie is het
noodzakelijk een onderscheid aan te brengen. Aan de ene kant kunnen ze ge-
rangschikt worden naar initiatieven die een duidelijk economisch primaat heb-
ben, d.w.z. alle activiteiten en projecten die gericht zijn op het bevorderen van
de (reguliere) bedrijvigheid en werkgelegenheid. De overige initiatieven kenmer-
ken zich doordat andere aspecten geaccentueerd worden, zoals sociale en cul-
turele uitgangspunten. Een goed voorbeeld van deze laatste categorie zijn de
zgn. werkprojecten ten behoeve van werklozen. Hierbij staat niet het creOren van
loonvormende arbeid centraal, maar het ontwikkelen van activiteiten gericht op
het wegnemen van de negatieve gevolgen van de werkloosheid en het verster-
ken van de maatschappelijke positie van de betrokkenen door middel van voor-
lichting, informatie, individuele begeleiding en hulpverlening. Voorts activiteiten
gericht op het (aan)leren en/of verdiepen van vaardigheden en kennis, om de po-
sitie op de arbeidsmarkt te verbeteren en het verrichten van maatschappelijk
nuttige activiteiten ten behoeve van derden, die deze anders zouden moeten
ontberen. Ten slotte ook activiteiten gericht op kleinschalige, niet-commerciale
produktie van goederen en/of diensten. De eerstgenoemde categorie zal in dit
onderzoek de boventoon voeren.

De probleemstelling van deze dissertatie is in hoge mate geconcentreerd op het
fenomeen lokale initiatieven en de direct en indirect daarmee verband houdende
sociaal-economische problematiek. Centraal staat de vraagstelling in hoeverre
lokale initiatieven een theoretische en empirische grondslag kunnen bieden voor
het genereren van een lokale en regionale sociaal-economische ontwikkeling en
aangrijpingspunten kunnen opleveren voor een op die leest te schoeien beleid.
Een aldus geformuleerde probleemstelling is te breed en te generiek en dient
daarom gesplitst te worden in een aantal deelprobleemstellingen:
-  Wat wordt verstaan onder de term lokale initiatieven?
- Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor het ontstaan van lokale ini-

tiatieven?
-  Wat zijn de kenmerken van de sociaal-economische structuren waarbinnen

lokale initiatieven gecreaerd worden en verder ontwikkeld kunnen worden?
- Welke invloed hebben lokale initiatieven op de heersende sociaal-

economische structuren?
-   Welk theoretisch regionaal ontwikkelingsconcept kan aan het verschijnsel lo-

kale initiatieven ten grondslag worden gelegd?                                               17



-  Hoe verhouden lokale initiatieven zich tot de maatschappelijke ontwikkelin-
gen in het algemeen en de technologische ontwikkelingen in het bijzonder?

-   Hoe moeten lokale initiatieven geplaatst worden in de evolutie van de samen-
levingsvormen?

-   Binnen welk toekomstbeeld is het verschijnsel lokale initiatieven te plaatsen?
-  Hoe ziet de actuele situatie in Nederland eruit met betrekking tot het aantal

operationele lokale initiatieven, met een korte karakteristieke beschrijving?
-   Hoe en op welke wijze kan een regionaal sociaal-economisch beleid opgezet

en ontwikkeld worden dat gebaseerd is op de uitgangspunten en mogelijkhe-
den van de lokale initiatieven?

- Welke aangrijpingspunten bieden de bestaande regionale ontwikkelingstheo-
rieOn ter verklaring van het fenomeen lokale initiatieven? En welke tekortko-
mingen vertonen ze in dit verband?

-  Hoe kan het ontwikkelde theoretisch concept van lokale/regionale ontwikke-
lingen vertaald worden naar een concreet op te zetten sociaal-economisch
beleid ten behoeve van een concrete Nederlandse regio?

Teneinde deze uitgebreide gedifferentieerde probleemstelling stapsgewijs te
kunnen behandelen, hebben we voor de volgende werkwijze en aanpak geko-
zen. Om de onderhavige problematiek goed te kunnen aanpakken, is het nood-
zakelijk uit te gaan van een aantal vertrekpunten die min of meer gebruikt zullen
worden als referentiepunt voor de te analyseren vraagstukken. Zo zullen enkele
toekomstscenario's in hoofdstuk 2 gepresenteerd worden om een beter zicht te
krijgen op de toekomstige sociaal-economische ontwikkelingen. Hierbij is ener-
zijds gekozen voor toekomstscenario's die ten behoeve van het beleid op een
wetenschappelijke grondslag zijn ontwikkeld, zoals enkele rapporten van de We-
tenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Anderzijds wordt aan-
sluiting gezocht bij toekomstverkenningen die zich veel meer in de speculatieve,
populair wetenschappelijke sfeer bewegen. Het gaat hier om publikaties van
Toffler, Robertson, Naisbitt, Macrae en anderen. Hoewel het speculatieve karak-
ter van deze publikaties voor wetenschappelijk onderzoek enkele problemen
oproept, leveren zij weI duidelijke aangrijpingspunten en raakvlakken op met de
empirische resultaten van het onderzoek over lokale initiatieven. Opgemerkt
dient nog dat in het verleden vele malen duidelijk is geworden dat de feitelijke
ontwikkelingen sterk afwijken van de voorspellingen. Om die reden wordt dikwijls
gekozen voor (trend)scenario's in plaats van voorspellingen 4.
Een ander vertrekpunt wordt gevormd door een historische beschrijving en korte
karakterisering van het in Nederland gevoerde regionaal sociaal-economisch
beleid. Dit komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Bij de verdere beschrijving en analr
se wordt herhaaldelijk teruggegrepen op de zojuist vermelde uitgangspunten.
De bestaande regionale theorievorming wordt behandeld in hoofdstuk 4. Hierin
worden een tweetal aspecten benadrukt: enerzijds de crisis in de regionaal-
economische theorievorming en anderzijds de theoretische onderbouwing van
het gevoerde beleid in Nederland. De beschrijving en analyse leiden lot de con-
clusie dat een nieuwe theoretische fundering van het fenomeen lokale initiatie-
ven noodzakelijk is. In hoofdstuk 5 wordt een poging ondernomen zo'n nieuw
theoretisch concept te construeren. Belangrijke elementen ten behoeve van
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kale initiatieven in ons land en anderzijds de rol en betekenis van de technologi-
sche ontwikkeling ten behoeve van de sociaal-economische ontwikkeling in het
algemeen en de ruimte#jk sociaal-economische ontwikkeling in het bijzonder.
Relatief veel aandacht zal hierbij besteed worden aan het wijzigen en aanpassen
van sociaal-economische structuren, en de veranderende rol van de diverse
maatschappelijke actoren. Om dit laatste ook empirisch te kunnen onderbou-
wen, wordt aan de hand van een geselecteerde regio in Nederland beschreven
en geanalyseerd welke processen en structurele veranderingen zich ten aanzien
van het opzetten en ontwikkelen van lokale initiatieven voordoen. In hoofdstuk
6 krijgt dit gestalte in de vorm van een bespreking van de economische ontwik-
keling door samenwerking op plaatselijk niveau - met andere woorden een endo-
gene aanpak - en daarmee gepaard gaande netwerkvorming in de regio Twente.
Om nog dieper op het fenomeen lokale initiatieven in te kunnen gaan, wordt ver-
volgens in hoofdstuk 7 met betrekking tot 6On categorie een expliciete en uitge-
breide exercitie gepresenteerd. Om pragmatische redenen is gekozen voor de
categorie bedrijvencentra, omdat hierover de meeste gegevens beschikbaar
zijn, voor een belangrijk deel afkomstig uit eigen onderzoek. Bij deze analyses
komen meerdere vragen aan de orde, zoals:
-   hoe zijn de ontwikkelingen rond de bedrijvencentra in het verleden geweest?
-  in welke richting tenderen ze in de toekomst?
-   hoe oordelen de verschillende actoren die bij de bedrijvencentra een rol spe-

len over het functioneren?
-   in hoeverre kunnen bedrijvencentra van betekenis zijn voor het genereren of

ondersteunen van sociaal-economische ontwikkelingen?
-  is er hier sprake van een soort groeipoolwerking van het bedrijvencentrum

met een uitstraling op de regio?
In hoofdstuk 8 wordt getracht een aanzet te leveren voor het opzetten en uitvoe-
ren van een beleid dat in belangrijke mate geant is op het filosofisch en strate-
gisch ontwikkelingsconcept van de lokale initiatieven. Voor dit doel is de keuze
gevallen op de regio van de Zuidelijke 1Jsselmeerpolders. De keuze voor deze
regio wordt in dit hoofdstuk gemotiveerd. Bovendien zijn enkele experimenten en
onderzoeken in het kader van lokale initiatieven in deze regio reeds uitgevoerd.
Aldus vindt in dit hoofdstuk een confrontatie plaats tussen het theoretisch con-
cept van lokale initiatieven en beleidsmatige implicaties.

In het slothoofdstuk worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen nog-
maals in een beknopte beschrijving weergegeven.

Noten

1.    M. Castells (ed.), High technology, space and society, London, 1985, p. 7/8. Diverse
andere publikaties zouden hier vermeld kunnen worden.

2.   A. Toffler, De derde golf, UtrechUAntwerpen, 1981.
3.   G. Wijers, Industriepolitiek, Leiden/Antwerpen, 1982, p 25.
4.     Zie bijv. L. van der Geest, 'Drie scenario's', in: ESB, 20-11-1985, p. 1153. Ook het re-

cente werkdocument van het Centraal Planbureau, De Nederlandse economie op lan-
gere term#n, 's-Gravenhage, 1985, gaat uit van de scenariomethoden.                       19



2. Toekomstvisies en toekomstverkenningen

2.1. Inleiding

De toekomst en met name het voorspellen daarvan heeft door de eeuwen heen
legio mensen beziggehouden. In bepaalde perioden lijkt er zelfs sprake te zijn
van  een ware hausse'. Ook heden  ten dage wordt de markt weer overspoeld
met massa's literatuur over toekomstverkenningen. De aard en het (wetenschap-
pelijk) niveau van de diverse studies wisselt sterk. Als we ons beperken tot het
traceren van de belangrijkste trends in toekomstvoorspellingen in de 20e eeuw,
dan resulteert een gevarieerd beeld. Al in de jaren twintig werden in seriever-
band vele boeken op de markt gebracht met toekomstvoorspellingen als thema
en leidraad2. Het merendeel van deze publikaties werd gekenmerkt door sterk
persoonlijk getinte gezichtspunten, dikwijls doorspekt met vooroordelen. Humor
en fantasie voerden in veel gevallen de boventoon, maar in enkele publikaties
uit die tijd is sprake van een serieuze benadering en een zekere mate van weten-
schappelijke aanpak3.
Al rond de eeuwwisseling had H.G. Wells in zijn publikaties gewezen op het grote
belang en de betekenis van vernieuwingen door de techniek. Zijn voorspellingen
baseerde hij onder meer op de ingrijpende en revolutionaire gevolgen van de
veranderingen en wijzigingen in het vervoer- en transportsysteem, die enerzijds
(fysieke) afstanden verkleinen maar anderzijds de omvang en complexiteit van
de organisaties vergroten. Naast opmerkelijk realistische bespiegelingen over
de toekomst heeft hij zich ook laten verleiden tot grove speculaties en dramati-
sche vergissingen:
Hoewel er duidelijk sprake is van grote verschillen in de kwaliteit van de diverse
publikaties, hebben de meeste voorspellingen uit het begin van deze eeuw enke-
le gemeenschappelijke karakteristieken. In het overgrote deel ontbreekt een rea-
listische maalschappelijke context van waaruit de problematiek benaderd zou
moeten worden. Met andere woorden een onderling logische samenhang en
consistentie van diverse elementen en facetten is vaak geheel zoek. De toe-
komstprognoses zijn weinig systematisch, ontberen een juiste methodiek, onder-
kennen niet of nauwelijks de aard van de sociale systemen, de onderliggende
waarden en normen en de veranderingsprocessen. Wellicht geeft het methodo-
logisch aspect tevens het grootste verschil aan tussen de oudere voorspellingen
en de latere. Recentere voorspellingen over de toekomstige ontwikkelingen wor-
den immers in veel gevallen gekenmerkt door een gedegen methodische aan-
pak en onderbouwing:
Na de relatief vele publikaties in de eerste twee decennia van de 20e eeuw ble-
ven in de daaropvolgende 25 jaar opzienbarende nieuwe toekomstprognoses
uit. De belangstelling hiervoor was kennelijk afgeleid door de algemene econo-
mische malaise en de verschrikkingen van de oorlog. Sinds de Tweede Wereld-
oorlog staat de toekomstvoorspelling weer geleidelijk aan meer in de belangstel-            21



ling. In vergelijking met de vroegere aandacht voor toekomstige ontwikkelingen
is er evenwel sprake van een fundamenteel andere optiek en aard. De mens
heeft altijd getracht door bestudering van het onbekende meer inzicht te krijgen
in zijn lot. De pogingen daartoe aan het begin van deze eeuw waren speculatief,
luchtig, humoristisch en methodologisch zwak gefundeerd. De onderzoekingen
van de laatste tijd wijken hier nogal fundamenteel van af. Er is in tegenstelling
tot vroeger sprake van een sterke gerichtheid op specifieke sociaal-politieke
doeleinden. De methodologie is op deze doelstellingen afgestemd, zodat een
meer betrouwbare basis gecreaerd wordt voor realistische varianten met meer-
dere alternatieven en keuzen.
De theoriean met betrekking tot sociale veranderingsprocessen hebben even-
eens in de loop van de tijd veranderingen ondergaan. De theoriean uit de 19e
eeuw beschreven overwegend onpersoonlijke processen, evolutietheoriean,
trends, cycli en dergelijke. In de meer recente theoriean gaat het in veel gevallen
om het sturen en bijsturen van bepaalde (gewenste) sociale veranderingen. Door
de ontwikkeling van nieuwe communicatietechnieken, de mogelijkheden van de
massamedia en nieuwe vervoertechnieken komen de samenhangen van de
complexe veranderingsprocessen beter aan het licht. Zo wordt ook eerder de
noodzaak onderkend deze ontwikkelingen te voorzien en er op zoveel mogelijk
niveaus rekening mee te houden. Met andere woorden, planning en planmatig
denken zijn geboden, de factor tijd wordt geintroduceerd6. Voor de post-
industriOle maatschappij zijn voorspellingen op lange termijn nog meer een ver-
eiste. Een essentieel kenmerk van planning is dat er geen sprake is van een sta-
tisch mechanisch proces, maar veeleer van een dynamisch proces met keuze-
mogelijkheden in vele richtingen7. De toekomststudies van de laatste tijd
hebben echter niet meer zo sterk het karakter van een nauwkeurige voorspelling
van een bepaalde situatie, maar veeleer worden ze gekenmerkt door het om-
schrijven en aangeven van alternatieven, met andere woorden, de vermoedelijke
uitkomsten en resultaten van verschillende keuzen.

Een dergelijke aanpak is dank zij een zorgvuldige verfijning van de methodolo-
gie mogelijk geworden. Veel wiskundige, statistische en modelmatige hulpmid-
delen zijn in deze context ontwikkeld en gespecificeerd, zoals trendberekenin-
gen en trendextrapolaties, correlatieanalyse, statistische tijdreeksen enz.
Hoewel de richting van een trend op geen enkele wijze de continue voortzetting
ervan in de toekomst garandeert, kunnen kennis van trends, krommen en extra-
polaties ons meer inzicht bieden in waarschijnlijke gebeurtenissen. TaI van mo-
dellen met vele combinaties van onzekere en waarschijnlijke gebeurtenissen en
ontwikkelingen zijn in de loop van de tijd geconstrueerd, teneinde de onderlinge
samenhangen en causale relaties tussen variabelen en data te kunnen traceren.
Via de verfijning van de methodologische technieken wordt ook getracht over en-
kele controlemogelijkheden te beschikken door de deskundige schattingen van
de ene groep onderzoekers te vergelijken met die van andere8. De eerste fun-
damentele pogingen om met behulp van modellen en wiskundige en statistische
ondersteuning toekomstvoorspellingen te maken, stammen uit de jaren zestig en
zijn ge'Initieerd door de 'Commissie voor het jaar 2000', die in 1965 door de
American Academy of Arts and Sciences en het Hudson Institute werd geinstal-

22 leerd. Uitgangspunt voor deze commissie was dat we afstevenen op de post-



industriale maatschappij. Bell omschrijft die als 'een maatschappij waarin de or-
ganisatie van de theoretische kennis de primaire bron voor vernieuwing vormt,
en waarin de wetenschappelijke instituten een centrale plaats innemen in de so-
ciale structuur' 9
Naderhand zijn er vele modelmatige toekomstvoorspellingen gepubliceerd. En-
kele daarvan hebben in grote mate de publieke aandacht weten te trekken. In
het geruchtmakende Rapport van de Club van Rome zijn de resultaten vastge-
legd van een studie naar de trends en wisselwerkingen van een beperkt aantal
factoren die de samenleving op onze aarde bedreigen. Dit onderzoek was een
onderdeel van een groter project dat als doel had het bepalen van de fysieke
grenzen en beperkingen die aan de vermenigvuldiging van mens en materiale
activiteit op onze planeet gesteld zijn'O. Ook het Tweede Rapport van de Club
van Rome uit 197411 wijst op de dramatische consequenties van de geaxtrapo-
leerde ontwikkelingen die samenhangen met de voortgaande groei. Ook in dit
rapport wordt een gecompliceerd model van het wereldsysteem gepresenteerd,
maar in tegenstelling tot het eerste rapport is het tweede geschikt voor het wer-
ken met scenario's, zodat rekening kan worden gehouden met menselijke ge-
dragspatronen en instabiliteitsveranderingen. Een duidelijke overeenkomst tus-
sen de beide rapporten is dat er geen sprake is van voorspellingen in de gewone
zin van het woord, maar van een presentatie van de resultaten en consequenties
van zgn. voorwaardelijke vooruitberekeningen. Aangezien beide rapporten een
duidelijk beeld schetsen van de vargaande en dramatische gevolgen van de be-
staande ontwikkelingen, werd met het publiceren van de onderzoeksresultaten
tevens beoogd een bijdrage te leveren aan de openbare meningsvorming en
noodzakelijke verbeteringen te initieren en te stimuleren. De ruime publieke be-
langstelling voor de werkzaamheden van de Club van Rome hebben in elk geval
een stevige impuls gegeven aan de openbare discussie over de problematiek.
De invloed en uitwerking van de rapporten is echter veel meer omvattend ge-
weest. Zo heeft de WRR,2 in 1974 een Commissie Algemene Toekomstverken-
ning ingesteld met als doelstelling te komen tot de opstelling van een samenhan-
gend toekomstbeeld op lange termijn voor ons land door middel van het
systematisch en in onderling verband bijeenbrengen van zoveel mogelijk ver-
wachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen op deelgebieden. De activitei-
ten van de gevormde commissies hebben geresulteerd in een uitvoerig weten-
schappelijk rapport. Deze publikatie illustreert duidelijk dat een weten-13

schappelijk onderbouwde toekomstverkenning de grondslag moet gaan vormen
voor een te voeren overheidsbeleid.

2.2. 'De komende vijfentwintig jaar'; een wetenschappelilk rapport over
de toekomst

De WRR-nota De komende vilfentwintig mar die als leidraad voor het regerings-
beleid zou moeten dienen, volstaat niet met een kwantitatieve doorberekening
van de twee gekozen economische groeipaden, maar doet tevens een poging
om mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen te projecteren.

In genoemde nota is dit als volgt beargumenteerd14: 'Met name is overwogen        23



om bovendien een onderscheid in te voeren naar de "stijl van de samenleving"
of naar de wijze van wetenschappelijke besluitvorming en de rol van het open-
baar bestuur. Een nadere concretisering van wat men zich hierbij moet voorstel-
len bleek echter op moeilijkheden te stuiten, en ten slotte is het bij twee varianten
gebleven die ten principale verschillen in de veronderstelde economische groei',
en: 'In de uitwerking is het accent verlegd (van de groei van de arbeidsprodukti-
viteit en daarmee van het reael nationaal inkomen) naar de groei van de produk-
tie. Voor de periode tot 1980 worden geen alternatieven in de economische ont-
wikkeling onderscheiden. Voor de periode daarna geldt in variant A een
voortdurende jaarlijkse groei van de produktie met 3%, in variant B een geleide-
lijke daling van het groeitempo tot dit tegen het einde van de eeuw tot nul is te-
ruggelopen.' In de nota wordt een belangrijke kanttekening toegevoegd: 'De
twee varianten zijn hiermee naar hun belangrijkste verschil onderscheiden,
maar er is natuurlijk meer.' De economische groei staat namelijk niet op zichzelf;
zij heeft allerlei consequenties, maar ook bepaalde oorzaken. De ontwikkeling
van de produktie is een eenvoudig en sprekend kenmerk om de twee varianten
van elkaar te onderscheiden, maar deze ontwikkeling is niet autonoom en zelf
weer het gevolg van andere factoren. Het verschil tussen de twee varianten moet
dan ook nader worden uitgewerkt. Als verdere kanttekening bij de gekozen vari-
anten wordt in de nota nog gesteldls: 'Uiteraard ligt het aan de gekozen uit-
gangspunten dat plotselinge schoksgewijze veranderingen ontbreken, en dat het
beeld althans aanvankelijk in beide varianten wordt gekenmerkt door het voort-
duren van ontwikkelingen die thans reeds algemeen worden onderkend. Dit
geldt met name voor het milieu, het ruimtegebruik en de economie. Voor de toe-
komst gelden hier dan ook dezelfde knelpunten, die thans reeds in de be-
langstelling staan, al zijn er nuances.' Enkele controversi&le stellingen worden
in deze WRR-nota aangestipt. Zo stelt men de vraag of er tijdig een nieuw stelsel
voor de sturing en ordening van de samenleving zal zijn ingevoerd. Feitelijke pro-
cessen van organisatie en besluitvorming zijn niet in overeenstemming en deze
verliezen daardoor hun geldigheid, maar andere modellen ontbreken voorals-
nog. Het WRR-rapport voorziet verder dat in de verhouding tussen organisaties
het primaat van de overheid zijn vanzelfsprekende karakter verliest, immers de
legitimiteit van het overheidsoptreden wordt in toenemende mate aangevochten,
juist terwijl de omvang van de overheidsbemoeienis groter wordt. Participatie in
de besluitvorming bij ondernemingen, instellingen en bij de overheid zal toene-
men. De organen die binnen een hierarchische structuur zijn aangewezen om
bepaalde beslissingen zelfstandig te nemen, zullen ruimte moeten bieden voor
een proces van onderhandeling en overleg. In de variant met de uiteindelijke
0-groei neemt de niet professionele dienstverlening van vrijwilligers en buurtge-
nolen een relatief belangrijker plaats in dan in de andere variant. Volgens het
rapport zal het hi&rarchische sturingsmodel ernstig aan betekenis inboeten.
Naar verwachting zal een tendens tot decentralisatie binnen de grote organisa-
ties optreden, en zal het optreden van de overheid veranderen. De centralis-
tische en hiararchische rol van de overheid zal steeds meer plaats maken voor
een rol en plaats tussen de partijen.

Tot zover enkele typeringen aan de hand van citaten uit de WRR-nota De komen-
24          de vijfentwintig jaar. We moeten er nog eens op wijzen dat in de nota uitvoerig



aandacht wordt besteed aan de grote onzekerheden die bij voorspellingen op
lange termijn in het geding zijn. Dit heeft ongetwijfeld ook zijn weerslag op de
inhoud van de nota gehad, getuige het feit dat de concrete uitwerking van de
voorspellingen en verkenningen voor de korte termijn beter uit de verf komen
dan die van de middellange en de langere termijn. Dit laatste is overigens niet
zo verwonderlijk, immers, het merendeel van beleidsnota's bestrijkt een relatief
korte periode, die veelal gerelateerd is aan een regeerperiode of een deel daar-
van.16 De snelle, omvangrijke en diep ingrijpende maatschappelijke en sociaal-
economische veranderingen maakten het wenselijk en noodzakelijk dat de alge-
mene toekomstverkenning zoals vastgelegd in de nota De komende vijfentwintig
jaar een vervolg zouden krijgen in een meer geconcretiseerde en onderbouwde
beleidsgerichte toekomstvisie. Deze noodzaak werd ook op supranationaal ni-
veau onderkend. 17

Bij de algemene toekomstverkenning is getracht plausibele ontwikkelingen op
deelgebieden te beschrijven en op elkaar af te stemmen. In de hierop aansluiten-
de toekomststudie van de WRR is getracht een meer beleidsgerichte aanpak te
realiseren. 18  Deze  nota  had niet zozeer de bedoeling  om de algemene  toe-
komstverkenning bij te stellen of le verbeteren, maar wilde meer aandacht beste-
den aan de onderliggende maatschappelijke en politieke processen die erop ge-
richt zijn problemen op te lossen en aan de toekomst vorm te geven. Door de
grote nadruk op het beleidsgerichte karakler van de toekomstverkenning komt
bij de analyse van het complexe maatschappelijke gebeuren impliciet een sterk
accent op de rol van de overheid te liggen, met andere woorden, de nota bevat
een oriantatie op politieke en bestuurlijke facetten. De politieke oriantatie impli-
ceert het verhelderen en expliciteren van politieke keuzen die met betrekking tot
toekomstige ontwikkelingen in het geding zijn en het stimuleren van een discus-
sie op grond van expliciet normatieve opvattingen en waarden. De bestuurlijke
facetten betreffen met name de functies van de staat, de positie van de overheid
in het maatschapelijke krachtenveld, het niveau van activiteiten van de overheid
en  de vormgeving van het binnenlands bestuur.'9 Vorenstaande opvatting  over
beleidsrelevantie houdt weI in dat deze verkenning van de toekomst niet kan uit-
monden in een ontwikkelingsschets waaraan een zekere aannemelijkheid of
voorspellende waarde mag worden toegekend. De expliciet gehanteerde norma-
tieve opvattingen resulteren daarentegen in een aantal alternatieve toekomst-
beelden, waarbij sprake is van een duidelijk aanwijsbaar draagvlak in de samen-
leving. Zo'n toekomstbeeld is de resultante van het handelen in de samenleving
op grond van een stelsel van normstellende uitgangspunten. Deze aanpak is ge-
kozen omdat 'de Raad het als zijn taak ziet mogelijke problemen in de toekomst
terug te brengen tot politieke meningsverschillen in het heden'.20
Om een grondslag le vinden voor beleidsrelevantie en samenhangende toe-
komstbeelden wordt gestart met het vorm geven van stelsels van normstellende,
globale uitgangspunten en opvattingen over de samenhang van de verschijnse-
len, die leidraad moeten zijn bij het herkennen en oplossen van problemen.
Daartoe wordt uitgegaan van een tweetal onderscheidingen. De eerste onder-
scheiding die in de nota wordt gehanteerd, is politiek-ideologisch van aard en
sluit derhalve aan bij de drie politieke hoofdstromingen: liberaal, socialistisch en
confessioneel.
De tweede onderscheiding betreft de technocratische visie enerzijds en de socio-                  25



cratische anderzijds. De eerste visie doelt op technische processen en ontwikke-
lingen en op de mogelijkheden van sturing en planning in hierarchisch verband.
De sociocratische visie doelt op maatschappelijke processen en ontwikkelingen
en op de mogelijkheden van sociale beheersing door onderlinge be)'nvloeding
op basis van gelijkwaardigheid. De verschillende opvattingen over het maat-
schappelijk gebeuren worden in de volgende figuur gepresenteerd.

21

Figuur 1: Opvattingen over het maatschappelijk gebeuren.

vertrouwen wantrouwen

in sociocratische initiatieven

vertrouwen                                                  1                            2

wantrouwen                                                     3                              4

in technocratische initiatieven

Bron: Beleidsgerichte toekomstverkenning;  deel 1: Een poging tot uitlokking,
WRR, 'Rapporten aan de Regering', no. 19, Den Haag, 1980, p. 10.

Positie 2 impliceert dat voor sociocratische problemen technocratische oplossin-
gen worden aangedragen, terwijl bij positie 3 deze verhouding net andersom
ligt.22 Positie 1 komt neer op de opvatting dat elk probleem vroeg of laat zijn ei-

gen oplossing aandraagt, terwill positie 4 noch door technocratische, noch door
sociocratische initiatieven oplosbaar geacht kan worden.
Als we de drie politieke hoofdstromen combineren met de technocratische en so-
ciocratische visies ontstaat het volgende beeld. 23

Vervolgens wordt aan de hand van een op de Nederlandse situatie toegesneden
en aangepast scenario van de OESO-studie Interfutures deze problematiek in de
WRR-nota verder uitgewerkt. 'Het gekozen scenario A van Interfutures blijkt te
zijn opgesteld vanuit een groot vertrouwen in technocratische initiatieven en van-
uit de vrees dat ontwikkelingen zullen worden belemmerd door sociale rigiditei-
ten of te snelle veranderingen in het waarden- en normenpatroon. Aanpassingen
in de sociale, culturele en politiek-bestuurlijke sfeer worden noodzakelijk en mo-
gelijk verondersteld om de traditionele economische doelstellingen te verwerke-
lijken.'24 De ondertitel van het rapport: Een poging tot uitlokking, lijkt hierdoor
niet overbodig te zijn geweest. Naar zijn uitgangspunten is dit scenario stevig ge-

26          worteld in positie 2 van het schema, d.w.z. een groot vertrouwen in technocrati-



sche initiatieven. Het technisch-economisch aspect staat centraal, omdat hier
vrij baan wordt gemaakt voor de technisch-economische ontwikkelingen met
economische groei als doelstelling en middel. Het marktmechanisme waarborgt
in het scenario de afstemming van het technisch-economische en sociaal-
culturele systeem. In zo'n kader moet de overheid dan ook terughoudend zijn
en niet ingrijpen, als het gaat om het stellen van randvoorwaarden om sociaal-
culturele ontwikkelingen tot gelding te brengen. Haar taak zal zich toespitsen op
het wegnemen van sociale rigiditeiten die het marktmechanisme frustreren en
verstoren. Het spreekt voor zich dat een benadering van de problematiek vanuit
een sociocratisch vertrouwen (vanuit positie 3 dus) in dit verband bijzonder prik-
kelend kan zijn.

Figuur 2: Oplossingen voor maatschappelijke problemen.

liberaal socialistisch confessioneel

Vertrouwen in
technocratische,
wantrouwen in                         L2            S2            C2
sociocratische initiatieven

Vertrouwen in
sociocratische,
wantrouwen in                         L3            S3            C3
technocratische
initiatieven

Bron: Beleidsgerichte toekomstverkenning;  deel 1: Een poging tot uitlokking,
WRR, 'Rapporten aan de Regering', no. 19, Den Haag, 1980, p. 11.

Politiek-normatieve keuzen dienen bij elke toekomstverkenning een rol te spelen,
maar in veel gevallen ontbreekt een explicitering hiervan. Het eerste deel van de
WRR-nota Beleidsgerichte toekomstverkenning eindigt met drie belangrijke
vragen 25:

1.  'In hoeverre zijn de op de twee onderscheidingen (technocratisch en socio-
cratisch enerzijds en de drie politieke hoofdstromen anderzijds) gebaseerde
karakteristieke visies inderdaad een bruikbare weerspiegeling van het spec-
trum van bestaande en voor ons doel van belang zijnde politieke en maat-
schappelijke opvattingen?

2. Welke toegevoegde doelstellingen, die aansluiten bij ieder van de karakte-
ristieke visies, maar hieruit niet direct zijn af te leiden, moeten in elk geval bij
de bouw van de toekomstbeelden betrokken worden?

3. Zijn er bouwstenen of suggesties voor de constructie van toekomstbeelden
zoals hier bedoeld? Het gaat daarbij om voorspellingen op verschillende be-
leidsgebieden, die als alternatief kunnen gelden voor onderdelen en verbij-
zonderingen.'                                                                                          27



Deze vragen en probleemstellingen hebben bij de vervolgrapportage van de
WRR een belangrijke rol gespeeld en zijn o.a. leidraad geweest in een voorstu-
die en  in  deel  twee van Be/eidsgerichte toekomstverkenning. 26  Met het tweede
deel wordt de beleidsgerichte toekomstverkenning afgesloten door een schets
van uiteenlopende ontwikkelingen op basis van samenhangende stelsels van
normatieve uitgangspunten, die aangeduid worden met de term 'karakteristieke
visies'. Deze toekomstverkenning heeft niet het karakter van de meest waar-
schijnlijke maatschappelijke ontwikkeling, maar het idee staar centraal dat de
toekomst mede wordt gevormd door maatschappelijk en politiek handelen.
De verkenning heeft primair als doel alle consequenties van uiteenlopende vi-
sies in onderlinge samenhang zichtbaar te maken en zodoende de politieke en
maatschappelijke discussie te verhelderen. Voor zeven onderscheiden grote be-
leidsterreinen worden de perspectieven beschreven.27 Door deze aanpak on-
derscheidt deze verkenning zich duidelijk van andere typen toekomstverkennin-
gen. Zo is het ook mogelijk dat de analyses en beschrijvingen gericht zijn op een
waarschijnlijke toekomst of op een gewenste toekomstige situatie. De door de
WRR gekozen methode sluit goed aan bij de hem wettelijk opgelegde taken, na-
melijk het aangeven van alternatieven voor beleid. De keuze is bovendien een
logische reactie op de ervaringen met de Algemene toekomstverkenning, zoals
vastgelegd in de eerdere WRR-nota De komende vgfentwintig jaar. De toekomst-
verkenningen die door de WRR verricht zijn, bevatten vele interessante aangrij-
pingspunten en facetten, maar houden tegelijkertijd een aanzienlijke beperking
in. Omdat ze ontwikkeld worden vanuit een kader dat bouwstenen moet aandra-
gen voor een te ontwikkelen beleid, zit er impliciet een zwaar pragmatisch ac-
cent aan vast. Dienovereenkomstig worden de uitgangspunten, werkwijze en
aanpak gekozen en ter hand genomen. Speculatieve ontwikkelingen of sterk
contrasterende analyses en beschrijvingen ten opzichte van de huidige situatie
ontbreken dan ook nagenoeg geheel. WeI wordt op vele plaatsen in de desbe-
treffende rapporten gesteld dat de toekomstige ontwikkelingen snel zullen
plaatsgrijpen en een varreikende en diepgaande werking zullen kennen, maar
daar blijft het doorgaans bij. Er lijkt te veel sprake te zijn van doorberekening van
geleidelijke processen en continu werkende, reeds onderkende trends of aanzet-
ten daartoe. Vanuit zo'n context hoeft men niet te rekenen op revolutionaire toe-
komstvoorspellingen en/of dramatische maatschappelijke hervormingen. Toch is
er een ware stroom van literatuur op gang gekomen die spectaculaire analyses
en beschrijvingen geven van de toekomstperspectieven en de krachten en pro-
cessen die naar deze situatie toewerken. Opvallend hierbij is voorts dat vanuit
diverse disciplines bijdragen women geleverd aan de discussies. Naast sociaal-
economische analyses en verhandelingen treffen we sociologische benaderin-
gen, studies vanuit de filosofische hoek, de sociaal-geografische invalshoek en
de sterk technologische benadering. Zelfs disciplines die op het eerste gezicht
geen relatie onderhouden met de onderhavige problematiek, zoals de ecologie,
dragen in deze context een steentje bij.28 Een aparte plaats bij de toekomstbe-
schouwingen en analyses nemen de werkeh in van enkele auteurs die een grote
publieke belangstelling hebben weten op te wekken. Zo hebben de publikaties
van Toffler29, Naisbitt30 en in mindere mate Robertson31 de status van bestsel-
ler verworven. Dit is zeker niet alleen te danken aan de sensationele, sterk jour-

28 nalistieke stijl die zo kenmerkend is voor deze auteurs. Ook de inhoudelijke kant



van hun bijdrage aan de discussie over het toekomstperspectief heeft daaraan
bijgedragen. De door hen geschetste toekomstige maatschappij wordt geken-
merkt door revolutionaire veranderingen en grootscheepse schoksgewijze her-
vormingen, met name als gevolg van de snelle technologische ontwikkelingen.

2.3. Enkele populair-wetenschappelijke toekomststudies

Dat we aan de vooravond staan van grote structurele maatschappelijke verande-
ringen zal door weinig mensen ontkend of bestreden worden. Deze maatschap-
pelijke veranderingen kunnen o.a. nader ontleed worden in technologische,
sociaal-economische en maatschappelijk-culturele aspecten. De structuurwijzi-
gingen, hervormingen en aanpassingen staan als gevolg van de vele onderlinge
samenhangen nauw met elkaar in verband. Er is sprake van beinvloeding en we-
derzijdse wisselwerking, soms zijn dat positieve effecten, in andere gevallen zijn
er negatieve of neutrale relaties waar te nemen. De grote stroom aan uiteenlo-
pende toekomstvisies kunnen op diverse wijzen gerangschikt worden. Terloops
hebben we al een onderverdeling aangegeven die gebaseerd is op het gehan-
teerde dominante disciplinaire kader, met andere woorden een onderscheid naar
de gekozen wetenschappelijke invalshoek of optiek. Aangezien de informatie-
maatschappij zich in sterke mate kenmerkt door de multi-disciplinaire complexi-
teit - immers de gevolgen van de technologische ontwikkeling laten zich in alle
maatschappelijke geledingen voelen - lijkt dit onderscheid minder goed bruik-
baar. Robertson hanteert een onderverdeling in vijf categorieOn.32 Achtereen-
volgens karakteriseert hij de vijf scenario's met een aantal trefwoorden:
1. business-as-usual,
2. disaster,
3. the totalitarian conservationist future,
4. the hyper-expansionist future,
5. the sane, humane, ecological future.

ad. 1. Deze visie impliceert weinig meer dan de extrapola.tie van trends uit het
verleden en heden naar de toekomst. De hoofdproblemen van de hoog-
geindustrialiseerde landen van Europa, Noord-Amerika en de rest van de wereld
zullen in dit scenario niet fundamenteel veranderen, en dit geldt evenzeer voor
de methode waarmee de problemen aangepakt en opgelost zouden moeten
worden. Deze benadering van de toekomstige ontwikkelingen wordt sterk aange-
hangen en verdedigd door de gevestigde orde en de heersende belangen, zoals
de overheid en het bedrijfsleven.

ad. 2. Deze categorie visies gaat uit van een maatschappijbeeld dat de eerste
voortekenen van een catastrofale neergang begint te vertonen. Hierbij wordt er-
van uitgegaan dat de huidige problemen op maatschappelijk, sociaal-
economisch, sociaal-cultureel en fysisch terrein onherroepelijk zullen moeten
leiden tot machtsconcentraties, bij de gevestigde orde dan weI bij nieuwe groe-
pen. Zowel bij neoklassieke als bij neomarxistische auteurs vindt deze visie veel
aanhang33, met name in de jaren zestig en zeventig. Het Rapport van de Club
van Rome uit 1972, het Tweede Rapport van de Club van Rome uit 1974 en de        29



oliecrises van 1973 en 1979 zijn typerende verschijnselen die in deze context ge-
plaatst moeten worden.

ad. 3. Evenals de voorgaande categorie gaal deze stroming uit van een ontwik-
keling die uiteindelijk uitmondt in een wereldcatastrofe. Het spreekt voor zich dat
ook deze stroming haar argumenten en motivatie ontleende aan publikaties in
het genre van de rapporten van de Club van Rome. Op den facet is er evenwel
sprake van een wezenlijk verschilpunt met de hiervoor beschreven categorie.
Het voornaamste afwijkende kenmerk schuilt in het oogmerk om tegenkrachten
te initiaren en te mobiliseren om het schrikbeeld van de toekomstige catastrofe
te voorkomen of af te wenden. 34

ad. 4. De vierde categorie bestaat uit visies die er expliciet van uitgaan, dat de
vooruitgang van wetenschap en technologie ons in staat moet stellen het proces
van neergang en afbraak te doorbreken en in een andere richting te forceren. 35

De visies uit deze categorie en die uit de hiernavolgende houden zich niet zo-
zeer bezig met de bescherming en allocatie van de huidige beschikbare ruimte
en hulpbronnen, als weI met de creatie van nieuwe ruimte, mogelijkheden en
hulpbronnen, in fysieke, economische, psychologische en sociale betekenis. De
publikaties van Kahn c.s. 36 en Bel 37 kunnen onder andere beschouwd worden
als exponenten van deze visie.

ad. 5. De laatste onderscheiden categorie visies gaat ook expliciet uit van een
positieve en optimistische toekomst, maar om die te realiseren worden weI struc-
turele maatschappelijke veranderingen noodzakelijk geacht. Robertson zelf is
een uitgesproken vertegenwoordiger van dit scenario, dat hij onder de noemer
'sane-humane-ecological' perspectief gegeven heeft.38 De uitgangspunten die
bij deze toekomstvoorspellingen worden gehanteerd, lijken de laatste jaren
steeds meer aan populariteit te winnen. Met name de kringloopgedachte -
ontleend aan de ecologie - is zo'n uitgangspunt.
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De cruciale vraag zal nu zijn: 'Welk van de gepresenteerde toekomstbeelden is
het meest waarschijnlijk?' In de context van de gekozen probleemstelling zou
deze vraagstelling moeten worden toegespitst tot: 'Welk scenario voor de toe-
komst biedt de beste aanknopingspunten voor een te ontwikkelen en uit te voe-
ren sociaal-economisch beleid?'
De trend-extrapolatie van het business-as-usual scenario gaat geheel uit van het
doortrekken van trends uit het verleden. Fundamentele en schoksgewijze veran-
deringen passen niet goed in dit concept. De eerste symptomen van de grote
veranderingen die door de massale introductie van de chiptechnologie op ons
af lijken te komen, zijn al heden ten dage merkbaar. Een trend-extrapolatie biedt
onvoldoende soelaas en te weinig houvast.
Het toekomstbeeld dat uitmondt op een dramatische catastrofe, kan niet (geheel)
uitgesloten worden geacht. Voor een te voeren beleid biedt een dergelijk scena-
rio evenwel weinig aanknopingspunten, immers, de ondergang van het totale
systeem zal het uiteindelijke resultaat zijn. In zo'n situatie zou juist· het voorko-
men c.q. het vermijden van de destructie van het systeem het fundament moeten
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geval een andere toekomstvisie waarop een aangepast beleid kan worden af-
gestemd.
Het mag ook onwaarschijnlijk worden geacht dat de uiterst complexe maat-
schappelijke problemen door een concentratie van macht opgelost kunnen wor-
den. De onmacht van de macht in deze context wordt weI heel sterk manifest in
centraal geleide landen. Sprekende voorbeelden zijn de grote problemen zoals
die zich zowel in landen met een linkse als met een rechtse signatuur voordoen,
zoals de Sovjet-Unie en andere Oosteuropese landen, China, Argentinia en Chi-
Ii. Centralisatie van politieke en economische besluitvorming kan ook hier ken-
nelijk geen adequaat antwoord geven op de zich aandienende maatschappelijke
problemen.
De centralisatie van macht staat overigens ook op zeer gespannen voet met de
trend naar voortgaande decentralisatie, zowel op bestuurlijk als op economisch
terrein, die zich in de westerse ge'industrialiseerde landen aan het voltrekken is.
Het scenario waarbij nagenoeg alle hoop is gevestigd op de passende antwoor-
den en oplossingen die vanuit de technologische mogelijkheden warden ge-
cre6erd, bevat veel onzekerheden en onwaarschijnlijkheden. Weliswaar zal de
technologie veel problemen kunnen oplossen, of de complexiteit ervan kunnen
reduceren, maar er blijven veel maatschappelijke aspecten liggen waarbij tecb-
nologische oplossingen (vooralsnog) uitgesloten zijn. Bovendien roept de snelle
ontwikkeling en groei van de technologie nieuwe problemen op die om een
oplossing vragen.
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De integrale aanpak en benadering van de complexe maatschappelijk problema-
tiek, zoals die o.a. door Toffler en Robertson worden gebezigd, lijken steeds
meer aanhang te krijgen. Bij beide auteurs, in het bijzonder bij Toffler, is sprake
van een explicitering van ontwikkelingen in hun historische context. In zijn boek
De derde golf, geeft hij een uitvoerig beeld van de ontwikkelingsstadia van de
samenleving.

2.3.1. Ontwikkelingsstadia van de samenleving

2.3.1.1. De agrarische samenleving

De samenlevingsvorm die aan de geindustrialiseerde maatschappij is voorafge-
gaan, wordt weI de pre-industriale, agrarische, ambachtelijke samenleving ge-
noemd. Toffler kenschetst deze agrarische maatschappij als 'de eerste golf'. 41

Karakteristiek voor het produktieapparaat is met name de kleinschaligheid.
Doordat slechts in zeer geringe mate sprake was van standaardisatie, classifica-
tie in beroepsgroepen nagenoeg ontbrak. en er een verfijnde marktstructuur
bestond, was massaproduktie niet realiseerbaar. Zelfvoorziening nam een be-
langrijke plaats in en eventuele surplusproduktie werd dikwijls in de vorm van bu-
renhulp of op zeer beperkte schaal aangewend voor ruil- en handelsdoeleinden.
In de agrarische samenleving is er in hoofdzaak sprake van rechtstreekse rela-
tiesen directe contacten tussen producent(en) en consument(en). Dit directe re-
latiepatroon is een essentiale karakteristiek van de samenlevingsvorm. Er was
dan ook geen sprake van strikte scheidingen tussen het werkverband en het ge-
zinsleven, evenmin tussen arbeid en vrije tijd. Dat lag overigens ook niet voor        31



de hand als men bedenkt binnen welke sferen de produktie gestalte kreeg: de
agrarische produktie op het platteland in en nabij boerderijen en de nijverheid
in de huisindustrie. Het zo goed als ontbreken van een arbeidsverdeling - die
juist zo kenmerkend is voor de (hoog)ge,ndustrialiseerde maatschappij - maakte
de samenleving tot een weinig dynamisch, statisch en rigide geheel. Andere fac-
toren, zoals de grote spreiding en het geringe opleidingsniveau van de bevol-
king, het lage ontwikkelingspeil van de techniek hebben daar ook een funda-
mentele rol in gespeeld.

Beschouwen we de economische groei in Nederland in deze fase dan valt op
dat deze in tweearlei opzicht evenwichtig was. Niet alleen was er sprake van een
relatief gelijkmatige spreiding over de diverse takken van bedrijvigheid, maar
ook de ruimtelijke spreiding over de regio's was evenwichtig, al lag het zwaarte-
punt van de activiteiten in de grote steden in het westen van het land. 42

2.3.1.2. De industriale samenleving

De eerste aanzetten tot een doorbreking van het traditionele agrarische samen-
levingspatroon worden in de loop van de 18e eeuw voorzichtig manifest. In eer-
ste instantie zien we in Groot-Brittannia een nieuwe produktiewijze ontstaan,
waarbij rationele elementen, technologische invloeden en wetenschappelijke on-
dersteuning een voortdurend grotere plaats veroveren. Deze ontwikkeling, die
zich aanvankelijk geleidelijk afspeelde, werd in de loop van de tijd krachtiger en
omvangrijker en ging gepaard met niet-fundamentele en schoksgewijze ver-
schuivingen en veranderingen. Zo werd de ambachtelijke produktie steeds meer
verdrongen door de geindustrialiseerde produktiewijze. De vele vormen van pro-
duktie voor de zelfvoorziening en de huisnijverheid werden in toenemende mate
vervangen door vormen van omwegproduktie voor anonieme markten. Deze om-
wegproduktie kreeg overwegend gestalte in fabrieksmatig opgezette produktie-
cycli. De algemene technologische ontwikkeling en enkele belangrijke uitvindin-
gen hebben dit proces belangrijk versneld. De klassieke voorbeelden van de
uitvinding van de stoommachine en de nieuwe communicatiemedia als telefonie
en telegrafie hebben varstrekkende gevolgen gehad. Mede door deze ontwikke-
lingen kon de Industriale Revolutie op grotere schaal doorbreken, waardoor te-
vens het nogal informele karakter van de economie van de agrarische samenle-
ving zich wijzigde in een produktiestructuur met meer geformaliseerde
verhoudingen. De traditionele rol van handenarbeid met beperkte ondersteuning
van mechanische werktuigen werd vervangen door grootschalige machinale
produktiewijzen. In zo'n constellatie werd de rol van gezinshuishoudingen in het
kader van de goederenproduktie steeds verder naar de achtergrond gedrukt. De
gevolgen van al deze veranderingen werkten diep door in de totale maatschap-
pelijke verhoudingen, zowel op sociaal en psychologisch als op economisch ter-
rein. De groeiende dominante positie van de grootschalige omwegproduktie, die
in het naderende industrialisatietijdperk definitief haar beslag zou krijgen,
creaerde een strikte scheiding lussen wonen en werken, tussen arbeid en vrije
tijd. Tevens kwam de traditionele relatie producent-consument volledig op de
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meest ruime zin van het woord, maar ook naar tijd en ruimte gemeten leken de
fenomenen producent en consument volledig van elkaar gescheiden te worden.
Dat de eerder genoemde ontwikkelingen in communicatietechnieken, de verbe-
teringen in de infrastructuur en de groeiende technische mogelijkheden dit pro-
ces in hoge mate hebben beinvloed, spreekt voor zich.

2.3.1.3. Formalisering

De formalisering die met de
industrialiserin49

gepaard ging, kan met een aantal
begrippen nader gekarakteriseerd worden. Deze beginselen zijn volgens Toff-
ler op natuurlijke wijze ontstaan uit de doorgevoerde scheiding van produktie en
consumptie en tasten de samenleving en het menselijke leven in al haar facetten
aan. De zes principes die de produktiestructuur in hoge mate hebben geformali-
seerd, zijn:
1. standaardisatie,
2. specialisatie,
3. synchronisatie,
4. concentratie,
5. maximalisatie,
6. centralisatie.

ad. 1. Door standaardisatie werd het mogelijk gemaakt identieke produkten en
diensten via grootschalige massaproduktie op de markt te brengen. Deze stan-
daardisatie werd zo breed mogelijk toegepast; standaardisatie van maten, ge-
wichten, procedures, beeldvorming, werktuigen, instrumenten, transacties, pro-
duktieprocessen, geldstelsel, prijssysteem enz. Als gevolg van de toepassing
van het standaardisatiebeginsel en de doorvoering van uniforme normen werd
de efficiency aanzienlijk verbeterd en verdwenen op diverse niveaus de bestaan-
de verschillen.

ad. 2. Specialisatie hangt nauw samen met standaardisatie. Als gevolg van stan-
daardisatie verdwijnt ook deels de verscheidenheid in taal, vrije-tijdsbesteding
en levensstijl, zodat er een grotere behoefte ontstaat aan verschillen in de aard
en de uitvoering van het werk. Met name omwille van een verhoogde efficiency
wordt een steeds verdergaande arbeidsverdeling gerealiseerd door een indeling
in gespecialiseerde beroepsgroepen, waarbij de activiteiten zoveel mogelijk ge-
professionaliseerd zijn. Standaardisatie en specialisatie voltrekken zich zodoen-
de hand in hand en vergroten voordurend de kloof tussen producent en consu-
ment.

ad. 3. De scheiding tussen produktie en consumptie had ook belangrijke conse-
quenties voor de factor tijd. In de agrarische samenleving bepaalden organische
en/of natuurlijke verschijnselen in belangrijke mate het verloop van produktie- en
consumptieprocessen. Bepaalde biologische processen, het ritme van de sei-
zoenen en andere natuurverschijnselen, waren sleutelmomenten voor deze sa-
menleving, zodat bijvoorbeeld de zaaitijd en de oogsttijd aan bepaalde jaargetij-
den gebonden waren. In de industriale maatschappij, waarin de markt een      33



centrale plaats inneemt, geldt het motto 'tijd is geld'. Het geldverslindende, kapi-
taalintensieve produktieapparaat vereist een dusdanige synchronisatie dat het
geheel zo efficient en zo intensief mogelijk bezet is. Een uiterst doelmatige orga-
nisatie met een zorgvuldige afstemming, coOrdinatie en synchronisatie zijn on-
ontbeerlijk voor het optimale functioneren van het produktie- en consumptie-
systeem.

ad. 4. Ook het concentratiebeginsel kent zijn uitwerking naar vele kanten. De
markt vervult in dit kader eveneens een centrale rol. Waar in de agrarische sa-
menleving het werk sterk gespreid werd uitgeoefend - op de boerderij, thuis in
de woning of in kleinschalige ambachtelijke werkplaatsen - moest de arbeid in
de geindustrialiseerde maatschappij geconcentreerd in speciaal daarvoor inge-
richte fabrieken plaatsvinden. Voortgaande concentratie van geld en kapitaal-
goederen leidde tot het ontstaan van steeds grotere produktieruimten, waarbij
vaak monopolie- en kartelvorming optraden. Het concentratiebeginsel werkt ook
diep door in de bevolkingsspreiding, de opleidingen en de administratieve en
economische organisatie, kortom, in nagenoeg alle facetten van de samenle-
ving.

ad. 5. Aan het beginsel maximalisatie ligt het uitgangspunt van de economies of
sca/e ten grondslag. Economische groei en het realiseren van schaalvoordelen
door het opvoeren van de schaalgrootte leidden tot kostenminimalisatie en
winstmaximalisatie. De produktie-eenheden werden dienovereenkomstig aange-
past, omdat dit borg zou staan voor verhoogde efficiency. Niet alleen winstmaxi-
malisatie speelt een cruciale rol in de industriemaatschappij, ook is er sprake
van macrofilie 44in de hele samenleving en met name de economie. Het succes
van de economie wordt afgemeten aan de omvang van het Bruto Nationaal Pro-
dukt en het Bruto Nationaal Inkomen. Paradoxaal genoeg worden alle betaalde
activiteiten hier bij elkaar opgeteld, ongeacht of ze nu leiden tot een verhoging
van de welvaart of niet. 45Het groeisyndroom stelt de ecologische rampen in een
schril daglicht, getuige de vele milieuproblemen.

ad. 6. De agrarische samenleving, waarin de zelfvoorziening een belangrijke
plaats innam, was een typisch voorbeeld van een gedecentraliseerde staathuis-
houding. Bepaalde machthebbers en de kerk hadden daarin op beperkte schaal
een gecentraliseerd gezag gerealiseerd. Dankzij de eenvoudige structuur van
deze samenleving was dat ook mogelijk. De complexiteit van de industriemaat-
schappij vereist een sterk gecentraliseerde aanpak. In concreto is deze macht
geconcentreerd bij bedrijven en bij de overheid. Organisatievormen waarbij een
duidelijk hiararchisch systeem de basis vormt, zijn dan noodzakelijk.

De zich uitbreidende rol van de markt en de groeiende kloof tussen producent
en consument lopen als rode draad door de hierboven opgesomde beginselen.
Standaardisatie, specialisatie, synchronisatie, concentratie, maximalisatie en
centralisatie hebben op hun beurt de neiging elkaar te versterken, aan le vullen,
of te completeren, waardoor een spiraalbeweging in de richting van een volledig
gebureaucratiseerde samenleving ontstaat. Opmerkelijk is dat de principes niet
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de zogeheten centraal geleide economiean hun stempel hebben gedrukt, zij het
dat daar alles geconcentreerd is in het centrale planningsinstituut. De onderlin-
ge be'invloeding en versterking van de principes heeft ertoe geleid dat er enorm
grote, logge, rigide bureaucratische instituties en organisaties ontstonden die
weI over een grote macht beschikken.Volgens Toffler46hebben de zes beginse-
len geleid tot een code die de industrialisatiefase haar karakteristieke verschij-
ningsvorm heeft gegeven. Hij voegt daar nog aan toe dat thans elk van de grond-
beginselen blootgesteld is aan aanvallen van de principes die aan het
toekomstige informatietijdperk ten grondslag liggen.Met de opkomst, doorbraak
en groei van het industriale tijdperk nam het belang van de pre-industriOle agrari-
sche sector zienderogen af. Door de industrialisatie is de informele sector vrijwel
verdwenen en de produktiestructuur is in hoge mate geformaliseerd. Er is nog
wei informele arbeid, maar deze wordt niet langer als produktief beschouwd en
levert vanuit die optiek dus ook geen bijdrage aan de welvaart. Deze informele
arbeid speelt zich voor een belangrijk deel binnen de huishoudens af: huishou-
delijke arbeid, opvoeden van kinderen, lichamelijke verzorging enz.

Het belangrijkste verschil tussen de visie van Toffler en die van Robertson schuilt
in de rol die aan de technologie wordt toegekend. Toffler kent aan de technologie      '
een dominante en stuwende kracht toe, terwijl Robertson meer de nadruk legt
op de maatschappelijke krachten dan op zuiver technologische invloeden. De
mogelijkheden van de technologie kunnen volgens Robertson vooral aange-
wend worden om negatieve en schadelijke neveneffecten van de huidige tech-
nieken weg te nemen en deze bij de ontwikkeling van nieuwe technieken te voor-
komen, in plaats van het realiseren van grensverleggingen. Informele
economische activiteiten nemen bij Robertson een relatief belangrijke plaats in.
Dit heeft als consequentie dat de formele, reguliere produktie en distributie aan
belang zullen inboeten. Op lokaal en regionaal niveau zal het systeem van zelf-
voorziening meer terrein winnen, zodat daar een grotere onafhankelijkheid ont-
staat van produkten en diensten van elders.Zowel de benadering die het primaat
legt bij de technologische ontwikkeling als die welke de invloed van maatschap-
pelijke krachten benadrukt, lijkt legitiem. Beide kunnen waarschijnlijk geacht
worden. De technologie zal zowel kenmerken van vervanging als van grensver-
legging vertonen. De huidige problemen die zich in alle hevigheid aandienen,
vereisen andere produktie- en consumptiemethoden en -patronen. De perma-
nente drang om vooruit te komen, te veranderen en in ontwikkeling te zijn, leidt
tot het voortdurend op zoek zijn naar het onbekende. De techniek en de techno-
logie kunnen daarbij behulpzaam zijn en nieuwe wegen openen, waardoor de
verscheidenheid aan activiteiten verder kan toenemen. Deze ontwikkelingen en
tendensen zullen ook ruimtelijke implicaties hebben. Zo zal een aantal activitei-
ten versterkt gecentraliseerd plaatsvinden omwille van factoren als kostenbespa-
ring, kapitaalbehoefte en efficiency. Het is goed denkbaar dat enkele activiteiten
zelfs in extreme mate een neiging tot centralisatie zullen vertonen. Op technolo-
gisch gebied is deze beweging al goed zichtbaar bij de fundamentele research
and development activiteiten.47 De soms exorbitant hoge kosten, de grote ken-
nisbehoefte en de beperkte beschikbaarheid van adequate mankracht op dit ter-
rein zullen leiden tot steeds meer samenwerkingsverbanden over lands- en con-
tinentsgrenzen heen.48 Een logisch gevolg hiervan zal zijn dat er nauwelijks      35



meer sprake is van bindingen van zo'n vestiging met de directe omgeving.
49

Polarisatie-effecten en regionale implicaties zullen dan ook niet optreden of een
uiterst marginale betekenis hebben.Een tegengestelde beweging, namelijk ruim-
telijke spreiding, kan zich gaan voordoen bij activiteiten als produktie, bewerking
en verwerking van informatie en dienstverlening, enerzijds omdat nieuwe tech-
nieken het commercieel verantwoord maken in kleinere hoeveelheden te produ-
ceren en anderzijds omdat men gedwongen wordt meer rekening te houden met
de grote pluriformiteit aan wensen bij de consument, die als gevolg van de tech-
nische ontwikkeling steeds hogere eisen gaat stellen aan de kwantiteit en met
name de kwaliteit van het aanbod en 'artikelen-op-maat' gaat prefereren boven
uniforme massaprodukten en 'confectie-artikelen'. Deze decentrale ontwikke-
ling grijpt plaats langs verschillende wegen. Aan de ene kant door het ontstaan
en de oprichting van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid, maar aan de an-
dere kant ook via aanpassing en reorganisatie van de traditionele bedrijvigheid
en werkgelegenheid. Decentralisatie is ook een van de tien megatrends die door
Naisbitt worden onderkend. In zijn boek Megatrends, Ten New Directions Trans-
forming  Our Livesso, geeft hij een beschrijving en analyse van de krachten die
onze maatschappij in de toekomst zullen veranderen. De gedachte achter zijn
analyse is dat trends op lokaal niveau beginnen. Door gedurende een relatief
lange periode een massale hoeveelheid kranteberichten bij te houden, was hij
in staat een aantal algemene trends - door hem megatrends genoemd - te formu-
leren die in grote lijnen de ontwikkelingen zouden weergeven.
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2.3.1.4. De informatiemaatschappij

Signalen die in de huidige samenleving kunnen worden onderkend, kunnen een
grondslag en houvast vormen voor en de waarde vergroten van uitspraken over
toekomstige ontwikkelingen. Naisbitt stelt dat we in de overgangstijd leven tus-
sen twee tijdperken, het - verdwijnende - industriale tijdperk, dat gebaseerd is
op het produceren van goederen, en het zich ontwikkelende informatietijdperk,
waarin de meeste mensen hun tijd besteden aan het crearen, verwerken of ver-
spreiden van informatie. Huppes karakteriseert deze overgang als 'van energie-
intensief naar informatie-intensief'.52 Gelijktijdig met deze transformatie doet
zich volgens Naisbitt een tiental ontwikkelingen voor in de maatschappij die zul-
len leiden tot wezenlijke veranderingen van de hooggeindustrialiseerde samen-
levingen. Deze ontwikkelingen die in de VS al manifest zijn geworden, zullen
zich waarschijnlijk ook voordoen in de overige westerse landen. De eerste symp-
tomen ervan zijn daar immers al te onderkennen en historisch is al dikwijls aan-
getoond dat Amerikaanse ontwikkelingen een trendsettende invloed hebben, ze-
ker op maatschappelijk en sociaal-economisch gebied.
Naisbitt onderscheidt de volgende ontwikkelingen:
1. De ontwikkeling van een industri5le samenleving naar een informatiemaat-

schappij. Voor het eerst kunnen we een economie baseren op een voorname
hulpbron die niet alleen vernieuwbaar is, maar ook in staat is zichzelf te ver-
nieuwen. In de agrarische maatschappij hielden de natuurlijke hulpbronnen
wind, zon, water en spierkracht de samenleving in stand en in de industri6le
samenleving werden met name in grote hoeveelheden voorkomende fossiele

36 energiedragers aangewend als motor voor de economie. Steenkool, aardolie,



aardgas, kernenergie en elektriciteit zijn sleutelbegrippen in deze samenle-
vingsvorm geworden. Hoe de werkgelegenheid zich in de diverse sectoren in
de VS heeft ontwikkeld, is goed af te lezen uit onderstaande figuur, waarbij
bovendien de drie opeenvolgende stadia van de samenleving zijn onder-
scheiden.

Figuur 3: De sectorale ontwikkeling (het aantal werknemers per sector in procen-
ten van het totaal aantal economisch actieven) in de Verenigde Staten in
de periode 1860-1980.
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2. Als tegenwicht voor de technocratische ontwikkelingen ontstaan allerlei
sociaal-psychologische reacties, getuige de intensivering en herwaardering
van sociale contacten. Er moet, met andere woorden, getracht worden een
evenwicht te brengen tussen de materiale mogelijkheden van de technologie
en de geestelijke behoeften van de mens.53 De Zwart 54 en Huppes 55 be-
pleiten in dit kader de noodzaak van sociale innovatie gelijktijdig met techni-
sche innovatie.

3.  De aard van de economie verschuift van nationaal naar mondiaal, waarbij de
internationale vervlechtingen van de economieen in het algemeen en van het
bedrijfsleven in het bijzonder nog meer toenemen. De sterke opkomst en
groei van Japan enerzijds en de zgn. New Industrializing Countries (Singapo-
re, Taiwan, Zuid-Korea enz.) anderzijds laten een krachtige dynamiek zien.
Deze dynamiek onderstreept de stelregel dat we ons vooral moeten richten
op de nieuwe innovatieve bedrijven van de toekomst in plaats van op herin-
dustrialisatie van sectoren die de economische groei in het verleden teweeg
brachten. Met andere woorden: niet het industriale maatschappijkader moet
leidraad en inspiratiebron zijn, maar de in het verschiet liggende informatie-
maatschappij.                                                                                                  37



4.  Er zal onder invloed van de snelle veranderingen een verschuiving van korte-
termijndenken naar lange-termijndenken plaatsvinden. Dit geldt niet alleen
voor de overheid maar ook voor het bedrijfsleven, het onderwijs, de politieke
partijen, de vakbeweging enz. Dit zal ook zijn repercussies hebben op de in-
dividuele kijk van mensen op werkgelegenheid, onderwijs, welvaart, leefbaar-
heid en milieu. Er ontstaat steeds meer behoefte aan mensen met algemene
kennis die hun vaardigheden voortdurend in nieuwe vormen gieten en kun-
nen aanwenden. Permanente educatie neemt steeds meer de plaats in van
de reguliere afgebakende onderwijsopleidingen.

5. Centraal, veelal tevens hiOrarchisch, geleide structuren brokkelen steeds
meer af en maken plaats voor gedecentraliseerde (niet-hiararchische) organi-
satiestructuren. Plaatselijke initiatieven zijn de drijfveren voor politieke activi-
teit en lokale werkgelegenheidsinitiatieven winnen sterk aan betekenis door
het uitblijven van adequate en effectieve centrale oplossingen. De technologi-
sche vindingen en hulpmiddelen, in het bijzonder de telecommunicatie en de
micro-elektronica, crearen reele mogelijkheden voor een overgang van mas-
saproduktie naar serie- en stukproduktie. Werkelijke politieke macht - d.w.z.
het vermogen om veranderingen te effectueren - is van het centrale niveau
verschoven naar lagere regionen en echelons. Decentralisatie vergemakke-
lijkt in hoge mate maatschappelijke veranderingen, aldus Naisbitt.

6.  Er zal een overgang plaatsvinden van de formele, reguliere, ge I'nstitutionali-
seerde hulpverlening naar zelfhulp. Op allerlei gebieden zullen doe-het-zelf
activiteiten de plaats innemen van professionele hulpverlening. In deze con-
text moeten ook de grote belangstelling voor het starten van een eigen
bedrijf56, het zelfstandig initiatief nemen in zaken doen en de grote aandacht
voor het (innovatieve) kleinbedrijf beschouwd worden.

7. Bestuurlijk gesproken is er sprake van een overgang van een representatieve
democratie naar een participerende democratie. De golf van maatschappelij-
ke veranderingen sinds de jaren zestig werd niet in gang gezet door de zitten-
de bestuurders, maar werd primair geinitieerd en geOntameerd vanuit de ba-
sis. De besluitvorming komt steeds dichter bij de individuen te liggen.

8. In toenemende mate zullen hierarchische structuren worden afgebouwd en
afgebroken ten gunste van netwerkstructuren. De piramidevormige
machtsstructuur, die de centralistische gezagstructuur symboliseert, maakt
plaats voor netwerken waarbij intensieve horizontale en verticale wederzijdse
uitwisseling van ideean informatie en hulpmiddelen mogelijk is. De horizonta-
le verbinding onderscheidt de netwerkorganisatie van de gebureaucratiseer-
de organisatie. Netwerksystemen leggen de macht bij de afzonderlijke57

schakels in het systeem c.q. bij het individu. Netwerkorganisaties passen het
beste bij een gedecentraliseerde informatiemaatschappij.

9.   Er vindt binnen de VS een verschuiving plaats met betrekking tot economisch
kansrijke regio's van noordoost naar zuidwest. De oude economische as tus-
sen New York en Chicago maakt plaats voor een nieuwe tussen Los Angeles
en Houston.58 Soortgelijke verschuivingen zien we in andere industriale na-
ties zich afspelen.

10. In de toekomst zal ons een rijke verscheidenheid aan keuzemogelijkheden
ten dienste staan, waardoor de toenemende behoefte aan individualisering
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meervoudige-keuze-maatschappij blijft niet beperkt tot het produktie- en con-
sumptiesysteem, maar strekt zich ook uit tot andere belangrijke aspecten van
ons leven, zoals religie, onderwijs, cultuur, kunst enz.

Het is van wezenlijk belang dat de mens in een tijd van grote veranderingen -
zoals de huidige overgangsfase van de industriemaatschappij naar de informa-
tiesamenleving - een zo helder mogelijk zicht krijgt op en inzicht ontwikkelt in de
processen die aan de gang zijn. Naisbitt is ervan overtuigd dat de mens een uit-
ermate belangrijke invloed en macht kan uitoefenen in zo'n krachtenveld in de
samenleving.

Tussen de hierboven gepresenteerde 'megatrends' die Naisbitt heeft aangeduid
en de eerder gepresenteerde toekomstvisies zoals die door Toffler en Robertson
zijn ontwikkeld, bestaan opmerkelijk veel punten van overeenstemming. Zo ko-
men als gemeenschappelijke aspecten naar voren de decentralisatie van de
beslissingsstructuren, de verschuivingen in de ruimtelijke spreiding van bevol-
king en activiteiten, de sterke en pluriforme consumptie-oriantatie en het toene-
mend belang van informele economische activiteiten. Toffler en Naisbitt bena-
drukken beiden de toenemende concentratie van hoogwaardige technologische
activiteiten. Bij Robertson krijgt dit aspect geen bijzondere aandacht.
Concentratie en decentralisatie in de bedrijvigheid zijn ook in ons eigen land
waarneembaar. Research-and-development-activiteiten ten behoeve van revolu-
tionaire en grensverleggende nieuwe technologiean worden in hoge mate ge-
concentreerd bij multinationals en gespecialiseerde instellingen.59 Daar staat
tegenover dat vele bedrijfsactiviteiten mede dank zij de technologische mogelijk-
heden voortaan decentraal gelokaliseerd kunnen worden. De factor (fysieke) af-
stand speelt door de moderne hulpmiddelen in veel gevallen een tamelijk onder-
geschikte rol.

2.3.1.5. De visie van Gorz

Een revolutionaire en radicale toekomstvisie wordt door Gorz geschetst in zijn
boek Afscheid van het proletariaat.60 Gorz wijst erop, dat de opvatting van Marx
over de bevrijding van het proletariaat door de produktiemiddelen toe te eige-
nen, op een onjuiste basis berust. 'De door Marx centraal geplaatste veelzijdige
arbeider bestaat nauwelijks nog en de meerderheid van de bevolking wordt ge-
vormd door een neo-proletariaat van mensen wier werk - als ze dat al hebben
- tijdelijk, onzeker en onbevredigend is. Voor de nieuwe proletari# is het duidelijk
dat individuele ontplooiing niet in, maar buiten het werk gezocht moet worden.
Zijn werk is voor hem niet meer dan een middel om zijn autonome bezigheden
buiten de arbeid te maken... Gorz voorziet een nieuwe samenleving als het

,61

neo-proletariaat de macht veroverd heeft, die twee karakteristieken zal hebben.
Aan de ene kant de heteronome arbeid die nodig is om onze ontwikkelde sa-62

menleving draaiende te houden en aan de andere kant de zelfgekozen autono-
me arbeid en bezigheden. De afschaffing van de arbeid is volgens Gorz al-63

leen een bevrijding als ze de ontwikkeling van de autonome activiteiten mogelijk
maakt. Voor de belangrijkste industrielanden gelden voorspellingen dat de auto-
matisering en de technologische ontwikkeling op middellange termijn enkele      39



miljoenen arbeidsplaatsen zal opheffen, tenzij er een diepgaande herziening
komt van de arbeidsduur, de doelen van de activiteit en haar aard. Gorz stelt
voorts dat in de context van de huidige crisis en technologische revolutie het
volstrekt onmogelijk is volledige werkgelegenheid te herstellen door een kwanti-
tatieve economische groei. De keuze gaat volgens hem veeleer tussen twee wij-
zen om beleidsmatig met de afschaffing van de arbeid om te gaan: de ene die
leidt tot een maatschappij van werkloosheid, de andere die leidt tot een maat-
schappij van de bevrijde tijd. De wijze om beleidsmatig met de afschaffing van
de arbeid om te gaan en haar maatschappelijke beheersing zijn een centrale po-
litieke inzet van de komende decennia.64 In een aantal bijlagen plaatst Gorz en-
kele fundamentele vragen en scherpe stellingen bij de te verwachten toekomsti-
ge ontwikkelingen.65 De publikatie van Gorz kan gekarakteriseerd worden als
een uitermate kritische, radicale en revolutionaire bijdrage aan de discussies
over de problemen en perspectieven van de toekomstige ontwikkelingen, in het
bijzonder ten aanzien van de technologische revolutie en de rol en plaats van
de arbeid daarbij. De centrale probleemstelling in deze context kan met een aan-
tai vragen worden duidelijk gemaakt. Zal de volgende industriale revolutie tot
een nieuwe samenleving leiden waarin we steeds minder zullen werken en daar-
bij toch over een groeiende massa rijkdommen zullen beschikken, of zal ze een
deel van de bevolking tot werkloosheid en een ander deel tot overproduktiviteit
veroordelen,66 Deze en andere vragen zijn cruciaal. Gorz stelt: 'In de huidige
fase moet men vragen durven te stellen, waarop men het antwoord niet weet en
problemen durven op te werpen, waarvan men de oplossing nog moet vin-
den.'67 Een groot probleem bij het aanvaarden van een dergelijke uitdaging is
op welke toekomstvisie men zich moet baseren. Alvorens deze vraag aan de
orde te stellen gaan we nader in op de informalisering en plaatsen we nog kant-
tekeningen bij het voorgaande.

2.4. Informalisering

Op dit moment kan men stellen dat de samenlevingen van de hooggerndustriali-
seerde landen zich in een transformatiefase bevinden. Grosso modo kan men
dit met de woorden van Huppes als volgt karakteriseren: van energie-intensief
naar informatie-intensief. De energiecrisis van 1973 heeft in belangrijke mate de
aanzet gegeven in de richting van een meer extensieve exploitatie van de ener-
giedragers. De stormachtige ontwikkelingen in de informatietechnologie van de
laatste jaren en de verwachte en voorspelde ontwikkelingen voor de toekomst
roepen velerlei reacties in de samenleving op. Op meerdere wijzen trachten de
overheid, het bedrijfsleven, organisaties en particulieren in te spelen op de vele
mogelijkheden die de informatietechnologie lijkt te bieden. Het explosieve karak-
ter van genoemde ontwikkelingen lijkt de aandacht af te leiden van de informali-
sering van de economie die sinds het einde van de jaren zestig geleidelijk aan
opnieuw tot ontwikkeling is gekomen. De informatiemaatschappij zou weI eens
kunnen verworden tot een duale economie68, enerzijds de formele sector en
anderzijds de weer herlevende informele sector. Zo beschouwd kan de toekom-
stige informatiemaatschappij gezien worden als een soort synthese met elemen-
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dustriale samenleving waaruit de dualiteit van de economie resulteert. De
formele economie omvat dan het totaal van alle economische transacties die ook
tot uiting komen in de officiale kengetallen van de economie, het Bruto Nationaal
Produkt en het Bruto Nationaal Inkomen.
Het begrip 'informele economie' wordt niet eenduidig gehanteerd, maar kent
verschillende van elkaar afwijkende definities. 9 De omschrijving van Gershuny
lijkt enkele goede aanknopingspunten te bieden.70 Hij verdeelt de informele
economie in drie subsectoren:
1. de gemeenschapseconomie,
2. de zwarte economie,
3. de huishoudeconomie.

ad. 1. Het gaat hier om de produktie van goederen en diensten die gratis of voor
een lagere prijs dan de geldende marktprijs aan derden worden geleverd. Over
het algemeen vallen hieronder het georganiseerde en particuliere vrijwilligers-
werk en de werkprojecten voor en door werklozen. 71

ad. 2. De zwarte economie omvat de produktie van goederen en diensten waar-
bij illegale factoren in het geding zijn. In veel gevallen is hierbij sprake van het
ontduiken van de betaling van belastingen en premies.

72

ad. 3. De huishoudeconomie omvat alle goederen en diensten die uitsluitend
voor eigen gebruik worden geproduceerd, en die dan ook hoofdzakelijk binnen
(gezins-)huishoudingen geproduceerd worden. In het algemeen worden vele van
deze activiteiten ook door erkende beroepen uitgeoefend. In de huishoudecono-
mie gaat het merendeels om informele maar weI legale activiteiten.

Voor we verder ingaan op de verschijnselen formele en informele economie,
volgt eerst een nadere historische analyse en plaatsbepaling.

2.4.1. Historie

De scheidslijnen tussen de diverse ontwikkelingsstadia van de samenleving zijn
niet zonder problemen te trekken. Er is nagenoeg altijd sprake van geleidelijke
gefaseerde overgangen met perioden waarin transformatieverschijnselen het
maatschappijbeeld bepalen. Zo kan de overgang van de agrarische samenle-
ving naar de industriale samenleving niet gemakshalve gelijkgesteld worden met
de doorbraak van de Industriale Revolutie, hoewel dit weI een belangrijk sleutel-
moment vormt en een versnelling heeft bewerkstelligd. In feite heeft de agrari-
sche sector nog vele decennia na de Industriale Revolutie, zowel politiek,
sociaal-economisch als maatschappelijk-cultureel, een stempel gedrukt op de
ontwikkeling van de samenleving. De industrie veroverde weliswaar een gestaag
groeiende positie binnen de economie, maar in totaliteit moeten we een dergelij-
ke periode toch als een transformatieperiode kenschetsen omdat zowel de agra-
rische als de industri0le sector de samenleving in vele opzichten beinvloeden.
Een duidelijke en scherpe afbakening van de fasen is dan ook nagenoeg uitge-
sloten en levert in de praktijk veelal problemen op. Hoewel de industriOle ontwik-           41



keling in het begin van de 20e eeuw in bepaalde sectoren duidelijk op grotere
schaal waarneembaar werd (zoals in de metaalindustrie, de mijnbouwindustrie
en de textielindustrie), neemt de algehele grootschalige industrialisering van bij-
na alle sectoren eerst een aanvang na de Tweede Wereldoorlog.
In de textielsector kan de overgang van de informele agrarische samenleving via
een overgangsvorm met transformatieverschijnselen naar de industriemaat-
schappij goed getraceerd en ge'i'llustreerd worden.73 Op de-overwegend schrale
zand- en veengronden van Nederland was in de 16e eeuw landbouwproduktie
voor eigen gewin te weinig produktief. Als aanvulling op het levensonderhoud
werd de schapenteelt bevorderd en hieruit ontwikkelde zich geleidelijk aan de
huisnijverheid tot een volledige 'huisindustrie'. De industrialistie van het platte-
land kwam zo schoorvoetend en op een marginaal niveau tot stand. De uitvin-
ding en toepassing van mechanische werktuigen, en met name de uitvinding
van de stoommachine, hebben ertoe bijgedragen dat een belangrijk deel van het
produktieproces gescheiden werd van de woonomgeving en geconcentreerd
werd in een gebouw Aanvankelijk waren dat de zogeheten 'bijzondere gebou-
wen' de voorlopers van de latere fabrieksgebouwen. De produktiehandelingen
spinnen en weven werden echter lange tijd in de typische sfeer van de huisnij-
verheid verricht, maar werden op den duur ook als integraal onderdeel van een
machinaal produktieproces uitgevoerd. Hoewel het gebruik van de stoommachi-
ne zeker de industrialisatie van de sector textielnijverheid heeft bevorderd naast
andere industrietakken, werd de grootschalige industrialisatie eerst mogelijk na
de uitvinding en de introductie van de elektromotor na de Eerste Wereldoorlog.
De teruggang van deze bedrijfstak werd ingeluid in de jaren vijftig toen deze in-
dustriean op grote schaal werden overgeheveld naar lage-lonenlanden waar
men een oplossing meende te hebben gevonden voor het drukken van de (te)
hoge arbeidskosten.

2.4.2. Transformatiefasen

Waar het begin- en eindpunt van de diverse fasen gelegd zou moeten worden
blijft een moeilijke kwestie. Het is legitiem om de periode tussen het begin van
de Industriale Revolutie en de Tweede Wereldoorlog als transformatiefase te ka-
rakteriseren. Immers, het belang van de industrie wint in deze periode onmisken-
baar terrein, maar het zwaartepunt van de ontwikkeling van de samenleving ligt
zowel op politiek, sociaal als op economisch terrein (nog steeds) in de agrari-
sche sector. Het beginpunt kan echter evengoed enige decennia eerder gelegd
worden.
De grootschalige industrialisatie van na de Tweede Wereldoorlog kenmerkte zich
door een aantal drijvende krachten van interne en externe aard. De grote werk-
loosheid, de oorlogsschade, de wederopbouw en de zorgwekkende economi-
sche situatie van de naoorlogse jaren waren onder meer de interne krachten.
Daarnaast was in vergelijking met de ons omringende landen sprake van een
lage arbeidsproduktiviteit en was het met de exportpositie slecht gesteld.74 Dit
gaf voeding aan externe impulsen. De overheid heeft een sterk op industrialisa-
tie gericht beleid ter hand genomen. Dat beleid heeft in de loop van de jaren veel
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nemens zijn  in een achttal nota's vastgelegd over de periode 1949-1963.75 In de
achtste en laatste industrialisatienota uit 1963 wordt expliciet gesteld 'Nederland
is geTndustrialiseerd'.76 Vanaf dat moment lijkt de noodzaak tot industrialisatie
iets naar de achtergrond te schuiven en treden andere problemen op de voor-
grond zoals de (meer gelijkmatige) spreiding van de economische activiteiten,
de nauw daarmee verbonden ruimtelijke ordening en de groei van de tertiaire
sector.

2.4.3. Tertiarisering

De forse groei van de industriale sector na de Tweede Wereldoorlog vertoont per
industrietak grote verschillen. Er is sprake van een dynamiek die in sterke mate
overeenkomsten vertoont met de levenscyclus van bedrijven en produkten.77 ZO
worden de opeenvolgende stadia van introductie, groei, rijpheid, stagnatie en on-
dergang op vele wijzen manifest. Deze levenscycli kunnen naar tijd, vorm, ver-
schijningsvorm en intensiteit sterk wisselende patronen laten zien.
De eerste duidelijke voortekenen van structurele stagnatieverschijnselen in de
industrialisatie stammen uit de naoorlogse jaren en met name de jaren vijftig.
Deze tendens zet zich versterkt voort in de jaren zestig, in het bijzonder ten aan-
zien van de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In de sectoren mijnbouwin-
dustrie, textielindustrie en metaalindustrie begint de teruggang en het verval in
die tijd steeds grotere vormen aan te nemen.78 Daarnaast vertoonden andere
industrietakken in die periode verzadigingsverschijnselen en werden tegelijker-
tijd nieuwe sectoren geintroduceerd en namen weer andere een hoge vlucht. De
petro-chemische sector, de kunststoffenindustrie en tegenwoordig de sectoren
met betrekking tot informatietechnologie en de bi04echnologie zijn hier goede
voorbeelden van.
Deze ontwikkelingen van de secundaire sector waren onder meer mogelijk door-
dat jarenlang een strak doorgevoerde geleide loonpolitiek gevoerd werd. Daar-
door bleven de loonkosten voor het bedrijfsleven laag, zodat hoge rendementen
de positie van de sector als geheel konden verstevigen. De arbeidsmarkt was
krap en dientengevolge was de werkloosheid uitzonderlijk laag, namelijk circa
20/0.79 Door de loonexplosie van 1963 80, die tevens het einde van de geleide
loonpolitiek impliceerde, ontstond weliswaar een stimulerend effect op de bin-
nenlandse bestedingen, maar deze kostenstijging veroorzaakte voor vele bedrij-
ven problemen met betrekking tot de buitenlandse concurrentie. Samen met het
groeiende aanbod van arbeid leidde dit tot een stagnering van de werkgelegen-
heidsontwikkeling.81 In algemene termen kan men stellen dat de werkgelegen-
heidsgroei van de secundaire sector in de jaren zestig sterk afzwakte en vanaf
1970 is er zelfs sprake van een daling van het aandeel van de industriOle sector
in de werkgelegenheid van alle westerse ge'industrialiseerde landen. De tertiaire
of commerci6le dienstensector geeft in deze zelfde periode blijk van een gestage
groei, die vooral gestimuleerd wordt doordat producenten omwille van kostenbe-
sparing of omdat de dienstverlening te specifiek moest zijn, enkele diensten zijn
gaan externaliseren en doordat de dienstverlening vanuit de quartaire sector
toenam. De groei van de dienslverlening gericht op finale consumenten begint
zich in die tijd schoorvoetend buiten het formele circuit te manifesteren. De infor-           43



mele sector steekt zodoende de kop weer op nadat deze door de industrialisatie
een kwijnend bestaan had geleden of zelfs nagenoeg geheel verdwenen leek te
zij n.
Aan het eind van de jaren zestig en gedurende de jaren zeventig zijn er verschil-
lende ontwikkelingen geweest die de hierboven gesignaleerde trends hebben
aangewakkerd en versterkt. Door de introductie van de automatische prijscom-
pensatie in 1967 werd voortaan elke kostenstijging in de prijzen doorberekend,
hetgeen resulteerde in een directe stijging van de arbeidskosten.
Daardoor kwamen de winstmarges van bedrijven onder druk te staan en steeg
de arbeidsinkomensquote aanzienlijk. De oliecrisis van 1973 had nog verstrek-
kender gevolgen. De verhoging van de olieprijzen met 300% leidde via het me-
chanisme van de automatische prijscompensatie tot een nieuwe loonexplosie,
waardoor een forse aanslag op de rendementspositie van het bedrijfsleven werd
gepleegd. Investeringen in de diepte door toepassing van arbeidsbesparende
technieken wonnen in toenemende mate terrein. De directe gevolgen voor de
werkgelegenheid bleven dan ook niet uit. In tegenstelling tot voorgaande decen-
nia kregen we in die jaren toen te maken met een forse stijging van de structurele
werkloosheid.82 Bovendien trad in deze tijd een grote verandering op in de
structuur van de werkgelegenheid. Veel nieuwe arbeidsplaatsen werden in de ja-
ren zeventig ten laste van het overheidsbudget gecreOerd in de niet-commerciale
dienstensector of quartaire sector. De gestage uitstoot van werkgelegenheid in
de marktsector (met name de secundaire sector), evenals het nog voortdurend
aanzwellende nieuwe aanbod van arbeid via schoolverlaters en (huis)vrouwen,
kon zo opgevangen worden door de uitdijende quartaire sector. Voor de financie-
ring ging men uit van een afroming van de winsten in de secundaire en tertiaire
sector. Nog altijd stond volledige werkgelegenheid, als dan van de sociaal-
gconomische doelstellingen 83, hoog in het vaandel, naast de doelstellingen sta-
biele betalingsbalans, redelijk stabiele prijzen, rechtvaardige verdeling van het
nationale inkomen en redelijke economische groei. Maar de wijze waarop deze
doelstellingen gerealiseerd zouden moeten worden, stond ter discussie. 84 Ter-
zelfrier tijd was er sprake van een heroriantatie op gangbare uitgangspunten,
normen en waarden als groei, arbeidsethos, milieuvervuiling, negatieve externe
effecten, leefbaarheid, sociaal-economische rechtvaardigheid enz. 85

2.4.4. Heroriantatie

Aan het eind van het vorig decennium kreeg de economie een tweede oliecrisis
te verwerken waarbij de verdubbeling van de olieprijzen de recessie opnieuw
aanwakkerde. Opnieuw waren er vergaande gevolgen voor (delen van) de markt-
sector en de economie in haar geheel. Door deze tweede energiecrisis werd
zonder meer duidelijk dat de uitstoot van werkgelegenheid bijna uitsluitend een
structureel karakter had; de werkloosheid kreeg steeds meer kenmerken van
structurele dan van conjuncturele aard. Sinds halverwege de jaren zeventig is
het aantal arbeidsplaatsen in de marktsector van jaar tot jaar afgenomen, waar-
bij deze daling in 1979 een duidelijke versnelling te zien gaf. 86 Dit had weer als
consequentie dat de financiering van de quartaire sector in de knel kwam, im-
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Het groeiend aantal uitkeringsgerechtigden maakte daarenboven dat het stelsel
van sociale zekerheid onder grotere druk kwam te staan. De bezuinigingen die
de overheid sinds het eind van de jaren zeventig steeds stringenter ging door-
voeren, leidden tot een remmende invloed op de ontwikkeling van de economie,
immers, de financiering van de creatie van additionele werkgelegenheid in de
quartaire sector kwam nu in gevaar als gevolg van drastisch dalende belasting-
opbrengsten. Op deze wijze liepen meerdere ontwikkelingen hand in hand en re-
sulteerden uiteindelijk in een economische recessie met crisisverschijnselen van
massale omvang. De voortgaande afbraak van werkgelegenheid in de marktsec-
tor en de stagnerende groei van de werkgelegenheid in de quartaire sector als
gevolg van het beleid met betrekking tot het financieringstekort, werden nog ver-
sterkt door de voortgaande stijging van de beroepsbevolking.87 De hier gesig-
naleerde verschuivingen leidden weer tot veel grotere en dieper liggende proble-
men. Niet alleen wordt het economisch draagvlak sterker aangetast en
gereduceerd, maar ook het sociale draagvermogen van het systeem komt onder
extreem hoge druk te staan.
Met enkele cijfers kan het bovenstaande duidelijk gemaakt worden. In 1963 werd
het economisch draagvlak gevormd door ruim 4,1 miljoen actieven, die voor ruim
350.000 inactieven de uitkeringen moesten opbrengen. Twintig jaar later, in 1983,
blijkt er een enorme verschuiving te zijn opgetreden: het aantal actieven is licht
gestegen tot ca. 4,8 miljoen mensen, maar de categorie inactieven is fors toege-
nomen tot circa 1.750.000 mensen. De steeds hogere belastingen, sociale pre-
mies en inhoudingen die de actieven dientengevolge moeten opbrengen, lijken
in toenemende mate het sociale draagvlak uit te hollen, immers, een steeds klei-
ner wordende groep moet de financieringslasten van een fors uitdijende catego-
rie dragen.
Intussen treedt met het voorzichtige economisch herstel van 1983 en 1984 nog
een scheefgroei en daarmee een dualiteit in de nationale economie aan het
licht. Meer als gevolg van de bezuinigingen en de druk op de besteedbare inko-
mens blijft het herstel voor op de binnenlandse markt opererende bedrijven nog
uit. Het aantrekken van de economie werkt daarentegen uiterst positief voor de
op export gerichte bedrijven.88 Al deze economische en maatschappelijke ont-
wikkelingen geven duidelijk aan dat de (volledige) werkgelegenheid, dan van de
nationale sociaal-economische doelstellingen, een dominante positie inneemt
met een hoge prioriteit. De aandacht voor andere belangwekkende ontwikkelin-
gen wordt daardoor sterk afgeleid. Te lang heeft de overheid de rol en de invloed
van de technologische ontwikkeling als een autonome factor beschouwd en
geen of onvoldoende sturend beleid in deze richting gevoerd.89
Een sprekend voorbeeld is de gang van zaken met betrekking tot de micro-
elektronica, waar de ontwikkelingen zich schoksgewijs en explosief voltrekken.
Het beleid heeft hierop dermate afwachtend gereageerd, dat er tot voor kori nog
nauwelijks gesproken kon worden van een eigen Nederlands beleid. De achter-
stand met buitenlandse ontwikkelingen is dan ook fors opgelopen. Bijna onopge-
merI(1 heeft de automatiseringsgolf ons overspoeld. Inmiddels vormt de door-
braak van de automatisering als gevolg van de grootscheepse introductie en
toepassing van micro-elektronica een nieuwe bedreiging voor de bestaande
werkgelegenheid. Niet alleen de al gereduceerde werkgelegenheid van de se-
cundaire sector wordt verder uitgehold, maar ook op de tertiaire sector zal een           45



forse aanslag gepleegd worden. Er is dus alle reden om aan te nemen dat zeker
op korte termijn aan de afbraak van de werkgelegenheid nog geen halt kan wor-
den toegeroepen. De investeringen die het economisch herstel moeten voeden,
zullen sterker dan ooit gebruik moeten maken van de technologische mogelijk-
heden, zodat met name diepte-investeringen met een arbeidsbesparende in-
vloed het gevolg zullen zijn.

2.4.5. Duale economie

De scheefgroei van de economie, de massale structurele werkloosheid en de on-
gunstige werkgelegenheidsontwikkeling roepen tegelijkertijd een nieuw ver-
schijnsel op dat weI met de term 'informalisering' wordt aangeduid. De opkomst
en groei van de informele economie lijkt nauw samen te hangen met de stagna-
tie en neergang van de industrialisatiefase. Kennelijk laat de post-industriale sa-
menleving weer ruimte voor de informele sector, waarmee een belangrijke karak-
teristiek van de agrarische samenleving weer de kop opsteekt. De laatste tijd
verschijnen er geleidelijk aan meer onderzoekgegevens over deze sector. Daar-
mee blijkt in een behoefte te worden voorzien, immers, voorheen was er nage-
noeg niets bekend wegens gebrek aan onderzoek.90
Voor de heropleving van de informele sector, waarbij kleinschaligheid en am-
bachtelijke produktie een grote rol vervullen, kan een aantal oorzaken aangewe-
zen worden. Hoofdfactoren zijn onder te verdelen als sociaal-economische,
maatschappelijk-culturele en de technologische ontwikkelingen. Dank zij de
technologische ontwikkeling, in het bijzonder gedurende de afgelopen drie de-
cennia, zijn er legio produktiemiddelen op de markt gekomen, die consumenten
in staat stelden een deel van de produktie van goederen en diensten via zelfvoor-
ziening te realiseren. Vooral in de huishoudelijke sfeer zijn veel apparaten, werk-
tuigen en hulpmiddelen beschikbaar gekomen, waardoor de afstand tussen pro-
ducent en consument verkleind werd en soms zelfs geheel verdween.91 De
invloed en consequenties van de technologische ontwikkeling op de verkorting
van de arbeidstijd zijn zo mogelijk nog groter. 92 De hoeveelheid vrije tijd, vrijwil-
lig of gedwongen, is drastisch toegenomen en vormt daarmee een goede drijf-
veer voor informele economische activiteiten. Ean van de opmerkelijke kenmer-
ken van de informele economie is immers dat aan de factor tijd ·een hogere
prioriteit wordt toegekend als meeteenheid dan aan financiale grootheden. In fei-
te is de sociaal-economische ontwikkeling sterk gelieerd aan de technologische
ontwikkeling. Door de groei van de kapitaalintensiteit in de secundaire sector
werd het proces van externalisering van diensten en de algemene tertiarisering
bevorderd. De arbeidsproduktiviteit in de dienstensector bleef aanvankelijk ach-
ter bij de sterk gemechaniseerde en deels al geautomatiseerde secundaire sec-
tor. Dit verschil kwam onder meer in hoge prijzen tot uiting, en gaf zodoende een
impuls aan de ontwikkeling van informele dienstverleningsactiviteiten en de self-
service economy.
Dat de maatschappelijk-culturele ontwikkeling onlosmakelijk verbonden is zowel
met de technologische als met de sociaal-economische ontwikkeling spreekt
voor zich. Een dominante trek van de maatschappelijk-culturele ontwikkeling is
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men, waarheden, visies en meningen hoog staan aangeschreven. Dit proces
staat op veel punten in schril contrast met principes die inherent zijn aan het in-
dustrialiseringsproces. Individualisering staat op gespannen voet met standaar-
disatie, centralisatie, concentratie en synchronisatie. In deze opvatting krijgt het
begrip arbeid een andere, veel ruimere inhoud toegemeten: een verschuiving
van een instrumentele naar een meer creatieve opvatting. In zo'n context wordt
arbeid gezien als middel tot zelfontplooiing en zelfrealisatie. De kleinschalige ar-
beid, die voor de informele economie zo karakteristiek is, voldoet grotendeels
aan de zojuist beschreven trend. Deze arbeid uit het informele circuit voorziet
niet alleen in nieuwe behoeften, maar neemt tevens in toenemende mate de
plaats in van bestaande vormen van dienstverlening die al ge'institutionaliseerd
en geprofessionaliseerd zijn.
De hierboven weergegeven hoofdoorzaken kunnen nog verder geanalyseerd en
gediversifieerd worden. De informele sector wordt ook be'i'nvloed en bevorderd
door demografische factoren als de gezinsverdunning, de hoge mobiliteit en de
gestegen opleidingsniveaus, de denivellering, de toegenomen vrije tijd en het
veranderende arbeidsethos enz.
De heropleving van de informele sector roept vooralsnog veel vragen en proble-
men op, zeker met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen.93 In veel pu-
blikaties en toekomstvoorspellingen staat de evolutie van een post-industriOle
naar een informatiemaatschappij centraal. Toffler kenschetst deze fase als de
'derde golf', waarin de secundaire sector een rol zal spelen die in veel opzichten
vergelijkbaar zal zijn met de huidige agrarische sector. Met andere woorden, qua
produktie en output is deze sector van groot belang en voor de economie onmis-
baar, maar voor de werkgelegenheid is er sprake van een ondergeschikt be-
lang.94
De sterke opkomst, doorbraak en groei van de informatiesector gaat ook weer
gepaard met typische technologische, sociaal-economische en

maatschappelijk-culturele gevolgen. De technologische ontwikkeling en met
name de nieuwe informatie- en communicatietechnologieen zullen leiden tot het
ontstaan van een geheel nieuwe infrastructuur. De introductie van nieuwe beroe-
pen en de verdere uitgroei van bestaande werkgelegenheid in de sfeer van infor-
matica en informatietechnologie wijst duidelijk in de richting van sociaal-
economische implicaties en veranderingen. De nauw hiermee verbonden groei
van het aandeel in de output aan produklie en de export van 'thoughtware' on-
derstrepen deze tendens nog eens. De trend naar individualisering krijgt een
stevige impuls door en staat onder forse invloed van de voortdurend aanzwellen-
de informatiestromen, waarmee maatschappelijk-culturele invloeden duidelijk
aan belang winnen. De factoren staan nu in sterke onderlinge wisselwerking,
waarbij versterkende en afzwakkende krachten meespelen. De rode draad die
door het hele proces heenloopt, kan aangeduid worden met de term 'informati-
sering' en zal uitmonden in de zogeheten informatiemaatschappij. De informati-
sering zal op haar beurt de hele informalisering bevorderen. 95
Toffler besteedt in zijn publikaties uitvoerig aandacht aan de informatiemaat-
schappij.96 Met name de overgang van de tweede golf (de industrialisatiefase)
naar de derde golf (het informatietijdperk) krijgt veel aandacht. De fase waar wij
thans in verkeren kan het beste gedefinieerd worden als de post-industriOle
maatschappij, met andere woorden, het naderende einde van de glorieuze se- 47



cundaire sector. In deze transformatie- of overgangsfase worden wij als het ware
overruled door de derde golf, waarin de huisindustrie en de zelfvoorziening dank
zij de moderne technologische hulpmiddelen weer een aanzienlijke plaats zullen
hebben veroverd.97 Tot vergelijkbare toekomstvoorspellingen en conclusies
komt Naisbitt in zijn boek Megatrends, Ten New Directions Transforming our Li-
ves. 98 Volgens hem heeft de informatiemaatschappij als belangrijke kenmerken
de verschuiving naar doe-het-zelf activiteiten op vele terreinen, een dominante
positie voor het individu met zijn waarden en normen en een grote mate van de-
centralisatie.

Vanuit de Europese Gemeenschap is een onderzoeksprogramma geantameerd,
waarin onderzoek in welke factoren het karakter van arbeid en de arbeidsverhou-
dingen in de informatiemaatschappij in belangrijke mate zullen bepalen.99 In dit
onderzoek wordt een viertal factoren onderscheiden:
1. de nieuwe technologische mogelijkheden,
2. de voortgaande groei van de tertiaire sector,
3. de veranderingen en verschuivingen in het consumptiepatroon in de tijds-

besteding en de verhouding arbeidstijd-vrije tijd,
4.  wijzigingen en aanpassingen in de verhouding tussen informatisering en in-

formalisering die als een rode draad door deze factoren heenlopen.

Volgens het FAST-report zal het aandeel van de tertiaire sector in de totale be-
roepsbevolking de trend van de jaren zeventig blijven volgen. Dit impliceert
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dat dit aandeel nog verder zal toenemen. Er is voorts geen aanleiding om te ver-
onderstellen, dat de geconstateerde samenhang tussen de voortgaande tertiari-
sering en de groei van de informele sector met zelfvoorziening op grotere schaal
verdwenen zal zijn of doorbroken gaat worden in de toekomst. Vanuit deze hypo-
these mag worden afgeleid dat de groei van de dienstensector tevens tot een
groei van de informele economische activiteiten zal leiden. Deze trend zal gesti-
muleerd en bevorderd worden door de technologische ontwikkeling, immers de
mogelijkheden van de micro-elektronica en de daarop gebaseerde nieuwe
informatie- en communicatietechnologiean geven ruim baan en bieden nieuwe
stimulansen aan informele economische activiteiten, aan produktie in de sfeer
van doe-het-zelf-goederen. Zo krijgt de micro-elektronica op ruimere schaal toe-
passing in doe-het-zelf-produktiemiddelen, -werktuigen en -apparatuur en kun-
nen andere nieuwe ontwikkelingen een kans krijgen. Door de nieuwe com-101

municatiemogelijkheden verandert de allocatie van formele activiteiten naar
plaats en tijd, met andere woorden, er is niet langer sprake van een rigide band.
Omdat beroepsarbeid niet meer altijd noodzakelijk verbonden zal zijn met de
werkplek, gescheiden van de woonplaats, kunnen huisnijverheid en thuiswerk
weer een bestaansgrond krijgen. In sommige sectoren van nijverheid zullen102

deze ontwikkelingen sneller en gemakkelijker geintroduceerd kunnen wor-
den.103 Door de heropleving van de huisnijverheid of het werken in de nabijheid
van de woonomgeving, een trend die in de VS steeds grotere vormen begint aan
te nemen, vervagen de grenzen tussen de formele en informele sector. 104

In dit zelfde spanningsveld moeten ook de veranderingen en verschuivingen in
het consumptiepatroon, in de tijdsbesteding en de verhouding arbeidstijd-vrije
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ringen en verschuivingen zijn onlosmakelijk verbonden met de individualise-
ringstrend en de tendens om de individuele identiteit te profileren. Via de forme-
le sector wordt gedeeltelijk op deze behoeften ingespeeld, onder ander door het
op de markt brengen van intermediaire goederen en diensten. De consument
kan met deze goederen en diensten uiteindelijk zelf de vorm en inhoud van het
finale produkt bepalen. De reeds langer ingezette trend van arbeidstijdverkorting
kan zich onder invloed van de grootschalige automatiseringsgolf naar alle waar-
schijnlijkheid in versneld tempo voortzetten. De oorzaken van de verschuivingen
in consumptiepatroon, tijdsbesteding en de verhouding arbeidstijd-vrijetijd zijn
dus meervoudig: naast technologische factoren zijn economische, sociale en
culturele factoren in het geding, waarbij veelal van een wisselwerking en een on-
derlinge verwevenheid sprake is.
Als dan van de belangrijkste argumenten voor arbeidstijdverkorting wordt telkens
genoemd de noodzaak om te komen tot een meer redelijke en evenwichtige ver-
deling van de bestaande werkgelegenheid in de formele sector. De massale offi-
cieel geregistreerde structurele werkloosheid en het vooralsnog gebrekkige her-
stel van de werkgelegenheidssituatie lijken hand in hand te gaan met een grote
groei  van de informele sector. 105 In ieder geval wijzen de ontwikkelingen  op
technologisch, sociaal-economisch en sociaal cultureel terrein duidelijk in deze
richting. Met andere woorden, informatisering bevordert informalisering. In de vi-
sie van Toffler ontstaat hierdoor uiteindelijk de 'prosumer-society',  een  maat-
schappijbeeld waarin de kloof tussen producent en consument nagenoeg is op-
geheven en waarin de formele omwegproduktie, die zo typerend is voor de
tweede golf, tot marginale proporties zal zijn gereduceerd.
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De mutaties in de verhouding tussen de formele en de informele sector worden
in het FAST-report nog eens afzonderlijk beschouwd. Er kan een sterke gelijkenis
vastgesteld worden tussen de periode die de overgang van de agrarische sa-
menleving naar de geindustrialiseerde markeert aan de ene kant (de eerste en
de tweede golf) en het overgangsstadium tussen de industrialisatiemaatschappij
en de informatiemaatschappij aan de andere kant.
Naast duidelijke overeenkomsten zijn er ook aanzienlijke verschillen tussen deze
beide transformatiefasen. Misschien is de meest in het oog springende factor
weI de tijdsperiode. De overgang van de agrarische maatschappij naar de hoog-
geTndustrialiseerde maatschappij heeft zich over het algemeen zeer geleidelijk,
met kleine schoksgewijze veranderingen voorgedaan over een relatief zeer grote
tijdsperiode. Aangezien het moeilijk is de diverse golven met absolute jaren af
te grenzen, is het ook niet goed mogelijk de transformatieperiode exact te trace-
ren. Grofweg kan men stellen dat de transformatie van de agrarische samenle-
ving naar de industriemaatschappij vele decennia in beslag heeft genomen. Het
is zelfs niet overdreven te stellen dat deze overgangsfase twee eeuwen heeft
beslaan. In schril contrast hiermee staat de lengte van de transformatiefase van
de tweede naar de derde golf. In slechts enkele decennia zou zich dit over-
gangsproces afspelen. Een tijdsbeslag van hooguit twee decennia lijkt niet ge-
heel onrealistisch.
Een ander opmerkelijk verschil tussen beide transformatieperioden is de tegen-
gestelde richting waarin de maatschappelijke ontwikkelingen zich bewegen. Het
informele karakter van de agrarische samenleving werd door de industrialisering             49



geformaliseerd, terwijl de geformaliseerde verhoudingen binnen de hooggeb-
dustrialiseerde samenleving door de informatisering van de derde golf in groei-
end tempo geTnformaliseerd worden. Welke gevolgen dit voor de maatschappe-
lijke stabiliteit zal hebben, blijft een open vraag.
In feite gaat de vergelijking tussen beide transformatieperioden op enkele pun-
ten niet helemaal op. Zo zijn de structuurwijzigingen van de industriemaatschap-
pij ten opzichte van die van de agrarische samenleving drastisch en zelfs revolu-
tionair te noemen. Informele arbeid werd vervangen door strikt geTnstitutiona-
liseerde en geformaliseerde arbeid en arbeidsverhoudingen. In de informatie-
maatschappij daarentegen komen de formele en de informele sector min of meer
naast elkaar te staan en is er niet zozeer sprake van substitutie of wederzijdze
bedreiging. Eerder lijkt er sprake van gelijkwaardigheid en complementariteit. In
de formele sector vindt, met behulp van sterk geautomatiseerde produktietech-
nieken voor een belangrijk deel de intermediaire produktie plaats. Deze produk-
tie levert op haar beurt de bouwstenen en vormt de grondslag voor de finale pro-
duktie in de informele sector. In deze context zal de huisnijverheid een enorme
vlucht kunnen nemen, hetgeen het onderscheid en de afpaling tussen de forme-
le en de informele sector verder zal vervagen. Positieve be'i'nvloeding en weder-
zijdse bevruchting of kruisbestuiving kunnen zodoende nagestreefd en geaffec-
tueerd worden.
Een economie die op twee pijlers gegrondvest is, kan het beste als een duale
economie getypeerd worden. Wellicht kan de dualiteit een antwoord geven op
de paradox die nauw samenhangt met de noodzaak in te spelen op de technolo-
gische ontwikkelingen en de inherente kapitaalintensivering enerzijds en het
streven om het behoud van zoveel mogelijk zinvolle en volwaardige werkgele-
genheid anderzijds. Zo'n vertrekpunt plaatst het economische denken in een ge-
heel andere context. De aandimensionale weg om via het opvijzelen van de for-
mele economie het werkloosheidsprobleem op te lossen wordt min of meer
verlaten. De onderkenning en de erkenning van de informele economische acti-
viteiten spelen een belangrijke rol, met name met betrekking tot de produktiviteit
en de bijdrage aan het welvaartscheppend vermogen van de economie.
In principe zou dit zelfs op dan lijn gesteld kunnen worden met de formele econo-
mische activiteiten. Behalve een heroriantatie op het economisch denken vereist
een economie met een tweeledig karakter ook een geheel aangepaste sociale
en economische infrastructuur met daarbij passende instituties. Zo komen type-
rende kenmerken en karakteristieken van de huidige verzorgingsstaat onder gro-
te spanning te staan. In deze context is het zeer weI denkbaar dat de visies op
arbeid en het arbeidsethos drastische en revolutionaire ontwikkelingen en om-
wentelingen te zien zullen geven. Ook de problematiek van het zogeheten basi-
sinkomen moet in dit licht beschouwd en bestudeerd worden. Immers, een sa-
menleving waarbij aan elke onderdaan een gegarandeerd basisinkomen wordt
toegekend, biedt de keuzevrijheid om weI of niet arbeid te verrichten in de forme-
le en/of informele sector. Daarbij kunnen uiteindelijke doeleinden sterk varieren,
van pure (extra) inkomensverwerving tot middel om tot zelfontplooling le komen,
en alle denkbare mengvormen hiervan.

De transformatieperioden die de eerste en de tweede golf en die welke de twee-
50        de en de derde golf hebben gemarkeerd, vertonen een opmerkelijke overeen-



komst. Toen de industrialisatie geleidelijk aan van de grond begon te komen, zijn
er in ons land nog felle pleidooien gehouden voor een revitalisering van de agra-
rische sector. Een soortgelijke tendens kunnen we herkennen in de afgelopen
jaren. Terwijl de informatiemaatschappij met rasse schreden nadert en we in ie-
der geval kunnen spreken van post-industrialisatie, wordt er van verschillende
kanten gepleit voor een hernieuwd industrieel elan en een herindustrialisatie. 107

Een beleid dat vanuit een dergelijke filosofie vertrekt, kan niet anders geinterpre-
teerd worden dan als een bevordering van de formele economie en het stimule-
ren van de reguliere (omweg)produktie. Evenals de accentuering van een nieuw
agrarisch elan aan het begin van de industrialisatieperiode, is het bevorderen en
eenzijdig benadrukken van een nieuw industrieel elan met grootscheepse herin-
dustrialisatieplannen weinig adequaat in de transformatiefase van de post-
industriale samenleving naar de informatiemaatschappij. De context van een
dergelijk beleid is niet juist. Een op de toekomst gericht beleid moet veel eerder
zijn doelstellingen, instrumenten, mogelijkheden en potenties in de toekomst
zoeken en traceren. De ongekende en nog ongebruikte potenties die de techno-
logische ontwikkeling in zich bergt, zou de grondslag moeten leveren voor een
toekomstig te voeren beleid. Het zo sterk mogelijk uitbuiten en gebruiken van
deze nieuwe technologische mogelijkheden moet synchroon met de zich terzelf-
der tijd afspelende onderliggende algemeen-maatschappelijke en sociaal-
culturele verschuivingen en trends uitmonden in een samenlevingsvorm die108

als informatiemaatschappij of derde golf gekarakteriseerd kan worden.
Uiteindelijk zal deze samenleving zowel kenmerken uit de eerste als uit de twee-
de golf hebben. Met andere woorden, men kan spreken van een synthese tussen
elementen van de agrarische en de industridle maatschappij. De dominante
plaats die informele economische activiteiten in de agrarische samenleving in-
namen, lijken nu in de industriale maatschappij nagenoeg verdwenen, maar
gaan een essentiele rol in de informatiemaatschappij spelen. De informele sec-
tor moet voor een te voeren beleid dan ook als een wezenlijk onderdeel van het
hele economisch systeem onderkend en erkend worden. Pas dan laat zich een
mogelijk succesvol beleid formuleren en uitvoeren.

Na de voorgaande uitgebreide besprekingen, analyses en kanttekeningen komt
de vraag naar voren welke toekomstvisie aangehangen zal worden.

2.5. Welke toekomstvisie?

De essentiale vraag welke toekomstvisie wij zullen aanhangen dringt zich nu op
en vraagt om een beantwoording. Immers, het te ontwikkelen theoretisch regio-
naal ontwikkelingsconcept zal in sterke mate gerelateerd zijn aan de algemene
toekomstvisie die eraan ten grondslag ligt.
In de voorgaande paragrafen zagen we dat de voorspelling en verkenning van
toekomstige ontwikkelingen een rijk geschakeerde mengeling aan visies, theo-
riedn en scenario's laat zien. Aan de ene kant zien we voorspellingen waarbij
de bestaande ontwikkelingen naar een toekomstig tijdstip worden geprojecteerd
via geaxtrapoleerde, trendmatige ontwikkelingen. Aan de andere kant zien we de
futuristische, meer revolutionaire toekomstbeschouwingen waarin de radicale      51



omwenteling en ommekeer van maatschappelijke verhoudingen centraal gesteld
worden. Laatstgenoemde onderstrepen dat de toekomstige maatschappij in veel
facetten zal afwijken van de huidige constellatie. De thans al duidelijk waarneem-
bare symptomen - zoals massale structurele werkloosheid, afbraak van in-
dustriale werkgelegenheid, doorbraak van micro-elektronica en hoogwaardige
technologie en voortgaande individualisering - lijken te illustreren dat we ons op
het breukvlak van twee samenlevingsvormen bevinden.
Aangezien aannemelijk is dat de invloed van de technologische ontwikkeling be-
langrijke ruimtelijke implicaties met zich zal meebrengen, zullen we ons laten lei-
den door studies waarin dit aspect nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. Zo
bieden verschillende rapporten van de WRR en de SER aangrijpingspunten.
Daarnaast kunnen aan de populair wetenschappelijke studies eveneens interes-
sante visies en gezichtspunten ontleend worden. Zo lijken de door Naisbitt ge-
signaleerde megatrends en de analyses van Toffler opmerkelijke overeenkom-
sten te vertonen met actuele sociaal-economische ontwikkelingen. Toffler en
Naisbitt pogen - weliswaar op een journalistieke wijze - te signaleren hoe de
technologische ontwikkeling leidt tot een verstoring van ruimtelijke structuren en
het regionale systeem. In hun analyses komt ook tot uiting dat deze ontwikkelin-
gen reacties van maatschappelijke actoren oproepen. Bij de sociaal-
economische ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau zien we soortgelijke
tendensen. Immers de maatschappelijke actoren reageren op de veranderende
sociaal-economische situatie. De vele lokaal en regionaal ge'i'nitieerde en gean-
tameerde sociaal-economisch activiteiten kunnen als exponenten van de zojuist
gesignaleerde ontwikkelingen worden beschouwd. In hoofdstuk 5 wordt een be-
schrijving en analyse gegeven van het verschijnsel lokale initiatieven. Hierbij zal
duidelijk blijken welke overeenkomsten met de vermelde toekomstverkenningen
aan het licht treden. In feite wordt in dit hoofdstuk een koppeling gelegd tussen
theoretische benaderingen enerzijds en empirische onderzoeksgegevens an-
derzijds. Hieruit moet vervolgens de nieuwe theoretische conceptie gedestileerd
kunnen worden. In genoemd hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de
vraagstelling of de ontwikkelingen eerder schoksgewijs dan evolutionair zullen
verlopen.
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Noten

1.     Zie bijv. M. Marien, Societal Directions and Alternatives. Information for Policy and De-
sign, New York, 1976. Dit is een gids met meer dan duizend boeken en papers over
de toekomst.

2.    Zo werden onder de serietitel Today and Tomorrow enige tientallen boeken gepubli-
ceerd, waarin vooraanstaande schrijvers voorspellingen over de toekomst deden.

3.    Bertrand Russell voorspelde in zijn Icarus or the Future of Science een pessimisti-
sche toekomst. Hij geloofde niet dat de vooruitgang van de wetenschap een weldaad
voor de mensheid zou betekenen. J.B.S. Haldane voorspelde in zijn Daedalus, of
Science and of Future, New York (1923) dat de medische wetenschap nagenoeg alle
infectieziekten zou uitbannen en hij roerde de mogelijkheid van kunstmatige insemi-
natie aan. Volgens Daniel Bell waren de scenario's van Haldane de inspirerende
bron voor Brave New World van Aldous Huxley.

4.         H.G.  Wells,   The  Shape  of  Things  to  Come,   New  York,   1927,  en  The  World Set Free,

New York, 1913.
5.    Vergelijk in dit verband de ingewikkelde modellen van het Rapport van de Club van

Rome. Veel statistische methoden en technieken worden gebruikt voor de berekening
van de diverse varianten.

6.    Zie in dit verband J. van Doorn en R van Vught, Planning, methoden en technieken
voor beleidsondersteuning, Assen,   1978.

Z    Idem, p. 30 ev
8.     De zogenaamde 'Delphi-methode' is een voorbeeld van zo'n eenvoudige techniek.
9.    Zie D. Bell, 'Notes on Post-Industrial Society', in: The Public Interest, (1967), 6/7, en

The Coming of Post-/ndustria/ Society, New York, 1976, hfdst. 1.
10.        H et Rapport van de Club van Rome bevat een wereldomvattend model en kreeg als

ondertitel mee De grenzen  aan  de groet. Voor de voorspellingen werden modellen ge-
hanteerd die door de System Dynamics Group van het Massachusetts Institute of
Technology in Boston ontwikkeld waren.

11.       M.  Mesarovid  en  E.  Pestel,  Tweede  Rapport van  de  Club  van  Rome.  De  mensheid  op
een kruispunt, Amsterdam/Brussel, 1974.

12.    Volgens de instellingswet van de WRR heeft hij onder meer tot taak 'ten behoeve van
het regeringsbeleid wetenschappelijk gefundeerde informatie te verschaffen over
ontwikkelingen die op lange termijn de samenleving kunnen be'invloeden' en 'een
wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen dat de regering ten dienste staat
voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid'.

13.    De komende vijfentwintig jaar. Een toekomstverkenning voor Nederland, WAR, 'Rap-
porten aan de Regering', no. 15, Den Haag, 197Z

14.   Idem, p. 13.
15.  Idem, p. 16.
16.   Vergelijk in dit verband de korte en middellange termijnvoorspellingen van het Cen-

traal Planbureau en de jaarlijkse begrotingsplannen.
1Z    Zo heeft de OESO in 1979 het rapport Facing the Future uitgebracht, waarin een aan-

taI scenario's met een alternatieve toekomstige ontwikkeling worden uitgewerkt.
18.       Beleidsgerichte toekomstverkenning,  deel  l:  Een poging tot uitlokking, WRR,  'Rappor-

ten aan de Regering', no. 19, Den Haag, 1980.
19.  Idem, p. 9.                                                                       53



20. Ibidem.
21.  Idem, p. 10.
22.   Voorbeelden: een (sociocratisch) wantrouwen in de mogelijkheid van vrijwillige ener-

giebesparing en een (technocratisch) vertrouwen in de deskundige toepassing van
kernenergie komt overeen met positie 2. Ligt de relatie andersom, dan hebben we
te maken met positie 3.

23.  Idem noot 18, p. 11.
24.  Idem, p. 14Z
25.  Idem, p. 149.
26.    Be/eid en 7bekomst. Voorstudie 23, verslag van een symposium over het rapport Be-

leidsgerichte toekomstverkenning, deel 1, Den Haag, 1981; Beleidsgerichte toekomst-
verkenning, dee\ 2·. Een verruiming van perspectief, WRR-rapport no. 25, Den Haag,
1983.

2Z   Het gaat hierbij om de volgende probleemvelden: vraagstukken van verdeling; pro-
duktie van goederen en diensten; sociaal-economisch beleid; de omgeving; cultuur-
politiek; buitenlandse politiek; openbaar bestuur.

28.   Bij wijze van illustratie geven we enkele voorbeelden: T Huppes, J. Berting, Op weg
naar   de informatiemaatschappij, Leiden, 1982, (soc.-econ./soc.-cult./sociol.); Swan
Liat Kwee, Lambooy, Buit, De Smidt, (red.), Nederland op weg naar een post-
industriale samenleving?, Assen, 1979, (soc.econ./soc.geogr.); J. Everink, De informa-
tiemaatschappij, Den Haag, 1983, (soc.econ./technol.); A. Osborne, Running Wild: the
Next  Industrial Revolution, California, 1979, (soc.econ./technol.); D. Bell, The Coming
of the Post-/ndustria/ Society, New York, 1976, (soc.econ./sociol.); A. Gorz, Afscheid
van  het proletariaat, Amsterdam, 1982, (filosofie).

29.  A. Toffler, 7bekomstshock, Utrecht, 1973; Grenzen aan de crisis, Utrecht, 1975; De
derde golf, Utrecht, 1981; Met vooruitziende blik, Utrecht, 1984.

30.      J. Naisbitt, Megatrends,   Ten New Directions Transforming Our Lives, London,   1982.
31.   J. Robertson, The Sane Alternative, a Choice of Futures, Minnesota, 1978.
32.  Idem, p. 15 e.v.
33.      Zie bijv. W. Beckerman, Two Cheers for the A#/uent Society, London,  1974; M. Castells

e.a.,  The economic crises and  American Society, Oxford, 1980; L. Althusser, Fur Marx,
Frankfurt, 1968; B. Commoner, The Closing Circle, London, 1972.

34. Meerdere publikaties van Robert L. Heilbronner kunnen representatief genoemd wor-
den voor deze stroming: The Limits of American Capita#sm, New York, 1966; An /nqui-
ry into Human Prospect, London, 1975, Zie ook Robin Clarke, Notes for the Future,
London, Thames and Hudson, 1975.

35.  In het boek 7bwards a Steady-State Economy van  H.  E.  Daly, San Francisco,  1973,
staan twee bijdragen van G. Hardin en W. Ophuls die betrekking hebben op de hier
beschreven visies.

36.  H. Kahn en A. Wiene, Het jaar  2000,  scenario  voor  de toekomst, Deventer, 1967; H.
Kahn c.s., The next 200 years, London, 1977.

37.       D.  Be\\,  The  Coming  of  Post-Industrial  Society,   a  Venture  in   Social   Forecasting,  New
York, 1976.

38.    De publikatie van W W Harman, An Incomplete Guide to the Future, California, 1976,
hoort in dit kader thuis.

39.   Een goed voorbeeld vinden we voorts in de Nota selectieve groei, Den Haag, 1976,
waarin gepleit wordt voor een selectieve economische groei en '. .de ecologische in-
pasbaarheid van het menselijk handelen' (p. 115)

40.   Zie A. Gorz, Afscheid van het proletariaat, Amsterdam, 1982.
41.   Zie Alvin Toffler, De derde golf, Utrecht/Antwerpen, 1981, hfdst. 1: 'Een botsing van

golven'
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42.      Zie   H.   Blink,   Opkomst   van   Nederland   als   economisch-geografisch   gebied   van   de
oudste tijden tot heden, Amsterdam, 1925; R Stuyvenberg, Economische geschiede-
nis  van Nederland, Groningen, 1979, p. 263.

43.  Zie A. Toffler, a.w., p. 52 e.v. Toffler spreekt in dit verband van de gebroken code.
44. Een andere term in dit verband is 'groeimanie'.
45. Toffler geeft een markant voorbeeld: de arbeidslonen die betaald worden voor een

huis dat gebouwd en een huis dat gesloopt wordt,komen beide in het BNP tot uiting,
p. 45.

46.  A. Toffler, a.w., p. 65.
4Z    Zo heeft Philips de research-and-development-activiteiten geconcentreerd in Eindho-

ven.

48.   Een goed voorbeeld hiervan is het gemeenschappelijk onderzoek naar de zgn. su-
perchip van Philips en Siemens. Er zijn ook al vormen van samenwerking tussen
elektronicaconcerns in Japan, de V.S. en West-Europa.

49.   Buro Bartels, Regionale aspecten van kennisoverdracht in Nederland: de rol van ken-
niscentra, Oude Molen, 1983.

50.  Nederlandse versie: J. Naisbitt, Megatrends, Utrecht, 1984.
51.   Voor deze megatrends zijn gedurende twaalf jaar ruim twee miljoen kranteartikelen

verzameld en geanalyseerd.
52.   T. Huppes, Een nieuw ambachtelijk elan. Arbeid en management in het informatietijd-

perk, Leiden/Antwerpen, 1985, p. 47.
53. Naisbitt geeft een voorbeeld uit de gezondheidszorg. De sterke technologische ver-

anderingen in ziekenhuizen gaan gepaard met een toename van de medische ver-
zorging aan huis, p. 153.

54.   C.J. de Zwart, 'Innovatie. Een menselijk vraagstuk', in: NRC-Handelsblad, 30 januari
1985, p. 4.

55.   T. Huppes, a.w., p. 6.
56.    In tien jaar tijds is het gemiddeld aantal starters vertienvoudigd; 1400 gemiddeld per

jaar in het begin van de jaren zeventig tegenover 14.000 gemiddeld per jaar in het
begin van de jaren tachtig. Uit: RJ. Lardinois, 'Lokaal initiatief locomotief?' in: F. Boe-
kema en L. Verhoef, (red), Loka/e initiatieven. Theorie en praktilk, Kluwer, Deventer,
1984, p. 23 e.v.

57  Zie C. Vroom, Burocratie; het veelzijdig instrument van de macht, Tilburg, 1979.
58. Enkele potentieel kansrijke steden zijn Albuquerque, Austin, Denver, Phoenix, Salt

Lake City, San Antonio, San Diego, San Jose, Tampa en Tucson.
59.   Denk bijv. aan Ultra Centrifuge Nederland in Almelo, Energie Centrum Nederland in

Petten, Nederlandse Energie Ontwikkelingsmaatschappij in Sittard, TNO in Apel-
doorn, Delft en Den Haag.

60.  A. Gorz, Afscheid van het proletariaat, Amsterdam, 1982.
61.  Idem, p. 1.
62. Heteronome arbeid is werk, een gedwongen, door anderen bepaalde activiteit die

door de meeste mensen die ernaar zoeken of het 'hebben' wordt gezien als een ver-
koop van tijd, waarvan het doel van weinig belang is.

63. Gorz omschrijft autonome arbeid als: 'ze is haar eigen doel als het gaat om estheti-
sche activiteit of artistieke bezigheden; als het gaat om produktieve activiteiten,
schept ze voorwerpen, die zijn bestemd voor consumptie of gebruik door de mensen
zelf die ze produceren of hun naaste verwanten'.

64.   A. Gorz, a.w, p. 8 en 9.
65.  De bijlagen hebben provocerende en revolutionaire titels meegekregen zoals: De

schade van de vooruitgang (p. 132); De gouden tijd van werkloosheid (p. 139); Leven
zonder werken? (p. 152); Informatica: welke maatschappij? (p. 159) en Minder wer-
ken... een beter leven (p. 165).
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66.  Zie ook A. Osborne, Running  Wild:   the   Next  Industrial Revolution, Berkeley, 1979.67.   A. Gorz, a.w., p. 19.
68.   Zie o.a. Jaarverslag van de Nederlandse Bank 1983 en het SER-rapport Advies inzake

het sociaal-economisch beleid op middellange termijn 1984-1987. \n belde rapporten
wordt de scheefgroei van de economie geconstateerd.

69.   Zie L. v.d. Geest, 'De informele economie', in: ESB, 28-11-1984, p. 1109 en M. van der
Meer, 'De informele economie', in: ESB, 28-11-1984, p. 1120-1123; De informele sector,
pr6-adviezen   van   de   Vereniging   voor   de   Staathuishoudkunde,    LeldenIAntwerpen,
Stenfert Kroese, 1984; W Albeda, De cn'sis van de werkge/egenheid in de verzor-
gingsstaat; analyse en perspectief, Kampen, 1984; RH. Renooy, 'De schemerzone.
Tijdsverschijnsel of structureel fenomeen binnen de Nederlandse economie?', in:
ESB, 7-11-1984, p. 1050-1054.

70.    J. Gershuny, After Industrial Society. The Emerging Self-Service Economy, LondonIBa-
singstoke,  1978, en Socia/ /nnovation and the DiWsion of Labour, Oxford,  1983; J. Gers-
huny en R.E. Pahl, Britain in a Decade of the Three Economics, Oxford, 1982.

71. Een systematisch overzicht van werkprojecten voor en door werklozen is te vinden
in de (groene) Atlas van lokale initiatieven in Nederland, 1984. Werkprojecten en on-
dersteunende instanties, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, 1984.

72.      Zie  A.  Heertie en H.  Cohen,  Het officieuze circuit,  een witboek over zwart en  grijs  geld,
Utrecht/Antwerpen, 1980.

73.     Zie R Boekema, 'Morfologie van de "Wolstad"', in: Reeks ter discussie, Katholieke
Hogeschool Tilburg, FEW, 82-05, maart 1982.

74.  Zie W. Cremers, 'Het Nederlandse regionale beleid sinds 1945', in: Intermediair,
25-6-1976, p. 45 e.v.

75.   Dit zijn de acht zogeheten Nota's  inzake  de  industrialisatie  van   Nederland.
76.   Achtste Nota inzake de industrialisatie van Nederland, Den Haag, 1963, p. 63.
7Z Zie onder meer J.J. van Duijn, De /ange go/f in de economic Kan innovatie ons uit het

dal  hell)en?,  Assen,  1979,  TI.   J.  Broersma,   De  lange  golf  in  het  economische  leven,
Groningen, 1978, en N.D. Kondratieff, Die lange Wellen der Konjunktur, in: Archiv fOr
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1926, p. 573-609.

78. Heel markant is in dit verband de historie van de mijnindustrie in ons land. In minder
dan tien jaar tijds werd deze tak van industrie, die driekwart eeuw een hele regio
heeft gedomineerd, geheel geliquideerd.

79.   In 1963 bedroeg de absolute geregistreerde werkloosheid ca. 30.000.
80.    De lonen werden met maar liefst 17% verhoogd, terwijl de stijging van de arbeidspro-

duktiviteit in die tijd ca. 8% bedroeg.
81. Dit vergrote aanbod op de arbeidsmarkt hangt nauw samen met de naoorlogse ge-

boortegolf die zich in die periode massaal op de arbeidsmarkt manifesteerde.
82. Het aandeel in de werkloosheid dat als structureel bestempeld moet worden, stond

voorheen in een meer evenwichtige verhouding tot de frictiewerkloosheid, de sei-
zoenwerkloosheid en het deel dat samenhangt met de conjunctuur, de conjuncturele
werkloosheid.

83.    In 1956 zijn deze doelstellingen door de SER opgesteld. In 1969 heeft de SER in zijn
advies inzake de sectorstructuurpolitiek een zesde doelstelling toegevoegd, te we-
ten: een verantwoorde ruimtelijke ordening.

84.   Zie bijv. WRR-rapport 13: Maken wij er werk van, uit 1977. Hierin werd gesteld dat de
groei van de werkgelegenheid in de quartaire sector gefinancierd zou kunnen wor-
den door een deel van de winsten in de secundaire en tertiaire sector af te romen,
hetgeen door de daar toegepaste mechanisering en automatisering ook mogelijk zou
moeten zijn.

85.  In verschillende overheidsnota's wordt impliciet of expliciet aan de noodzaak van
56 heroriantatie aandacht besteed. Zie bijv. de Nota inzake groei en structuur van onze



economie, Den  Haag,  1966,  de  Orianteringsnota  ruimtelijke ordening, Den Haag, 1973,
en de Nota se/ectieve groei, Den Haag, 1976.

86.  Zie bijv. Centraal Economisch Plan 1983, p. 403. De daling van de werkgelegenheid
in de marktsector in 1979 was 4% tegen 1 a 2% in de voorafgaande vier jaren.

8Z   De officieel geregistreerde werkloosheid steeg van 117.000 in 1973 naar 225.000 in
1979 tot ruim 840.000 in 1984. Als we de verborgen werkloosheid, langdurig zieken
en WAO-ers hier zouden meerekenen, resulteert een aantal van ca. 1.750.000 inactie-
ven in 1984.

88.    Zie in dit verband het Jaarvers/ag van de Neder/andse Bank 1983 en het SER-rapport
Advies inzake het sociaal-economisch beleid op middellange termijn 1984-1987.

89.  Zie bijv. A. Heertje, Economie en technische ontwikke#ng, Leiden, 1973.
90.  Zie J. Gershuny, After Industrial Society.The Emerging Self-Service Economy, Lon-

don/Basingstoke, 1978. Uit een uitgebreid tijdsbestedingsonderzoek in Groot-
Brittannia bleek dat voor de periode 1960-1975 een toename in de informele arbeid
van 30% had plaatsgevonden. E.L. Feige, 'Onzichtbare sector en macro-economie',
in: ESB, 7-10-1981, p. 980. Feige constateert een ruime verzesvoudiging van de mone-
tair onzichtbare sector in de VS en GB sinds 1970. In het Sociaal en Cultureel Rap-
port 1982 wordt gesuggereerd dat geregistreerde en niet-geregistreerde arbeid el-
kaars complement zouden zijn. Dit blijkt ook uit het Tijdsbestedingsonderzoek van
het Sociaal en Cultureel Planbureau: na 1975 is de afname van het aantal uren offi-
cieel betaalde arbeid samengegaan met een forse toename van wat meer informele
vormen van tijdsbesteding (p. 138).

91. Dit proces wordt wei gedefinieerd als disintermediatie.
92.  De werkweek is in de tijd van een eeuw nagenoeg gehalveerd: van 75 uur aan het

eind van de vorige eeuw tot 38 uur thans. Bekijken we de werkelijke arbeidstijd dan
blijkt dat men in 1890 2800 uur per man per jaar werkte, 2200 uur in 1960 en ca. 1640
in 1984.

93.    Zie in dit verband J. Lambooy en R Renooy, De schemerzone. Werkplaats tussen vrije
tijd en arbeid en De informele sector, pre-adviezen van de Vereniging voor de Staat-
huishoudkunde, Leiden/Antwerpen, Stenfert Kroese, 1984. In beide publikaties wordt
onder andere gewezen op de illegale en semi-illegale activiteiten en de noodzaak
van een hierop gericht beleid.

94. Geschat wordt dat het huidige aandeel in de nationale werkgelegenheid van de se-
cundaire sector (30%) in 2000 gereduceerd zal zijn tot ca. 10%.

95.   Zie R Stuyvenberg, 'De informalisering van de economie', in: Intermediair, 31-8-1984,
p. 45 e.v.

96.    Zie ook zijn publikaties Met vooruitziende b#k en 7bekomstshock naast De derde go/f.
9Z Toffler spreekt in dit verband van 'electronic cottage' en omdat in deze siuatie de

kloof tussen producent en consument verdwenen is spreekt hij van 'prosumers' (sa-
mentrekking van producer en consumer).

98. Zie noot 51.

99.    Dit onderzoek is vastgelegd in het zogeheten FAST-report, Brussel, 1982 (Forecasting
and Assesment in the Field of Science and Technology).

100. Voor Europa wordt dit aandeel in 1982 geschat op 75%.
101. Denk in dit verband aan het 'telebankieren', het thuis verrichten van tai van werk-

zaamheden op de micro-computer, het zelf boeken van reisbestemmingen, het zelf
diagnostiseren van de gezondsheidstoestand.

102. Bij enkele bedrijven worden momenteel al voorzieningen voor werknemers ge-
creaerd die hen in staat stellen (een deel van) hun taken vanuit hun woonhuis uit te
voeren. Er zijn ook aanzetten in deze richting. Zo worden door enkele bedrijven gratis
micro-computers aan het personeel ter beschikking gesteld.

103. De huisnijverheid zal gemakkelijk tot stand kunnen komen in de informatiesector.
Niet alleen zullen bepaalde traditionele handelingen met behulp van de nieuwe tech-             57



nologiedn voortaan via de huisnijverheid uitgevoerd kunnen worden, maar ook de
hele programmering en produktie van input van de computermarkt, de soft-ware,
leent zich bij uitstek voor huisnijverheid,

104.  In het onderzoek The Netherlands in the Information Age van het Amerikaanse bureau
Arthur D. Little, Inc. wordt het ontstaan van gedecentraliseerde netwerken en een ver-
schuiving van werk in tijd en naar plaats op adn lijn gesteld met de hernieuwde inte-
gratie van werk en familieleven. Dit roept een sterke gelijkenis op met de stijl van de
agrarische samenleving.

105. Zie noot 69.
106. A. Toffler, De derde golf, Utrecht/Antwerpen, 1981, p. 251.
107. Zie de rapporten van de Adviescommissie inzake het industriebeleid: ook wei de

Commissie Wagner genoemd. Deze rapporten zijn gebundeld in Een nieuw elan,
Deventer, 1984, en het WRR-rapport P/aats en toekomst van de Neder/andse in-
dustrie, Den Haag, 1980.

108.  Bijvoorbeeld de megatrends, zoals die door J.Naisbitt zijn bescheven.
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3. Het regionaal sociaal-economisch beleid in Nederland

3.1. Inleiding

De economische ontwikkeling van ons land heeft van oudsher geen gelijkmati-
ge, evenwichtige spreiding te zien gegeven. 1 Ongelijke economische ontwikke-
ling is dan ook geen nieuw verschijnsel. Deze ongelijkmatige ontwikkeling mani-
festeerde zich veelal door een relatief hoge structurele werkloosheid en een
relatief laag inkomensniveau Daarnaast kunnen nog andere criteria gehanteerd
worden om de economische ontwikkeling te karakteriseren.

De eerste globale aanzetten in de richting van een beleidsmatige belangstelling
voor het verschijnsel van de ongelijke regionale ontwikkeling stammen van voor
de Tweede Wereldoorlog. De sterk opkomende mechanisering en de afnemende
veenproduktie leidde in de Drentse veenkolonien tot structurele werkloos-
heidsproblemen. Het eerste overleg hierover tussen de provinciale overheid en
de Rijksoverheid vond plaats in 1939.2 Deze draad werd direct na de oorlog in
1946 weer opgepakt toen opdracht werd gegeven een ontwikkelingsplan voor
'Zuid Oost-Drenthe' te ontwerpen.3 Algemeen worden deze ontwikkelingen be-
schouwd als de eerste contouren van het zich geleidelijk ontwikkelende regio-
naal sociaal-economisch beleid in Nederland. De noodzaak om, in het kader van
de wederopbouw en de Marshall hulp, de economische activiteiten te coardine-
ren, leidde tot een aantal beleidsnota's waarvan de Nota inzake de industrialisa-
tie van Nederland u,t 1949 als koploper zou fungeren.4
Hoewel arbitrair, is het mogelijk het gevoerde regionale beleid in een aantal be-
leidsfasen onder te verdelen. Zo'n fasering kan weI gemakkelijk de indruk wek-
ken alsof het mogelijk is scherpe scheidslijnen te hanteren als afbakening van
een bepaalde fase. In werkelijkheid zal er steeds sprake zijn van min of meer ge-
leidelijke overgangen en veranderingen. De gekozen afbakeningen vallen in veel
gevallen samen met de publikatie van beleidsnota's die belangrijke wijzigingen
en aanpassingen aankondigen. In de literatuur zijn meerdere faseringen ten
aanzien aan het regionale beleid te vinden. Onderstaande indeling wijkt slechts
op enkele punten af van elders gehanteerde indelingen.5

3.2. De beleidsfasen

Fase 1 1945-1951. De voorbereidingsfase vanuit de opdracht lot het ontwerpen
van een ontwikkelingsplan voor Zuidoost-Drenthe en uitmondend in het aanne-
men van een wet in 1951, waarin de ontwikkelingsplannen voor Zuidoost-
Drenthe en een achttal andere zwakke regio's worden geregeld.

Fase 2: 1951-1959. Fase van de ontwikkelingsgebieden met bestrijding van struc-           59



turele werkloosheid als centrale beleidsdoelstelling en enkele eerste aanzetten
tot regionale industriespreiding.

Fase 3: 1959-1971. Fase waarin een sterkere verschuiving van beleidsaccenten
plaatsvindt van werkloosheidsbestrijding naar spreiding van economische activi-
teiten, waarbij ruimtelijke aspecten een steeds grotere invloed krijgen.

Fase 4: 1971-1977. Fase waarin een beleid gevoerd wordt dat gedifferentieerd is
naar drie richtingen: stimuleringsregio's (de drie noordelijke provincies en Zuid-
Limburg), afremmingsregio's (grote delen van het westen, met name de
Randstad) en overgangsgebieden (de overige regio's in Nederland).

Fase 5: 1977-1981. Fase van beleidsintensivering als reactie op de economische
recessie met aanzetten tot een integrale en gedifferentieerde regionale planning
en een intensivering van het instrumentarium.

Fase 6: 1981-1985. Fase waarin het beleid langs twee sporen geaffectueerd
wordt. Naast het gelijkwaardigheidsstreven (stimulering van zwakke regio's)
krijgt het beleid gericht op doelmatigheid (stimulering relatief sterke regio's met
het oog op de uitstralingseffecten voor de nationale economie) een zwaarder ac-
cent.

Fase 7: 1986-1990. Voortzetting tweesporenbeleid en stringente doorvoering van
bezuinigingen.

Deze periodisering van het regionale beleid laat vanzelfsprekend de contouren
in zeer globale termen zien. Een nadere uitwerking en analyse van de onder-
scheiden fasen zullen we hieronder weergeven.

3.2.1.  Fase 1: 1945-1951

De eerste jaren van de voorbereidingsfase werden sterk gedomineerd door een
incidentele aanpak en een ad hoc karakter. Cremers spreekt zelfs over een
'planloos' karakter. Volgens hem ontbraken belangrijke argumenten zoals de
noodzaak van industriespreiding en actieve planologie. Als belangrijkste argu-
ment voor het opstellen van een ontwikkelingsplan voor Zuidoost-Drenthe werd
bijvoorbeeld genoemd de besparing op werkloosheidspremies die als een
rechtstreeks gevolg van een ontwikkelingsplan verwacht mocht worden.6 Naast
het Welvaartsplan Zuid Oost-Drenthe verschijnen er in de eerste naoorlogse ja,ren regelmatig nota's waarin de noodzaak tot industrialisatie benadrukt wordt.
Met name in de eerste Nota inzake de industrialisatie van Nederland wordt de
noodzakelijke integrale aanpak onderkend, waarbij vanuit de regio's het aanbod
van arbeidskrachten voor de eigen regionale industrie of de industrie in het wes-
ten moet worden gerealiseerd. Centraal uitgangspunt was de vrije onderne-
mingsgewijze produktie met een sterk accent op vrije lokatiekeuze. Door indirec-
te en voorwaardenscheppende maatregelen werd gepoogd ondernemingen
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maatregelen zouden tot op de dag van vandaag een substantieel onderdeel blij-
ven uitmaken van het regionale beleidsinstrumentarium. De bevordering van de
industriale ontwikkeling en het zodoende bestrijden van de werkloosheid in een
aantal regio's, was de centrale doelstelling van de eerste industrialisatienota. Als
dan van de belangrijkste beleidsinstrumenten werd genoemd de spreiding van
de industrie, teneinde het werk dichter bij de mensen te brengen, want de 'mobi-
liteit vergeleken bij vroegere jaren is verminderd, doordat in geval van werkloos-
held steun verleend wordt'.8 in de Nota landelijke spreiding der industrialisatie
door regionale concentratie wordt deze gedachtengang verder uitgewerkt en
meer in een regionaal kader geplaatst. Ook de tweede industrialisatienota bor-
duurt voort op de lijn van gebundelde industriespreiding' met het doel de werk-
loosheid te bestrijden, de Nederlandse produktiviteit te verhogen en verdere in-
dustrieconcentratie in de Randstad tegen te gaan. Door deze ontwikkelingen
wordt tevens de overgang zichtbaar van een nog planloze voorbereidingsfase
naar een zich geleidelijk aftekenende regionale politiek, zij het dat er sprake is
van een dominantie van de werkloosheidsbestrijding.

10

3.2.2.  Fase 2: 1951-1959

Aanvankelijk stond deze fase geheel in het teken van de werkloosheidsbestrij-
ding van de in de tweede industrialisatienota genoemde ontwikkelingsgebieden.
In het kader van het macro-economisch beleid werd in de eerste helft van de ja-ren vijftig een groot gewicht toegekend aan vergroting van de export. Het resul-
taat hiervan was dat er een bijzonder grote macro-economische groei gereali-
seerd werd, maar vanwege de sterke kapitaalsconcentratie ging dit niet gepaard
met een gelijktijdige groei van de regionale industrialisatie. De Derde nota inzake
de industrialisatie van Nederland (1951) en de daarop volgende Vierde (1953) en
Vijfde nota (1955) brachten geen nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Dat was
weI het geval bij een nota van het Centraal Planbureau 11, waarin voor het eerst
sprake is van een poging industriespreiding te combineren met factoren als soci-
aal beleid, bevolkingspolitiek en ruimtelijke ordening. Hoewel hier zeker niet ge-
sproken kan worden van een hecht doortimmerd plan, heeft deze nota wei een
impuls geleverd aan de discussie over een nieuwe aanpak van het regionale be-leid. De verdere uitwerking en effectuering van de beleidsinzichten uit genoem-
de nota zijn terug te vinden in de Zesde nota inzake de industrialisatie van Neder-
land (1958). Bijna de helft van deze nota handelt over het (te voeren) regionalebeleid. De sterke invloed van de 'Randstad-gerichte' visie die in de CPB-nota
Het Westen en Overig Nederland naar voren komt blijkt onder andere uit de be-
knopte samenvatting van het nieuwe beleid: '...de hoofddoeleinden van het nieu-
we regionale spreidingsbeleid. Enerzijds is het gericht op de veiligstelling van
de primaire functie, die westelijk Nederland nationaal en internationaal heeft als
poort van Europa en waarbij ook overig Nederland is betrokken, op een wijze zo-
als hij dit hierboven heeft gepoogd aan te geven; anderzijds is het zaak te voor-
komen, dat ongewenste ontwikkelingen zich opnieuw zouden gaan voordoen (incasu in een aantal "geslaagde" ontwikkelingsgebieden), zich verder zouden
voortzetten (in het bijzonder in expulsiegebieden) of zouden kunnen ontstaan
(als gevolg van excessief hoge bevolkingsaanwas en/of structuurwijzigingen)      61



met als resultaat dat krachten en mogelijkheden onbenut blijven. Deze twee
hoofddoeleinden zijn elkaars complement en omvatten in feite de regionale in-
dustrialisatieproblematiek van geheel Nederland.'12 Uit deze formulering blijkt
duidelijk dat het westen (in casu de Randstad) is voorbestemd voor de zware ba-
sisindustriean, terwijl de kleinere industriean zich in de overige regio's zouden
kunnen vestigen. Dit beleid, dat in principe tot op heden gecontinueerd is, il-
lustreert tevens duidelijk dat de relatief sterke positie van het westen niet alleen
aan een louter spontane ontwikkeling is toe te schrijven, maar tevens resultante
is van een bewust gevoerd industrialisatie(spreidings)beleid.

3.2.3. Fase 3:  1959-1971

De richting die het beleid in de Zesde nota inzake de industrialisatie van Neder-
land leek te krijgen, bleek al spoedig reacties op te roepen. De discussies wer-
den in sterke mate be'nvloed door de resultaten van een onderzoek naar de soci-
ale  problematiek  van de ontwikkelingsgebieden. 13 Zo wordt  voor het eerst
gesteld dat regionaal economisch beleid de puur economische belangen ver te
boven gaat. Toch leidt dit nog niet, wegens gebrek aan statistisch materiaal, tot
een fundamentele (her)formulering van beleid(sdoelstellingen).14 Genoemd rap-
port kan beschouwd worden als 66n van de eerste serieuze pogingen om op be-
leidsniveau economische en niet-economische oorzaken en gevolgen van regio-
nale politiek in 66n visie te integreren. In een evaluatie van het reeds15

gevoerde beleid wordt puntsgewijs duidelijk de inconsistentie ervan aange-
toond.16 Deze interne strijdigheid lijkt uit de volgende punten:
1.  Het beleid is gericht op een snelle aanpassing van de bevolking in de ontwik-

kelingsgebieden aan de veranderde omstandigheden, maar mag geen
abrupte sociale veranderingen teweegbrengen.

2. Men streeft ernaar zoveel mogelijk traditionele waarden te behouden, maar
voert tegelijkertijd weI vargaande veranderingen door (mechanisering en in-
dustrialisatie).

3.  De centrale overheid zegt geen centralistische politiek te willen voeren, maar
voert weI terzelfder tijd grootscheepse industrialisatieplannen door in het be-
lang van de grote industriean in de Randstad.

De slotconclusies van het rapport zijn negatief. 17 De regionale politiek is zeer
ernstig tekort geschoten, de opzet van het beleid (het westen versus overig Ne-
derland) is onjuist, en het gevoerde sociale beleid heeft volledig gefaald.

In 1960 kwamen nog twee beleidsnota's uit die van betekenis zijn geweest voor
de richting van het regionale beleid. De Eerste nota over de ruimtelijke ordening
in Nederland,8 benadrukte de verweving van sociale en planologische doelein-
den in het regionale beleid. De Zevende nota inzake de industrialisatie van Neder-
land (1960) bracht weliswaar geen nieuwe beleidsvisies, maar handelde voor
een groot deel over het regionale beleid. Ontlasting van het westen door gebun-
delde regionale spreiding was de rode draad. Coordinatie van regionale maatre-

gelen zou meer aandacht krijgen, hetgeen nauwere samenwerking tussen de di-
62 verse overheden noodzakelijk maakte. De groei van de werkgelegenheid in het



westen blijkt geringer dan die van de overige regio's.'9 Hcewel de interne groei
van de werkgelegenheid in de ontwikkelingsgebieden groot was (53%), was de
bijdrage aan de nationale groei gering (circa 20%).20 De conclusie dat geen
conjuncturele oorzaken hiervoor verantwoordelijk zijn, wordt weinig beargumen-
teerd.
Hoewel in discussies nog voortdurend gerept werd over de noodzaak van inte-
grale planning, bleef een effectuering hiervan voorlopig uit. Pas in 1963 ver-
scheen de laatste industrialisatienota, waarin een evaluatie stond van de forse
economische groei van de afgelopen jaren. Het nationaal produkt was in 1963
vertweevoudigd ten opzichte van 1948, waarbij de agrarische, verwerkende en
verhandelende economie ontwikkeld was tot een volledig ge'industrialiseerde
economie met de basisindustrieOn in het westen. 'Nederland is geTndustriali-
seerd. Voor het eerst wordt in een overheidsnota expliciet geformuleerd 'dat

, 21

het regionale beleid meer dan tot dan toe, een algemeen planologisch beleid
diende te zijn, waarin plaats is voor diverse, ook niet-economische belangen'. 22
Na de periode waarin de acht industrialisatienota's een belangrijke invloed heb-
ben uitgoefend, ontstaan nieuwe problemen voor het regionale beleid. In de
Nota inzake het te voeren industriespreidingsbeleid 1965- 1968 ult 1964 wordt nog
gesteld dat de doelstelling tegengaan respectievelijk voorkomen van structurele
werkloosheid steeds meer op 6On lijn geplaatst wordt met doelstellingen als
noodzaak en spreiding van industrie in het kader van de ruimtelijk ordening en
tegengaan van de traditionele bevolkingsexpulsie in sommige gebieden. Na
1965 werd het duidelijk dat de regionale problematiek steeds complexer werd.
Zo deden zich belangrijke sectorale verschuivingen en herstructureringen voor
(textiel, mijnbouw, petrochemie) en werd de noodzaak onderkend om een plan-
matige ruimtelijke ordening te bedrijven en een adequaat sociaal beleid. De be-
leidsvisies hieromtrent zijn terug te vinden in een aantal beleidsnota's. 23 In feite
ontstaan in de tweede helft van de jaren zestig naast de 'traditionele' ontwikke-
lingsgebieden met een overwegend agrarisch of onderontwikkeld industrieel ka-
rakter de zogenaamde herstructureringsgebieden, waarbij veelal sprake was
van het geheel of gedeeltelijk wegvallen van een bepaalde sector, maar die door-
gaans een goed ontwikkelde industriGIe infrastructuur hadden. De aspecten met
betrekking tot de ruimtelijke-ordeningsproblematiek kwamen uitgebreid in een

24afzonderlijke nota aan de orde. De verstrengeling van ruimtelijke-
ordeningsaspecten en regionaal sociaal-economische aspecten werkte versluie-
rend ten aanzien van de doelstellingen van het regionale beleid. Door het uit-
brengen van een beleidsnota25 in 1969 is getracht een meer fundamentele her-
ziening van het beleid te geven. Naast sectoren die een sterke groei vertoonden
(petrochemie, elektronica), lieten enkele sectoren een stabiliteit zien en weer an-
dere werden gekenmerkt door stagnatie, afslanking en neergang (textielindustrie
en vooral de mijnbouwindustrie). Door de ruimtelijke spreiding van deze secto-
ren ontstond daarmee tevens de behoefte aan een adequaat regionaal beleid.
De ruimtelijke dimensie werd expliciet in het beleid verankerd door de toevoe-
ging van de zesde doelstelling van het sociaal-economisch beleid in 1969. 26

Het beleid wordt in deze jaren telkens met het aantreden van een nieuwe rege-
ringscoalitie aangepast aan de geldende visies. 27 Het beleid aan het eind van
de jaren zestig kwam hierop neer: in de regio's met een succesvolle industriali-
satie werd alle ruimte geboden aan het vrije spel der marktkrachten, ten aanzien          63



van de overige gebieden met een achterblijvende ontwikkeling won steeds meer
de overtuiging veld, dat een integrale planmatige opzet geboden was. In 1971
werd dan ook besloten het regionale beleid in alle regio's stop te zetten. Voor-
taan zou de aandacht geheel op de drie noordelijke provincies en Zuid-Limburg
gericht worden, waarbij integrale planning het uitgangspunt zou vormen.

3.2.4. Fase 4: 1971-1977

Ook voor deze periode kan aan de hand van enkele belangrijke beleidsnota's het
beleid gekarakteriseerd worden. De voorgenomen integrale planmatige aanpak
van de regionale problematiek kwam in 1972 tot uiting in nota's voor het noorden
van Nederland en Zuid-Limburg.28 Bij de beschrijving en evaluatie van de on-
derhavige beleidsfase komt men voorts veelal de termen 'differentiatie', 'intensi-
vering van beleid' en 'instrumentarium' tegen. Zo worden ten behoeve van het
te voeren beleid een drietal soorten gebieden onderscheiden:
1.  de ontwikkelings- en herstructureringsgebieden (Friesland, Groningen, Dren-

the en Zuid-Limburg), waarvoor (forse) investeringspremieregelingen golden,
infrastructurele werken uitgevoerd werden en overplaatsing van Rijks-
diensten enkele van de belangrijkste instrumenten zouden moeten zijn;

2. regio's waar door afremmingsmaatregelen een beperkte groei zou worden
toegestaan (het westen exclusief de kop van Noord-Holland en de Veluwe).
Hiertoe werd een nieuw beleidsinstrument geTntroduceerd; de Selectieve In-
vesteringsregeling (SIR);

3.  gebieden waar geen van genoemde maatregelen zouden gelden en die weI
tussengebieden of overgangsgebieden worden genoemd.

Een aantal ontwikkelingen op sociaal-economisch gebied en op het terrein van
de ruimtelijke ordening, die in de voorgaande beleidsperioden zich geleidelijk
aan begonnen af te tekenen, raakten in de jaren zeventig in een stroomversnel-
ling. Zo verdwenen sectoren grotendeels of geheel en verschenen nieuwkomers
met een explosieve groei.29 De congestieproblematiek in het westen maakte
duidelijk dat een snelle, efficidnte en planmatige aanpak van de ruimtelijke orde-
ning niet langer kon uitblijven. De Derde nota over de ruimteliike ordening is ook
ten aanzien van het te voeren (regionaal) sociaal-economisch beleid van beteke-
nis geweest.30 Met name in de Ori6nteringsnota zijn vele factoren en facetten
terug te vinden die later richtinggevend blijken te worden voor het te voeren be-
leid.31 Zo is het zonder twijfel duidelijk dat meerdere bouwstenen voor de eco-
nomische structuumota uit 197632 uiteindelijk in eerste aanleg sterk be'invloed
zijn door de eerste twee delen van de Derde nota over de ruimtelijke ordening.
In de Verstedeliikingsnota komt het raakvlak tussen het ruimtelijk beleid en het
regionaal-economisch en het sociaal-cultureel beleid tot uiting in een tweetal be-
leidsdoelstellingen: 33
1. het verminderen van regionale achterstanden en ongelijkheden op het ge-

bied van de sociaal-economische ontwikkeling, met name in gebieden waar
de economische groeikracht op wat langere termijn niet voldoende sterk is
om een gewenste stedelijli ontwikkeling te kunnen steunen,

2. het verminderen van regionale achterstanden en ongelijkheden op het ge-
64            bied van het regionale voorzieningenniveau.



In het naoorlogse sociaal-economisch beleid is de Nota selectieve groei een be-
langrijke nota, die geheel past in de tijd waarin er een groeiende belangstelling
bleek te bestaan voor de ruimtelijke ordeningsproblematiek en de zich steeds
sterker aandienende milieuvraagstukken. In de nota wordt een onderscheid ge-
maakt tussen het economisch structuurbeleid aan de ene kant en het facetten-
beleid aan de andere kant.34 Eerstgenoemde is in principe gericht op het berei-
ken van een situatie van volledige en volwaardige werkgelegenheid. Het
facettenbeleid dient daarbij de kaders aan te geven waarbinnen het structuurbe-
leid ontwikkeld mag worden. Met andere woorden, de facetten ruimtelijke orde-
ning, energie en grondstoffen, milieu en internationale arbeidsverdeling leggen
de kaders vast, en geven de grenzen aan waarbinnen de doelstellingen van het
economisch structuurbeleid gerealiseerd zouden moeten worden. De sterke na-
druk op de niet-economische aspecten - de zogeheten facetten - maakt de Nota
se/ectieve groei in meerdere opzichten opmerkelijk. 35 Een effectuering van de in
de nota geformuleerde uitgangspunten en beleidsvoornemens leek door de
snelle achteruitgang van de economie gefrusteerd te worden. In latere nota's zijn
de eertijds gehanteerde uitgangspunten niet meer zo expliciet terug te vinden of
sterk afgezwakt. De Nota regionaal sociaal-economisch beleid 1977-1980 luidt

dan ook, gezien de gewijzigde beleidsvoornemens, een nieuwe fase in.

3.2.5. Fase 5: 1977-1981

De inhoud van de Nota regionaal sociaal-economisch beleid 1977-1980 is een 10-

gisch vervolg op, en borduurt voor een belangrijk deel voort op, de filosofie die
in de Derde nota over de ruimtelijke ordening en de Nota selectieve groei onk
vouwd was. Daarnaast worden er ook nieuwe elementen aangedragen. Bartels
en Van Duijn36 karakteriseren deze periode met de term 'beleidsintensive ing'.
De Smidt somt de volgende vernieuwingen van het regionale beleid op:
1. De functie van het regionale beleid verbreedt zich; van stimulering en her-

structurering naar bestrijding van regionale onevenwichtigheden.
2. De noodzaak van een integrate visie op de ontwikkeling van landsdelen en

regio's wordt onderkend.
3.  De nota onderkent dat het regionaal-economisch beleid wordt verbonden met

andere aspecten van het overheidsbeleid. De regio is de werkplaats van het
facettenbeleid. 38

4.  Het instrumentarium van het regionale beleid draagt een intensiever karakter
en sluit meer aan op de differentiatie van de problematiek die zich in de on-
derscheiden regio's openbaart.

De Perspectievennota Zuid-Limburg uit 1978 en de Nota integraal structuurplan
Noorden des Lands u\t 1979 zijn de eerste beleidsnota's waarin getracht is
sociaal-economische, sociaal-culturele en ruimtelijke-ordeningsaspecten via
geTntegreerde beleidsmatige planning te realiseren. Daarmee leken de voorne-
mens uit de Nota regionaal sociaal-economisch beleid 1977-1980 een eerste aan-
zet te hebben gekregen. Deze nota's weken in meerdere opzichten af van de
voorgaande nota's: er werden concrete taakstellingen gehanteerd die uitgedrukt
werden in termen van het aantal te cre6ren arbeidsplaatsen binnen een bepaal-         65



de tijdsperiode; voorts was de beleidsvoorbereiding en -uitvoering decentraal
georganiseerd door deelname van provinciale instellingen en sub-commissies
en een uitvoerige inspraakprocedure voor de bevolking. Hoewel de voorgestelde
maatregelen een breed terrein bestrijken, is de dominantie van de werkgelegen-
heid bij de sociaal-economische doelstellingen aan geen twijfel onderhevig. Op
korte termijn werd gestreefd naar een stabilisatie van de werkloosheid en op
middellange termijn werd het wegwerken van de regionale component in de
werkloosheid haalbaar geacht. De praktijk heeft uitgewezen dat de aanvankelijk
gestelde doelen niet gehaald werden, zodat voortdurend bijstellingen en koers-
wijzigingen van het beleid noodzakelijk bleken.
De intensiteit van het regionale beleid aan het eind van de jaren zeventig bleek
onder meer uit de uitbreiding van het aantal instrumenten, de grotere financiale
budgetruimte en de groei van het aantal toepassingsgebieden.39 De relatief
korte duur van deze beleidsfase hangt grotendeels samen met het feit dat men
in die periode uitging van vierjarige beleidsperioden en beleidsnota's. Begin
1981 verscheen de nieuwe Nota regionaal sociaal-economisch beleid 1981-1985,
die in tegenstelling met de traditie een vijfjarige periode omvatte.

3.2.6. Fase 6: 1981-1986

Omdat gestreefd werd naar een synchronisatie van de beleidsperioden in Ne-
derland en de andere EG-landen enerzijds, en het parallel lopen met de tweede
fase van de Perspectievennota Zuid-Limburg en de Nota integraal structuurplan
Noorden des Lands anderzijds, werd in de Nota regionaal sociaal-economisch
beleid 1981-1985 gekozen voor een vijfjarige periode. Deze recente beleidsperio-
de staat geheel in het teken van de economische recessie. De karakterisering
'reactie op de crisis' wordt in dit verband dikwijls gehoord. De meest kenmerken-
de typering van de inhoud van genoemde nota kan met behulp van de twee
hoofddoelstellingen in beeld worden gebracht:40
1.  'Een voortzetting van het traditionele stimuleringsbeleid, gericht op zwakke

gebieden buiten het Westen des Lands, met het oog op het bereiken van een
grotere gelijkwaardigheid van regionale welvaartssituaties, met name voor
zover tot uitdrukking komend in kansen op werk en inkomen.

2.  Het realiseren van een zogenaamd "ontwikkelingsbeleid", dat in principe op
alle regio's van toepasing kan zijn, waarbij gestreefd wordt naar een zo groot
mogelijke bijdrage vanuit de regio's aan de nationale welvaartsontwikkeling.'

Op het eerste gezicht lijkt hier sprake te zijn van een geheel nieuw beleid. Welis-
waar is het tweesporig karakter van het beleid nieuw te noemen, maar de ac-
centverschuivingen en wijzigingen die bepleit worden, ontwikkelen zich langs lij-
nen van geleidelijkheid, zodat zich geen fundamentele afwijking met het
voorheen gevoerde beleid aftekent. Met de beschrijving van enkele ontwikkelin-
gen kan het (voorgestane) beleid beter getypeerd worden;
1. De relaties tussen het regionaal-economisch- en het ruimtelijke-

ordeningsbeleid enerzijds en het arbeidsmarktbeleid anderzijds, en de span-
ningsvelden tussen ruimtelijke, sociaal-economische en arbeidsmarktontwik-

66 kelingen krijgen ruim aandacht. 41



Figuur 4: IPR, regionale WIR-premies en SIR, voorgesteld in de Nota regionaal
sociaal-economisch beleid  1981 -1985.
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2. De problematiek van de verstedelijking en de grote steden wordt voor het
voetlicht gebracht.

42

3.  De decentralisatie van het beleid begint geleidelijk aan meer inhoud te krij-
gen, getuige de toenemende rol van provincies bij infrastructuurverbetering,
planning bedrijfsterreinen en de periodieke rapportages. Bij de twee
integrale-planning-regio's (het Noorden des Lands en Zuid-Limburg) is deze
decentralisatie duidelijk waarneembaar.

4.  Mede naar aanleiding van het WRR-rapport Plaats en toekomst van de Neder-
landse industrie, wordt de rol van de regio gekenschetst 'als werkplaats voor
nieuwe initiatieven'.43

5.  Gekoppeld aan de suggestie om de Bijzonder Regionale Toeslag (BRD van
de Wet op de Investeringsrekening (WIR) uit te breiden44 wordt de suggestie
gedaan om de Selectieve Investeringsrekening (SIR) af te schaffen.

De voorgestelde beleidswijzigingen en intenties komen hoofdzakelijk neer op
kleine veranderingen in intensiteit en werkingsgebied. Het instrumentarium is
nagenoeg gelijk aan de voorafgaande beleidsperiode. De belangrijkste voorge-
stelde beleidsmaatregelen en instrumenten staan samengevat in figuur 4.45

In de loop van deze beleidsperiode is het beleid door de verslechterende econo-
mische situatie onder toenemende druk komen te staan. Zo werden maatregelen
opgeschort46, doelstellingen bijgesteld47 of maatregelen en instrumenten ge-
heel herzien.48 Van een fundamentele andere aanpak van de regionale econo-
mische problematiek kan echter volstrekt niet worden gesproken.

3.2.7. Fase 7: 1986-1990

De beleidsvoornemens voor het regionale beleid in de komende jaren zijn vast-
gelegd in de jongste regionale nota. 49 Het hierin uiteengezette toekomstbeeld
voor het (te voeren) regionale beleid vraagt een meer uitgebreide bespreking. Al-
lereerst volgt een globale bespreking van de inhoud van genoemde nota. Vol-
gens de nota zal het regionale beleid een wezenlijk onderdeel blijven vormen
van het nationale sociaal-economisch beleid. Dit nationale beleid is geent op
drie sporen:

1. terugdringen van het financieringstekort,
2. herstel van de marktsector,
3. werkloosheidsbestrijding.

Het regionale beleid zou op een soortgelijke leest moeten worden geschoeid. De
bevordering van het economisch herstel en de revitalisering van de marktsector
staan centraal. Doordat tegelijkertild het terugdringen van het financieringstekort
een hoge prioriteit krijgt toegemeten, wordt de budgettaire ruimte voor het beleid
fors gereduceerd. Tot en met 1990 zal er een structurele vermindering van de
middelen voor het regionaal sociaal-economisch beleid tot stand moeten komen
van 92 miljoen gulden  per jaar. 50 Voorts worden de investeringspremieregelin-

68 gen aangepast om binnen de beschikbare financiale ramingen te kunnen blij-



ven. Het nationale regionale beleid blijft gebaseerd op overwegingen van recht-
vaardigheid en doelmatigheid. Met het oog op de massale werkloosheid en de
te voeren bezuinigingspolitiek moet een heroriantatie en heroverweging van de
regionale politiek doorgevoerd worden. Het volgende uitgangspunt staat hierbij
centraal: een gunstige regionale ontwikkeling heeft alleen slagingskans als deze
geent wordt op de krachten van het herstel van de nationale economie. Met an-
dere woorden, het is van wezenlijk belarp dat het regionaal beleid de versterking
van de marktsector mede ondersteunt.

Figuur 5: Regionale overzichtskaart betrekking hebbende op de periode vanaf
1 januari 1986.
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De regionale ontwikkelingen en de regionale dynamiek, die gerelateerd kunnen
worden aan begrippen als groeikracht, innovatief potentieel en weerstandsver-
mogen, worden bepaald door de produktiestructuur, het produktiemilieu en het
zelforganiserend vermogen van een regio. Eerstgenoemde heeft betrekking op
de aard, samenstelling en kwaliteit van de bestaande bedrijvigheid. Het produk-
tiemilieu kan worden omschreven als de externe omgeving waarin het econo-
misch proces gesitueerd is, waarbij elementen als fysieke infrastructuur, een ge-
kwalificeerde arbeidsmarkt, een adequate kennis- en communicatie-
infrastructuur, het woonmilieu en het niveau van dienstverlening een rol spelen.
Het zelforganiserend vermogen van een regio impliceert het cre&ren van contac-
ten, samenwerkingsverbanden en het coardineren van de potenties aan kennis,
kunde en creativiteit in een regio. Een adequaat zelforganiserend vermogen kan
resulteren in synergetische effecten waardoor een symbiose kan ontstaan, met
andere woorden de resultaten van de samenwerkingsverbanden kunnen dan
groter zijn dan de som der delen. Figuur 5 brengt de toekomstige beleids-
voornemens in kaart.

Vatten we de recente regionale nota samen dan komen de beleidsvoornemens
neer op een handhaving van de eerder geformuleerde doelstellingen doelmatig-
heid en gelijkwaardigheid.52 Het beleid blijft aandacht besteden aan de meest
zwakke regio's, in het bijzonder aan het noorden en Zuid-Limburg. De verster-
king van de marktsector moet ook op regionaal niveau geeffectueerd worden
door primair uit te gaan van de eigen mogelijkheden van de regio. Hierbij komt
een zware taak te liggen bij het organiserend vermogen van regio's.53 In dit
verband wordt er voorts op gewezen dat naast het centraal stellen van de markt-
sector '...de actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de activering in de
regio actueel is' en 'Zoals geldt voor het sociaal-economisch beleid in het alge-
meen is ook voor het regionale beleid het uitgangspunt dat maatregelen en pro-
jecten zoveel mogelijk gericht moeten zijn op vernieuwing.' 54 De beleidsvoorne-
mens in de nota dragen in hoge mate het stempel van het stringente doorvoeren
van de bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Het regionale instrumentarium
wordt immers financieel afgebouwd en tevens geografisch gereduceerd. Hier
staat tegenover dat de ontwikkelingen van het eigen potentieel, het organiserend
vermogen van regio's en het uitbuiten van de technologische mogelijkheden
door innovatieve activiteiten, zeer sterk op de voorgrond komen te staan. Met an-
dere woorden, voor de toekomstige regionale ontwikkeling zal een belangrijke
initiarende, actieve, creatieve en coardinerende rol van de regio zelf noodzakelijk
zij n.
Juist met betrekking tot dit punt treedt de zwakte van de nota heel sterk aan het
licht. Het ontbreekt aan een duidelijke ondersteuning van het te voeren beleid
door de regio's in de bovenomschreven richting. Niet alleen wordt geen finan-
cieel kader geboden, ook wordt te weinig of geen aandacht besteed aan de wijze
waarop de regio's kunnen rekenen op een ondersteuning of verbetering van het
organiserend vermogen, en het ontwikkelen van innovatieve activiteiten. In feite
komt het er in hoge mate op neer dat de regio's eigen problemen met een eigen
aanpak en met zelf gegenereerde middelen moeten zien op te lossen.55 Lokale
initiatieven kunnen worden bestempeld als pogingen vanuit de lokale c.q regio-
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sluiten zo beschouwd goed aan op de jongste beleidsvoornemens. Een theoreti-
sche en empirische onderbouwing komt verderop ter sprake.

3.3. Kanttekening

Bovenstaande beschrijving van het tot op heden gevoerde regionale beleid en
de nieuwe beleidsvoornemens, laat aan de hand van de (arbitrair) gekozen fase-
ring zien dat er in het verleden vele aanpassingen, wijzigingen en diversificaties
van het beleid hebben plaatsgevonden. In feite moeten we spreken van accent-
verschillen want de beleidsaanpassingen zijn niet revolutionair te noemen maar
eerder marginaal. In de volgende paragraaf gaan we na in hoeverre de lagere
overheden een regionaal sociaal-economisch beleid hebben kunnen voeren.

3.4. Het regionale beleid van de lagere overheden

Hierboven hebben we uitsluitend aandacht besteed aan het regionale sociaal-
economisch beleid, zoals dat door de Rijksoverheid gevoerd wordt. In deze para-
graaf zal aandacht besteed worden aan de mogelijkheden van de lagere overhe-
den om een sociaal-economisch beleid te voeren. We maken daarbij een twee-
deling: enerzijds het beleid gericht op de bevordering van de werkgelegenheid
en anderzijds het beleid ter bestrijding van de werkloosheid. Voorts hanteren we
het gebruikelijke onderscheid tussen provincies en gemeenten. Aan de hand
van een korte beschrijving en karakterisering zal duidelijk gemaakt worden op
welke wijze de hogere overheden in staat zijn (geweest) een rol te spelen in het
voeren van een eigen beleid.

3.4.1. Provincies

De provinciale betrokkenheid bij het beleid van de Rijksoverheid komt onder an-
dere tot uiting bij de advisering over de Selectieve Investeringsregeling, de In-
vesteringpremieregeling en het beleid inzake de Perspectievennota voor Zuid-
Limburg en de  Nota integraal  structuurplan  Noorden des Lands. Ookbijde zoge-
heten 'Periodieke Rapportage'56, die in 1977 is opgezet, spelen de provincies
een rol door het crearen van een kader voor het eigen (provinciale) beleid als
ook voor het toezicht houden op het beleid van de lagere overheden. De afstem-
ming van het provinciale beleid ter bevordering van de werkgelegenheid op het
beleid van de lagere overheden wordt ook nagestreefd via het ruimtelijke-
ordeningsbeleid en het toezicht op de gemeentefinancien. De geringe ruimte
voor het provinciale beleid is door een lichte mate van decentralisatie van het
voorwaardenscheppend beleid enigszins verruimd. Toch moet vastgesteld wor-
den dat de bevoegdheden van de provincies om de werkgelegenheid te bevorde-
ren voornamelijk op het terrein van de ruimtelijke ordening en het grondbeleid
liggen. De rol van de provincie bij het beleid gericht op bestrijding ian de werk-
loosheid is erg marginaal en staat geheel in de schaduw van de dominante posi-
tie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.                           71



3.4.2. Gemeenten

Gemeenten kunnen via het ruimtelijk beleid trachten gunstige voorwaarden te
scheppen ten behoeve van het bedrijfsleven. Zo kan via het bestemmingsplan
een ruim en gevarieerd aanbod van bedrijfsterreinen gecreaerd worden. Naast
de aanleg van deze terreinen is ook de ontsluiting ervan een primaire gemeente-
lijke verantwoordelijkheid. De indirecte be'invloeding van de werkgelegenheid
kan voorts nog gei#ffectueerd worden door het bepalen van de grondprijzen via
het beleid.
Daarnaast kan de lokale overheid een eigen acquisitiebeleid voeren en een ac-
tief beleid ontwikkelen door bouw en/of exploitatie van fabriekshallen en gebou-
wen. Ten slotte kan de gemeentelijke overheid bepaalde financiale faciliteiten
onder toezicht van de Provincie voor het bedrijfsleven beschikbaar stellen. De
laaiste tild valt er een opmerkelijke activiteit van gemeentelijke autoriteiten te
zien in deze richting.
Veel gemeenten zijn de laatste jaren activiteiten gaan ontwikkelen die gericht zijn
op werklozen.57 Daarbij valt op dat steeds meer faciliteiten ter beschikking wor-
den gesteld om allerlei projecten te kunnen realiseren om de terugkeer naar de
reguliere arbeidsmarkt te bevorderen.
Vatten we de mogelijkheden van de lokale overheden kort samen, dan resulteert
het volgende beeld: bij het arbeidsvoorzieningsbeleid is sprake van een strikte
rolverdeling tussen de invloedrijke Rijksoverheid (Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid) en de relatief ondergeschikte positie van de lagere overhe-
den. Ook wat het beleid ter bevordering van de werkgelegenheid betreft is er
sprake van zo'n rolverdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hoe-
weI die verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden hier wat genuan-
ceerder is kan toch gesteld worden dat de invloed van de lagere overheden nau-
welijks merkbaar is op het beleid, dat hoofdzakelijk via het Ministerie van
Economische Zaken gestalte krijgt

3.4.3. Regionale ontwikkelingmaatschappijen

Toen in de jaren zeventig de eerste verschijnselen van de economische recessie
zich begonnen te manifesteren, werden in de diverse regio's in ons land pogin-
gen in het werk gesteld om door het oprichten van regionale ontwikkelingsmaat-
schappijen (ROM) een nieuw beleidsinstrument te introduceren.58 Hoewel de
diverse ROM's verschillende organisatiestructuren, doelstellingen en werkwij-
zen hebben, heeft een onderzoek naar het imago de volgende algemene conclu-
sie opgeleverd: 'Zowel de NOM als de andere ontwikkelingsmaatschappijen
worden gezien als een nuttig instrument in het kader van de stimulering van het
bedrijfsleven. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn in het maatschap-
pelijke bestel algemeen aanvaard. De regionale opzet wordt gewaardeerd. De
ROM's hebben een beter inzicht in de regionale en lokale problemen en moge-
lijkheden dan het Ministerie van Economische Zaken. ,59

Met deze weI erg positief luidende conclusie van genoemd onderzoek kunnen
wij het slechts ten dele eens zijn. Zonder twijfel hebben de ROM's positieve ef-

72 fecten bewerkstelligd. In feite kunnen de ROM's beschouwd worden als een po-



ging om een nieuw instrument te creeren. Een groot probleem van deze ROM's
vormt de rigide, hiararchische en bureaucratische organisatie en structurering.
Dit bezwaar treedt ook heel duidelijk aan het licht als we moeten vaststellen dat
de ROM's een uitermate bescheiden rol spelen bij de vele lokale initiatieven in
ons land.60 Zo blijkt uit een onderzoek in de regio Twente, dat de werkwijze van
de ontwikkelingsmaatschappij een te hoge drempel vormt voor de lokale initiatie-
ven om tot intensieve samenwerking le komen. 61

Al eerder wezen we op het feit dat lagere overheden - en in het bijzonder ge-
meenten - in toenemende mate op eigen initiatief een actieve rol gaan spelen
bij het sociaal-economisch beleid, al of niet in samenwerking met andere maat-
schappelijke actoren. De veelheid aan lokaal ge&ntameerde activiteiten vatten
we samen onder de term 'lokale initiatieven'. In hoofdstuk 5 wordt dit nieuwe fe-
nomeen expliciet aan de orde gesteld.
In hetzelfde hoofdstuk word ook een poging ondernomen om via het verschijnsel
lokale initiatieven te komen tot een kader van waaruit een sociaal-economisch
ontwikkelingsconcept gecreeerd kan worden.
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Nederland 22,8% , West-Nederland 6%. De absolute groei was in alle delen ongeveer
gelijk. Zevende nota inzake de industrialisatie van Nederland, Den Haag, 1960, p. 12.

20.  Idem, p. 13.
21.       Achtste  nota  inzake  de  industrialisatie  van   Nederland, Den Haag, 1963, p. 65.
22.  Idem, p. 81.
23.   Zie bijv. Nota inzake groei en structuur van onze economie, Den Haag, 1966, de drie

zogeheten Mijnnota's: 18 Nota (1965, Den Uyl), 2e Nota (1969, De Block), 3e Nota
(1972, Langman) en de Nota inzake het te voeren industriespreidingsbeleid 1965-1968,
Den Haag, 1964.

24.   Tweede nota inzake de ruimtehike ordening, Den Haag, 1966.
25.   Nota inzake de sociaal-economische aspecten van het in de jaren 1969 Um 1972 te

voeren regionale be/eid, Den Haag, 1968.
26.  In het SER-advies inzake de sectorstructuurpolitiek uit 1969 werd de doelstelling

'Een verantwoorde ruimtelijke ordening' toegevoegd aan de vijf algemeen erkende
doelstellingen.

2Z   Zo opteerde het kabinet-Cats voor een toenemende specificiteit van het beleid per
type regio. Tijdens het kabinet-De Jong kreeg het voorwaardenscheppende, conjunc-
tuurgerichte, marktconforme sociaal-economisch beleid weer de nadruk. R van
Hoogstraten, De ontwikkeling van het regionaal beleid in Nederland  1949-1977, p. 214.

28. Nota herstructurering Zuid-Limburg 1972, Den Haag, 1972, en Nota Noorden des
Lands 1972, Den Haag, 1972.

29.    De meest markante voorbeelden zijn de totale afbouw en sluiting van de mijnbouwin-
dustrie in minder dan tien jaar tijd en de overweldigende groei van de petrochemie,
de elektronica, informatica en bio-chemie.

30. Deze Derde nota over de ruimte/Oke ordening in Neder/and is uitgebracht in drie delen,
hetgeen tevens illustreert hoe complex de ruimtelijke problematiek inmiddels geacht
werd. Deel 1: Orianteringsnota, 1973; deel 2: Verstede/#kingsnota, 1976 deel 3: Nota
landeliike gebieden, 1977.

31. Zie Derde nota over de ruimtelijke ordening in Nederland, deel 1: Orionteringsnota,
74             Den Haag, 1973, p. 18 e.v.



32. Selectieve groei, economische structuumota, Den Haag, 1976.
33.       Derde nota overde ruimtellike ordening  in  Nederland,dee\2:  Verstedelijkingsnota,  Den

Haag, 1976, p. 127 e.v.
34.  Idem noot 32, p. 10.
35.    Zo is het uitgangspunt 'ecologische inpasbaarheid van·economisch handelen' in mi-

lieukringen overwegend positief ontvangen.
36.      C RA. Bartels  en  J.J. van Duijn, Regionaa/-economisch be/eid in Neder/and, Assen

1981, p. 102.
3Z   M. de Smidt, 'Ruimtelijke spreiding en regionale ontwikkeling', in: Ruimtelijk beleid

in Neder/and, Bussum, 1978, p. 22 e.v.
38. Hieruit blijkt duidelijk dat de Nota regionaa/ sociaa/-economisch be/eid 1977-1980 een

nadere uitwerking trachtte te geven van een van de belangrijkste doelstellingen van
de Nota selectieve groei.

39. Enkele voorbeelden: de subsidiaring van infrastructuurverbetering werd uitgebreid;
de IPR-regeling werd gewijzigd; een nieuwe verplaatsingsregeling bedrijven werd
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40. Nota regionaa/ sociaa/-economisch be/eid 1981-1985, Den Haag, 1981, p. 76 e.v.
41.       Idem,  par.  3.2.3.,  p.  79  e.v.
42.  Idem, p. 161 e.v.
43.  WRR-rapport no. 18: Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie, Den Haag,

1980, p. 99 e.v. In de Nota regionaa/ sociaa/-economisch be/eid 1977-1980 wordt de
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44.   De Bijzonder Regionale Toeslag zou dan moeten gelden voor het gehele noorden,
Zuid-Limburg, Nijmegen en Twente.

45. Figuur ontleend aan CRA. Bartels en J.J. van Duijn, a.w., p. 112. Oorspronkelijke
kaart uit Nom regionaa/ sociaa/-economisch be/eid 1981-1985,  Den Haag,  1981,  p.  211.

46.   In 1983 werd de BRT opgeschort.
4Z   Vergelijk de taakstellingen m.b.t. de spreiding van de Rijksdiensten.
48.  Bijvoorbeeld de individuele steunverlening aan bedrijven.
49. Nota regionaa/ sociaa/-economisch be/eid 1986-1990, Den Haag, 1985.
50.  Idem, p. 5.
51.  Idem, p. 6.
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53.  Idem noot 49, p. 8.
54.  Idem, p. 14.
55.    L.H. Klaassen heeft een bespreking van de Nota regionaal sociaal-economisch beleid

1986-1990 de titel meegegeven 'Een requiem voor de regionale politiek?', in: ESB,
30-10-1985, p. 1073.
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het Limburgse Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF) in 1977 de Overijs-
selse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM), in 1978 de Gelderse Ontwikkelingsmaat-
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59.    Twiinstra Gudde NV, Verstag over de resultaten van een onderzoek naar het imago van
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1984, p. 41.

60.  Zie M.L. Verhoef-Sleeuwenhoek, Atlas van lokale initiatieven in Nederland 1985/86,
Lelystad, 1985, p. 11.

61.    L.H.J. \Ierhoef, Economische ontwikkeling door samenwerking op plaatselijk niveau
het voorbee/d Twente, Lelystad, 1985.
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4. (Regionaal) sociaal-economische theorievorming

4.1. Inleiding

In hoofdstuk 3 stelden we dat de economische ontwikkeling van ons land geen
evenwichtig en gelijkmatig beeld vertoont. Zowel in tijd als in ruimte gemeten laat
de sociaal-economische ontwikkeling grote differentiaties zien. Vanuit de econo-
mische wetenschappen zijn veel theoretische en empirische pogingen onderno-
men om tot een analyse en verklaring van deze verschijnselen te komen. Het
overgrote deel van de ontwikkelde theorieOn is op een macro-economische leest
geschoeid. Het aldus ontwikkelde spectrum aan theoriean is niet alleen breed
maar ook bijzonder sterk gevarieerd. Zo kennen we de groeitheoriedn, de
conjunctuur- en structuurtheorieOn, monetaire theoriean, de theorie van het al-
gemene evenwicht, de welvaartseconomie  en vele andere:  De  theoriean  die
zich bezighouden met verstoringen van de economische ontwikkeling in de tijd
kennen een relatief lange historie. 2 Dit in tegenstelling tot de ruimtelijk-
economische of regionaal-economische theorievorming, die een veel recentere
geschiedenis kent. Hoewel de regionaal-economische theorievorming binnen de
economische wetenschappen als een jonge tak kan worden aangemerkt, is de
ontwikkeling gedurende de laatste decennia van deze specialisatie indrukwek-
kend te noemen. Minder imponerend is volgens Von Bbventer de bijdrage die
deze wetenschap geleverd heeft aan ondersteuning van het beleid en de be-
leidsmakers. Hij stelt het aldus3: 'There has been a lot of policy making or plan-
ning without explicit theory, in many cases even planning without facts, or on the
basis of incomplete theory and even of more or less overt ideology. The general
feeling is that there is not enough operational theory available for the task.' Bar-
tels en Van Duijn4 komen tot de conclusie, dat het Nederlandse beleid zowel
steunt op neoklassieke theoriean en de groeipooltheorie als op vraagtheoriean.
Voorts stellen zij vast dat de vraag op welke theorie het Nederlandse beleid nu
gebaseerd is, feitelijk niet eenduidig beantwoord kan worden. Richardson beant-
woordt de vraag of de regionale groeitheorie ook beleidsimplicaties heeft als
volgts: 'The answer must be yes since a dominant factor in the argument to de-
velop new and reject existing models was the desire to make regional growth the-
ory more relevant to policymakers. However, it would be dangerous and mislea-
ding to jump directly from theory to policy. Although the theory suggests
particular kinds of policy strategy, we must be careful about drawing universal
policy prescriptions from components of the model.' Siebert stelt dat regionaal-
economische groeitheorie twee fundamentele dimensies moet bevatten, te we-
ten tijd en ruimte. De macro-economische groeimodellen missen de ruimtelijke
dimensie, terwijl de regionale theorie te weinig aandacht heeft voor het dynami-
sche aspect. 6 Een integratie van de ruimtelijke dimensie en het dynamisch as-
pect in de regionaal economische groeitheorie is noodzakelijk, zeker als we re-
kening houden met mogelijke beleidsimplicaties. Isard, a6n van de eerste     77



economen die expliciet de ruimtelijke factor in zijn analyses betrok, stelde het
zeer scherp: 'Growth theory formulated its models for a wonderland of no spatial
dimension'.7 In veel theoretische bijdragen is dan ook expliciet de wens te vin-
den om te komen tot een realistische of beleidsrelevante aanpak. In het
standaard-werk van Myrdal staat dit streven al expliciet vermeld.8 Veel literatuur
over regionaal-economische groei bevat naast theoretische aspecten een prakti-
sche invalshoek, te weten,een behandeling van planning- en beleidsvraagstuk-
ken.9
Hieronder zullen we eerst een groot aantal regionaal-economische theoriean in
hoofdlijnen weergeven. Vervolgens zullen we op basis van pragmatische argu-
menten een selectie maken. In dat verband zal ook nader worden stilgestaan bij
het begrip 'regionale ongelijkheid' en zal gepoogd worden diverse theoriean in
de historische context van de samenlevingsvorm le plaatsen. Daarna komt de
crisis in de regionale theorievorming centraal te staan. De behandeling van de
crisis in de theorievorming moet de basis bieden voor en een aanzet vormen tot
een nieuwe regionaal-economische ontwikkelingstheorie. Teneinde hiervoor een
adequaat kader te crearen wordt nog eens expliciet de koppeling gelegd tussen
het gevoerde beleid en de (bestaande) theoriean.

4.2. Regionaal-economische theorievorming in hoofdlijnen

We hebben reeds vermeld dat in nagenoeg alle macro-economische groeitheo-
riean de ruimtelijke dimensie van de economische groei ontbreekt. De immense
stroom literatuur over economische groei en ontwikkeling die de laatste decen-
nia is gepubliceerd, heeft een zwaar accent op een modelmatige macro-
economische probleembenadering zonder explicitering van de ruimtelijke di-
mensie. De werken van Harrod, Domar, Kaldor, Pasinetti, Robinson, Solow en
vele anderen bevestigen deze stelling. lo loch staat onomstotelijk vast dat eco-
nomische groei zich ruimtelijk gedifferentieerd manifesteert, met andere woor-
den, economische groei en de ruimtelijke structuur bei'nvloeden elkaar weder-
zijds en die beinvloeding krijgt als zodanig ook haar neerslag. De behoefte aan
ruimtelijke of regionaal-economische theorievorming treedt daardoor dan ook
sterk naar voren. Gedurende de eerste decennia van deze eeuw was de be-
langstelling van economen voor de regionale groei- en ontwikkelingsproblema-
tiek uiterst gering en in ieder geval slechts een bescheiden afgeleide van de
macro-economische aandacht voor groei. De regionaal-economische ontwikke-
lingstheoriean kennen dus een veel kortere historie. De publikaties van Ohlin 11

en Christaller,2 in het begin van de jaren dertig kunnen beschouwd worden als
de eerste economische onderzoeken.waarbij de ruimtelijke invalshoek een fun-
damentele rol speelde. Voordien speelde het ruimtelijke aspect uitsluitend een
rol bij de vestigingsplaatstheoriean. De eerste aanzet tot een theoretische relatie
tussen economische ontwikkeling en de ruimte is gedaan door Von ThOnen. 13

Aan het eind van de vorige eeuw zijn in deze richting nog enkele andere theo-
riean  epubliceerd. De geometrische lokatietheoriean van Launhardt 14 en
Weber 5 kunnen beschouwd worden als de eerste meer systematische bijdra-
gen aan de theorievorming waarbij expliciet de relatie tussen economische ont-
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ruimtelijk-economische vraagstukken en regionaal-economische problemen
sterk toegenomen. Hoewel er in deze jaren belangrijke en invloedrijke bijdragen
tot stand zijn gekomen kunnen we eigenlijk niet of nog nauwelijks spreken van
een gedegen consistentie en een systematische wetenschappelijk methodolo-
gie. Er is te veel sprake van een ad hoc benadering gericht op concrete economi-
sche problemen die zich in een aantal regio's manifesteerden. Eerst halverwege
de jaren vijftig 16 komt een meer systematisch ontwikkelde fundamentele regio-
nale groeitheorie geleidelijk aan uit de verf. De publikatie van Myrdal - Economic
Theory and Underdeve/oped Regions (1957) - is van doorslaggevende betekenis
geweest voor de daaropvolgende ontwikkelingen rond de regionale groeitheo-
rieen.

Om een overzicht te geven van de regionaal-economische theorievorming kan
men meerdere wegen bewandelen. Lambooy17 schetst enkele ontwikkelingslij-
nen van de regionale economie door achtereenvolgens de grondrentetheorie
van Von ThOnen, de factor ruimte bij de Historische School, de geometrische lo-
katietheorie van Weber en de 'Landeconomists' in de USA te behandelen. El-
ders worden door hem aspecten van de moderne lokatietheorie uit de doeken
gedaan en krijgt de regionale ontwikkelingstheorie een expliciete bespreking.

18

Een ander, meer uitgebreid overzicht vinden we in een studierapport van de
Rijksplanologische Dienst. 19 Ook deze beschrijving is niet volledig maar biedt
goede aangrijpingspunten. Gestart wordt vanuit een grove tweedeling. Bij de
ene benadering worden de eigenschappen van bedrijven en bedrijfstakken als
uitgangspunten genomen, terwill bij de andere de karakteristieken van regio's
als criterium worden genomen. De bedrijfs(tak)-gerichte benadering wordt ver-
volgens gedifferentieerd naar een zestal richtingen. De theorietbn waarbij de
regio-ingang uitgangspunt is, kunnen worden uitgesplitst naar een zevental stro-
mingen, waarvan enkele nog weer verder kunnen worden uitgesplitst. Hieronder
volgt een beknopt gedifferentieerd overzicht van de theoriean die binnen de ge-
schetste tweedeling onderscheiden kunnen worden.
1. theoriean vanuit de bedrijfs(tak)invalshoek. Met behulp van dit uit-

gangspunt kunnen de volgende benaderingen worden onderscheiden:
la. De lokatietheoriean.

lb. Complex studies.
lc. Startende ondernemingen.
ld. Innovatiegeneigdheid van bedrijven.
1 e. Perspectiefvolle activiteiten.
lf. Impact studies.
2. Theoriean waarbij de regio-invalshoek centraal staat. De volgende bena-

deringen en differentiaties kunnen worden onderscheiden.
2a. Theoriean gebaseerd op vraag- en aanbodfactoren.
2a.1. De (neo)klassieke groeitheorie.
2a.2. De exportbasistheorie.
2a.3. De regionale ontwikkelingspotentieelbenadering.
2b. Theoriean gebaseerd op de economische structuur
2c. Theoriean gebaseerd op de factor afstand.

2d. Theoriean gebaseerd op agglomeratiefactoren.
2d.1. De groeipooltheorie.                                                           79



2d.2. De theorie van de cumulatieve causatie
2e.1. Theoriean gebaseerd op onevenwichtigheid.
2e.2. Theoriean gebaseerd op politiek-economische factoren.
2f. Theoriean gebaseerd op ontwikkelingsfasen.
2f.1. De theorie van de produktcyclus.
2f.2. De theorie van de regionale dynamiek.

Bij deze indeling zullen we wat langer stilstaan en er enkele kanttekeningen bij
plaatsen. Enkele van de zojuist genoemde theoriean komen verderop meer ex-
pliciet en uitgebreid aan de orde.

ad. la. lokatietheoriean hebben een hele evolutie doorgemaakt. De van de neo-
klassieke micro-economische theorie afgeleide klassieke lokatietheoriean ne-
men als uitgangspunt de ondernemer als homo economicus, met andere woor-
den, het strikt rationeel handelend individu. Via het rationele handelen wordt de
vestigingsplaats gekozen op basis van minimale transportkosten (Von ThOnen,
Launhardt, Weber), op grond van maximale opbrengsten (Hotelling, Christaller)
of door het streven naar maximale winst (Lasch). Bij de moderne lokatietheo-

riean is deze benaderin  voor
een belangrijk deel verlaten en is er sprake van

een ruimer perspectief.2  De vestigingskeuze komt tot stand op basis van onze-
kerheid en een niet volledig beeld van de werkelijkheid en hangt onder meer af
van de wijze waarop de besluitvormer informatie verwerft en verwerkt. Een ander
belangrijk verschil is dat de moderne theoriean zich vooral richten op bedrijven
als meervoudige eenheden waarbij de functionele organisatie een rol speelt. Ten
slotte is opvallend dat de moderne theorievorming relatief veel aandacht
besteedt aan institutionele aspecten, de fysieke omgeving en onderlinge relaties
tussen bedrijven. Deze toegenomen belangstelling voor relaties tussen bedrij-
ven heeft geleid lot de zgn. complex-studies.

ad. lb. De onderlinge verwevenheid van economische activiteiten staat bij
complex-studies centraal. Daarbij wordt op het functioneren van het systeem als
geheel en de verschillende elementen daarin een zwaar accent gelegd.21 De
analyses blijven niet beperkt tot de activiteiten binnen een bedrijfstak maar strek-
ken zich ook daarbuiten uit. Complexvorming kan van grote betekenis zijn voor
de ontwikkelingsmogelijkheden van de ertoe behorende bedrijvigheid en/of de
betrokken regio. Voor het beleid zijn complexen dan ook van groot belang, het-
geen nog zal blijken bij de bespreking van de groeipooltheorie. Zowel de lokatie-
theoriean als de complex studies hebben een overwegend theoretisch karakter.
Bij de hierna te bespreken varianten krijgt de empirische benadering een groter
gewicht.

ad. lc. De belangstelling voor het midden- en kleinbedrijf in het algemeen en
startende ondernemingen in het bijzonder kan de laatste jaren bijzonder groot
worden genoemd, zeker in het kader van de werkgelegenheidsontwikkeling en
de versterking van de regionaal-economische structuren. Eerstgenoemde ont-
wikkeling is afhankelijk van een aantal processen, zoals de groei en inkrimping
van bedrijven, immigratie en het aantal oprichtingen en opheffingen. Bij de ver-

80           sterking van de regionale structwur komen factoren als de innovatiepotentie, de



efficiency en de flexibiliteit aan de orde. In de literatuur wordt tegenstrijdig geoor-
deeld over de werkgelegenheidscreatie van het (nieuwe) midden- en kleinbe-
drijf. 22 De ruimtelijke verschillen in oprichtingspercentage kunnen voor een
deel worden verklaard vanuit de centrum-periferie-gedachte en hangen voorts
samen met de bedrijfstakkenstructuur en de groottestructuur. 23 Bij de nieuw op-
gerichte bedrijven spelen in het bijzonder de innovatiebedrijven een wezenlijke
r0 24  vooral vanwege de vermeende economische groeipotenties en de regio-
nale implicaties en uitstraling hiervan.

ad. ld. Sinds enkele jaren is het aspect innovatie expliciet aan de orde gesteld
bij het verbeteren van de sociaal-economische ontwikkeling.25 De innovatiege-
neigdheid van bedrijven is onder andere nauw verbonden met de ontvankelijk-
heid voor en de toegankelijkheid van adequate en relevante informatie. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat diffusie van kennis en informatie een essentieel
onderdeel vormt van het innovatieproces. De ontwikkelingsmogelijkheden van
regio's kunnen in direct verband gezien worden met de kansen van bedrijven om
te participeren in innovatie- en diffusieprocessen. Niet alleen bedrijfsinterne fac-
toren spelen mee (zoals organisatiestructuur, ondernemingsgrootte), maar ook
bedrijfsexterne factoren die tot uiting komen in de produktiestructuur en het pro-
duktiemilieu.26 Vaak is nieuwe, innovatieve bedrijvigheid de resultante van zgn.
spin-offs. 27 De noodzakelijke kennis, informatie, ervaring en kunde is daarbij
veelal ontleend aan de mogelijkheden voor onderzoek en ontwikkelingsactivitei-
ten die bij de grotere bedrijven doorgaans in ruime mate voorhanden zijn.
De mogelijkheden om innovatieve activiteiten regionaal te entameren, hangen
onder meer ook af van de aanwezigheid en beschikbaarheid van informatie- en
kenniscentra, de kwalitatieve opbouw en samenstelling van de arbeidsmarkt, al-
lerlei infrastructurele voorzieningen en bepaalde institutionele randvoorwaar-
den.28 De dichter bevolkte urbane regio's bieden in dit opzicht vaak een goede
voedingsbodem voor innovatieve activiteiten. Behalve innovatieve activiteiten
kunnen ook andere activiteiten onderscheiden worden die perspectiefvol ge-
noemd kunnen worden.

ad. le. De mate waarin perspectiefvolle, kansrijke activiteiten in een regio voor-
komen, bepaalt voor een niet gering deel de ontwikkelingsmogelijkheden van
dat gebied. Het functioneren en de feitelijke ontplooiing van deze activiteiten is
weer mede afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde (rand)voorwaarden
die per activiteit en per regio kunnen verschillen. Het is noodzakelijk om per re-
gio lot een signalering van kansrijke economische activiteiten te komen.29 Er
zijn diverse nationale en internationale rapporten samengesteld over deze pro-
blematiek. In ons land hebben de rapporten van de Commissie Wagner  en de
zgn. ERBO-enqu0te31 de nodige aandacht getrokken.
Bij eerstgenoemde is sprake van een min of meer theoretische selectie via een
getrapte methode, waarbij de keuzecriteria in drie stappen worden aange-
scherpt. In de eerste fase worden veertien hoofdaandachtsgebieden geselec-
teerd door uit te gaan van de bestaande bedrijvigheid en de aanwezigheid van
een thuismarkt en bestaande kennis, know-how en expertise. Vervolgens wor-
den meer dan vijftig activiteitenvelden onderscheiden op basis van markt-
perspectief, toegevoegde waarde, bijdrage aan de betalingsbalans, internationa-           81



le concurrentiepositie en trends in technologische ontwikkeling. Deze activi-
teitenvelden kunnen ten slotte weer worden opgedeeld in projecten.
Bij de benadering van de ERBO-enquate is eerder sprake van een empirisch on-
derzoek naar de waarde van de theoretisch geselecteerde kansrijke activiteiten.
Analyses van kansrijke bedrijvigheid vertoonden in overgrote meerderheid een
sterkere positieve ontwikkeling van de omzet, de investeringen en de export dan
de niet-kansrijke bedrijvigheid.
In de internationale literatuur zien we dat de selectie van perspectiefvolle activi-
teiten gebaseerd is op de groeicijfers in het verleden 32, de snelle groeiverwach-
tigen in de toekomst33 of een uitvoerige enqu&le onder grote ondernemingen.34
Het feit dat in een bepaald land een activiteit als kansrijk wordt gekarakteriseerd,
hoeft geenszins te betekenen dat dezelfde bedrijvigheid in een ander land een
soortgelijke kwalificatie kan meekrijgen.

ad. lf. De neerslag, invloed en consequenties van economische activiteiten op
de regio worden expliciet aan de orde gesteld in de impact-studie. Bij deze bena-
dering gaat het meestal om een schatting of voorspelling van lokale of regionale
multiplier-effecten. In veel gevallen is er sprake van inkrimping of beaindiging
dan weI oprichting van een nieuwe (grootschalige) economische activiteit, zoals
de realisatie van infrastructurele werken, de afbouw of het faillissement van een
grote onderneming.35 Omdat de impact-benadering nauwelijks een verklarend
karakter heeft, is er slechts in beperkte mate sprake van het leveren van een bij-
drage aan het vaststellen van de ontwikkelingsmogelijkheden van regio's.

Tot zover het overzicht van de theoriean met een bedrijfs- of bedrijfstakken ge-
richte benadering. Hierna gaan we ons richten op de theorieon vanuit de regio-
invalshoek. Niet altijd is het mogelijk een helder onderscheid tussen deze twee
ingangen aan te brengen. Soms worden theoriean die ontwikkeld zijn voor de
verklaring van de nationale economie toegepast op het regionale niveau. De ge-
hanteerde indeling van de theoriean heeft als uitgangspunt de factoren die
regionale verschillen verklaren. Als eerste categorie kunnen dan de theoriean
worden onderscheiden die gebaseerd zijn op vraag- en aanbodfactoren.

ad. 2a.1. De neoklassieke groeitheorie veronderstelt volledige mobiliteit van de
produktiefactoren en hanteert voorts nog andere (irrealistische) premissen. De
groeimogelijkheden van regio's worden verklaard uit het aanbod van produktie-
factoren en zo ontstaan verschillen in de economische ontwikkeling van regio's.
Verderop gaan we nog uitvoerig op de (neo)klassieke theorie in.

ad. 2a.2. Bij de exportbasistheorie is de vraag naar produkten van buiten de re-
gio bepalend voor de regionale ontwikkeling. Stuwende activiteiten zijn export-
gericht en leiden tot een vergroting van het regionale inkomen.36 Hierdoor ont-
staan multiplier-effecten die ook doorwerken op de niet extern werkende
activiteiten van de verzorgende sector.

ad. 2a.3. Bij de regionale ontwikkelingspotentieelbenadering wordt de aanbod-
kant weer centraler geplaatst. In feite wordt de problematiek van de ruimtelijke
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de (wereld)vraag naar zich toe te trekken. Het regionaal ontwikkelingspotentieel
is dan van belang, waarbij factoren als demografische ontwikkeling, regionale
sectorstructuur, infrastructurele voorzieningen, aanwezigheid van natuurlijke
hulpbronnen, ligging van de regio, arbeidsmarkt, enz., een rol spelen. Naast de
traditionele produktiefactoren komen de specifieke regionale determinanten
naar voren, d.w.z. 'unieke' elementen welke immobiel, niet-substitueerbaar en
ondeelbaar zijn. Hoewel deze benadering van regionale ontwikkelingsmogelijk-
heden bepaald niet eenzijdig genoemd kan worden, levert de operationalisering
ervan veel problemen op.

ad. 2b. Bij de theoriean die vertrekken vanuit de economische structuur wordt
in de industrie-mix-theorie de regionaal-economische groei gekoppeld aan de
nationale groei per bedrijfsklasse. Indien de regionale groei afwijkt, wordt ge-
tracht de verklaring te zoeken bij factoren in het regionale produktiemilieu met
behulp van de shift-and-share analyse37 die een onderscheid maakt tussen
structurele en lokationele componenten. Aldus resulteert een economische ana-
lyse op grond van een verdeel-model.

ad. 2c. De factor afstand speelt een wezenlijke rol bij de attractietheorie.38 Cen-
traal staan de aard van en de bindingen tussen bedrijfstakken. De attractie van
een regio voor bedrijfsvestiging hangt af van de verschillende bindingen. De re-
gionale vertegenwoordiging van de verschillende sectoren geldt als indicator
voor de graad van wederzijdse attractie tussen individuele bedrijven. Omdat het
dynamische element ontbreekt, kan in feite niet gesproken worden van een
groeimodel.

ad. 2d. Agglomeratiefactoren zijn de sleutelelementen in de groeipooltheorie van
Perroux en de cumulatieve causatietheorie van Myrdal. Omdat deze theoriean
fundamentele bouwstenen hebben opgeleverd voor het gevoerde beleid, volgt
verderop een uitvoerige behandeling en analyse.

ad. 2e.1. Een duidelijke representant van de categorie theoriean die gebaseerd
zijn op onevenwichtigheid is die van Hirschman.39 Het ontwikkelingsproces
wordt in deze visie geTnitieerd door meerdere onevenwichtig verdeelde groei-
impulsen, die weer een gevolg zijn van ondeelbaarheden en complementaritei-
ten in het investeringsproces. Men kan hierbij denken aan infrastructurele pro-
jecten die door de publieke sector geinvesteerd worden en zonder welke de in-
vesteringen uit de private sector moeilijk of onmogelijk ter hand genomen
kunnen worden. Situaties van onder- of overcapaciteit vereisen een continue
aanpassing van de publieke infrastructuur aan de gewijzigde verhoudingen van
de produktieve activiteiten, hetgeen tot een voortdurende fluctuerende (oneven-
wichtige) groei zal leiden. 40

ad. 2e.2. Benaderingen waarin politiek-economische factoren de overhand heb-
ben, leggen de nadruk op het belang van machtsstrijd en besluitvormingsproce-
sen voor de (ongelijke) ontwikkeling van regio's. De mobiliteit van arbeid en kapi-
taal is niet volledig, maar is onderhevig aan vele krachten. Holland heeft in
meerdere publikaties de invloed en betekenis van politiek-economische machts-           83



factoren uit de doeken gedaan door te wijzen op de rol van grote meervestiging-
ondernemingen bij het ontstaan van deze dominantie. 41 Friedmann heeft in zijn
afhankelijkheidstheorie vooral gewezen op de concentratie van economische en
politieke macht in het economische en dus politieke centrum van een land. 42
Met name de neomarxistische theoriean kunnen onder deze stroming geplaatst
worden. 43

ad. 2f.1. De opeenvolgende levensfasen van een produkt vormen de bouwstenen
voor de theorie van de produktcyclus. In de marketing-literatuur is de product-
life-cycle een veelvuldig gehanteerd begrip waarmee de achtereenvolgende fa-
sen van introductie, expansie, rijpheid, verzadiging en verval worden aange-
duid.44 Elke levensfase stelt specifieke eisen aan het produktiemilieu. Zo ver-
eist de introductiefase doorgaans de specifieke voordelen van een verstedelijkt
gebied met gekwalificeerde arbeid en toeleveringsbedrijven en goede toeganke-
lijkheid tol informatie. Voor de expansiefase zijn de suburbane gebieden aantrek-
kelijker. De met de rijpheidsfase samenhangende standaardisatie leidt tot een
grote vraag naar laaggeschoolde arbeid in perifere regio's en op mondiaal ni-
veau in lage-lonenlanden. In de verzadigingsfase is verplaatsing van produktie
dan ook vaak aan de orde. 45 De regionaal-economische ontwikkeling is bij deze
invalshoek een afgeleide van de ontwikkeling van de produktie. Aldus wordt
geen verklaring voor regionale ontwikkelingsverschillen geboden, maar een be-
schrijving van mogelijke oorzaken en het voortbestaan hiervan.

ad. 2f.2. De theorie van de regionale dynamiek gaat uit van de ontwikkeling van
de arbeidsreserve en het inkomen.46 Deze theorie stelt vast dat er sprake is van
een interne regionale dynamiek waarbij de te onderscheiden regio's een viertal
ontwikkelingsfasen doorlopen, te weten voorspoed, recessie, depressie en her-
stel.47 Voor Nederland impliceert dit dat de posities van de Randstad, de uit-
stralingszone en de overige regio's ten opzichte van het landelijk gemiddelde
volgens een vast patroon veranderen.

Ondanks de veelheid aan theoriedn is het niet mogelijk tot een adequate eendui-
dige verklaring van de ontwikkelingsmogelijkheden van regio's le komen. Voor-
namelijk worden factoren aan de orde gesteld die mogelijk ten grondslag liggen
aan verschillen in economische ontwikkeling. Vooralsnog ontbreekt een ge-
schikt kader waarin alle factoren en aspecten met elkaar in verband worden ge-
bracht. Voor onze verdere analyses lijkt het daarom gewenst een nadere om-
vangrijke afgrenzing te maken. Een pragmatische aanpak waarbij vooral gelet
wordt op de beleidspraktijk kan dan soelaas bieden.

4.3. Regionaal-economische theorie6n; een pragmatische benadering

Om het brede scala regionale ontwikkelingstheorieen beter hanteerbaar te ma-
ken, gaan we een andere invalshoek kiezen. Voor deze beschrijving is onder an-
dere gebruik gemaakt van collegedictaten van de Vakgroep Regionale Econo-
mie en Economische Geografie.
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en niet-gangbare theoriean. Eerstgenoemde noemen wij dan die theoriean, die
invloed hebben gehad of een stempel hebben gedrukt op het regionaal-
economisch beleid in Nederland. Bij de tweede categorie is hiervan geen spra-
ke. Dit kan verband houden met het felt dat zij niet de ideologische achtergrond
hebben, waarop ons economisch systeem gebaseerd is. Onder de gangbare
economische theoriean kunnen zowel algemeen-economische als regionaal-
economische theoriean worden onderscheiden.
Zowel de aanbod- als de vraagtheoriean vormen een belangrijke component bin-
nen de algemeen-economische theoriean. Bij aanbodtheorieen vormt het aan-
bod van produktiefactoren de belangrijkste verklaring voor de groei(potentie) van
een regio. In de neoklassieke groeitheorie, een belangrijke exponent van de aan-
bodmodellen, wordt immers uitgegaan van enkele premissen, zoals een volledi-
ge homogene ruimte met volledige mobiliteit van kapitaal en arbeid. Het begrip
regio, waarbij regionale ongelijkheid een relevante factor kan zijn, is bij
(neo)klassieke theoriean dan ook niet van toepassing. De economie van de tota-
le beschouwde ruimte groeit dan weI of niet. Groei betekent doorgaans een ver-
hoging van de werkgelegenheid en/of het inkomen. Door de regulerende wer-
king van het prijsmechanisme en andere veronderstellingen blijft de ruimte een
homogene grootheid.
Naast de (neo)klassieke aanbodtheoriean hebben de Keynesiaanse vraagtheo-
riean een rol gespeeld bij het opzetten en ontwikkelen van het beleid. Doordat
de Keynesiaanse theoriean van andere vooronderstellingen uitgaan dan de neo-
klassieken krijgen regio's - en dus regionale ontwikkeling - bij hen een meer ex-
pliciete aandacht. Een belangrijke regionaal-economische variant van de vraag-
theorie is het exportbasis-model. De vraag naar produkten die in een regio
voortgebracht worden, is daarbij de drijvende kracht achter de regionale econo-
mie. Die vraag komt zowel uit de eigen regio als van daarbuiten, zodat interregio-
nale handel en regionale specialisaties ontstaan. Exportgerichte produktie
noemt men stuwende activiteiten en produktie die gericht is op de eigen regio
heet verzorgend. De factor arbeid werkend in de stuwende sector wordt betaald
met geld dat van buiten de regio komt, maar oefent zelf een effectieve vraag in
de regio uit waar de verzorgende sector van profiteert. Zo werkt de multiplier
vanuit de stuwende sector, waarvan via afgeleide effecten een invloed afstraalt
op de gehele economie van de regio.
Specifieke regionaal-economische theoriean nemen in plaats van een eenzijdi-
ge vraag- of aanbodbenadering het samenspel van verschillende factoren als
vertrekpunt. Lokatietheorieen beogen zo een analyse van de lokatiekeuze van
economische activiteiten te geven. Doorgaans spelen transport- en communica-
tiekosten daarin een centrale rol. Regionale groeiverschillen ontstaan in deze vi-
sie doordat niet alle lokaties even aantrekkelijk zijn. Vestiging in perifeer gelegen
regio's bijvoorbeeld, betekent meestal hoge transport- en communicatiekQsten,
en is daarom minder aantrekkelijk.
Andere regionaal-economische theoriean benadrukken agglomeratievoordelen,
d.wz. voordelen die verbonden zijn aan ruimtelijke concentratie van mensen en
activiteiten. Men gaat er daarbij vanuit dat ruimtelijke concentratie van economi-
sche activiteiten aantrekkelijk is voor de groeimogelijkheden van de regio.

Agglomeratie-effecten leiden zo tot sterke economische ontwikkelingen en dus
tot grotere regionale ongelijkheid. Immers, de grote agglomeraties bieden de       85



meeste voordelen voor de vestiging van nieuwe activiteiten. Dit gebeurt soms
ten koste van overige regio's. Economische ontwikkeling loopt dan via een cu-
mulatief en onevenwichtig proces. Myrdal heeft het in dit verband over cumula-
tieve causatie waarmee 'het proces van geografische concentratie van economi-
sche activiteiten aannemelijk gemaakt is, door de gelokaliseerde ontwikkeling
van gunsti e produktie-omstandigheden te koppelen aan economische ontwik-
kelingen'.4 Gunstige produktie-omstandigheden trekken economische activi-
teiten aan, zodat voortgaande concentratie van economische activiteiten de
produktie-omstandigheden nog gunstiger maken. Myrdal signaleert bovendien
de processen die zich buiten de groeiregio afspelen. Kapitaal, arbeid en grond-
stoffen zullen naar de groeiregio toestromen vanuit de overige regio's en de cu-
mulatieve voordelen voor de groeiregio gaan dan gepaard met cumulatieve na-
delen voor de overige, doorgaans perifere regio's.
Nauw verwant hiermee is de groeipooltheorie van de Fransman Perroux. Hierin
is de 'p6le de croissance' met name de ruimtelijke concentratie van economi-
sche activiteiten rond un of meer 'industries motrices'. Dit zijn industriale be-
drijfstakken die de belangrijkste innovaties van de tijd exploiteren en produkten
voortbrengen met gunstige afzetmogelijkheden. 49 Naast de term 'industries
motrices' wordt ook 'unitas motrices' gehanteerd, waarmee iedere groeigroot-
heid bedoeld wordt die de functie van een groeipool kan hebben, zoals een groot
industrieterrein, een luchthaven, een universiteit, de vindplaats van grondstoffen
en de infrastructuur.

Tot dusver hebben we in globale termen enkele regionale ontwikkelingstheo-
riean kort aangestipt die aan het Nederlandse regionale beleid ten grondslag
hebben gelegen. Alvorens deze theoriean, meer gedetailleerd te behandelen
zullen we eerst het begrip regionale ongelijkheid bespreken. Tevens zal gepoogd
worden de theoriean te plaatsen binnen het bijbehorende kader van het ontwik-
kelingsstadium van de samenleving.

4.4. Regionale ongelijkheid

De juiste defini6ring van regionale ongelijkheid is niet eenvoudig, hetgeen onder
andere samenhangt met de vraag welke factoren bij de analyse betrokken moe-
ten worden. We kiezen voor een economische benadering, dus gebruiken wij bij
de definiaring van regionale ongelijkheid primair economische factoren. Econo-
men bestuderen het menselijk handelen vanuit het oogpunt van schaarste, nut
en alternatieve aanwendbaarheid. Alternatieve bruikbaarheid duidt op een keu-
zeprobleem bij de mogelijke aanwending van schaarse (hulp)middelen.De orthodoxe definities van het object van de economische wetenschap beper-
ken zich tot middelen die schaars en alternatief aanwendbaar zijn, als gevolgwaarvan op de markt een prijs wordt gevormd. Bij deze definiaring wordt de
regionale ongelijkheid uitgedrukt in grootheden die direct betrekking hebben op
het prijsmechanisme en het marklgebeuren. We praten dan met name over inko-
men, produktie, investeringen, werkgelegenheid, groei, maar niet over milieuver-
vuiling, onderwijs, voorzieningen enz. Een dergelijke benadering van het objectvan de economische wetenschap is echter beperkt. In paragraaf 4.5.1. gaan we86 hier dieper op in.



Robbins50 ziet als object van de economische wetenschap de betrekkingen tus-
sen relatief schaarse, alternatieve aanwendbare goederen en het geheel van be-
hoeften en doeleinden, van welke aard dan ook, waarvoor die goederen dienstig
zijn. Het verschil met de orthodoxe benadering van het object van de economi-
sche wetenschap is, dat nu het gebruik van schaarse, alternatief aanwendbare
middelen voor de behoeftebevrediging buiten de markt om, ook wanneer dit het
opofferen van een potentiale inkomensvergroting inhoudt, evenzeer tot de eco-
nomische keuzehandelingen wordt gerekend. Deze ruimere benadering vinden
we onder andere terug in de welvaartstheorie van Hennipman.
Bij deze benadering is volledig de gedachte losgelaten, dat de economische ac-
tiviteit gericht is op een specifiek doel of een groep van doelstellingen. Het on-
derscheid tussen economisch en niet-economisch vervalt namelijk met betrek-
king tot de van schaarse middelen afhankelijke doeleinden en behoeften. Van
een algemeen doel van het economisch handelen kan alleen worden gesproken
in de zin van een maximale bevrediging van het geheel der behoeften van het
subject51, dus maximale welvaart. Hennipman neemt het begrip welvaart, in
navolging van Robbins, ruimer op dan tot dan toe gebruikelijk was. Naast facto-
ren die via de markt tot uitdrukking komen, worden ook factoren die zich buiten
de markt om doen gevoelen bij zijn definitie van welvaart betrokken, de zgn. ex-
terne effecten. Met andere woorden de buiten de markt om werkende positieve
of negatieve invloed, die als nevengevolg van economische handelingen uitgaat
op de produktievoorwaarden of het bevredigingspeil van andere huishoudin-
gen.
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Regionale ongelijkheid kan gedefinieerd worden als bestaande welvaartsver-
schillen tussen regio's, waarbij elke aanwending van relatief schaarse, alterna-
tief aanwendbare goederen en het geheel van behoeften en doeleinden, van
welke aard dan ook, waarvoor die goederen dienstig zijn, het welvaartsniveau
bepalen. Bij deze definitie van regionale ongelijkheid dienen een paar kantteke-
ningen geplaatst te worden. Ten eerste hebben wij uit de welvaartstheorie van
Hennipman de ruimere definitie van het (ken-)object van de economische weten-
schap gebruikt, hetgeen echter nog niet wil zeggen, dat wij de welvaartstheorie
aanhangen bij de verklaring van regionale ongelijkheid. Ten tweede treedt de
vraag naar voren of niet-economische factoren weI meetbaar zijn, m.a.w. in geld
uit te drukken. Het probleem is dus het schatten van de maatschappelijke scha-
de van het externe effect. In paragraaf 4.Zl.  gaan we verder op de relatie weI-
vaartstheorie en regionale ongelijkheid in.

Vorenstaande impliceert dat uit de welvaartstheorie een meer realistische defini-
tie van regionale ongelijkheid valt le destilleren, dan via de orthodoxe benade-
ring. Maar de toepassing hiervan levert grote problemen met het oog op meet-
baarheid en toetsing. We zullen ons dan ook noodgedwongen zoveel mogelijk
moeten baseren op in economische grootheden uit te drukken factoren als indi-
catoren voor regionale ongelijkheid en ontwikkeling.

53

Aan de hand van een overzicht langs historische lijnen volgt een beschrijving
van theoretische benaderingen van regionale ongelijkheid en regionale ontwik-
kelingen. De eerder onderscheiden samenlevingsvormen komen hierbij weer
aan de orde.                                                                             87



4.5. Regionale theorievorming in de agrarische en de pre-industrilble
samenleving

Algemeen wordt het model dat Von ThOnen in zijn studie Der isolierte Staat in
Beziehung auf Landwirtschaft und Nationaldkonomie aan het begin van de vorige
eeuw publiceerde, beschouwd als de eerste (marginale) aanzet tot een
ruimtelijk-economische analyse en benadering van maatschappelijke verschijn-
selen. In eerdere economische studies was de factor ruimte systematisch uitge-
schakeld of wegverondersteld. Diverse fundamentele begrippen uit de theorie
van von ThOnen zijn door Alfred Marshall overgenomen.

54

Op grond van zelf uitgevoerde experimenten en een deductieve analyse kwam
von ThOnen tot een theoretische verklaring van de relatie tussen grondgebruik
en ligging ten opzichte van de markt. Doordat hij een relatief groot aantal premis-
sen hanteerde, kwam hij tot de stelling dat de relatieve ligging ten opzichte van
de markt via de transportkosten doorwerkte op de aard van de produktie. Met
andere woorden, door de hoogte van de transportkosten, die rechtstreeks sa-
menhangt met de le overbruggen fysieke afstand, wordt de lokatie van bepaalde
economische activiteiten bepaald. In algemene termen kan men hieruit afleiden
dat de fysieke ruimtelijke factor een beslissende rol speelt bij de lokatie en ont-
wikkeling van economische activiteiten. In feite komen we na de theorie van Von
ThOnen al heel snel terecht in de fase die we als pre-industriale samenleving
zouden kunnen karakteriseren. Men kan ook stellen dat het model van Von ThO-
nen de enige regionale theorie is die thuishoort in de agrarische samenleving.
Toch is zijn theorie ook toepasbaar op de stedelijke samenleving die meer ver-
band houdt met de industriale maatschappij Nogmaals moeten we benadruk-
ken dat het onmogelijk is scherpe scheidslijnen te trekken. Veel klassieke theo-
riean moeten geplaatst worden in de transformatiefase tussen de agrarische en
de industriale samenlevingsvorm. Als we bedenken dat deze transformatie
meerdere decennia omvat, zal tevens duidelijk zijn dat vele theoretische pogin-
gen hierin gelokaliseerd kunnen worden. Bij de klassieke lokatietheorieen zien
we dat de doorbraak van industriale produktieprocessen een belangrijke rol
gaan spelen. We zullen vanaf dat moment dan ook gaan spreken over de regio-
nale theorievorming in de industriale samenleving.

Het hanteren van veel vooronderstellingen ten behoeve van de theorievorming
is een vertrouwd verschijnsel bij klassieke en (neo)klassieke theoretici.55 Men
kan in dit verband ook verwijzen naar de gebezigde vooronderstellingen bij de
klassieke lokatietheoriean.
De klassieken hadden als kenmerkend uitgangspunt dat de waardevorming van
goederen plaatsvindt in de arbeid, zodat men ook spreekt van de arbeidswaar-
deleer. Vooral de aanbodkant van het marktproces staat centraal. Produktie im-
pliceert bij hen de voortbrenging van stoffelijke goederen en diensten. Arbeid die
voor de produktie van niet-stoffelijke goederen wordt aangewend, wordt als niet-
produktief aangeduid. Omdat in de klassieke economische theorie uitgegaan
werd van de volledige mobiliteit van arbeid en kapitaal, werd daarmee het ver-
schijnsel regionale ongelijkheid ontkend of beter gezegd weggedefinieerd. We
kunnen dan ook snel afstappen van de klassieke economische theorieian en ver-
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Gezien onze belangstelling voor 'gangbare economische theorieOn', d.w.z. theo-
rieen met beleidsrelevante facetten, is de zgn. marginalistische ontwikkeling een
veel belangrijker stroming geweest, d.w.z. de opkomst van de neoklassieke
school. Deze opkomst had veel meer een geleidelijk karakter dan de term revolu-
tie suggereert. Representanten van deze ontwikkeling zijn te vinden in drie zgn.
'scholen', de Oostenrijkse school met Karl Menger als belangrijkste vertegen-
woordiger, de school van Cambridge, waar vooral Alfred Marshall een exponent
van is, en de school van Lausanne waar Leon Walras doceerde. Deze neoklas-
sieke of marginalistische scholen hebben gedurende meer dan een halve eeuw
zeer nadrukkelijk hun stempel gedrukt op de economische theorievorming en
haar wetenschappelijke, overwegend deductieve methode, die in de economie
tot op heden een rol speelt. 56 Twee centrale punten springen in de theoriean
naar voren, enerzijds de centrale rol van het prijsmechanisme en anderzijds de
opkomst van de grensnutgedachte. 57 Laatstgenoemde hangt nauw samen  met
de opvattingen over de waardevorming. Door de aandacht die gericht werd op
de vraagkant van het marktproces, in het bijzonder bij de Oostenrijkse school,
veranderde ook de visie op de waardevorming. De vraag naar goederen wordt
in die gedachtengang bepaald door de behoeftebevrediging, d.w.z. door de weI-
vaart of het nut dat deze goederen en diensten opleveren voor de individuen.
Menger wees hierbij op de centrale rol die het grensnut speelt bij de waardevor-
ming. De waardeparadox van Adam Smith, dat hoewel de gebruikswaarde van
brood veel groter is dan die van diamant, de ruilwaarde van diamant toch groter
is dan die van brood, kon door loskoppeling van gebruikswaarde en ruilwaarde
worden opgelost. De ruilwaarde werd gekoppeld aan het nut dat de verschillen-
de goederen voor een individu opleveren.
Bij de klassieken wordt de ruilwaarde op lange termijn geheel bepaald door de
produktiekosten. Door de invoering van het begrip 'subjectieve gebruikswaarde'
slaagden de marginalisten erin aan dit dilemma te ontsnappen. Deze subjectie-
ve waarde van een goed is de verhouding tussen dit goed en de waarderende
mens. De prijzen die op een markt tot stand komen, women bepaald door het
grensnut, of wei de subjectieve waarde die door individuen aan een goed wordt
toegekend, waarmee dan ook het geisoleerde individu uitgangspunt is geworden
van de economische analyse. Daarmee komt de prijstheorie geheel in de ban
van de subjectieve waardevorming, waarbij het totale nut niet langer van belang
is, maar het nut van de laatst toegevoegde marginale eenheid, van het grens-
nut.58 De keuzehandelingen van het individu bij gegeven doeleinden en midde-
len is onderwerp van bestudering geworden, waarmee het schaarsteprobleem
met betrekking tot individuele waardering een plaats krijgt in de economische
theorie.
De neoklassieken beschouwen de economische theorie in de eerste plaats als
de wetenschap van het kiezen. Centraal staan de keuzehandelingen van econo-
mische subjecten met betrekking tot goederen. De vraagstelling of probleemstel-
ling luidt kortweg: hoe kiest het economische subject? Om deze probleemstel-
ling op te lossen introduceerden ze de volgende drie vooronderstellingen:
1.  het economisch handelen is doelgericht, getracht wordt een zo groot mogelij-

ke behoeftenbevrediging te bereiken (rationeel economisch gedrag);
2. de middelen die aangewend worden om het doel te bereiken zijn schaars;
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3. de schaarse middelen kunnen voor verschillende gebruiksmogelijkheden
aangewend worden, m.a.w. er is sprake van substitutie.

De probleemstelling en de drie vooronderstellingen zijn terug te vinden in de
neoklassieke definitie van economische wetenschap: de studie van de keuze-
handelingen die voortvloeien uit het streven van subjecten schaarse middelen
zo over rivaliserende gebruiksmogelijkheden te verdelen, dat er maximale be-
hoeftenbevrediging wordt bereikt. 59 De coilrdinatie van de keuzehandelingen,
die gepaard gaan met ruilhandelingen, gebeurt via markten waar prijzen tot
stand komen. De economie dient daarom tevens aandacht te besteden aan de
codrdinatie van de keuzehandelingen door middel van de prijsvorming op de
markten. De prijs wordt  in de neoklassieke theorie opgevat als het aanpas-
singsmechanisme. In werkelijkheid echter is er geen sprake van volledige mede-
dinging, volledige factormobiliteit, prijsflexibiliteit enz.
Enige kritische kanttekeningen bij de neoklassieke theorie aan de hand van de
belangrijkste vooronderstellingen volgen hieronder. De volgende premissen wor-
den gehanteerd:
1. de homo economicus,
2. volledige mededinging,
3.  het volledig flexibel werkend prijssysteem,
4. volledige factormobiliteit,
5. constant returns to scale,
6. de Wet van Say.

ad. 1. Het marktmechanisme is de spil waar alles om draait in de neoklassieke
theorie. Rationeel economisch gedrag van de homo economicus impliceert dat
de mens geacht wordt in staat te zijn de doeleinden die hij nastreeft in volgorde
van belangrijkheid te kunnen rangschikken, om daarna efficiant en consistent
naar die voorkeurslijst te handelen. Met andere woorden, de introductie van de
homo economicus maakt menselijk gedrag in economische keuzeprocessen
voorspelbaar. Overeenkomstig de gedachte van de homo economicus wordt ver-
ondersteld dat het gedrag van een consument gericht is op het maximaliseren
van zijn persoonlijk nut dat hij heeft van zijn consumptieactiviteiten.

ad. 2. Volledige mededinging als vooronderstelling kan worden uitgesplitst in
verschillende deelveronderstellingen. Zo wordt bijvoorbeeld verondersteld dat
alle (deel)markten volledig doorzichtig zijn, hetgeen wil zeggen dat iedere produ-
cent en iedere consument volledig geTnformeerd is ten aanzien van geldende
prijzen van produkten, bijbehorende hoeveelheden, enz. Ook wordt veron-
dersteld dat niemand voorkeuren heeft ten aanzien van bepaalde producenten
of consumenten. Tevens gaat men ervan uit dat geografische afstanden geen rol
spelen, zodat geen sprake kan zijn van deelmarkten of verschillende markten
voor een zelfde produkt op grond van geografische factoren. De markten per
soort van produkt worden verondersteld homogeen te zijn.

ad. 3. In een derde vooronderstelling wordt uitgegaan van een volledig flexibel
werkend prijssysteem. Het prijssysteem is voortdurend in beweging als reaktie
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steeds op gericht is vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming te bren-
gen. Een flexibel prijsmechanisme heeft dus een evenwichtsherstellende func-
tie.

ad. 4. Een vierde premisse handelt over de mobiliteit van de produktiefactoren
arbeid en kapitaal. De produktiefactoren worden geacht zich direct en volledig
te verplaatsen naar die gebieden waar de hoogste beloning wordt verkregen. De
mobiliteit van kapitaal komt bijvoorbeeld tot uitdrukking op de internationale va-
lutamarkten. Verschillende koersen voor een zelfde munteenheid op verschillen-
de lokaties worden zeer snel op gelijke hoogte gebracht door het op gang bren-
gen van valutastromen. De mobiliteit van arbeid uit zich in pendel- en
migratiestromen op grond van inkomensverschillen. De stroom gastarbeiders uit
het Middellandse-Zeegebied naar Noordwest-Europa is hiervan een voorbeeld.

ad. 5. Veelal wordt in neoklassieke theoriean afgezien van schaalvoordelen,
m.a.w 'constant returns to scale'. Hiermee wordt bedoeld dat de met een be-
paalde factor toegenomen inzet van de produktiefactoren arbeid en kapitaal in
een bestaand produktieproces, de schaal waarop de produktie plaats heeft met
diezelfde factor doet toenemen. Met andere woorden, de toename van de pro-
duktie stijgt evenredig met de toename van de gebruikte hoeveelheid arbeid en
kapitaal. De meeropbrengsten bij schaalvergroting worden derhalve constant
verondersteld, hetgeen betekent dat de produktie bij elke willekeurige schaal
even efficiant plaatsvindt.

ad. 6. De Wet van Say: elk aanbod schept zijn eigen vraag. De geldigheid van
de Wet van Say is afhankelijk van de actualiteit van de vooronderstelling dat de-
genen die door produktie koopkracht verwerven deze ook willen besteden. Deze
vooronderstelling werd voornamelijk door de Keynesianen bekritiseerd. Zij ver-
werpen de Wet van Say en stellen hiervoor in de plaats: elke vraag schept zijn
eigen aanbod. Geld heeft bij de Keynesianen naast ruilmiddel ook nog andere
functies, zoals oppotmiddel en beleggingsmiddel. Het is daarom niet zeker of ie-
dereen zijn uit de produktie verkregen inkomen ook daadwerkelijk besteedt.

We hebben bewust een expliciete en meer uitvoerige bespreking van de
(neo)klassieke theoriean opgevoerd, omdat inzicht in de achtergronden en de
achterliggende vooronderstellingen en uitgangspunten noodzakelijk is voor het
doorgronden van de beleidspraktijk. Immers, ook heden ten dage zijn (neo)klas-
sieke visies in het beleid herkenbaar. Hierna gaan we ons specifiek richten op
het verschijnsel regionale ongelijkheid bij de (neo)klassieken.

4.5.1.   De  neoklassieke  theorie  en   regionale  ongelijkheid

De neoklassieke theorie over regionale ongelijkheid komt in feite neer op een tij-
delijke verstoring van het marktevenwicht. De regionale ongelijkheid wordt na-
melijk opgeheven door de factormobiliteit waarop de theorie gebaseerd is.
Het aanbod van de produktiefactoren vormt bij de neoklassieken de belang-
rijkste verklaring voor de groeipotentie van een regio. De homogene produktie-         91



factoren arbeid en kapitaal leggen de produktiemogelijkheden in een regio vast,
gegeven een bepaalde stand van de technologie (homogene produktiefunctie).
Het marktmechanisme is de spil waar alles om draait en dit zorgt ervoor dat alle
beschikbare produktiemiddelen ook daadwerkelijk benut worden. Aldus bepaalt
het beschikbare aanbod van arbeid en kapitaal de groeimogelijkheden van een
regio.
Het aanbod van de produktiefactoren kan zelf veranderen door intraregionale
mobiliteit (bijvoorbeeld bevolkingsgroei) en door interregionale mobiliteit die een
reactie is op interregionale verschillen in de beloningsvoeten voor de desbetref-
fende factor. De regionale welvaarlverschillen verdwijnen dus in de neoklassieke
theorie door de (volledig veronderstelde) mobiliteit van arbeid en kapitaal. Deze
mobiliteit gaat namelijk net zolang door totdat er geen beloningsverschillen meer
zijn. De realiteit laat ons zien dat dit niet opgaat. Er heerst immers structurele
werkloosheid, onderbezetting van de produktiecapaciteit, enz. Deze fundamen-
tele onevenwichtigheden kunnen dus niet vanuit de neoklassieke theorie ver-
klaard, laat staan opgelost worden.
De neoklassieken gaan er vanuit dat de markt de plaats is waar de confrontatie
tussen oneindige behoeften (vraag) en schaarse bevredigingsmiddelen (aan-
bod) tot uitdrukking komt. Het belang hiervan voor de regionale ongelijkheid is
dat binnen de marktideologie ook alleen maar ongelijkheden zoals die op de
markt tot uitdrukking komen een rol spelen bij de beoordeling van regionale on-
gelijkheid: laag inkomen, werkloosheid, eenzijdige produktiestructuur. Economi-
sche aspecten die zich buiten de directe werking van het marktmechanisme om
doen gelden - de externe effecten - spelen dan bij de beoordeling van regionale
ongelijkheid geen rol. Er wordt hiervoor op de markt geen prijs vastgesteld en
dus is het economisch gezien niet relevant. Daarom worden de externe effecten
en ook collectieve goederen, die niet via de markt verhandeld worden, buiten het
verklaringskader van de theorie geplaatst. In de neoklassieke theorie is de over-
heid marginaal aanwezig. Zij moet alleen maar de orde handhaven waarin de
markteconomie haar gang kan gaan.
Bij de neoklassieke theorie krijgt het overheidshandelen alleen een voorwaar-
denscheppend karakter. De overheid moet er dus voor zorgen dat de mobiliteit
van produktie-factoren beter ge8ffectueerd wordt, bijvoorbeeld met behulp van
investeringspremies, migratieregelingen e.d. De aandacht zal hierbij vooral ge-
vestigd zijn op de mobiliteit van kapitaal, omdat in de praktijk is gebleken, dat
premies e.d. om de mobiliteit van arbeid te stimuleren weinig succes opleveren.
Uitdrukkelijk moet hieraan worden toegevoegd dat het ons gaat om theoriean die
een bijdrage leveren in de verklaring van regionale ongelijkheid, en niet om alle
regionaal economische theoriean. Zo moet bij de vestigingsplaatstheoriean be-
dacht worden dat in deze theoriean de factor afstand eenzijdig in relatie wordt
gebracht met het ondernemingsgedrag. Deze theorie kan dan ook slechts60

van belang zijn als deze geTncorporeerd is in een theorie die de regionale sa-
menhang van de economische activiteiten beschrijft en/of verklaart. Naast de
factor afstand als verklarende factor, spelen met name agglomeratievoordelen
en/of nadelen (externe effecten) een belangrijke rol.

61

Achtereenvolgens zullen hierna drie regionaal-economische theoriean worden
behandeld. De keuze voor deze drie theoriean is naast bovenstaande redenen
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gespeeld (en nog steeds spelen) bij het huidige regionaal-economisch beleid.
1. de klassieke lokatietheoriean;
2. de groeipooltheorie van Perroux;
3. de cumulatieve causatietheorie van Myrdal.

4.6. Regionale theorievorming in de industriale samenleving

4.6.1.  De klassieke en neoklassieke theorievorming; benadering via de
aanbodzijde

In de klassieke lokatietheoriean - we zagen dit ook al bij de theorie van Von ThO-
nen - wordt de nadruk gelegd op de afstand als de belangrijkste verklarende fac-
tor. Deze wordt dan in de vorm van transportkosten in de theorie ingebracht. Bij
de theoriean van Launhardt en Weber zien we dit aspect duidelijk terugkomen.
Deze theoriean zijn de meest duidelijke voorbeelden van de uitwerking van de
neoklassieke theorie ter verklaring van industridle vestigingsplaatsen, waarbij
getracht wordt een uitleg te geven van een 'verstoring' van de optimale allocatie
van produktiefactoren door de introductie van de factor afstand. Bij Von ThOnen
was sprake van de eerste expliciete introductie van de ruimtelijke dimensie ter
verklaring van agrarische economische activiteiten. Binnen deze theoriean
wordt weinig aandacht geschonken aan 'externe effecten' in de vorm van b voorbeeld agglomeratievoor- en nadelen. Bij de groeipooltheorie van Perroux
en de cumulatieve causatietheorie van Myrdal63 staan deze 'externe effecten'
centraal. Verderop komen we hier nog uitvoerig op terug.

Omdat de klassieken uitgingen van volledige mobiliteit van de produktiefactoren,
hanteerden ze in feite het concept 'niet-gedifferentieerde ruimte', zodat het  be-
grip regio niet meer van toepassing is. De factor ruimte wordt systematisch uitge-
schakeld, of beter wegverondersteld. In werkelijkheid echter is de geografische
ruimte gedifferentieerd, immers, de geomorfologie en de geschiedenis hebben
hun stempel gedrukt. Er bestaan reeds bepaalde vervoersystemen, historisch
gegroeide concentraties, natuurlijke voordelen, verschillen in voorkeur bij consu-
menten, imperfecte mobiliteit van de arbeid, enz.
De overgang van de niet-gedifferentieerde naar de gedifferentieerde ruimte vindt
men terug in de problematiek van de afbakening van economische gebieden of
regio's. Paelinck64 heeft deze problematiek samengevat in figuur 6.
In de literatuur spreekt men niet van homogene gebieden in een niet-
gedifferentieerd ruimte omdat er in feite sprake is van 66n gebied (neoklassie-
ken).
Marktgebieden, zoals o.a. beschreven door Christaller en LOsch, zijn heterogeen
in de zin dat zij hun oorsprong vinden in bepaalde stedelijke concentraties en
een verschillende produktiestructuur hebben. Door introductie van de factor af-
stand is het dus mogelijk het begrip ruimte en dus het begrip afstand te definiO-
ren. Hierdoor belanden wij bij de klassieke vestigingsplaatstheoriean.
De klassieke lokatietheoriean, die ook binnen de neoklassieke theorie passen,
zijn vanwege de beperkingen in de vooronderstellingen zeer specifiek. Ze zijn
met name gericht op de betekenis van de transport- en communicatiekosten       93



Figuur 6: De economische gebieden.

niet-gedifferentieerde ruimte gedifferentieerde ruimte

homogene natuurlijk gebied

gebieden homogeen economisch gebied

heterogene marktgebieden plangebieden
gebieden gepolariseerde gebieden

Bron: J. Paelinck, Theoretische grondslagen van de ruimtelijke economie, in: L. H.
Klaassen (red.), Regionale economie, Groningen, 1972, p. 14.

voor de lokatiekeuze van bedrijven en het daaruit voortvloeiend ruimtelijk pa-
troon van bedrijvigheid en nederzetting. De klassieke lokatietheoriean hebben
zodoende een beperkte betekenis. Voor de verklaring van interregionale econo-
mische verschillen sluiten zij aan bij de gedachte dat, indien de marktkrachten
maar tot volle ontplooiing zouden komen, het evenwicht weI bereikt zou worden.
Met andere woorden, gelijkheid van vraag en aanbod binnen elke regio, als ook
interregionaal. De grensproduktiviteiten en grensnutten zouden dan aan elkaar
gelijk worden (neoklassiek).
De lokatietheoriean worden meestal als volgt nader onderverdeeld;
A. De minimale kosten-vestigingsplaatstheoriean, zoals:
1. de theorie van Von ThOnen;
2. de theorie van Launhardt;
3. de geometrische lokatietheorie van Weber.

B. Theoriean die zich richten op de invloed van de vraagzijde op het ruimtelijk
systeem van nederzetting, zoals:

1. de interdependentietheorie van Hotelling;
2. de maximum-winsttheorie van de vestigingsplaats van Lasch;
3. de centrale plaatsentheorie van Christaller.

ad. Al. Deze theorie is al aan de orde geweest bij de bespreking van de theorie-
vorming in de agrarische samenleving. Bij de post-agrarische/pre-industriele sa-
menleving passen o.a. de theoriean van Launhardt en Weber.

ad. A2. Launhardt heeft zijn overigens zeer beperkte theorie ontvouwd in 1882.
Centraal stonden bij hem de transportkosten waarvan hij aannam dat deze recht
evenredig waren met de afstand. Zodoende wordt dus de hoogte van de trans-
portkosten bepaald door de afstand waarover het transport verricht wordt. De op-
timale produktieplaats zou dan die plaats zijn waar de transportkosten minimaal
zijn en de gewichten van de getransporteerde goederen elkaar in evenwicht hou-
den. Door deze vrij irreale premissen wordt de bruikbaarheid van zijn theorie ui-
terst marginaal.65

ad. A3. De theorie van Weber gaat verder dan die van Launhardt. 66 Weber werd
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was met name ge'l'nteresseerd in de factoren die de lokatie van bedrijven kon ver-
klaren. In zijn theorie die we als een transportkostentheorie kunnen omschrijven,
gaat Weber zgn. 'Standortfaktoren' onderscheiden. Bij zijn berekeningen maakt
Weber gebruik van het begrip tonkilometer. Het aantal tonkilometers wordt ver-
kregen door het gewicht van het te vervoeren goed te vermenigvuldigen met de
afstand die het goed moet afleggen om op de plaats van bestemming te komen.
De algemene kritiek op de theorie van Weber is dat hij te veel kijkt naar de aan-
bodzijde van de vestigingsplaatstheorie en de vraagzijde vergeet. Dit is dan ook
de reden, dat hij tot de conclusie komt dat vestiging daar plaatsvindt, waar de
kosten het laagst zijn. Een ander punt van kritiek is dat Weber in zijn theorie al-
lerlei 'Standortfaktoren' ten tonele voert om de vestiging van bedrijven te kun-
nen verklaren, terwijl hij bij zijn uiteindelijke berekeningen al deze factoren weer
ter zijde schuift en alleen kijkt naar de transponkosten als resultante van gewicht
en   afstand.

Naast de hierboven vermelde theoriean met een beklemtoning van de aanbod-
zijde volgen hierna theoriean waarbij de vraagzijde een meer centrale plaats in-
neemt.

ad. 81. De interdependentietheorie van Hotel ling 67 abstraheert grotendeels van
produktiekosten en gaat van vooronderstellingen uit op basis waarvan hij tot de
conclusie komt dat de beheersing van een zo groot mogelijk marktaandeel de
drijvende kracht is achter het zoeken naar een optimale vestigingsplaats.

ad. 82. De maximum-winsttheorie van de vestigingsplaats van LOsch.68 Lasch
ging uit van de stelling, dat de gekozen vestigingsplaats resulteert uit een verge-
lijking van enige alternatieve lokaties. De ondernemers verkopen op lange ter-
mijn hun produkten over een zeshoekig marktgebied, omdat in zo'n geografisch
ingedeeld territorium de totale vrachtkosten ten opzichte van de afnemers mini-
maal zijn. Als men voor een groot aantal zeshoeken een gemeenschappelijk
middelpunt kiest, ontstaat er een oppervlakte die gedeeltelijk open is en gedeel-
telijk gekenmerkt wordt door een geconcentreerde lokalisatie. Dit zou het gevolg
zijn van de volgende twee soorten krachten:
-  de agglomeratiefactoren die tot concentratie aanzetten;
-  de vraagfactor die een 'honingraatachtige' (dus zeshoekige) structuur ver-

langt.
Lasch constateerde aldus dat het punt van de laagste kosten niet behoeft te be-
tekenen dat aldaar de hoogste winst worden behaald, maar dat ook de vraag via
de geldende marktvorm een rol speelt.

ad. 83. De fundamentele karakteristiek van de theorie van Christaller is het69

ontstaan van een hierarchie van centrale plaatsen. Christaller (en ook L6sch) is
bij zijn theorievorming sterk belnvloed door Schafflem (Historische Schule).
Schaffle stelde dat er gebieden zijn die en door een gunstige grondstoffenvoor-
raad 6n door toevallige ontwikkelingen, of door inspanningen een niet meer in
te halen voorsprong bereikt hebben ten opzichte van andere gebieden. Zowel in
als tussen de gebieden vindt een gedurige strijd plaats, waarbij als resultaat een
zgn. 'survival of the fittest' ontstaat. Zodoende worden in een gebied de steden           95



gegroepeerd naar economische kracht en invloedssfeer, m.a.w. er ontstaat een
netwerk van met elkaar samenhangende steden. Deze stelling heeft Christaller
uitgewerkt in zijn theorie van de 'hi6rarchie van centrale plaatsen'.
In feite is dit een benadering vanuit de vraagzijde. Op de voorgrond staan afzet
en transportkosten. De produktiekant is er slechts in opgenomen doordat van
verschillende drempelwaarden wordt uitgegaan. Ook Christal ler moest uitgaan
van een aantal premissen die het realiteitsniveau sterk reduceerden.710p basis
van de vooronderstellingen kwam hij tot de conclusie dat er een systematisch pa-
troon van marktplaarsen zou ontstaan, waarbij meerdere kleine en weinig grote
plaatsen zouden voorkomen in een hiOrarchisch patroon. De grote stad, de cen-
trale plaats, heeft als primaire functie het fungeren als verzorgingsgebied (het
ommeland) wat betreft de 'centrale goederen en diensten'. Door een rangschik-
king van deze goederen en diensten in categoriean van hogere en lagere orden
kunnen de centra worden ondergebracht in een hiOrarchisch verband. Op deze
wijze wordt de centrale plaats als het ware ingebed in een omgeving. De centrale
plaats bepaalt zo onder andere het ruimtelijk patroon van de economische activi-
teiten daaromheen.
Het belangrijkste resultaat uit de theorie van Christaller is dat er een systema-
tisch verband bestaat tussen het aantal economische functies, en het aantal en
de bevolkingsomvang van hierarchische niveaus en het aantal steden.

4.6.2. De klassieke lokatietheorie en regionale ongelijkheid

In de neoklassieke gedachtengang over regionale ontwikkeling werd veron-
dersteld, dat door reductie in de transportkosten en/of afstandsfricties (bijv. door
verbetering van de infrastructuur), de produktiefactoren voldoende mobiel zullen
worden om die regio's te bereiken waar zij het meest efficiOnt kunnen worden
aangewend. Daarom zal er tevens een tendens zijn tot interregionale nivellering
van factorprijzen en goederenprijzen. Ruimtelijke specialisatie tendeert naar effi-
ciency en evenwicht. Voor zover het evenwicht niet bereikt wordt kunnen beleids-
instrumenten ingezet worden om al te grote interregionale verschillen te reduce-
ren of zo mogelijk te voorkomen.
De kritiek op deze gedachtengang kwam onder andere neer op verwaarlozing
van 'natuurlijke' voor- en nadelen, zoals bereikbaarheid, natuurlijke hulpbron-
nen, geografische omstandigheden. De klassieke lokatietheoriedn beogen een
analyse van de lokatiekeuze van economische activiteiten te geven, waarin door-
gaans transport- en/of communicatiekosten een dominante rol spelen. De onder-
nemer kiest die vestigingsplaats, waar hij een kostenvoordeel behaalt, hetgeen
doorgaans een vestiging impliceert in die regio's waar een goede infrastructuur
aanwezig is. Een goede infrastructuur is relatief attractiever voor de vestiging
van bedrijven en personen. Met andere woorden, de regionale groeiverschillen
ontstaan doordat niet alle lokaties voor private en publieke activiteiten even aan-
trekkelijk zijn.
Zo brengt bijvoorbeeld vestiging in perifeer gelegen regio's vaak relatief hoge
transport- en communicatiekosten met zich mee, hetgeen afbreuk doet aan de
attractiviteit. Dit is ean van de redenen waarom perifeer gelegen regio's vaak
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aan waarom er regionale groeiverschillen zijn, maar ze kunnen niet verklaren
waarom er regionale ongelijkheid is en hoe deze ont'staat. Vanuit deze denkka-
ders kunnen enkele beleidsaanbevelingen gepresenteerd worden voor het weg-
nemen van regionale groeiverschillen. In het Nederlandse regionale beleid van
de afgelopen decennia zijn deze nog grotendeels te herkennen. We komen daar
nog op terug, maar geven alvast een globale aanduiding.
De overheid moet zich richten op verbetering van de transport- en communica-
tiemogelijkheden. Hierbij valt onder andere te denken aan subsidies op de kos-
ten van transpgrt en communicatie om zo structurele kostenverschillen tussen
regio's te compenseren. Door verbetering van de transport- en communicatie-
mogelijkheden zouden dergelijke regio's attractiever kunnen worden als vesti-
gingsplaats. De positie van het gebied zal dan ten opzichte van andere gebieden
kunnen verbeteren en zodoende zouden de ontwikkelingsmogelijkheden van
zo'n gebied kunnen toenemen. Maar op de vraag in hoeverre verlaging van
transport- en communicatiekosten van betekenis is voor de vestiging van bedrij-
ven is geen eenduidig antwoord te geven. De afstandskosten spelen weI een rol,
maar de betekenis van afstandskosten wordt steeds geringer door de technologi-
sche vooruitgang.

Tot zover hebben we gepoogd enkele regionaal-economische theoriean weer te
geven en te karakteriseren die kenmerkend zijn vaar en geplaatst moeten wor-
den in de context van een bepaalde samenlevingsvorm. Zo kan de theorie van
Von ThOnen slechts begrepen worden in de context van een samenleving die ge-
domineerd wordt door agrarische produktie- en consumptieverhoudingen. Bij
veel klassieke theorie6n blijkt eerder sprake te zijn van zowel agrarische als
( p rd)- i n d u st r i 51 e marktverhoudingen, zodat er feitelijk gespr6ken zou moeten
worden van een samenlevingsvorm met een gemengd karakter. Wij hebben er
al op gewezen dat dit onder andere verband houdt met de relatief langdurige
transformatiefase die de zuivere agrarische maatschappijvorm markeert van de
maatschappijvorm waarbij de industrie de boventoon voert. Om toch bepaalde
scheidslijnen te kunnen hanteren, hebben we de klassieke lokatietheoriean in
verband gebracht met de industriOle maatschappijvorm, waarbij we ons er terde-
ge van bewust zijn dat dit een arbitraire keuze is.

We hebben hierboven kunnen vaststellen dat de theoretische bijdragen vanuit
de (neo)klassieke hoek aan veel beperkingen en manco's onderhevig zijn. Het
hanteren van irreOle vooronderstellingen en de eenzijdige benadering van de
problematiek via met name de aanbodzijde zijn karakteristiek en vormen wei de
hoofdbezwaren. De verklaringswaarde van de klassieke en de neoklassieke
theoriean moet dan ook als marginaal en zeer beperkt beschouwd worden. Min
of meer als reactie op de neoklassieke theorieen is de theorievorming die de
vraagzijde centraal stelt geleidelijk aan tot ontwikkeling gekomen. Deze stroming
staat in de literatuur bekend als de Keynesiaanse theorievorming.

4.6.3. De Keynesiaanse theorievorming, benadering via de vraagz,ide

De door Keynes opgestelde theorie moet gezien worden als een reactie op het        97



tekortschieten van de tot dan toe gevestigde theoriean om de optredende werk-
loosheid te verklaren. Keynes werd in de jaren dertig van deze eeuw geconfron-
teerd met een toenemende werkloosheid waarop het neoklassieke paradigma,
de 'laissez-faire'-politiek van de overheid en de daarmee samenhangende even-
wichtsherstellende werking van het prijsmechanisme, geen antwoord had. In
deze periode werd de noodzaak van overheidsingrijpen steeds sterker gevoeld,
waarbij dan de discussie gericht was op de vraag hoe de overheid moest ingrij-
pen en minder op de vraag of de overheid moest ingrijpen.72 De belangrijkste
vraagstelling voor de door Keynes geformuleerde theorie was hoe structurele
werkloosheid in een evenwichtssituatie kan bestaan.73 Om een antwoord te
kunnen geven op deze vraag analyseerde Keynes de vooronderstellingen van de
neoklassieke theorie, waarop hij grote kritiek had. Hij zette zich daarbij vooral af
tegen de volgende, neoklassieke, vooronderstellingen:
1.  door het accepteren van een lager loon wordt de bestaande werkloosheid op-

gelost (door de werking van het prijsmechanisme op de arbeidsmarkt);
2. de evenwichtsherstellende werking van het prijsmechanisme op alle mark-

ten;
3. de Wet van Say: ieder aanbod schept zijn eigen vraag.

De eerstgenoemde vooronderstelling is een specifiek geval van de onder punt
2 genoemde vooronderstelling. Zijn analyse van deze twee vooronderstellingen
leidde lot zijn beroemde 'onderbestedingstheorie', waarbij het tekort schieten
van de effectieve vraag de verklaring vormt van economische stagnaties, reces-
sies en dus van werkloosheid. Strikt genomen is dat niet nieuw, want eerder had-
den Malthus, Mill en Marx al aangegeven dat een tekort schieten van de vraag
naar consumptiegoederen ten opzichte van de produktiemogelijkheden, niet au-
tomatisch gecorrigeerd werd door het prijsmechanisme. 74 Het is de combinatie
die Keynes legde tussen de doorbreking van de Wet van Say en de als reactie
hierop door hem ontwikkelde liquiditeitsvoorkeurtheorie, die nieuw was.

4.6.3.1. Keynesiaanse theorie en regionale ongelijkheid

In de Keynesiaanse theorie wordt eveneens voorbijgegaan aan externe effecten.
Op voorhand kan dan ook gesteld worden dat de Keynesiaanse theorie per defi-
nitie niet in staat is welvaartsverschillen tussen regio's, rekening houdend met
externe effecten, te verklaren. Wij beperken ons hier tot de vraag, of de Keynesi-
aanse theorie regionale ongelijkheid kan verklaren, als uitgegaan wordt van di-
rect kwantificeerbare economische grootheden (werkloosheid, inkomen per
hoofd, investeringen e.d.).
In dit verband moet het doel waarvoor de Keynesiaanse theorie ontwikkeld is
voor ogen worden gehouden, namelijk het verklaren van structurele werkloos-
heid. Als wordt uilgegaan van volledige factormobiliteit, kan net als bij de neo-
klassieken geen verklaring worden gegeven voor regionale verschillen binnen
de Keynesiaanse theorie. De theorie zegt dan weI iets over de totale structurele
werkloosheid, maar niets over de verdeling daarvan over de regio's. Evenals bij
de neoklassieke theorieen zullen binnen deze theorie dan regionale verschillen

98        door de factormobiliteit worden opgeheven.



Zonder de vooronderstelling van de volledige factormobiliteit en als tevens wordt
uitgegaan van een imperfecte markt, resulteert een ander beeld. Deze vooron-
derstellingen werden door meerdere (neo)-Keynesianen reeds voor een belang-
rijk deel ter zijde geschoven. Daar komt nog bij dat deze vooronderstellingen niet
wezenlijk voor de Keynesiaanse theorie zijn. Zo kan gewezen worden op de
groeitheorie van Schumpeter, die grotendeels gebaseerd is op de vooronderstel-
ling van imperfecte markten. 75

Als rekening wordt gehouden met het volstrekt mobiel zijn van produktiefacto-
ren, m.a.w. de factor afstand impliciet wordt geintroduceerd, dan kan de Keynesi-
aanse theorie aangesloten worden op meer regionaal economische theoriean.
In het verlengde van de Keynesiaanse theorie kan dan verwezen worden naar
het groeipoolconcept van Perroux, dat in paragraaf 4.Za ter sprake zal komen.
Tot dusver kan gesteld worden dat de Keynesiaanse theorie geen verklaring kan
geven voor de oorzaken van regionale ongelijkheid. Als eenmaal regionale on-
gelijkheid is vastgesteld, dan kunnen met behulp van de Keynesiaanse theorie
deze regionale verschillen waI worden herleid tot een aantal vermoedelijke
destabilisatoren. Voorts kunnen concepties ontwikkeld worden om deze ongelijk-
heid te reduceren of weg te nemen.
Het voorbeeld van de loonverschillen tussen regio's kan dit verduidelijken. Loon-
verschillen kunnen aanleiding zijn zowel voor werkloosheidsverschillen als voor
verschillen in inkomen per hoofd per regio. De achterliggende oorzaken van
deze loonverschillen kunnen echter met behulp van de theorie niet worden ach-
terhaald of verklaard. Onbeantwoord blijft de vraag naar de mogelijke oorzaken,
zoals bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling, opleidingsniveau in de regio, werk-
gelegenheidsstructuur, sectorstructuur. Er kan weI aangegeven worden hoe de
loonverschillen moeten worden weggewerkt, teneinde de regionale ongelijkheid
te doen verminderen. In dat kader speelt het overheidsbeleid een belangrijke rol.
Ook de Keynesiaanse theorie heeft haar invloed gehad op het door de overheid
gevoerde regionale beleid. De Keynesiaanse theorie geeft geen voldoende ver-
klaring voor de achterliggende oorzaken van regionale ongelijkheid, maar kan
wMeen bijdrage leveren om het inzicht in de regionale ongelijkheid te vergroten
en biedt een instrumentarium om regionale verschillen enigszins te nivelleren.
Essentieel hierbij is de rol van de overheid.

4.7. Regionale theorievorming in de hoogindustriale samenleving

De ontwikkeling van het vakgebied van de regionale economie en de economi-
sche geografie heeft vooral na de Tweede Wereldoorlog een grote vlucht geno-
men. Dat komt in het bijzonder tot uiting in de ontwikkelingen en vooruitgang in
de theoriebeoefening Binnen de naoorlogse gangbare macro-economische the-
orievorming zien we een aantal varianten op de neoklassieke theorie ontstaan,
zoals de theorie van de rationele verwachtingen76, het monetarisme77 en de
welvaartstheorie. In feite kunnen zowel de theorie van de rationele verwachtin-
gen als het monetarisme beschouwd worden als een reactie op een aantal fun-
damentale (orthodoxe) Keynesiaanse inzichten.78 Bij de welvaartstheorie vin-
den we duidelijk elementen terug uit de neoklassieke en marginalistische
theorievorming. Als we de betekenis van de theorie van de rationele verwachtin-          99



gen en het monetarisme nader beschouwen, bieden ze echter voor de verklaring
van regionale ongelijkheid en regionale ontwikkeling geen of weinig bruikbare
aanknopingspunten.
Het uitgangspunt van een evenwichtsconceptie met een fundamentele plaats
voor het prijsmechanisme levert geen nieuwe bijdrage met het oog op de verkla-
ring van regionale ongelijkheidsverschijnselen. Voor de monetaire theorie geldt
een soortgelijke conclusie met deze kanttekening, dat de visies van de moneta-
risten weI uitgangspunten bieden voor mogelijke beleidsaanbevelingen. Deze
moeten weI geplaatst worden tegen de achtergrond, dat de monetaristen voor-
standers waren van het terugdringen van de overheidsbemoeienis met het eco-
nomisch leven. De betekenis van de welvaartstheorie verdient in dit verband
meer aandacht. De welvaartstheorie is een belangrijke naoorlogse stroming bin-
nen de gangbare economisch theorie en houdt zich bezig met de vraag, onder
welke omstandigheden de welvaart van een maatschappij maximaal is. Wat
deze theorie vooral tot een bijzondere stroming maakt, is haar begrippenkader.
Het centrale begrip schaarste krijgt in deze stroming een dusdanig ruime inhoud
dat een onderscheid in economische en niet-economische goederen niet langer
opgaat. Tot het studiegebied van de economische wetenschap wordt nu ook de
opoffering van schaarse middelen buiten de produktie om gerekend.79 Eerder
hebben we al gewezen op het probleem van het meten en toetsen van niet-
economische variabelen.

4.7.1.  Welvaartstheorie  en  regionale ongellikheid

In par. 4.4. zagen we dat Hennipman, in navolging van Robbins, een dusdanig
ruime inhoud geeft dat het onderscheid tussen economische en niet-
economische goederen vervalt. Behoeftenbevrediging wordt niet langer alleen
via de markt geregeld, er zijn ook andere, economische keuzehandelingen, bij-
voorbeeld tot uitdrukking komend bij het verschijnsel collectieve goederen.
De overheid wordt niet langer alleen als een evenwichtsverstorend element ge-
zien, zoals in de neoklassieke theorie gebruikelijk is. Ze is niet een boven de par-
tijen staande instantie, maar zelf actor in het maatschappelijk proces. Daar staat
tegenover dat die overheid geen actor is met een zelfde macht als de overige
actoren.80 Immers, de overheid is uitgerust met dwangmiddelen om haar posi-
tie kracht bij te zetten.
Ook de welvaartatheorie biedt echter geenszins een verklaring voor het ver-
schijnsel regionale ongelijkheid. Dit blijkt zo gauw men de theorie confronteert
met de ruimtelijke dimensie. Zoals Lambooy naar voren brengt, blijken de as-
sumpties van de abstracte welvaartstheorie niet langer te voldoen, wanneer men
het ruimtelijk element introduceert. De assumpties vo!komen concurrentie,81

groepswelvaart als optelsom van individuele welvaartsfuncties en volledige deel-
baarheid en mobiliteit voldoen niet langer, immers:
1. Wanneer men de factor afstand betrekt bij de assumptie 'volkomen concur-

rentie' dan voldoet deze niet, doordat met toenemende afstand de kosten stij-
gen en daardoor de prijs en de hoeveelheid wordt beinvloed.

2. De veronderstelling dat de groepswelvaart gemaximaliseerd wordt als de
100 som van de welvaart der afzonderlijke individuen maximaal is, is eveneens



zeer discutabel. Behalve theoretische problemen als de interpersonele nuts-
vergelijking en de schaal waarop het nut gemeten dient te worden, kan vanuit
de ruimtelijke economie nog het bezwaar worden toegevoegd, dat niet alleen
individuen elkaars nutsfuncties kunnen beinvloeden, maar re9ionale

eenhe-
den evenzeer, bijvoorbeeld in verband met spill-over effecten. 2 Het analyse-
niveau van de ruimtelijke economie ligt immers bij de regio, en deze kan net
als bij bedrijven in een oligopolistische marktstructuur strategiean ontwikke-
len. Nutsfuncties van individuen, of van regio's, kunnen niet langer als transi-
tief worden verondersteld, met als gevolg dat de aggregatie van 'regionale
nutsfuncties' grote problemen oplevert. Belangentegenstellingen maken de
aggregatie naar een 'Social Welfare Function' zo fundamenteel onhoudbaar.

3.  Als derde scherp te bekritiseren assumptie geldt die van het ontbreken van
externe effecten en het uitgangspunt van volledige mobiliteit. Een dergelijke
opvatting is naar onze mening niet in overeenstemming met de werkelijkheid
en zeker niet wanneer we naar het verschijnsel regionale ongelijkheid kijken.
De afwezigheid van volledige mobiliteit en de aanwezigheid van externe ef-
fecten zijn juist de oorzaken van het ontstaan van regionale ongelijkheid.

Hoewel het begrippenapparaat van de welvaartstheorie enkele aankno-
pingspunten biedt voor de bestudering van regionale ongelijkheid en ontwikke-
ling, vormt het expliciet ontbreken van de ruimtelijke dimensie een fundamentele
handicap. Het introduceren van niet in geld waardeerbare factoren bij de trace-
ring van regionale ongelijkheid en ontwikkeling levert pragmatische bezwaren
op. In de volgende paragrafen gaan we enkele theoriean die in de periode na
de Tweede Wereldoorlog in de hoogge'industrialiseerde landen een grote rol
hebben gespeeld bespreken.

4.7.2.  Regionale theorievorming in de hooggeindustrialiseerde
welvaartsmaatschappii na WO 11

De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog stonden geheel in het teken van de
wederopbouw. Aan het begin van de jaren vijftig werd een begin gemaakt met
een grootscheepse planning van de industrialisering. Hieraan voorafgaand was
een ontwikkelingsplan voor Zuidoost-Drenthe ontworpen met als doel de hoge
structurele werkloosheid aan te pakken en de sociaal-economische structuur te
verbeteren. Sinds de Tweede Wereldoorlog kunnen we feitelijk spreken van de
opbouw van de hooggeindustrialiseerde samenleving. De industrialisering van
de samenleving heeft gedurende vele decennia een wisselend stempel op de
samenleving gedrukt. Pieterson 83 spreekt zelfs over drie industriele revoluties.
De eerste industriale revolutie omvat de periode van ca. 1770-1830 en speelde
zich hoofdzakelijk af in Groot-BrittanniO. De tweede industriale revolutie wordt
hoofdzakelijk gelokaliseerd in Duitsland en de Verenigde Staten in de periode
van ca. 1875-1914, en de derde industriele revolutie moet geplaatst worden na
1940. Vanuit deze visie moet men concluderen dat de industrialisering geduren-
de meer dan twee eeuwen een rol heeft gespeeld in de samenleving. We heb-
ben er al eerder op gewezen dat de overgangen tussen de verschillende samen-
levingsvormen moeilijk nauwkeurig kunnen worden aangegeven, omdat er 101



sprake is van geleidelijke overgangen en transformatiefasen. Zo kan men de
overgang van de agrarische samenleving naar de industriale samenleving het
beste aanduiden als de overgangsfase post-agrarisch/pre-industrieel. Zelfs deze
fase omvat een periode die met meerdere decennia kan worden getraceerd. Een
soortgelijke constatering kan gemaakt worden voor de overgang van de in-
dustrge samenleving naar de informatiemaatschappij. De term post-industriOle
maatschappij is in dit verband al vele jaren gangbaar. Aangetekend moet hierbij
weI worden dat de transformatiefase van de industriale naar de informatiemaat-
schappij vermoedelijk een veel kortere periode zal gaan beslaan. Over het be-
ginstadium van de informatiemaatschappij heerst geen eenstemmigheid. Som-
migen noemen het jaar van de introductie van de computer (1956) een mijlpaal.
Voor anderen is de grootscheepse doorbraak van de computer en de hoogwaar-
dige technologie in de jaren tachtig het criterium. We beschouwen de huidige
tijd in navolging van Huppes84 als een transformatiefase tussen twee tijdper-
ken.

Voor de hooggeindustrialiseerde samenleving hebben de theoretische benade-
ringen van Perroux en Myrdal een grote rol gespeeld bij de regionale ontwikke-
lingen in de naoorlogse periode. Achtereenvolgens komen de groeipooltheorie
van Perroux en de theorie van de cumulatieve causatie van Myrdal aan de orde.

4.7.3. De groeipooltheorie85

De door de Franse econoom Perroux ontwikkelde groeipooltheorie tracht een
analyse te geven van de groei van ruimtelijke eenheden. Dergelijke ruimtelijke
eenheden kunnen verschillende vormen aannemen, zoals een industriecom-
plex, een havencomplex, een winkelcentrum en dergelijke. De theorie is later
door enkele auteurs verder uitgewerkt. In de groeipooltheorie wordt economi-
sche groei ge'i'nitieerd door veranderingen in de structuur van de economie, zo-
als een wijziging in het economische activiteitenpatroon, wijziging van produktie-
verhoudingen, veranderingen in het vestigingspatroon of een verschil in
groeitempo tussen diverse economische sectoren.
Het accent wordt gelegd op agglomeratievoordelen, die in de vorm van een
groeipool de economische groei stimuleren. In de literatuur treft men diverse de-
finities aan. De omschrijving van Davin e.a.86 van een groeipool luidt: 'Een in-
dustrieel complex vormt een groeipool wanneer door de produktie- en inko-
mensstromen die er uit volgen, de ontwikkelingen bevorderd worden van
activiteiten in technisch verband met reeds gevestigde industriean, de verschei-
dene sectoren monetair expanderen, ten slotte hel regionaal inkomen verhoogd
wordt door geleidelijke concentratie van nieuwe economische activiteiten.' Van-
neste definieert een groeipool als 'een geheel van economische elementen, ge-
concentreerd in een geografische ruimte, waartussen bepaalde bindingen be-
staan, die de groei ondersteunen'.87 Perroux zelf geeft hieraan de volgende
inhoud in genoemde publikatie: 'Une p6le de croissance est une unita motrice
dans un milieu datermina. L'unita est simple ou complexe.' Deze omschrijving

102 is ruimer dan die van Davin, immers hij spreekt alleen over een industrieel com-



plex, terwijl Perroux ook een 'unita simple' (bijvoorbeeld een onderneming) als
groeipool aanmerkt.
In ieder geval is essentieel de relatie die wordt gelegd tussen economische een-
heden en een stuwende kracht (unita motrice) die uitgaat van een aantal econo-
mische activiteiten. De ruimtelijke scheiding van activiteiten moet hierbij uitdruk-
kelijk worden betrokken, m.a.w. de groeipool heeft een expliciete ruimtelijke
dimensie. Binnen de gedifferentieerde ruimte wordt invloed uitgeoefend en vin-
den effecten plaats op de economische activiteiten binnen die ruimte. Aan de
groeipool of 'kern' moet een stuwend element voor andere activiteiten worden
toegevoegd. In navolging van Vanneste onderscheiden we drie essentiOle ken-
merken van de groeipool:
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1. de interne relatie en verwevenheid tussen de economische elementen,
2. het multiplicator-effect,
3. de geografische concentratie.

De punten 1 en 2 sluiten geheel aan bij de definitie van een groeipool. Met het
multiplicator-effect wordt het stuwend karakter van de groeipool bedoeld. Er is
dus sprake van activiteiten die de groei bevorderen, en die op hun beurt weer
activiteiten initiOren die ook groeibevorderend werken, zodat een zichzelf ver-
sterkend proces resulteert. De term groeipool kan aldus direct in verband ge-
bracht worden met het begrip externe effecten. Dan moet weI de ruime interpre-
tatie van de groeipool worden gehanteerd, zoals die gegeven is door Perroux of
Vanneste. Een explicitering hiervan volgt nog, waarbij ook duidelijk zal worden
dat het groeipoolconcept niet eenduidig is terug te voeren op een macro-
economische theorie. Zowel elementen van de neoklassieke aanbodtheorie als
van de Keynesiaanse vraagtheorie zijn herkenbaar. De centrale vraag bij de
praktische toepassing van de theorie is dan, hoe we op basis van het groeipool-
concept de groei in een regio kunnen traceren en hoe deze bevorderd kan wor-
den. In dat geval moet de relatie gelegd worden tussen regionale ongelijkheid
en het groeipoolconcept.

4.7.4. Het groeipoolconcept en regionale ongelijkheid

De werking van het groeipoolconcept krijgt op diverse plaatsen in de literatuur
uitgebreid aandacht en commentaar.89 Over het algemeen kan men de groei-
impulsen vanuit de pool op haar omgeving onderverdelen in een viertal zogehe-
ten polarisatievormen:
1. technische polarisatie,
2. inkomenspolarisatie,
3. psychologische polarisatie,
4. geografische polarisatie.

Nadere beschrijving en analyse van deze polarisatievormen kan meer inzicht
verschaffen in de veronderstelde werking van het groeipoolconcept.

ad. 1. Technische polarisatie
Hierbij gaat het om de technische bindingen tussen de groeipool enerzijds en 103



de aangetrokken economische activiteiten anderzijds, m.a.w het gaat hier veelal
om 'forward en backward linkages'. Er ontstaat een hiOrarchisch conglomeraat
van bedrijven en nevenbedrijven, vaak toeleveranciers en afnemers waarbij de
groeipool de kern is. Effecten die vanuit een dergelijke conglomeraat worden geT-
nitieerd, betreffen dan zowel vraag- als aanbodeffecten. Paelinck  heeft in dit
kader een aantal effecten onderscheiden zoals:
-   het Keynes effect; dit is het klassieke inkomensmultiplicator-effect als gevolg

van een toename van de vraag;
-   het Aftalion-effect: de lokale investeringen ondergaan de invloed van de alge-

mene groei die in de regio plaatsvindt;
-  Leontief-Rasmussen-effect: de lokale input en output wordt, via een multi-

plierwerking, door de groeipool op een hoger niveau gebracht. Dit werkt met
name via de aanbodzijde.

Naast genoemde effecten onderscheidt hij nog andere, die thuishoren bij de ove-
rige polarisatievormen.

ad. 2. Inkomenspolarisatie
Als gevolg van het aantrekken van de bedrijvigheid neemt het regionale inkomen
toe, en gaat via de multiplier-werking een spiraalbeweging ontstaan. De beste-
dingen zullen toenemen waardoor de investeringen stijgen en de inkomensgroei
verder oploopt. Kortom een cyclisch proces met vraageffecten en inkomensmul-
tipliers als centrale elementen. Volgens Vanneste wordt de regionale inko-
menspolarisatie o.a. beinvloed door: 1. de regionale consumptiequote; 2. de di-
versiteit van de economische activiteiten; 3. de mate van regionale binding van
de ondernemingswinsten; 4. de omvang van de geldstroom die door buiten-
regionale arbeidskrachten wegvloeit.
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ad. 3. Psychologische polarisatie
Hieronder moeten worden verstaan externe effecten die niet direct zijn terug te
voeren op het economische produktieproces, zoals de aanwezigheid van onder-
wijsfaciliteiten, sociaal culturele voorzieningen, een attractief woonklimaat, veel
natuurschoon e.d. Ook kan in dit verband gedacht worden aan bijvoorbeeld een
als algemeen goed ervaren ondernemersklimaat, en het vertrouwen dat uitgaat
van de vestiging van u6n of meerdere grote ondernemingen in een bepaald ge-
bied, waardoor meerdere kleinere bedrijven (hoewel geen directe relatie bestaat)
zullen volgen. Er is dan sprake van imitatie van het ruimtelijk (vestigings)gedrag
op basis van niet-rationeel handelen. Deze polarisatievorm heeft men op het oog
als het gaat om het aantrekken van potentiale investeerders. Bij een investe-
ringsbeslissing kunnen dit soort factoren van doorslaggevende betekenis zijn,
hoewel de (Nederlandse) praktijk laat zien dat dit moeilijk te analyseren, te on-
derbouwen en aan te tonen is.

ad. 4. Geografische polarisatie
Deze polarisatie moet vooral gezien worden als de ruimtelijke neerslag en effec-
tuering van bovengenoemde polarisatievormen. Het gaat dan om de concentra-
tie van economische activiteiten in de ruimte en de daarbij behorende agglome-
ratievoordelen. Impliciet wordt uitgegaan van optimale produktieomstandigheden

104 en de ontwikkeling van deze produktieomstandigheden krijgt geen aandacht.
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Bij de theorie van Myrdal wordt weI expliciet een relatie gelegd tussen het proces
van economische groei en de ontwikkeling van de produktieomstandigheden.
Duidelijk is na het voorgaande, dat de groei van een regio verklaard wordt vanuit
de (theoretische) stimulans van een groeipool op de regio. De theorie is gericht
op de verklaring van het felt waarom sommige regio's snel(ler) groeien. De ver-
klaring daarvoor wordt gelegd bij de aanwezigheid van groeipolen, die via aller-
lei effecten de totale regionale economie stimuleren. De theorie schenkt geen
aandacht aan stagnerende regio's en de oorzaken van deze stagnatie. Aldus be-
schouwd, geeft de groeipooltheorie geen verklaring voor het verschijnsel regio-
nale ongelijkheid, maar levert zij weI aanknopingspunten op voor een mogelijke
verklaring en analyse van regionale ontwikkelingen. Met andere woorden, de
theorie draagt wei bij tot het geven van doelgerichte antwoorden op de vraag hoe
regionale ongelijkheid moet worden bestreden. Dit zal in het navolgende nog
aan de orde worden gesteld. De volgende elementen van de theorie zijn bruik-
baar voor verdere theorievorming:
-  de expliciete aandacht voor ruimtelijke differentiatie en daarmee de afbake-

ning en explicitering van het regiobegrip;
-   er wordt aandacht geschonken aan 'external economies' (bijv. via de psycho-

logische polarisatie) die verdergaat dan de traditionele opvatting daarover;
-   hoewel geen verklaring wordt gegeven voor de oorzaken van regionale onge-

lijkheid draagt deze theorie toch bij tot de verklaring van economische ontwik-
kelingen en verschuivingen in een ruimtelijke context.

De kracht van de theorie schuilt onder meer in het hoge realiteitsgehalte. Hier-
door konden bepaalde waarneembare regionaal-economische verschijnselen en
ontwikkelingen beter worden verklaard. En voorts in het niet-exclusieve karakter,
waardoor reeds bestaande theoridan in het concept konden worden ingepast en
nieuwe, zoals de spreidingstheoriean van Myrdal en Hagerstrand, hierop konden
worden aangesloten. Het belangrijkste aspect is echter de (vermeende) toepas-
singswaarde. Enerzijds leidde dit tot ontwikkeling van een nieuwe invulling van
het regionaal-economisch beleid, anderzijds tot een betere onderbouwing en
verdere uitbouw van het reeds gevoerde beleid.

Naast weerklank heeft het groeipoolconcept ook veel kritiek ondervonden, die
voor een deel geleid heeft tot bilstelling en aanvulling van het concept, maar
deels onbeantwoord is gebleven. Op de eerste plaats is erop gewezen, dat een
groeipool niet alleen tot positieve, maar ook tot negatieve effecten leidt, namelijk
het wegzuigen van bedrijvigheid van elders. Op de tweede plaats is gesteld, dat
de sterke afhankelijkheid van dan of een beperkt aantal motorische elementen
leidt tot een eenzijdige economische structuur van een gebied. Een structuur die
kwetsbaar is voor conjuncturele en structurele economische veranderingen. Ten
slotte heeft men de waarde van het groeipoolconcept voor het regionaal-
economisch beleid betwijfeld, met name ten aanzien van het motorisch element.
Afgezien van het feit dat men de krachten die 66n of een beperkt aantal motori-
sche elementen te beperkt acht om een sterk regionaal groeiproces op gang te
brengen, vindt men dat in de theorie te weinig aandacht wordt geschonken aan
de eindigheid van de groei. Aydalot93 stelt dat een motorisch element pas groei-
effecten kan opleveren wanneer het geplaatst is in een geografische ruimte 105



waarin diverse andere activiteiten en elementen aanwezig zijn die de krachtbron
kunnen ondersteunen. In een dergelijke omgeving zou ook voortdurend vernieu-
wing kunnen plaatsvinden, zodat het motorische element minder snel aan kracht
inboet. Deze kritiek houdt in dat toepassing van het groeipoolconcept in het
regionale beleid pas zin heeft wanneer men zich richt op gebieden met reeds
aanwezige groeipotenties en men een motorisch element weet te crearen of aan
te trekken dat, gelet op de produktieomstandigheden en de algemene economi-
sche situatie, in staat is zich te ontplooien.
Reeds meermalen is aangegeven dat het groeipoolconcept gericht is op het ver-
klaren van de groei van regio's. Zo beschouwd is het dan ook een theorie die
een bijdrage kan leveren aan het regionaal economisch beleid indien het streven
van dat beleid gericht is op groeibevordering van regio's. Daarbij wordt er dan
binnen de groeipooltheorie voor gepleit het beleid te richten op een aantal gese-
lecteerde kernen, die een zekere stimulans opleveren voor de hele regio. In het
Nederlandse naoorlogse beleid is deze gedachte bijvoorbeeld terug te vinden in
het stimuleren van industrialisatiekernen ('decentralisatie door regionale con-
centratie'). Dit Nederlandse beleid liet zich aanvankelijk als succesvol aanzien.
Plaatsen als Emmen, Drachten en Stadskanaal, gelegen in gebieden die voor-
heen tot de economisch gezien 'zwakke' gebieden behoorden, wisten in korte
tijd niet alleen grote bedrijven aan te trekken, zoals Philips, maar slaagden er
ook in hun bedrijventerreinen vol te krijgen met een groot aantal kleinere bedrij-
ven. In de jaren zeventig bleek echter dat het een 'Phyrrusoverwinning' in de
strijd tegen de werkloosheid was. De ene na de andere 'trekpaard-industrie' ver-
trok, sloot zijn poorten of kromp in. Wever- weet dit aan een drietal factoren:
conjunturele en structurele economische veranderingen, het feit dat zich in de
ontwikkelingskernen voornamelijk laagwaardige activiteiten hadden gevestigd
en het feit dat het ondernemingsbeleid elders (in het hoofdbedrijf) werd uitgezet.
In het buitenland zijn voorbeelden te vinden van groeipoolbeleid dat vanaf het
begin tot mislukken gedoemd was. Zo hoopte de Franse overheid via een gas-
veld bij Lacq (Pyreneean) aldaar een groeipool tot ontwikkeling te kunnen bren-
gen. Positieve effecten bleven echter uit. Het ontbreken van een gunstig produk-
tiemilieu was hier debet aan en het feit dat de functionele relaties van het
gasveld met afnemers en leveranciers van produklen en diensten zich niet per
definitie in de onmiddellijke nabijheid behoefden te vestigen. Deze factoren wa-
ren ook bepalend voor het mislukken van het groeipoolbeleid in Zuid-ltalid. De
relaties van het trekpaardbedrijf (chemische en metallurgische industrie) moes-
ten of konden interregionaal en zelfs internationaal worden onderhouden. Van
enige functionele binding met het lokale bedrijfsleven was geen sprake en de in-
komenspolarisatie leidde eveneens nauwelijks tot groei.
Binnen de theorie wordt dus duidelijk een plaats ingeruimd voor de overheid, die
met behulp van impulsen en instrumenten een regionaal beleid moet voeren. Al-
gemene evenwichtstendensen worden binnen de theorie niet aangegeven; weI
wordt aangegeven dat een groeipool kan 'opdrogen' en zijn stimulerende kracht
kan verliezen.95 Daardoor kunnen structurele onevenwichtigheden ontstaan
tussen regio's met veel groeipolen en regio's met weinig of 'opgedroogde' groei-
polen. Op de achterliggende oorzaken daarvan wordt, zoals reeds gesteld, bin-
nen de theorie niet ingegaan.

106 Door het stimuleren van groeipolen zou de overheid deze structurele oneven-



wichligheid tegen moeten gaan. In deze context kan gesteld worden, dat het
groeipoolconcept een steunpunt kan zijn voor het opzetten van een doelmatig
regionaal beleid. Daarbij moet er dan weI voor gewaakt worden dat niet alleen
de groeipool zelf wordt beschouwd, maar dat ook aandacht wordt geschonken
aan het motorisch element van de groeipool waarmee spreiding van de welvaart
wordt nagestreefd.
De groeipooltheorie heeft haar bruikbaarheid met name bewezen voor het ver-
klaren van de groei van de Westeuropese industriale centra als het Ruhrgebied,
de regio Milaan-Turijn, het Rotterdam-Europoort-gebied en de Londense agglo-
meratie. Het concept schiet tekort als planningsinstrument voor beleid gericht op
de ontwikkeling van achtergebleven gebieden. Een positieve uitzondering hierop
vormen wellicht de nieuwe industriegebieden in de Sovjet Unie, maar daar is de
groei meer het gevolg van een extreem dirigistische politiek, dan van een krach-
tenveld opgeroepen door motorische elementen in de groeipool.
Ondanks het feit dat er nauwelijks lichtende voorbeelden zijn aan te wijzen,
wordt er nog steeds druk op de centrale overheden uitgeoefend om door te gaan
met een regionaal-economisch beleid gebaseerd op het groeipoolconcept. Die
druk is met name afkomstig van de regionale overheden in gebieden met grote
werkloosheid. De onmacht van de lagere overheden om particuliere onderne-
mingen van elders aan te trekken, leidt tot een roep om vestiging van bedrijven
en instellingen, waarover de centrale overheid lokatiebeslissingen kan nemen.
Voor zover het grootschalige activiteiten betreft, wordt gewezen op het positieve
uitstralingseffect van vestiging. Dit geldt ook voor ons land. Men denke aan de
gevechten die zijn uitgebroken rond de verplaatsing van de Rijksoverheids-
diensten, de vestiging van de Open Universiteit en de aanleg van 'tweeweg ka-
belsystemen' tussen de lagere overheden en 'Den Haag' en tussen de lagere
overheden onderling.

4.7.5. De theorie van Myrdal; Circulaire en cumulatieve causatie

Myrdal heeft in zijn Economic Theory and Underdeve/oped Regions een theore-
tisch kader gepresenteerd waarmee het verschijnsel regionale ongelijkheid ver-
klaard zou kunnen worden. Het principe van circulaire en cumulatieve causatie
heeft in het naoorlogse beleid, vooral in combinatie met de groeipooltheorie, een
aanzienlijke rol gespeeld. Dikwijls wordt gesuggereerd dat Myrdals theorie een
aanvulling is van het groeipoolconcept van Perroux. Holland plaatst daar96

vraagtekens bij.
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Hierna volgt een uiteenzetting van het methodologisch principe van de circulaire
en cumulatieve causatie. Daarna zal Myrdals theorie aan een nadere analyse
worden onderworpen.

De belangstelling van Myrdal voor regionale ongelijkheid kwam voort uit het feit
dat hij een steeds groter wordende ongelijkheid signaleerde tussen de ontwikkel-
de en de onderontwikkelde landen.98 Het feit dat de rijke Westerse wereld
slechts een zesde deel van de wereldbevolking uitmaakt en dat de rest in grote
armoede leeft, deed Myrdal spreken van een 'upper class' en een 'lower class' 107



van de wereldbevolking. Deze constatering bracht hem lot een scherpe afwijzing
en bekritisering van het evenwichtsdenken in de neoklassieke theorie. 99

Myrdal stelde dat de theorie van de internationale handel en de economische
theorie in het algemeen, nooit een verklaring van de realiteit van economische
ontwikkeling en onderontwikkeling heeft uitgewerkt. Met name het uitgangspunt
van een stabiel evenwicht, zoals in de neoklassieke theorie en de klassieke loka-
tietheoriean, stelde Myrdal ter discussie: 'There is no such (stable equilibrium)
tendency towards self-stabilisation   in the social system.' 100 Voorts worden
vraagtekens geplaatst bij het idee dat er 'economische factoren' te onderkennen
zijn in de sociale werkelijkheid, welke afgezet kunnen worden tegen 'niet-
nomische factoren'.

De fundamentele kritiek op het gangbare economisch-theoretische concept, in-
spireerde Myrdal om een theorie te ontwikkelen die regionale ongelijkheid weI
kan verklaren. Een dergelijke theorie moet niet alleen een verklaring bieden voor
de economische groei in een bepaalde regio, zoals de groeipooltheorie van Per-
roux, maar ook voor het achterblijven van de groei van andere regio's. Vanuit
een vicieuze-cirkelfilosofie kwam Myrdal op het idee van circulaire en cumulatie-
ve processen, die de vorm van een spiraalwerking omhoog of omlaag aannemen
en waarin een positieve of negatieve factor tegelijk oorzaak en gevolg is van
weer andere positieve of negatieve factoren. 101 Circulaire causatie impliceert
'that a change in any one induces the others to change in such a way that these
secondary changes support the first change, with similar tertiary effects upon
the variable first affected, and so on'. 102

Een dergelijk systeem van causale interrelaties strookt niet met het neoklassieke
aanpassingsmechanisme waarin de eerste reactie een tegenreactie oproept die
evenwichtsherstellend werkt. Het heeft geen zin om een predominante 'basic
factor' te zoeken. 103 De feitelijke praktische werking  van een dergeljk mecha-
nisme is interessant. Uitgaande van het idee dat internationale ongelijkheid en
regionale ongelijkheid binnen een land nauw met elkaar, causaal zijn gelieerd,
illustreert Myrdal de circulaire interdependentie aan de hand van regionale on-
gelijkheid binnen een land. Hij toont aan dat het idee van de cumulatieve en cir-
culaire causatie zowel tot een negatief als tot een positief extern effect kan lei-
den. Een positief extern effect doet zich voor bij de groeipooltheorie, waarbij een
opwaartse spiraal in werking treedt. Wanneer zich in een regio een grote in-
rlustrie vestigt. betekent dit doorgaans een stijging van de werkgelegenheid in
die regio, met neveneffecten als een hoger inkomensniveau en hogere bestedin-
gen, allerlei verbeteringen in de sociale infrastructuur, zoals in het onderwijs, de
gezondheidszorg, het culturele leven, de opvattingen over werkgelegenheid en
vrije tijd. Bij negatief externe effecten,- bijvoorbeeld de sluiting van een groot be-
drijf, gaat het om de inkomensdaling, de terugloop van de bestedingen, de aan-
tasting van de sociale infrastructuur.
Volgens Myrdal zal het spel der marktkrachten de ongelijkheid versterken van-
wege de clustering van activiteiten in bepaalde plaatsen en regio's. De 'internal
and external economies' versterken en bevestigen de continue groei ten koste
van andere regio's, waar relatieve stagnatie of zelfs regressie optreedt. 104  De

nadelige veranderingen die veroorzaakt worden buiten een bepaald gebied zijn
108 de 'backwash' effecten, aldus Myrdal. Het gaal niet alleen om economische105



factoren als migratie- en kapitaalbewegingen en handel, maar ook om sociaal-
culturele factoren als gezondsheidszorg en onderwijs, kortom, het hele spectrum
van sociale relaties. Daar tegenover kan er ook sprake zijn van zogeheten
'spread'-effecten, welke optreden ten gevolge van bewegingen die samenhan-
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gen met economische expansie van de ene regio naar andere regio's.
Wanneer nu de spread-effecten groter zijn dan de backwash-effecten, kunnen
nieuwe centra van zichzelf versterkende economische expansie ontstaan. Deze
spread-effecten werken eveneens via een cumulatief sociaal proces van circulai-
re causatie. Een balans van backwash- en spread-effecten betekent nog niet een
stabiel evenwicht. Een vergelijking met de groeipooltheorie toont een fundamen-
teel verschil aan. De theorie van Perroux speurt naar de oorzaken van economi-
sche groei in een bepaalde regio, waarbij de gevolgen van de expansie in de ene
regio niet geanalyseerd worden voor een andere. Myrdal poogt een verklaring

Figuur 7: Myrdals principe van cumulatieve causatie.
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te bieden van ontwikkelingsverschillen tussen regio s met behulp van een model
waarmee zowel expansie, stagnatie als achteruitgang worden verklaard.
In de literatuur wordt er verschillend geoordeeld over de overeenkomsten en ver-
schillen tussen de theorieen van Perroux en Myrdal. Zo ziet Lambooy Myrdals
theorie als een aanvulling op het groeipoolconcept van Perroux. 107 Door het cu-
mulatieprincipe wordt immers een verband gelegd tussen het proces van econo-
mische groei en de ontwikkeling van de produktieomstandigheden. In de groei- 109



pooltheorie is economische groei uitgangspunt en wordt er ook geen aandacht
geschonken aan de ontwikkeling van die produktieomstandigheden zelf. In Myr-
dals bredere theoretische concept is voor een verklaring van deze tekortkomin-
gen weI plaats. Met andere woorden de gunstige produktieomstandigheden lei-
den onder andere tot technische polarisatie en inkomenspolarisatie en werken
aldus agglomererend. De economisch-geografische, processen die zich buiten
de oorspronkelijke regio afspelen, hebben grote invloed via de backwash- en
spread-effecten. In figuurvorm ziet het principe van cumulatieve causatie er uit
als weergegeven in figuur 7.108
In dit schema wordt alleen uitgegaan van positieve externe effecten, oftewel een
expanderende regio, en ontbreken de negatieve effecten van een stagnatie. Niet-
temin komen de verschillende, onderling verweven causale verbanden overzich-
telijk naar voren.
Bij deze theorie is sprake van een kader, van waaruit een verklaring is te analyse-
ren voor regionale ongelijkheid, dus zowel van groei als van stagnatie of achter-
uitgang in verschillende regio's, doordat zowel positieve als negatieve externe
effecten in zijn theorie meespelen. Deze begrippen, die Myrdal overigens niet zo
expliciet vermeldt, suggereren een min of meer neoklassieke benadering. Fun-
damenteel verschil is echter dat Myrdal expliciet de evenwichtsherstellende wer-
king van de markt afwijst: 'The play of forces in the market normally tends to in-
crease rather than decrease the inequalities between regions', en 'The109

stable equilibrium notion, even when it is no longer held consistently as a doctri-
ne, has thus remained a scientific bias steering our theoretical approaches.

,110

De evenwichtstheoretische uitgangspunten van het 'laissez faire'-principe wor-
den dus fel bestreden door Myrdal. Hij stelde dat de feitelijke situatie met betrek-
king tot regionale ongelijkheid in de wereld aldus in elkaar zit: 111

- regionale ongelijkheid is veel groter in de arme dan in de rijke landen;
-   de regionale ongelijkheid is verminderd in de rijke landen; in de arme landen

is een tegengestelde tendens waarneembaar.
Een causaal evenwichtsmodel alleen kan dergelijke processen onvoldoende ge-
neraliseren en doorgronden. Het is noodzakelijk om de processen die hier een
rol spelen in een circulair en cumulatief verband te zien, m.a.w. als een keten
van actie en reactie die ook onderling weer verbonden zijn.
De spread-effecten spelen een belangrijke verklarende rol. In de Westerse lan-
den zijn deze veel groter door de hogere economische groei. Opvallend is dat
een onderscheid tussen economische en niet-economische factoren niet ge-
maakt kan worden, m.a.w. het begrip regionale ongelijkheid wordt niet langer uit-
sluitend gedefinieerd als op de markt meetbare grootheden. Het begrip regio
wordt zeer ruim gedefinieerd, zowel op internationaal niveau, rijke versus arme
landen, als op nationaal niveau, groeiregio's tegenover stagnerende regio's. Het
principe van cumulatieve causatie wordt op kleinere schaal geformuleerd binnen
een land en vervolgens geprojecteerd op wereldniveau om de tegenstelling ont-
wikkelde versus onderontwikkelde landen nader uit te diepen.

Tot zover is vooral gesproken over de verklaring van regionale ongelijkheid bin-
nen een bepaald land, zonder een expliciete beschouwing van de rol van de
staat of de overheid. 112 Zoals we eerder hebben vastgesteld ligt de oorzaak van

110 regionale ongelijkheid o.a. in de werking van de marktkrachten. Een oneven-



wichtigheidsopvatting die de oorzaak zoekt bij het marktmechanisme, past in het
naoorlogse Keynesiaanse denken waarbij voor overheidsingrijpen een grote
plaats is ingeruimd. Voor het beleid zijn aanknopingspunten te vinden voor 'an
upward movement in the system'. Met andere woorden, de overheid moet113

een corrigerende politiek voeren door het tegenwerken van backwash-effecten
en het stimuleren van spread-effecten. De rijke regio's moeten via het overheids-
ingrijpen de zwakke regio's helpen, zodat een soort 'created harmony' via poli-
tiek ingrijpen in de werking van de marktkrachten ontstaat. Myrdal gaat hiermee
uit van een politieke democratie met gelijkheid van kansen.114 Dit 'kunstmatige
evenwicht' is volgens Myrdal geenszins te vergelijken met de doctrines van na-
tuurlijke wetten, utilitarisme en economische evenwichtstheorie. 115

De tegenstellingen tussen de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden
kunnen ook mede verklaard worden, door de met de spread-effecten, circulair
en cumulatief, samenhangende verschillen in overheidsingrijpen. In de rijke
Westerse landen is de overheidspolitiek overwegend gericht op een steeds gro-
tere gelijkheid. In de arme landen daarentegen hebben de marktkrachten een
veel vrijer spel. Voorts zijn de marktkrachten en de politiek nog onderling verbon-
den.

Wanneer de spread-effecten de backwash-effecten per saldo overstijgen ten ge-
volge van effectieve tegenactie, leidt dit tot een sterkere politieke basis voor ge-
lijkheidspolitiek. Als deze politiek resulteert in grotere regionale gelijkheid, ver-
sterkt dit de basis voor democratie. Algemeen geldt bij een laag niveau van
economische ontwikkeling dat de spread-effecten zwak zijn, zodat de markt-
krachten grotere regionale ongelijkheid opleveren die dan weer economische
ontwikkeling tegenhoudt en de basis voor gelijkheidspolitiek reduceert.
Myrdal geeft daarmee feiteHjk de naoorlogse opvatting over het regionaal beleid
weer, zoals die lange tijd het (overheids)denken heeft gedomineerd. Via het in-
spelen op diverse factoren, zowel 'economische' (investeringsregelingen, migra-
tie. subsidie enz.) als 'niet-economische' (onderwijs, gezondheidszorg), pro-
beert de overheid de voorwaarden te scheppen voor een meer gelijkmatige
ontwikkeling.

Tot zover hebben we een overzicht geboden van de diverse theoretische concep-
ties, binnen het bijpassende kader van de heersende maatschappijvorm. Bij de
theoriean van Perroux en Myrdal hebben we wat uitgebreider stilgestaan. Hoe-
weI diverse van de gepresenteerde theorieen een bijdrage leveren aan het ver-
groten van het inzicht in regionale ontwikkelingen, is er desondanks aanleiding
om te spreken van een crisis in de theorievorming.

4.8. Crisis in de regionaal-economische theorievorming

Sinds het begin van de beoefening van de economische wetenschappen wordt
er al gesproken van de crisis in deze tak van wetenschap. In bepaalde tijden,
waarin de laagconjunctuur en de recessie de overhand hebben, zijn deze gelui-
den sterker dan anders. In de meeste gevallen wordt dan verwezen naar de ge-
ringe slagvaardigheid, het weinig adequate reactievermogen op nieuwe maat- 111



schappelijke verschijnselen en ontwikkelingen, en het marginale voorspellende
vermogen. Nijkamp verwijst naar Harris, die op de kloof heeft gewezen tus-
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sen de pluriforme werkelijkheid en de uniforme geldigheid van uitspraken, als
gevolg van de accentuering van abstracte deductieve principes. 117 Nijkamp
komt dan ook tot de stelling dat de economische wetenschap in sommige geval-
len zelfs een wereldvreemde wetenschap is geworden in plaats van een operati-
onele mens- en maatschappijwetenschap. Ter adstructie citeert hij Rijnvos '18,
die in navolging van Hennipman een viertal bronnen van kritiek op de traditione-
le economische wetenschapsbeoefening aanduidt, te weten; verschil in sociale
ideologie, uiteenvallen van de klassiek liberale maatschappijstructuur, twijfel aan
de geldigheid van geformuleerde economische wetten en veronachtzaming van
de individuele mens met zijn noden en behoeften. Op grond van deze kritiekpun-
ten valt te verklaren waarom in de algemeen-economische wetenschap voortdu-
rend gestreefd is naar homogene theorievorming en uniform geldende uitspra-
ken, aldus Nijkamp: 'Een niet onaanzienlijk deel van deze theorie is gebaseerd
op een nogal mechanische mens- en maatschappijvisie, waarbij het atomistisch
principe een belangrijke rol speelt. De veronderstelling van de representatie-
ve consument en de rationele beslisser illustreert maar al te duidelijk dat aan
pluriformiteit in de samenleving veelal weinig recht gedaan is.' Nijkamp conclu-
deert: '...dat het wellicht dringend tijd is om ons te bezinnen op een aantal me-
thodologische vragen in het economische denken.'119 Deze kritiek van Nijkamp
kunnen wij onderschrijven. Verderop, in paragraaf 4.8.1., gaan we nog nader op
zijn visie en kritiek op de regionaal economische theorievorming in.

De constatering, dat er op basis van de theoretische pogingen uit het verleden
geen adequaat kader voorhanden is, met behulp waarvan verschijnselen als re-
gionale ontwikkeling en regionale ongelijkheid verklaard kunnen worden, krijgt
een zwaarder accent nu we kunnen waarnemen dat de economische crisis ge-
paard gaat met vele diepgaande en varreikende consequenties. Ook de ruimtelij-
ke implicaties van deze ontwikkelingen springen in het oog. Vanuit verschillende
theoretische invalshoeken zijn in het verleden pogingen ondernomen, waarbij de
laatste tijd in opmerkelijk veel gevallen innovaties en technologische ontwikkelin-
gen als een rode draad herkenbaar zijn. Hieronder volgt een bescheiden120

greep uit de buitenlandse literatuur. De bespreking van de crisis wordt echter in
hoge mate geconcentreerd op de theorieen van Boulding en Aydalot.
In het boek European Studies in Development worden enkele nieuwe trends be-
treffende ontwikkelingsstudies op macro-niveau uit de doeken gedaan.121 Een
sterke kwantitatieve en methodologische benadering vinden we in European Pro-
gress in Spatial Analysis.122 Meer op zuiver regionaal niveau zijn diverse publi-
katies van de Regional Science Association, zoals Recent Developments in Regi-
onal  Science123,  Alternative  Frameworks for  Analysis124,  Theory and  Practice  In
Regional Science en Regional Science - New Concepts and Old Problems.
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De term crisis wordt in diverse publikaties gebezigd. Carney c.s. bespreken de
nieuwe perspectieven van de Europese regionale theorie in het kader van de re-
gionale crisis. 127 Stahr heeft  het over crisis-management  en  is  op  zoek  naar
een nieuw theoretisch concept. Het is een kleine moeite dit overzicht le laten128

uitdijen. Het lijkt ons meer zinvol om verder te analyseren welke factoren verant-
112 woordelijk zijn voor de crisis in de regionale theorie. Lambooy heeft erop gewe-



zen dat theoriean op verschillende wijzen de 'werkelijkheid' kunnen interprete-
129ren. Nog scherper gesteld: in de theorie wordt een 'werkelijkheid'

geconstrueerd, die weer direct verband houdt met de gehanteerde vooron-
derstellingen. Impliciet zullen de premissen een rol blijven spelen bij deze mo-
delmatige werkelijkheid, en de pogingen om ongewenste situaties daarin te ver-
anderen. Lambooy stelt: "'Wetenschappelijke feiten", die worden aangehaald
om veranderingen in een bepaalde regionale situatie te verdedigen, zijn in ieder
geval voor meerdere uitleg vatbaar, zodat de relatie tussen theorievorming en
het "sleutelen" aan een bestaande geografische verdeling van bevolking en ac-
tiviteiten bepaald niet zonder sociale en wetenschapstheoretische problemen
is.' Bij andere auteurs vinden we een nadere explicitering terug. Hagerstrand
stelt dat in de regionale theorievorming nauwelijks rekening is gehouden met de
structuur van menselijke relaties en het welzijn van de mens. Dat een derge-130

lijke kritiek geheel los staat van het heersende politieke ideologische systeem
wordt beklemtoond door Olsson 131: , If regional planning in Sweden, the Soviet
Union and the United States have nothing else in common, it is exactly this sim-
plified and dehumanizing conception of man.' Miernick reduceert de theoreti-
sche regionale problematiek in de toekomst tot een fundamenteel aanbodpro-
bleem. Randall wijst op andere specifieke kenmerken, zoals132                                                                                                                              de

bevolkingssamenstelling en het opleidingsniveau die een essentidle rol kunnen
spelen bij de regionale ontwikkeling.133 Kuklinski heeft bij zijn analyse van de
regionale ontwikkeling te berde gebracht dat deze resultante is van gewenste en
ongewenste processen. Partiale effectuering zal wellicht realiseerbaar zijn,134

maar gebrek aan adequate informatie, kennis en onzekerheid zullen doorgaans
parten spelen. Lambooy komt dan ook met een teleurstellende conclusie: 'De
theorie van de regionale economie biedt nog lang geen compleet instrumentari-
um om succes van planning te kunnen verzekeren. ,135

Voor ons onderzoek naar een adequate conceptie van regionaal sociaal econo-
mische ontwikkelingen in theorie en praktijk is een verdergaande analyse en
bespreking van de crisis in de regionaal-economische theorievorming dringend
gewenst. Een imponerende bijdrage in deze richting treffen we aan in een paper
van Boulding. In eerdere publicaties van Boulding vinden we interessante136

theoriean en een kritische benadering van de economische wetenschap. Zo stel-
de hij al in 1966 de verspillende economische handelwijze aan de kaak in The
economics  of the  coming  spaceships earth, waarbij hij er op wees dat de eindig-
heid van grondstoffen en fossiele energiedragers en de aantasting van het milieu
feitelijk niet onderkend en zelfs genegeerd worden. Hij besteedt uitvoerig aan-
dacht aan de factor tijd en de dynamiek bij regionaal onderzoek. In bepaalde op-
zichten is het eenvoudig tot een regionale afbakening te komen, bijvoorbeeld op
basis van fysieke factoren (land, water, bergen), ecologische kenmerken of poli-
tieke of bestuurlijke grenzen. Maar elke regio heeft naast een ruimtelijke dimen-
sie een dimensie naar de factor tijd. Deze laatste factor is echter in het regionale
onderzoek in een ondergeschoven positie terechtgekomen, dit in tegenstelling
tot andere disciplines. Zo worden het aanvangstijdstip en het einde van bepaal-
de verschijnselen nauwkeurig getraceerd in de architectuur, de schilderkunst, de
literatuurgeschiedenis, muziek en diverse andere menselijke kunstvormen. De
sociale wetenschappen en in het bijzonder de sociale statistiek hebben volgens 113



Boulding de neiging gehad het aspect tijd - de periodisering - te negeren, met
alle kwalijke gevolgen van dien. De oorzaak ligt volgens hem bij de competitie-
drang van de sociale wetenschappen met de natuurkunde en de scheikunde,
waar de tijdsbegrenzingen feitelijk geen rol spelen.

137

Hoewel de factor tijd in sociale systemen een voortdurende aanpassing van de
parameters zou moeten vergen, zien we met name bij de toepassing van statisti-
sche methoden en technieken op sociale systemen een tegengesteld beeld. In
sterke mate geldt dit voor correlatie- en regressieanalyses. De statistische signi-
ficantie kan volgens Boulding ter discussie gesteld worden omdat dikwijls aan-
genomen wordt dat de data (zowel naar ruimte als naar tijd) van slechts dan regio
afkomstig zouden zijn. Als het gaat om data naar tijd is er meestal sprake van
meerdere regio's. De berekende statistische significantie negeert ten onrechte
de verandering van de parameters, die een gevolg is van de verandering van een
systeem in ruimte dan weI in tijd. Op die wijze zijn we in feite op zoek naar regels
en wetmatigheden die feitelijk niet bestaan. Dit geldt nog sterker als we de be-
trouwbaarheid en validiteit van de gehanteerde cijfers en indicatoren in ogen-
schouw nemen. Het bestaan van tijdsaspecten en begrenzingen in de tijd in so-
ciale systemen brengt volgens Boulding ernstige kennistheoretische problemen
met zich mee, in het bijzonder als het gaat om het scheppen van een toekomst-
beeld. Deze problemen doen zich niet voor in de exacte wetenschappen. Het
probleem van het voorspellen wordt bijzonder moeilijk indien de factor tijd en de
tijdsbegrenzing zich frequent en gecompliceerd manifesteren, zoals in de socia-
le wetenschappen gebruikelijk is. De juistheid van berekende trends kan worden
aangevochten indien de gehanteerde parameters niet overeenstemmen met de
juiste tijdsperiode. 138 Voorts dient de rol van voorspellingen zelf niet genegeerd
te worden. Zo crearen bijvoorbeeld voorspellingen omtrent de hoogte van het in-
flatiecijfer volgens Boulding ook daadwerkelijk deze voorspelde cijfers.
Teneinde (relatief) stabiele parameters te vinden die we kunnen aanwenden voor
onze analyses, is het noodzakelijk statistische technieken te wijzigen en te ver-
beteren. Een empirische benadering en bestudering van de problematiek kan
mogelijk soelaas bieden. In feite zou volgens Boulding elke modellenbouw voor-
afgegaan moeten worden door een zo zuiver mogelijke waarneming en beschrij-
ving van de karakteristieken van een systeem die onafhankelijk van de factor tijd
zijn, zodat de mogelijke veranderingen van de verklarende variabelen uiterst be-
perkt blijven. Bij een aldus gehanteerde systematiek moet het mogelijk geacht
worden, ten behoeve van regio's over diverse tildsperioden stabiele parameters
op te sporen. Deze systematiek behoeft nog een duidelijke verdere ontwikkeling
en verfijning.
Een veel eenvoudiger en tevens goed bruikbare techniek, is volgens Boulding
het gebruik van tabellen en grafieken met de dimensie tijd geexpliciteerd. Op
deze wijze kan het mogelijk zijn significante veranderingen vast te stellen en in
sommige gevallen een verband te leggen tussen kleine veranderingen binnen
het totale patroon. Met een aantal van dergelijke tabellen adstrueert Boulding
zijn stellingen. 139

Een duidelijker beeld van de dynamische betekenis van de factor tijd zal onte-
genzeglijk de besluitvorming beTnvloeden. Als we onze verwachtingen van de
toekomst uitsluitend baseren op de ontwikkelingen uit het verleden, zijn we ge-

114 vaarlijk bezig. Zo gauw er sprake is van tijdsgrenzen of breukvlakken is het re-



cente verleden veelal de slechtst mogelijke leidraad. In plaats daarvan is het
noodzakelijk verder terug te gaan in de tijd op zoek naar perioden die een grote-
re gelijkenis vertonen met de heersende situatie, teneinde meer aangrij-
pingspunten te vinden voor het traceren van de toekomst. 140

De zojuist gepresenteerde kritiek van Boulding aan de hand van zijn analyses
over de periodisering en de rol van de factor tijd, komen in feite neer op een fun-
damentele bekritisering van de onderzoekmethoden en -technieken van de soci-
ale wetenschappen in hun totaliteit. We zullen ons nu specifiek gaan richten op
de crisis in de regionale en ruimtelijke economie.
In een duidelijk en goed onderbouwd betoog van Aydalot vinden we bruikbare
aanknopingspunten voor onze analyses.141 De theorie van Aydalot leent zich
goed voor onze analyses omdat er veel vergelijkbare elementen en factoren met
het verschijnsel lokale initiatieven aan bod komen. De uitdaging van de huidige
crisis in de economie en de ruimtelijke economie in het bijzonder komt neer op
het crearen van een nieuwe theoretische synthese waarmee de huidige (regio-
naal) sociaal-economische verhoudingen en ontwikkelingen geanalyseerd en
verklaard kunnen worden. Enig optimisme lijkt hier op zijn plaats, stelt Aydalot,
onder verwijzing naar de onderzoekactiviteiten en 'het gebrek aan specifieke
data is niet zo dramatisch, als men kan vaststellen dat de overvloed aan informa-
tie soms alleen leidt tot eindeloze calculaties en extreem ingewikkelde analyse-
technieken. Een overvloed aan indicators en coafficienten verdoezelt een kriti-
sche reflectie en sluit deze soms zelfs uit'. Volgens Aydalot is het verbeteren142

van de bestaande theoriean niet meer adequaat, maar is een werkbaar theore-
tisch model gewenst dat uitgaat van de toekomstige realiteiten. Zowel de theorie
als de toepassing ervan, dienen voortdurend aan een kritische beschouwing on-
derworpen te kunnen worden. Elk nieuw verschijnsel illustreert dat een algeme-
ne theorie in feite niet meer is dan een deugdelijke analyse van een specifiek
moment in een bepaalde tijdsperiode. De huidige crisisverschijnselen zouden
ons volgens Aydalot dan ook moeten aansporen om te komen tot een theorie die
verdergaat dan de beperkende grenzen van de geldende algemene theoriean.
Aydalot begint zijn analyse door de ontwikkelingstheoriean in twee categorieOn
te onderscheiden. In de ene categorie wordt ontwikkeling gezien als een resul-
tante van een sociale actie van een groep individuen die erin slagen een dyna-
misch proces op gang te brengen door goede samenwerking in harmonie met
hun omgeving. Onderontwikkeling impliceert in deze conceptie de onmacht van
een groep om de omgeving te beheersen en hiervoor geen verantwoordelijkheid
te dragen. Bij de andere categorie wordt het ontwikkelingspeil van de ene groep
gezien in relatie tot de integrale, hiararchische sociale orde. Met andere woor-
den, de onderontwikkeling van andere groepen. Men kan in deze visie ook stel-
len, dat ontwikkeling van de ene regio leidt tot de onderontwikkeling van 4e an-
dere en dat de onderontwikkelde regio's niet langer verantwoordelijk zijn voor
hun problemen, aangezien dit als een logisch gevolg wordt gezien van extern
werkende krachten. Hoewel geen van deze beide benaderingen overtuigend143

is, kunnen diverse historische perioden telkens door aan van beide stromingen
gekarakteriseerd worden. Zo houdt de forse naoorlogse groei een sterk verband
met de dominantie van multinationals, de concentratie van vrije ondernemings-
gewijze produktie. Juist hierin begint zich een nieuwe ontwikkeling af te teke- 115



144
nen. Volgens Aydalot kan de huidige toestand als volgt gekenschetst
worden'45: ,space  has been partially freed  from  the  hold of large firms;  the
"game" is no longer blocked by capital, but is opening itself up, allowing nume-
rous spatial entities to take their own development in hand.' Deze karaklerisering
onderbouwt hij door een empirische beschrijving van de veranderende ruimtelij-
ke ontwikkelingen in Frankrijk als gevolg van nieuwe industriele structuren,
waarbij nieuwe vestigingspatronen en een proces van bipolarisatie aan de orde
zijn, en de ontwikkeling van nieuwe stedelijke functies. Bipolarisatie impliceert
de ommekeer in de concentratie van kapitaal in de industrie sinds het begin van
de jaren zeventig. Aydalot stelt dat voorafgaande aan de crisis de daling van het
aantal kleine bedrijven stagneerde en nu zelfs begint te groeien 146: .In fact, the
crisis gave new impetus to this trends...overall manpower decreased in large
firms while, on the contrary, the increasing dynamism of small firms stimulated
their employment possibilities. Tegenwoordig kunnen nieuwe kleine bedrijven re-
laties aanknopen met grote bedrijven en de technisch meest geavanceerde pro-
dukten lanceren of slechts bescheiden risico's lopen door op lokale markten te
opereren. Dit soort verschijnselen neemt fors toe en drukt zijn stempel zowel op
de industriale structuren als op de ruimtelijke allocatie ervan in de toekomst. Ay-
dalot wijst hier op een merkwaardige paradox147: 'The same structures that
once prevented or delayed the setting up of industry in the last century now
seem to be particularly suited to its development. It seems as if a century of capi-
talist industry has led to the creation of structures that are not pliable enough to
innovate and too cumbersome and unwieldy to allow for new initiatives.' Hij gaat
nog verder door te stellen: 'Institutional capitalism, as we have experienced it,
is able to mediate, negotiate, and arbitrate its regulations and dynamism by wor-
king through such important institutions as the government, trade unions, or lar-
ge firms. Given this century old reality, those people affected by its ramifications
can only hope to have their jobs or income allocated by these institutional bodies
who now make decisions in their name.' Er is als het ware een structurele bipola-
risatie van de economie ontstaan in grote bedrijven enerzijds en kleine onderne-
mingen anderzijds met als ruimtelijke implicatie, de tegenstelling van de oude
industriOle regio's en de minder sterk geindustrialiseerde regio's. Deze conclu-
sie lijkt op te gaan in de diverse hooggei'ndustrialiseerde landen. 148 Voorheen
was de economische groei in een regio vooral een gevolg van de dynamische
activiteiten en effecten van grote economische instituties. Op deze basis is ook
de hele groeipooltheorie geant. De huidige sociaal-economische verhoudingen
laten zien dat polariserende krachten uit de technologisch hoogwaardig secto-
ren voortvloeien, waarbij de sterke dynamiek van talloze nieuwe kleinschalige
bedrijfjes gekoppeld is aan de generiek producerende rol van de grote bedrijven.
Volgens Aydalot is hier sprake van een nieuwe stimulans, die niet zozeer het149

gevolg is van de hoogwaardige technologie als weI van het functioneren vanuit
een nieuw ontstane structuur, waardoor ook de minder geindustrialiseerde re-
gio's aan hun eigen ontwikkeling kunnen gaan werken.

Dit laatste willen we nog verder onderbouwen en theoretisch uitwerken. Het
centrum-periferie model heeft in de naoorlogse jaren tot halverwege de jaren ze-
ventig een dominante rol gespeeld bij het analyseren en stimuleren van regiona-
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bel'nvloed en geaffectueerd door grote ondernemingen uit de secundaire sec-
tor.'50 In deze situatie is geleidelijk aan een verandering ontstaan, in die zin dat
de groei met name gelokaliseerd is in de dienstensector en de sector van de in-
formatietechnologie en voorts de op lokaal niveau opererende kleinschalige in-
dustriale bedrijven. Om meer grip te krijgen op deze verschijnselen is het nood-
zakelijk de regionale produktiestructuur, het produktiemilieu, de regionale
arbeidsmarkt en het regionale produktieproces in de analyses en beschouwin-
gen te betrekken. Een regionaal produktieproces is de uitkomst van de diverse
te onderscheiden ontwikkelingsprocessen. Aydalot stelt151: 'Economic evolution
is always the result of conflicts which pit regional production processes against
one another as well as different existing types of technical and social organizati-
on. The latter have an obvious territorial substructure. Production processes do
not develop in an abstract vacuum. They are part and parcel of the history of men
and their models of consumption and daily livelihood (and thus the cost of the
reproduction of the workforce) as well as the technical and social structures of
production.'
Het voorgaande kan nader verduidelijkt worden met voorbeelden. Als een groot
bedrijf een agrarische regio als vestigingsplaats uitkiest, zal dit vargaande con-
sequenties met zich meebrengen, zowel in positieve als in negatieve zin. De
agrarisch-landelijke levensstijl zal verdrongen worden door een modern-
stedelijke stijl. Het totale economische sociale en culturele leven zal in alle gele-
dingen invloeden ondergaan. Zo zal ook de reductie of totale sluiting van het be-
drijf - door welke oorzaak dan ook ingegeven - onuitwisbare sporen nalaten. De
aanvankelijk situatie met de bijbehorende sociaal-economische infrastructuur
zal echter nooit meer in de oude vorm wederkeren. De vele bedrijfssluitingen en
- inkrimpingen die met de economische crisis gepaard gaan, kunnen de basis
van een regio in ernstige mate verzwakken, zeker als daardoor de wortels van
nieuwe economische activiteiten zijn aangetast. Aydalot steIt 152  ,Ultimately, it is
these regions most affected by industrialization by the large-scale industry of
outside capital and markets that are most hard hit by such a reality. The regions
which remained outside this industrialisation process initiated last century, or
which have only recently come under its impact, are better able to turn to their
own advantage opportunities which might come their way, precisely because
their own "process of production" has not been completely destroyed, and they
are still able to built their future on what remains.' In internationaal verband
wordt deze stelling onderbouwd door de grote industriale ontwikkeling van de
landen rond de Middellandse Zee ten opzichte van de stagnerende en dalende
trend in Noordwest-Europa. 153 Of de stelling ook op nationaal niveau stand
houdt, zullen we verderop zien. In feite komt de situatie volgens Aydalot hierop
neer: de oude industriegebieden zijn afhankelijk van - en hebben zich zelf afhan-
kelijk gemaakt van - een bepaalde institutionalisering die hun totale economi-
sche en sociale functioneren beheerst. De kwalijke consequentie hiervan is dat
zij thans zonder interventie vanuit de gernstitutionaliseerde structuur, niet in
staat blijken de problematiek zelf aan te pakken. Aldus zijn deze oude industrie-
gebieden gedoemd te stagneren doordat de bedrijven over te weinig veerkracht,
buigzaamheid en veelzijdigheid beschikken. Deze situatie wordt uitzichtlozer
doordat er geen stimulerende dynamiek verwacht hoeft te worden uit de omrin-
gende regio's, immers, deze zullen juist nu de kans aangrijpen om hun achterge- 117



bleven ontwikkeling weg te werken. Dat het ontwikkelen van een regio veel meer
facetten met zich brengt dan de problematiek die samenhangt met het opstarten
van nieuwe bedrijven wordt door Aydalot scherp geformuleerd 154: .lt is not only
the difficulty of setting up new firms that is the point of question, but the local
conditions that must be respected so that new initiatives can take root, helping
local areas to take control of their own future. It should be acknowledged that,
as of yet, we know very little about these mechanism as we are used to founding
our analyses on the technical criteria of the large firm. Thus it is essential to point
out the difference between an imported dynamism which entire regions have
had to live with and an internal dynamism which alone can ensure real develop-
ment. This thesis has once again become fashionable, as shown by the recent
debates about development from below the "grass roots and adapted technolo-
gies".'

4.8.1.  Crisis  in  de  theorievorming;   enkele  Nederlandse  auteurs

Na deze uitgebreide en expliciete bespreking van de visies en kritiek van Boul-
ding en Aydalot, zullen we nog enkele andere auteurs aanhalen om de crisis in
de regionaal-economische theorievorming nader te adstrueren. We hebben in
paragraaf 4.8. al verwezen naar de kritiek uit de inaugurale rede van Nijkamp.
In genoemde publikatie treffen we tevens een kritische analyse en bespreking
aan van de theorievorming binnen de economisch-geografische discipline en
het vakgebied van de regionale economie. Volgens Nijkamp wordt bij eerstge-
noemde de verscheidenheid in ruimtelijk-economische structuren en processen
benadrukt door het vooropplaatsen van descriptief-analytische elementen. De
regionale economie daarentegen heeft volgens Nijkamp in het voetspoor van de
(algemeen)-economische theorie voortdurend gezocht naar theoretisch-
economische homogeniteiten vanuit een veelal deductieve optiek. 'De daarmee
gepaard gaande abstractie betekende onherroepelijk een reductie van een veel-
zijdige werkelijkheid tot een aantal essentiale basiselementen. Door middel van
een dergelijk ordeningsprincipe wordt gezocht naar de formulering van wetma-
tigheid met een aanzienlijke mate van validiteit.' 155 In de loop van de tijd zijn de
(benaderingen van de) regionale economie en de economische geografie naar
elkaar toegegroeid, hetgeen een vruchtbare kruisbestuiving genoemd mag wor-
den. Volgens Nijkamp zou de analyse van de ruimtelijke variateit een grotere
plaats moeten krijgen in ruimtelijk-economische analyses, zodat het realiteitsge-
halte van de ruimtelijk-economische theorie daarmee gediend zou zijn. Tegelij-
kertijd wordt dan tegemoet gekomen aan de kritiek op de vigerende wijze van
(ruimtelijk-) economische wetenschapsbeoefening. 'De vraag waarvoor wij ons
dus gesteld zien is of er meer algemene methoden te ontwikkelen zijn waarmee
de ruimtelijk aspecten van een pluriforme werkelijkheid meer adequaat te analy-
seren zijn.'156 Aan het eind van zijn betoog komt Nijkamp tot de slotsom, dat multi-
dimensionale methoden en theoriedn veel perspectief bieden voor beleidsover-
wegingen en tevens in harmonie willen zijn met de pluriforme aard van onze
samenleving. 'De historische, kulturele, ecologische, demografische, planologi-
sche, economische en technische aspecten van het ruimtelijk beleid vergen in-
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veelzijdige ruimtelijke structuur' en: 'Ondanks alle wetenschappelijke innovaties
is er voorlopig nog weinig reden om deze ontwikkeling vanuit een hooggespan-
nen verwachting te karakteriseren als een wetenschappelijke revolutie...'
'Grensverleggend onderzoek en vernieuwingen blijven evenwel nodig.

,
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de brede en omvangrijke stroom van publikaties van de hand van Nijkamp kun-
nen meerdere voorbeelden gelicht worden die de problematiek waarmee de
theorievorming kampt, illusteren. We blijven nog even stilstaan bij een recente
publikatie, waarin hij stelt158: 'De tot dusver ontwikkelde meso- en macro- geo-
rianteerde ruimtelijk-economische theoriean over ondernemersgedrag en over
agglomeratievoordelen blijken slechts in beperkte mate in staat te zijn om de oor-
zaken en gevolgen van structuurveranderingen van regio en stad te doorgron-
den, laat staan te voorspellen. Uit een cross-nationale survey van modellen en
analyses van structuurveranderingen in stedelijke systemen bleek, dat er slechts
een zeer beperkte verzameling van modellen en analyses bestaat, die in staat
is structuurveranderingen in regio of stad te behandelen' en: 'Ook de theoreti-
sche basis van veel analyse-instrumenten is vrij zwak: een duidelijke verantwoor-
ding wordt vaak achterwege gelaten', en: 'Er zal meer aandacht geschonken
moeten worden aan meer coherente, theoretisch goed onderbouwde en operati-
onele modellen ter verklaring van regionale en stedelijke dynamiek.'
Samengevat komt uit de diverse citaten van de publikaties van Nijkamp naar vo-
ren dat de theorievorming nog vele tekortkomingen bevat en verder ontwikkeling
noodzakelijk is en een verdere vervolmaking en ontwikkeling dringend noodza-
kelijk blijven.

Ook bij Lambooy treffen we kritische analyses aan met
betrekkin!Not

de theorie-
vorming. Eerder verwezen we al naar een citaat van Lambooy. In een publi-
katie uit 1972 haalt Lambooy een uitspraak van Samuelson aan om een juiste
karakterisering van de ruimtelijke economie te schetsen 160: ,Samuelson heeft
eens gezegd: "Spatial problems have been so neglected in economic theory
that the field is of interest for its own sake".' Lambooy is het hiermee eens maar
voegt eraan toe dat in het belang van een redelijke regionale politiek, welvaart
en welzijn de ruimtelijke economie verder ontwikkeld moet worden. Hij besluit
zijn betoog aldus161:,De ruimtelijke economie moet nog een lange weg afleg-
gen voordat geavanceerde technieken en theoriean ruimschoots voorhanden
zijn. Bij de ontwikkeling daarvan mag de wederzijdse samenhang tussen het
economisch proces en de "exogene" condities niet worden verwaarloosd. Zeker
niet als men verdere theoriean omtrent de redelijkheid der regionale politiek wil
uitwerken.'
In een andere publikatie geeft Lambooy een overzicht van de stand der theorie.
In de theorievorming heeft het statisch evenwichtsdenken steeds minder aan-
hangers, volgens Lambooy, omdat de feitelijke ontwikkelingen anders zijn ge-
richt en de theorie niet meer opgeld doet bij minder beperkende vooronderstel-
lingen. Lambooy onderstreept in dit kader het volgende162: 'Na Marx hebben
de laatste decennia ook de voor de regionale economie belangrijke economen
Perroux en Myrdal gewezen op de andere criteria dan het evenwicht. Trouwens,
vanuit het formele en subjectieve welvaartsbegrip & la Hennipman blijkt ook al
dat het om andere criteria gaat.'
Bij de bekritisering van de regionale theorie verwijst Lambooy o.a. naar de publi- 119



katies van Holland. 163 Hij bekritiseert de bestaande regionaal-economische the-
orie en karakteriseert deze als steriel en bestempelt haar als medeverantwoorde-
lijk voor het voortbestaan van onaanvaardbaar grote verschillen tussen regio's.
De theoriean van de neoklassieken worden als regionale metafysica in aan ruk
ter zijde geschoven door Holland. Het centraal plaatsen van transportkosten-
voordelen en later van schaalvoordelen noemt hij eenzijdig en zelfs feitelijk on-
gegrond. De institutionele structuur wordt volgens Holland in nagenoeg alle
theoriean verkeerd ingevoerd, immers, de indirecte relatie overheid-bedrijfsleven
wordt benadrukt, evenals ondernemingen zonder macht buiten de markt om. In
realiteit is de overheid ook actor in economische processen door investeringen
als werkgever en als opdrachtgever. Holland stelt in zijn theorie 'het mesoni-
veau' van de economische besluitvorming centraal, waarmee hij de grote oligo-
polistische ondernemingen aan de ene kant en regio's aan de andere kant be-
doelt. Daarin schuilt tevens de kracht van zijn theorie. Lambooy vraagt zich dan
ook vertwijfeld af: 164 '...of we met Hollands theorie niet in het Procrustusbed
van een overheidscentralisme belanden, dat evenmin prioriteit schenkt aan het
regionaal beleid.' Lambooy heeft elders ten behoeve van de theorievorming drie
soorten meso-niveaus onderscheiden, te weten: 1. de regio; 2. de sectoren; 3.
de grote (multinationale) ondernemingen en de nationale organisaties en institu-
ties. Bij zijn indeling behoren de nationale en internationale overheid thuis in165

het macro-niveau en omvat het micro-niveau kleine ondernemingen en consu-
menten.
Het macro-niveau en de onder 2 en 3 onderscheiden meso-niveaus zijn volgens
Lambooy 'systeembepalend' en het micro-niveau en de regio's zijn 'systeemvol-
gend'. Een adequate theorie zal zich met name op de eerstgenoemde dienen
te concentreren, maar dan worden we weer terstond geconfronteerd met het al
eerder geconstateerde gebrek aan een geschikt theoretisch kader.
In een recente publikatie van Lambooy komt de kritiek op de regionale ontwikke-
lingstheorie op een andere wijze uit de verf, namelijk via de ingangen onderne-
ming, technologische ontwikkeling en produktiemilieu. Lambooy spreekt hier
over een evolutionaire theorie van regionale ontwikkeling.'66 Op basis van een
publikatie van Baumol,67 wordt gesteld dat in de neoklassieke theorie de onder-
neming en de ondernemer zijn gedepersonaliseerd.
Met name Schumpeter heeft deze omissies gecorrigeerd, immers, hij stelde de
dynamiek en de persoonlijkheid van de ondernemer centraal.168 De nadruk op
de dynamiek wordt overgenomen door Nelson en Winter. Volgens hen en andere
theoretici maakt de complexiteit van netwerken en de problematiek die samen-
hangt met informatiebeheersing het noodzakelijk om andere theoriean over eco-
nomische groei en ontwikkeling uit te werken.
De technologische ontwikkelingen, veranderingen in vraag- en aanbodverhou-
dingen en institutionele wijzigingen leiden tot invloeden op en veranderingen bij
ondernemingen. Met name het complex van cumulatieve technologische veran-
deringen en economische organisatie staat bij Nelson en Winter centraal. De
vaak schoksgewijs optredende exogene veranderingen leiden echter tot geleide-
lijke ontwikkelings- en aanpassingsprocessen, dus evolutionaire in plaats van re-
volutionaire reacties: 'The process of institutional development is an evolutionai-
ry process, both linked and akin to the process, in which the condition of each

120 day arise from actual circumstances of the preceding day and in which uncer-



tainty abounds.' 169 Lambooy concludeert uitgaande van de juistheid van deze
hypothesen, dat een analyse van de regionale ontwikkeling hierbij kan worden
aangesloten. Immers, dan zouden niet alleen ondernemingen, maar ook be-
drijfskolommen, formaties en het regionale produktiemilieu een evolutionair pa-
troon van ontwikkeling vertonen. Lambooy betoogt verder dat de aandacht in170

de theorievorming gericht moet worden op begrippen die verhelderend kunnen
zijn bij de analyse van de problemen. Als voorbeeld noemt hij het traditioneel be-
kende begrip 'bedrijfskolom'. Teneinde een verschijnsel als diffusie van techno-
logische kennis en informatie te kunnen analyseren is het noodzakelijk dat dit
begrip wordt aangepast. Lambooy stelt voor het begrip 'formatie' te hanteren.
'De gedachte ligt daarbij niet zozeer op het voortstuwingsproces door de be-
drijfskolom, maar op het netwerk-karakter van de relaties vanuit een produkt of
vanuit een dienstverleningsfunctie geredeneerd', en: 'Er ontstaat dan een stam-
boom van netwerkrelaties, die in Franse en Zwitserse onderzoeken met "re-
seaux de fillares" wordt aangeduid.

,171

Impliciet kan vorenstaande worden geTnterpreteerd als een forse kritiek op de
bestaande theorievorming, in het bijzonder de groeipooltheorie.

De relatie regionale theorie en ontwikkeling en technologische ontwikkeling
wordt door Lambooy nog verder geanalyseerd. Zo citeert hij Pollard, die heeft
vastgesteld dat de veranderingen in het ruimtelijke patroon als gevolg van de in-
dustriale revolutie(s) vooral samenhing met regio's en niet zozeer met lan-
den.172 Zo was de internationale spreiding van de Industriale Revolutie vooral
geconcentreerd in bepaalde regio's. De interregionale verschuivingen als ge-
volg van de Industriale Revolutie en de introductie van nieuwe technologiean
kreeg gestalte in diverse vormen: ontvolking van regio's, transformatie van agra-
rische regio's naar industriele regio's, opkomst van steden en urbane gebieden,
enz. Er kan een duidelijke overeenkomst geconstateerd worden met de huidige
ontwikkelingen van de informatierevolutie. Een intrigerende vraag die velen be-
zighoudt, is wat de regionaal-economische en ruimtelijke impact zal zijn. Lam-
booy verwijst naar Richardson die spreekt van een' "Polarisation Reversal";
daarmee doelt hij op de mogelijkheid dat de informatierevolutie en de trek uit de
grootste steden zullen leiden tot de creatie van nieuwe centra, die de oude hiar-
archie van steden kan doorbreken en mogelijk tot de ontwikkeling van nieuwe
regio's en centra zal leiden, die voorheen weinig succesrijk waren in de concur-
rentie met de grote stedelijke gebieden. Hij toont aan dat op diverse plaatsen van
Oost- en Zuid-Frankrijk nieuwe concentratiepunten van economische groei en
ontwikkeling zijn waar te nemen'. 173

Eerder hebben we al vermeld bij de bespreking van Aydalot dat de bestaande
regionale theorievorming niet bij machte is deze verschijnselen te verklaren c.q.
te voorspellen. Ook Hall heeft evenals Aydalot benadrukt, dat een succesvol-174

le regionale ontwikkeling afhangt van een aantal condities, zoals het voorzienin-
genniveau en internationale bereikbaarheid. Lambooy concludeert: 'Kenne-175

lijk is er voor de nieuwe technologische ontwikkeling een stedelijk produktie-
milieu nodig, waar bepaalde conditionele relaties bestaan. ,176

Er zijn enkele goede voorbeelden te geven van de relatie technologische ontwik-
keling enerzijds en regionale ontwikkeling anderzijds, waarmee impliciet de kri-
tiek op de bestaande regionale ontwikkelingstheoriean aan bod komt. Zo heb- 121



ben Boulianne en Maillot gesteld dat technologiebeleid dat geen rekening houdt
met de bestaande regionale produktiestructuur, veel minder kans van slagen
heeft.177 Deze stelling komt vrijwel overeen  met een conclusie van Ewers  en
Wettman 178 r ,Regional innovation potential (i.e. the ability of a region to partici-
pate in the macro-economic innovation process) is, according to this description,
determined by two groups of factors; first, the potential for action on the part of
economic units in the regions, i.e. by means of the internal characteristics of firms
and establishments; and second, the integration of the individual economic units
into the interrelationships of personnel, goods and information. The thesis of a
specific spatial component of differences in the regional innovation potential
leads to the hypothesis that either the potential of the firm to act or its integration
in the network of current interactions, or both, are dependent upon the spatial
environment of the firm.' Onderzoek van Howell bracht aan het licht, dat multina-
tionals, die over het algemeen weinig lokale en regionale bindingen hebben, in
meerderheid de laboratoria in en rondom grotere urbane zones hebben gelokali-
seerd. 179

Lambooy haalt enkele stellingen van Malecki aan waarmee gei'llustreerd kan
worden, hoezeer in de regionale theorie de regionale context het succes en falen
van technologische vernieuwingen en dus van regionale ontwikkelingen kan be-
palen. Met andere woorden, externe exogene krachten kunnen ontwikkelingen
frustreren, maar ook stimulerend werken.180 Malecki stelt 181: 'The American ex-
perience has caused an emphasis to be placed in local "environmental" conditi-
ons that favor both innovative and entrepreneurial activity, such as the availabili-
ty of venture capital, compatible university resources, and positive experiences
by local entrepreneurs in the past. The regional development implications of the
spatial division of labour research are that the empirical findings generally sup-
port cumulative causation conceptualizations of regional growth.'
Bovenstaande maakt ons inziens aannemelijk dat er met het oog op de vele om-
vangrijke en snelle maatschappelijke en sociaal-economische veranderingen
gesproken kan worden van een crisis in de regionaal-economische theorievor-
ming.
We zouden bovenstaand overzicht nog verder kunnen uitbreiden. We willen hier
volstaan met het slechts vermelden van enkele auteurs en hun kritische be-
schouwingen. Klaassen heeft in meerdere publikaties uiteengezet dat de theo-
riean,methoden en technieken van de ruimtelijke economie met rasse schreden
evolueren, maar dat er tegelijkertijd nog gestreefd moet worden naar het verder
ontwikkelen en perfectioneren van deze specialisatie binnen de economische
wetenschappen.182 Ook bij Paelinck kunnen we dit socrt geluiden terugvin-
den. 183 Vanuit de geografische hoek treffen we kritische kanttekeningen aan bij
De Smidt. In een uitstekend gedocumenteerde literatuurverkenning vinden we
meerdere kritische kanttekeningen met betrekking tot de theorievorming.

184

Vanuit de economische geografie kan verwezen worden naar publikaties van
Wever In de ondertitel van een beschrijving van de economische geografie

185

karakteriseert Van den Bremen dit vakgebied als: 'Verschuivend object en wisse-
lende aandacht voor de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie.' Hij
stelt: 'Economische geografie is de laatste vijfentwintig jaar heen en weer geslin-
gerd tussen een sterke, praktisch gefundeerde belangstelling voor de actuele en

122 de te verwachten ruimtelijke organisatie van economische feiten en processen,



en een algemeen-wetenschappelijke hang naar theorievorming (nomothetise-
ring) en kwantificering van onderzochte verschijnselen.' 186 Bartels en Van Duijn
plaatsen grote vraagtekens bij de regionale theorievorming. Eerder wezen we al
op hun constatering dat het gevoerde beleid elementen uit meerdere theoreti-
sche visies in zich draagt. Bij een bespreking van de vraagpunten voor een toe-
komstig regionaal beleid wordt door hen de vraag centraal gesteld: 'Welke theo-
rie van regionale ontwikkeling?' In dit kader stellen ze: '...we kunnen niet met
zekerheid zeggen welke theorie de beste verklaring geeft. Met andere woor-,187

den, de theorievorming maakt een crisis door.
Molle heeft een poging gedaan om ten behoeve van het toekomstig onderzoek
in het kader van regio en innovatie enige alternatieve aanpakken aan te reiken.
Hij tracht de drie ingangen die van belang zijn met elkaar in verband te brengen.
In grafische vorm resulteert onderstaande figuur, die ook geTnterpreteerd kan
worden als de noodzakelijke elementen bij de theorievorming. 188

Figuur 8: Noodzakelijke elementen t.b.v. theorievorming en onderzoek.
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Bron: W. T. M. Maile (red.), Innovatie en regio, Den Haag, 1985, p. 265.

Op het terrein van het empirisch onderzoek zijn ten aanzien van de drie gekozen
ingangen vele voorbeelden te geven. Als het gaat om een integrale theoretische
analyse dan ligt het heel wat moeilijker. Op dit terrein moet nog heel wat werk
verzet worden.

Het voorgaande lijkt een goed kader te vormen om het verschijnsel lokale initia-
tieven te analyseren. In een apart hoofdstuk zullen we een nieuwe theorie van
regionale ontwikkeling expliciet aan de orde stellen. 123



Alvorens daartoe over te gaan, zullen we eerst nog aandacht besteden aan de
dwarsverbindingen tussen de regionale ontwikkelingstheoriean enerzijds en het
gevoerde beleid anderzijds. Hoewel op enkele plaatsen deze relatie al naar vo-
ren is getreden, lijkt ons een afzonderlijke en expliciete bespreking gewenst.

4.9. Regionaal-economische theorievorming en het gevoerde regionaal
sociaal-economisch beleid in Nederland

Terloops hebben we al aandacht besteed aan de relatie theorie-beleid. Het is
niet mogelijk een eenduidig verband te leggen tussen een regionale ontwikke-
lingstheorie en het gevoerde beleid in Nederland. Volgens Bartels en Van Duijn
bevatten de beleidsoverwegingen meestal elementen van verschillende

189. ,theoriean   .  Het is niet onredelijk te veronderstellen dat hierbij het neoklassie-
ke denken (met investeringssubsidies en infrastructuurverbeteringen als belang-
rijke instrumenten) en de groeipooltheorie (gebundelde deconcentratie) richting-
gevend zijn geweest.' We hebben  ook al eerder verwezen  naar de kritische
kanttekeningen die Lambooy heeft geplaatst bij de twijfelachtige verhouding tus-
sen de theorie enerzijds en 'de werkelijkheid' bij regionale planning en regionaal
beleid anderzilds.

190 Illustratief in dit kader is het feit dat het verschijnsel even-
wichtige regionale groei op veel verschillende manieren gedefinieerd en geinter-
preteerd wordt. 191

Naast de duidelijk te onderkennen invloed van de neoklassieke theorie en de
groeipooltheorie zijn er soms elementen uit andere theoriean manifest en impli-
ciet aanwezig. Bartels en Van Duijn zijn echter van mening dat de politiek-
economische theoriean in de Nederlandse beleidsstrategie geen rol hebben
gespeeld.192 De vraagtheorie van Myrdal, theoriean die gebaseerd zijn  op ag-
glomeratiefactoren e.a. hebben daarentegen wal een zekere invloed uitgeoe-
fend, hoewel deze soms slechts marginaal te traceren valt. Zo is het onderscheid
stuwende versus verzorgende activiteiten terug te voeren tot de vraagtheoriean.
In veel gevallen spelen (elementen uit) meerdere theoriean een rol. Dit laatste
wordt ook aangetoond in diverse empirische studies van regionale groeipatro-
nen.193 Het is ook zeer aannemelijk dat het complexe ontwikkelingsproces van

een regio in werkelijkheid van diverse factoren afhankelijk is en niet van 66n of
slechts enkele, zoals de theoriean doorgaans suggereren. Aldus beschouwd194

is beter te begrijpen waarom het gevoerde beleid niet zo eenvoudig gerdentifi-
ceerd kan worden met de bijpassende theorievorming.
Hieronder zullen we de relatie theorie-beleid nog verder analyseren en beschrij-
ven. Het Nederlandse regionale beleid is in de eerste jaren met name gegrond-
vest geweest op de conceptie van de neoklassieke theorie, m.a.w. de aanbodfac-
toren spelen een spilfunctie. Grofweg kan men stellen dat in de periode van 1945
tot circa 1959 het regionale economische beleid hoofdzakelijk gericht is geweest
op bestrijding van de structurele werkloosheid in achtergebleven gebieden. Bij
dit beleid vormden het marktmechanisme, infrastructurele werken en subsidies
en premies belangrijke elementen en instrumenten. '95 Verboden  en/of  voor-
waarden waren niet of nauwelijks aan de orde van de dag. De bedragen die be-
groot werden en de werkelijke uitgaven voor het beleid overschreden in deze pe-

124 riode nimmer 3% van de totale bestedingen van het Ministerie van Economische



Zaken. De onderstaande figuur laat het procentuele verloop van de uitgaven zien
ten behoeve van het regionaal sociaal-economisch beleid over de periode
1950-1980.

Figuur 9: Uitgaven voor regionaal-economisch beleid als pct. totale uitgaven
begroting economische zaken.
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Bron: C. P. A. Bartels en J. J. van Duijn, Regionaal economisch beleid in Neder-
land, Assen, 1981, p. 126.

Uit deze figuur valt af te leiden dat de uitgaven na 1959 fors toegenomen zijn.
In concrete bedragen: in 1949 ging het om f. 100.000,-, terwijl dit bedrag in 1981
ruim f. 503.000.000,- beliep. Zo'n explosieve stijging van de uitgaven strookt niet
met de neoklassieke conceptie, waarbij het overheidsingrijpen in de allocatieve
werking van het (vrije) marktmechanisme tot een minimum gereduceerd behoort
te zijn. De gesignaleerde expansie van de overheidsuitgaven en de regulerende
rol van de overheid past daarentegen weI goed in het kader van de (neo)-
Keynesiaanse vraagtheorie. Via een scala van investeringspremieregelingen
tracht de overheid de investeringen van bedrijven in bepaalde regio's te stimule-
ren, waardoor via een multiplicator-effect de investeringen een extra impuls krij-
gen. De sterke stijging van de uitgaven voor infrastructuurverbetering na 1959,
zoals weergegeven in de volgende figuur, kan op tweearlei wijze worden ge'i'nter-
preteerd; het voorwaardenscheppende karakter van infrastructuurverbetering
dat moet leiden tot de bevordering van de mobiliteit van kapitaal naar de regio
is typisch neoklassiek; de verwachte multiplicatorwerking van de investeringen
in infrastructurele voorzieningen en eventueel daaruit voorvloeiende nieuwe
economische activiteiten zijn daarentegen op een duidelijk Keynesiaanse leest
geschoeid.
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Figuur 10: Uitgaven voor regionaal-economisch beleid: procentuele aandelen per
catesone.
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Bron: C. P. A. Bartels en J. J. van Duijn, 1981, a.w., p. 124.

Daarnaast zijn onmiskenbaar andere theoretische elementen te onderkennen.
Zo kan het beleidsvoornemen van spreiding van de industrialisatie door regiona-
le concentratie in relatie gebracht worden met de cumulatieve causatietheorie en
de groeipooltheorie. Ook de theorie van de agglomeratievoordelen is impliciet
aanwezig. Eveneens hebben elementen uit de exportbasistheorie invloed gehad
op het beleid. Zo werd in 1969 de bestaande Investeringspremieregeling (IPR)
aangevuld met een 'Investeringsregeling regionale vestiging van stuwende
dienstverlenende bedrijven.'196 Hierdoor  werd de economische betekenis  van
de stuwende dienstverlenende bedrijven voor de regio in het beleid geincorpo-
reerd. De stimulans die als gevolg van het multiplicator-effect voor de regio zal
resulteren, benadrukt het belang van de vraagzijde van het economisch gebeu-
ren.

De rol die de groeipooltheorie heeft gespeeld bij het Nederlandse regionale be-
leid laat een geleidelijk groeiende invloed zien. De eerste contouren van de
groeipooltheorie zijn terug te voeren tot de fase waarin ten behoeve van het be-
leid de zgn. ontwikkelingskernen werden geTntroduceerd. Bij de pogingen om

197

vanaf 1965 een regionaal herstructureringsbeleid le ontwikkelen, werd sinds
126 1966 gesproken over groeikernen. Weer later, in 1976 toen het regionaal beleid



inmiddels meer dwarsverbindingen met het beleid inzake de ruimtelijke ordening
kreeg, werd het verschijnsel groeisteden gerntroduceerd. Hoewel de overeen-
komsten tussen de filosofie achter de ontwikkelingskernen, de groeikernen en
de groeisteden enerzijds en de groeipooltheorie anderzijds zeer aannemelijk
zijn, stellen Bartels en Van Duijn dat 'van de groeipoolgedachte in zijn oorspron-
kelijke vorm in het beleid echter weinig terug te vinden is. Het aantal ontwikke-
lingskernen dat werd aangewezen was veel te groot om concentraties van enige
betekenis te bewerkstelligen'.198 Zij menen derhalve dat van een groeipoolbe-
leid gericht op een beperkt aantal ontwikkelingswaardige kernen geen sprake
was. Het ontwikkelingskernenbeleid is volgens hen veel meer gebaseerd op re-
gionale zwakten dan op de regionale sterke kanten. Het fenomeen groeistad
komt volgens Bartels en Van Duijn nog het dichtst in de buurt van het oorspron-
kelijke groeipoolconcept. Hun grootste bezwaar richt zich evenwel tegen het ont-
breken van een geaxpliciteerd element dat door Perroux de 11'unite motrice'
werd genoemd, m.a.w. een concrete ruimtelijke concentratie van economische
activiteiten die de groei ondersteunen. Hoewel we de kritische kanttekeningen
van Bartels en Van Duijn deels onderschrijven, zijn we het niet eens met de con-
clusie dat de groeipoolgedachte nagenoeg onherkenbaar is. Integendeel, naar
onze mening heeft deze theorie een wezenlijk stempel op het beleid gedrukt. We
moeten er weI op wijzen dat de exacte identificatie eh tracering van het moto-
risch element in het verleden en ook tegenwoordig nog vele problemen met zich
brengt. Aanvankelijk werd in dit verband een groot gewicht toegekend aan groot-
schalige infrastructurele werken, een grootschalig industrieterrein, een haven-
complex, een grote industriale onderneming enz. 199 Later, met name na het ver-
schijnen van de Innovatienota werd veel sterker dan voorheen de nadruk gelegd
op de innovatieve groeikracht van een groeipool. 200

De causatietheorie van Myrdal kan eveneens in relatie worden gebracht met het
in ons land gevoerde regionale beleid. De wijzigingen en differentiaties van het
regionaal sociaal-economisch beleid in de jaren zeventig in stimuleringsgebie-
den (het Noorden en Zuid-Limburg), afremmingsgebieden (de Randstad en de
Velowe) en overgangsgebieden (de rest van Nederland) kan geTnterpreteerd wor-
den binnen de context van Myrdals theorie. De verwantschap wordt heel sterk
manifest bij de introductie van de Wet op de Selectieve Investeringsrekening
(SIR) in 1975 en de publikatie van de Economische structuurnota selectieve groei
in 1976, waarin enerzijds een economisch structuurbeleid wordt bepleit en an-
derzijds het zgn. facettenbeleid aandacht krijgt. De economisch sterke posi-

201

tie van het westen brengt effecten met zich mee die grofweg onderverdeeld kun-
nen worden in voordelige effecten (spread-effecten) en nadelige effecten
(backwash-effecten). Door nu een beleid te voeren dat de backwash-effecten
tracht te reduceren of op te heffen en de spread-effecten te optimaliseren, kan
een grotere gelijkheid in de regionale welvaartsspreiding bewerkstelligd worden.
In feite kan men stellen dat dit uitgangspunt als een rode draad door alle fasen
van het Nederlandse regionale beleid loopt, immers, door de jaren heen heeft
de overheid getracht via het ontwikkelen en hanteren van verschillende instru-
menten en doelstellingen een grotere gelijkheid te scheppen.
Bij de introductie van de Nota regionaal sociaal-economisch beleid 19814985
zien we dat naast de gelijkwaardigheidsdoelstelling expliciet de doelmatigheids- 127



doelstelling aan bod komt. Deze doelstellingen kunnen heel goed met elkaar
conflicteren. Zo'n tweesporenbeleid roept de nodige vragen op, in het bijzonder
ook ten aanzien van de theoretische onderbouwing.202 Meerdere theoretische
concepties kan men als hypothetische onderbouwing onderscheiden. Zo zijn de
elementen van de cumulatieve causatietheorie en de groeipooltheorie terug te
vinden in het ontwikkelingsbeleid, dat met name gericht is op het verhogen van
de bijdrage van afzonderlijke regio's aan de nationale economische ontwikke-
ling.203 De centralere plaats die de Randstad in het algemeen en de grote ste-
den in het bijzonder hierbij hebben gekregen, moet tegen deze achtergrond be-
keken worden.
Bij het regionale stimuleringsbeleid, dat meer gericht is op het inlopen van de
economische achterstand van bepaalde regio's, zijn weer sterke neoklassieke
invloeden merkbaar, getuige de grote rol van subsidies en premies.204 De in-
vloed van de neoklassieke gedachtengang komt ook bijzonder sterk naar voren
bij de accentuering van de marktsector (ten koste van de publieke sector). Dit
laatste wordt met name uitgewerkt door expliciet aandacht te schenken aan het
beleid dat gericht is op versterking van de structuur van het bedrijfsleven. In dit
verband wordt aandacht geschonken aan het sectorbeleid en het innovatiebe-
leid. Hierin kunnen tevens elementen van weer andere theoretische concep-205

ties herkend worden. Over het algemeen moet echter vastgesteld worden dat
van een eenduidige consistente theoretische onderbouwing van het beleid uit
genoemde nota geen sprake is. Meerdere visies en uitgangspunten lopen door
elkaar heen.

In de loop van de beleidsperiode die door de Nota regionaal sociaal-economisch
beleid 1981-1985 bestreken wordt, hebben zich diverse ontwikkelingen voorge-
daan die het toekomstige beeld van de samenleving in hoge mate hebben be'i'n-
vloed en gestuurd. De voortgaande verslechtering van de economie, de stijging
van de werkloosheid, de sectorale verschuivingen in de werkgelegenheid, de
druk op de publieke sector en het sociale zekerheidsstelsel, de kabinetswisse-
ling, enz, zijn onder andere exponenten van dit soort ontwikkelingen. De structu-
rele neergaande ontwikkeling van de economie heeft ook ten aanzien van de
sociaal-economische beleidsvoornemens belangrijke consequenties gehad. Zo
is het algemeen sociaal-economisch beleid sterk in het teken geplaatst van het
(terugdringen van het) financieringstekort, met als uitgangspunten privatisering
en deregulering.206 De hiermee nauw samenhangende forse bezuinigingen op
de overheidsuitgaven en de gelijktijdige stimulering van de marktsector wijzen
duidelijk in de richting van neoklassieke uitgangspunten. In dezelfde periode
zien we tevens een aantal stormachtige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals
een explosieve stijging van het aantal startende kleine ondernemingen en207

een forse toename van het aantal lokale werkgelegenheidsinitiatieven. 208

Voorts zien we dat een toenemende aandacht naar het entameren van innovatie-
ve activiteiten uitgaat. Het is daarentegen teleurstellend vast te moeten stellen
dat de jongste Nota regionaal sociaal-economisch beleid 19864990 onvoldoende

inspeelt op de nieuwe ontwikkelingen, trends en mogelijkheden. In realiteit lei-
den de voortgaande bezuinigingen eerder tot een verdere verschraling en uithol-

ling van het regionale beleid. Voor de periode 1986-1990 zal immers om budget-
128 taire redenen de begrotingsruimte voor het regionale sociaal-economisch beleid



uiterst beperkt worden. 'De financiale middelen voor 1986 t/m 1990 op de begro-
ting van Economische Zaken zullen, ten opzichte va'n de huidige meerjarenra-
ming, in de komende jaren gefaseerd een structurele vermindering van f. 92 mil-
joen ondergaan. Aan de hand van enkele andere citaten kan duidelijk,209

ge'Tllustreerd worden in welke richting de nieuwste regionale beleidsvoornemens
wijzen: 'De regionale ontwikkeling heeft alleen kans van slagen als deze geant
kan worden op de krachten van het herstelproces van de nationale economie als
geheel. Aanhakend bij de uitstralingseffecten van dit herstelproces is het van we-
zenlijk belang dat het regionale beleid, met inbegrip van het arbeidsvoorzienin-
genbeleid, de versterking van de marktsector mede ondersteunt.'210 Ook dit ci-
taat maakt duidelijk dat de neoklassieke filosofie een belangrijke leidraad vormt.
Verderop lezen we passages waaruit af te leiden valt dat nog andere theoreti-
sche visies onderkend kunnen worden: 'Het economisch leven in regio's ver-
toont grote onderlinge verschillen in groeikracht, innovatief potentieel en
weerstandsvermogen. De voorwaarden die deze dynamiek van het regionale
economische proces bepalen hangen samen met het regionale produktiemilieu,
de regionale produktiestructuur en het organiserend vermogen. Deze factoren
zijn in verschillende gebieden ongelijk van aard en bieden meer of minder kan-
sen voor een verdere ontwikkeling van de regionale economie. Impliciet zit-,211

ten hier aangrijpingspunten voor regionale ontwikkeling in, zoals de groeipoolge-
dachte, het innovatiepotentieel, de economische structuur, de ontwikkelingsfase,
de ontwikkelingspotentieelbenadering, complexstudies en perspectiefvolle acti-
viteiten. De concrete uitwerking van deze impliciete mogelijkheden stelt echter
zwaar teleur, immers in de nota wordt gesteld: 'De conclusie die hieruit voor-
tvloeit is dat de twee doelstellingen voor het beleid in de komende periode beide
van belang blijven. Deze doelstellingen moeten niet als tegengesteld, maar als
in elkaars verlengde worden gezien. Centraal staat immers de gedachte dat het
regionale beleid de versterking van de marktsector op het niveau van de regio's
mede dient te ondersteunen. Primair blijft de aandacht van het regionale beleid
daarbij uitgaan naar de versterking van de regio's met de grootste sociaal-
economische achterstanden; de inzet van het financiale instrumentarium van
het regionale beleid zal daarom in hoofdzaak op deze gebieden zijn gericht.

,212

Met andere woorden, het oude beleid wordt gecontinueerd binnen stringentere
financiale randvoorwaarden. Bij het veronderstelde ontbreken van tegenstellin-
gen tussen het doelmatigheidsstreven en het gelijkwaardigheidsstreven, de con-
sistentie, stellen wij echter grote vraagtekens. Deze reserve heeft niet alleen be-
trekking op de concrete praktische waarde van het tweesporenbeleid, maar
heeft ook betrekking op de theoretische inconsistentie. We hebben al in een eer-
der stadium gewezen op de vermenging van diverse theoretische concepties,
die door de sterke benadering van het terugdringen van het financieringstekort
en de versterking van de marktsector alleen maar zullen leiden tot een grotere
dominantie van de neoklassieke uitgangspunten en onderbouwing.
De jongste regionale nota levert voor ons onderzoek echter ook een uiterst inte-
ressante passage op: 'Enkele praktische aspecten zullen de beleidsuitwerking
in de komende jaren karakteriseren. In de eerste plaats zal het regionale beleid
uitgaan van de eigen mogelijkheden van een regio. De versterking van de markt-
sector staat daarbij centraal. Dit laatste maakt een actieve betrokkenheid van het
bedrijfsleven bij de activering van het sociaal-economisch proces in de regio no- 129



dig. Voorts moeten maatregelen en projecten zoveel mogelijk gericht zijn op ver-
nieuwing. Het Rijk zal zich tenslotte bij zijn medewerking aan de regionale ont-
wikkeling laten leiden door een zakelijke opstelling. Het valt te betreuren dat, 213

dit laatste niet verder uitgewerkt en geaxpliciteerd is, immers, hierachter gaat on-
der andere de problematiek van de lokale werkgelegenheidsinitiatieven schuil.
In feite past ons onderzoek goed op de zojuist aangehaalde passage uit de
regionale nota. Voor de verklaring van regionale ontwikkelingen in theorie en
praktijk is een nieuw theoretisch concept noodzakelijk. Hierna zullen we trachten
le komen tot een theoretisch kader van waaruit het verschijnsel lokale initiatieven
bestudeerd en geanalyseerd kan worden. Empirische onderzoekgegevens zul-
len daarbij aan de orde komen ter ondersteuning van de poging om de regionale
economische ontwikkelingen in de praktijk te bestuderen.
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5. Naar een nieuw theoretisch concept voor een regionaal
sociaal-economisch beleid

5.1. Inleiding

In hoofdstuk 4 is een uitgebreide bespreking gewijd aan de bestaande regionaal
sociaal-economische theorievorming. Het bleek niet goed mogelijk om met be-
hulp van deze theoriean een sluitende verklaring te vinden voor de huidige
sociaal-economische ontwikkelingen en het vermoedelijke verdere verloop hier-
van. In dit hoofdstuk zal een poging worden ondernomen om te komen tot een
nieuw theoretisch concept.
Voor het opzetten en uitwerken van een dergelijk nieuw theoretisch concept is
het noodzakelijk enkele bouwstenen te hanteren die de pijlers onder de theorie
moeten gaan vormen. Ean van de grondslagen wordt gezocht in het verschijnsel
'lokale initiatieven'. Het andere basiselement bestaat uit de technologische ont-
wikkeling en de maatschappelijke en ruimtelijke impact hiervan.
We zullen hieronder eerst een uitvoerige bespreking wijden aan het verschijnsel
lokale initiatieven. Dit fenomeen kan beschouwd worden als een reactie op de
economische crisis, maar geldt in veel sterker mate als exponent van de veran-
derende sociaal-economische ontwikkelingen, mogelijkheden en potenties. Bij
deze bespreking worden ook uitvoerig de resultaten gepresenteerd van een em-
pirisch onderzoek naar lokale initiatieven in Nederland van de afgelopen jaren.
Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rol van de technologische
ontwikkeling en de nauw daarmee samenhangende schaalverkleining en ruim-
telijke verschuivingen. Expliciet worden de regionale revitalisering en de evolutie
van netwerkstructuren te berde gebracht. De zojuist genoemde bouwstenen
moeten voldoende aanknopingspunten opleveren voor een endogeen regionaal
economisch ontwikkelingsconcept, waarin lokale initiatieven een geintegreerd
onderdeel vormen en de technologische mogelijkheden optimaal uitgebuit wor-
den door aangepaste adequate structuren te creOren. We maken hierbij gebruik
van de theorie van Aydalot, zoals die in par. 4.8. naar voren is gekomen. Ook an-
dere theoretische benaderingen zullen een bijdrage leveren aan het construeren
van een nieuw theoretisch concept. Het grote verschil tussen het in het verleden
gevoerde beleid - in het bijzonder de groeipoolbenadering - en de door ons be-
pleite beleidsaanpak treedt dan aan het licht. Het regionale beleid in het verle-
den was theoretisch zwak onderbouwd en droeg een overheersend exogeen
stempel. Dat wil zeggen, de daadwerkelijke substantiale regionaal sociaal-
economische ontwikkeling moest ge'i'nitieerd en gegenereerd worden door eco-
nomische krachten van buiten de desbetreffende regio. Bij de endogene aanpak
is er een belangrijke initi6rende, organiserende en coardinerende rol weggelegd
voor interne regionale actoren en krachten. Het beleid zal primair vanuit de regio
zelf gevoerd moeten worden, waarbij naast zoveel mogelijk input uit de regio
zelf, waar mogelijk en noodzakelijk ook extern werkende factoren een rol moeten
spelen. 141



5.2. Lokale initiatieven; begripsomschrijving, opkomst, ontstaan en
ontwikkeling

5.2.1. Inleiding

De term lokale initiatieven was enkele jaren geleden een nog volstrekt onbekend
begrip. Tegenwoordig wordt de terminologie 'lokale werkgelegenheidsinitiatie-
ven' of kortweg 'lokale initiatieven' veel gebezigd, zij het dat er niet altijd sprake
is van helderheid en eenduidigheid. Dat geldt overigens voor meer termen die
de laalste tijd veel gehanteerd worden in het economische begrippenkader. Zo
worden begrippen gelanceerd  als 'de informele economie' 1, 'de schemerzo-
ne'2, 'de grijze sector'3, 'de huishoudeconomie'4 enz., waarbij de inhoudelijke
interpretaties nogal eens sterk uiteenlopen. Ook in internationaal verband kent
de terminologie lokale initiatieven verschillende definities. De Commissie van de
Europese Gemeenschappen verstaat onder lokale initiatieven; 'de kleinschalige
ondernemingen die door individuen worden opgezet om een einde te maken aan
hun persoonlijke (dreigende) werkloosheidssituatie of vorm te geven aan een be-
hoefte tot meer vrijheid.' Het gebruik van endogene lokale potenties wordt in dat
kader door de Commissie van groot belang geacht.5 De Organisatie voor Eco-
nomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hanteert de term zowel voor
kleinschalige vormen van ondernemerschap als voor intermediaire
ondersteunings- en stimuleringsactiviteiten, die uit lokale en regionale netwer-
ken voortkomen: In sommige gevallen worden economische activiteiten ten
onrechte onder de noemer lokale initiatieven geplaatst, terwijl in andere situaties
lokaal geOntameerde projecten onder geheel andere benamingen gecreaerd en
bevorderd worden.

We moeten nogmaals benadrukken dat het uitermate moeilijk is, zo niet onmoge-
lijk, een korte definitie te presenteren die een volledig beeld van het begrip lokale
initiatieven schetst. Dit is vooral een gevolg van hun grote diversiteit naar aard
en verschijningsvorm. Ondanks deze tekortkoming wordt toch een poging ge-
waagd. Een aanvullende toelichting op de definitie blijft echter nodig.

Lokale initiatieven zijn alle activiteiten en projecten die vanuit en binnen gemeente-
lijke c.q.  regionale kaders worden  ondernomen,  gericht op  het -  al darr niet betaald
- productief bezig zijn.

De toevoeging 'gericht' impliceert dat lokale initiatieven niet betrekking hebben
op de produktieve bezigheden van personen en bedrijven zelf, maar uitsluitend
op de ondersteunings- en ontwikkelingsinstrumenten c.q. -activiteiten hiervoor.
De eerder genoemde OESO-definitie sluit derhalve slechts ten dele aan bij de
onze, terwill de EG een geheel andere invulling aan het begrip lokale initiatieven
geeft. In haar definitie staan de produktieve activiteiten van bepaalde lokale
doelgroepen centraal.
Het werken vanuit en binnen lokale kaders houdt in dat lokale initiatieven af-
gestemd zijn op het geheel aan lokale wensen, behoeften, mogelijkheden en po-
tenties. Kenmerkend voor de structuren die hierdoor ontstaan is de samenwer-
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opereren. In die samenwerkingsverbanden kunnen we aantreffen lagere overhe-
den, het bedrijfsleven, individuen, ambtelijke en niet-ambtelijke organisaties. De
motivatie van deze participanten berust ten dele op gemeenschappelijke lokale
belangen, ten dele ook op eigenbelangen. Die belangen kunnen var*ren van
economisch (-commercieel) tot sociaal. De samenwerking leidt tot andere niet-
traditionele aspecten, te weten het opereren vanuit netwerkstructuren en pluri-
forme inbreng van participanten. Naast geld komt regelmatig voor het beschik-
baar stellen van menskracht, faciliteiten, kennis en invloed. Op de aspecten rond
netwerkvorming zal nog uitgebreid worden ingegaan.
Hoewel lokale initiatieven primair werken vanuit en binnen lokale kaders sluit dit
een ruimer operatiegebied niet geheel uit. Integendeel, gebieden met een be-
perkt organisatorisch draagvlak zijn voor de ontwikkeling en uitbouw van lokale
initiatieven vaak aangewezen op boven-lokale organisaties voor (aanvullende)
ondersteuning. Ook spelen lokale initiatieven ten aanzien van hun doelen en
doelgroepen soms in op kansen die zich elders voordoen, met name wanneer
het produktievermogen te klein is. Ten slotte zullen lokale initiatieven te allen tij-
de rekening moeten houden met (beperkende) invloeden van buitenaf. Het be-
heer, de effectuering en de exploitatie van de lokale initiatieven berust daarente-
gen vrijwel uitsluitend bij lokaal actieve personen, bedrijven, organisaties en
instellingen.
Er kunnen een drietal aandachtsvelden van lokale initiatieven onderscheiden
worden. In de eerste plaats initiatieven die zich richten op maatschappij-
vernieuwing- en verandering. Dit doel moet binnen bereik worden gebracht via
het stimuleren van het mens- en milieuvriendelijk ondernemerschap en buurt-
economiean. In de tweede plaats initiatieven die werklozen uitzicht moeten bie-
den op loonvormend werk. Hierbij kan men denken aan initiatieven die moeten
leiden lot een eigen bedrijf, een baan of een anderssoortige produktieve bezig-
heid. Hieronder vallen ook vakopleidingen en werkervaringsprojecten. In Neder-
land staat deze categorie bekend als 'lokale werkgelegenheidsinitiatieven'. De
VIaamse term 'lokale tewerkstellingsinitiatieven' zou hierbij echter beter passen.
Ten slotte zijn er initiatieven die zich primair richten op het structureel versterken
van de lokale economie. Het effect van deze initiatieven zal voornamelijk op de
lange termijn zichtbaar worden. Hiertoe behoren onder meer initiatieven gericht
op high-tech bedrijven. Met deze driedeling worden ook weer verschillen met de
EG en de OESO zichtbaar. Volgens de EG-definitie beperken lokale initiatieven
zich vrijwel uitsluitend tot tewerkstelling van werklozen of bepaalde bevolkings-
groepen (vrouwen, etnische minderheden, enz.). Volgens de OESO-definitie
gaat het om alle vormen van kleinschalig ondernemerschap.

Door uit te gaan van de hierboven behandelde definitie en uitgangspunten is het
mogelijk het terrein van lokale initiatieven beter af te bakenen. Dat neemt niet
weg dat in de praktijk vaak nog arbitraire keuzes gemaakt zullen moeten worden.
In veel gevallen zijn verschillende factoren in het geding, zodat een scherpe af-
grenzing op onoverkomelijke problemen zal stuiten. Daar staal tegenover dat er
legio situaties zijn waarbij het weI mogelijk moet zijn om met behulp van de geko-
zen uitgangspunten duidelijk afgebakende projecten en initiatieven te onder-
scheiden en te traceren. Tot voor kort was er weinig of niets bekend over de
kwantiteit en de kwaliteit van het aantal lokale initiatieven in ons land. Recentelijk 143



zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd die meer inzicht hebben doen ont-
staan. In internationaal verband moet daarbij met name gewezen worden op de
rol van de OESO en de EG: Maar ook in enkele afzonderlijke Westeuropese
landen blijkt een plotselinge belangstelling voor het verschijnsel lokale initiatie-
ven aan het licht te zijn getreden.9 Buiten Europa zijn het vooral de ontwikkelin-
gen in de Verenigde Staten en Canada die onze aandacht trekken. Algemeen
kan worden gesteld dat in deze landen de bakermat van de lokale initiatieven ter
bestrijding van de werkloosheid is gelegen. Via Groot-Brittannia is het verschijn-
sel van de zogeheten 'Local Employment Initiatives' ook op het continent van
Europa tot ontwikkeling gekomen. In veel gevallen hebben Noordamerikaanse
en Britse voorbeelden van lokale initiatieven model gestaan voor het opzetten en
de ontwikkeling van soortgelijke activiteiten elders.10 Een groot probleem hierbij
is dat er weinig tot geen systematisch onderzoek is gedaan naar het verschijnsel
lokale initiatieven. Dat kan meerdere verklaringsgronden hebben. Enerzijds van-
wege het feit dat het verschijnsel zich in een grote pluriformiteit aan verschij-
ningsvormen manifesteert, zodat een nogal chaotisch totaalbeeld is ontstaan
zonder een goed overzicht. Deze pluriformiteit en variateit gaat gepaard met
stormachtige en soms zelfs explosieve ontwikkelingen. Anderzijds is er nog
geen overeenstemming over het kader waarbinnen het fenomeen lokale initiatie-
ven beschouwd, bestudeerd en geanalyseerd zou moeten worden. De ene stro-
ming beweerd dat het een verschijnsel is dat inherent is aan de crisisl' en de
andere stroming stelt dat er hier sprake is van de eerste symptonen van nieuwe
sociaal-economische verschuivingen en verhoudingen.12 Daarnaast zijn er ver-
handelingen en theoriean waarin elementen van beide hiervoor genoemde stro-
mingen zijn aan te wijzen. Verderop zullen wij dieper op de theoretische achter-
gronden van de lokale initiatieven ingaan.

Al eerder hebben we vastgesteld dat er bij lokale initiatieven sprake is van een
relatief jong fenomeen.  In de jaren zeventig steekt het verschijnsel van het lokaal
en regionaal entameren van velerlei sociaal-economische activiteiten op een
min of meer niet-t radition ele wijze de kop op in de Verenigde Staten en Canada
en zijn de eerste symptomen herkenbaar in Groot-Brittannie. Als mogelijke ver-
klaring voor het voorop lopen van laatstgenoemd land kan gewezen worden op
het verouderde produktieapparaat, waardoor economische recessie- en stagna-
tieverschijnselen zich in eerste instantie hier manifesteerden. Lokale initiatieven
kunnen immers in niet onbelangrijke mate mede beschouwd worden als reactie-
vormen op de heersende sociaal-economische situatie en verhoudingen. 11-
lustratief in dit verband is weI het grote aantal initiatieven dat vanuit de massale
groep werklozen gei'nitieerd en geantameerd wordt om de met de werkloosheid
verbonden sociaal-economische problemen te verlichten en te bestrijden.

13

Het verder inzakken van de wereldhandel aan het eind van de jaren zeventig en
de versnelde economische teruggang heeft ook zijn sporen nagelaten in andere
landen. Later dan in Groot-Brittannia zien we in alle Westeuropese landen soort-
gelijke crisisverschijnselen en reacties daarop ontstaan. Het is opmerkelijk dat
de meeste nationale overheden niet goed weten hoe ze in moeten spelen op
deze nieuwe verschijnselen. Er is (te) weinig systematisch onderzoeksmateriaal
beschikbaar waarmee men lokale initiatieven in de juiste context kan plaatsen
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van de nationale overheden lijkt het gevolg te zijn. Daar staat tegenover dat lage-
re overheden een opvallend grote activiteit aan de dag beginnen te leggen. Zij
weten zich daarbij gesteund door de supranationale overheden - zoals de EG en
de OESO - die pogingen in het werk hebben gesteld om beleidsmatig in te spe-
len op de nieuwe verschijnselen.

14

Een grote handicap bij het onderzoek en de analyse van lokale initiatieven in het
verleden was het gebrek aan betrouwbaar cijfermateriaal. Incidenteel was wei
enig datamateriaal beschikbaar, maar een totaaloverzicht was er niet. Recente-
lijk zijn er enkele onderzoeken verricht die meer zicht bieden op kwantitatieve
en kwalitatieve implicaties van lokale initiatieven. Zo zijn sinds 1982 in Groot-
Brittannia publikaties beschikbaar onder de titel Local Initiatives in Great-
Britain. 15 De vele initiatieven en activiteiten van de EG en de OESO zijn  hoop-
gevend. In ons land is het eerste systematisch opgezette inventariserend onder-
zoek vastgelegd in de Atlas van lokale initiatieven in Nederland 1983.15 Deze pu-
blikatie is in 1984 weer uitgebracht maar dan gesplitst in twee delen. Ean deel
gaat over alle initiatieven die gericht zijn op werklozen/werkzoekenden en de
daarbij betrokken ondersteunende instanties. Het andere deel handelt specifiek
over alle initiatieven die tot doel hebben de bedrijvigheid en de werkgelegenheid
te bevorderen. 17

In de meest recente At/as is de selectie van de geinventariseerde lokale initiatie-
ven enigszins aangepast. Teneinde een beter zicht te krijgen op de structurele
achtergronden van lokale initiatieven, zijn alleen die initiatieven geregistreerd
die een meer duurzaam karakter en opzet hebben, m.a.w. alle incidentele, een-
malige en ad-hoc activiteiten en initiatieven zijn niet vastgelegd. Op deze wijze
geeft de jongste At/as een beter beeld van de kwalitatieve en kwantitatieve as-
pecten en implicaties van lokale initiatieven in ons land.

5.2.2. Lokale initiatieven; een stand van zaken

De geringe hoeveelheid cijfermateriaal en het beperkte aantal onderzoeken over
het verschijnsel lokale initiatieven leveren wat haken en ogen op als het gaat om
een onderbouwing van het fenomeen lokale initiatieven. Voor een beschrijving
van de Nederlandse situatie is de belangrijkste databron de reeds meerdere ma-
len genoemde Atlas   van   lokale   initiatieven   in Nederland, edities 1983, 1984 en
1985/86. Hoewel ook aan dit cijfermateriaal de nodige manco's kleven, kunnen
er belangrijke indicaties aan ontleend worden. Het lijkt erg zinvol het onder-
scheid dat ten behoeve van de samenstelling van de beide At/assen voor 1984
gehanteerd is, ook hier van toepassing le laten zijn. In concreto betekent dit dat
we een tweedeling maken om de brede variatie in verschijningsvormen meer
systematisch te kunnen beschrijven en te analyseren. Enerzijds maken we een
onderscheid naar alle lokale initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van de
(reguliere) bedrijvigheid en de (reguliere) werkgelegenheid. Anderzijds worden
alle initiatieven bestudeerd die zich in overwegende mate concentreren op de
massale groep werklozen waarbij er geen sprake mag zijn van creatie van loon-
vormende bedrijvigheid of reguliere arbeidsplaatsen. Een meer nauwkeurige af-
bakening met behulp van indicatoren volgt hieronder bij de bespreking van de
inventarisatiegegevens. 145



5.2.3.  Lokale initiatieven  in  Nederland;  het reguliere circuit

Zoals reeds vermeld is in 1983 een eerste poging ondernomen door middel van
systematisch onderzoek zicht te krijgen op het aantal lokale initiatieven in Neder-
land en daarbij een korte karakterisering te geven. Deze onderzoeken zijn ook
in 1984 en 1985 gehouden, zij het dat de aard van de verzamelde gegevens in
de loop van de tijd werd aangepast. Zo zijn in de meest recenste Atlas van lokale
initiatieven in Nederland 1985/86 overwegend geinstitutionaliseerde, structurele
en duurzame initiatieven vastgelegd. Dit in tegenstelling tot de edities van 1983
en 1984, waar ook nog sprake is van een categorie initiatieven waarbij de tijde-
lijkheid en de niet- of onvoldoende structurele aanpak een belangrijk kenmerk
zijn. In een artikel in Economisch Statistische Berichten 18 is getracht  een  over-
zicht te bieden van de lokale initiatieven in ons land in 1983 en 1984. De hard-
heid van deze gegevens liet evenwel te wensen over, hetgeen deels samenhangt
met het feit dat de scheiding tussen initiatieven in de planfase en in de operatio-
nele fase niet duidelijk genoeg was. In de laatste Atlas van lokale initiatieven
wordt voorts expliciet aandacht besteed aan de structuren die tot stand komen
rond lokale initiatieven en die in de meeste gevallen het draagvlak vormen waar-
binnen de participanten opereren. Deze netwerkvorming en netwerkstructuren
komen later uitgebreider aan de orde.
Over de hele linie kan worden vastgesteld dat er in de afgelopen jaren een forse
toename heeft plaatsgevonden van nagenoeg alle onderscheiden categorieen
lokale initiatieven. Hieronder volgt een overzicht van de groei en ontwikkeling
van het aantal advies- en stimuleringsbureaus naar omvang en jaar van realisa-
tie, naar initiatiefnemers en participanten, uitgesplitst naar verantwoordelijke or-
ganisaties en organisatiestructuren, regionale spreiding en de relevante net-
werkrelaties. Voorts wordt aandacht besteed aan de additionele activiteiten, de
ingezette menskracht en de bereikte resultaten. Een andere substantiele catego-
rie lokale initiatieven - de bedrijvencentra - zal uitgebreid aan de orde komen in
hoofdstuk 7. De aldus uitgewerkte beschrijving geeft een redelijk betrouwbaar
beeld van de lokale initiatieven die gericht zijn op bevordering van de bedrijvig-
heid en de werkgelegenheid in ons land.

5.2.3.1. Advies- en stimuleringsbureaus

De advies- en stimuleringsbureaus worden onderverdeeld in een viertal rubrie-
ken:
1.  bureaus voor starters en kleine bedrijven in het algemeen (in het vervolg 'al-

gemene bureaus' genoemd),
2. bureaus voor specifieke groepen (aspirant-)ondernemers (specifieke bu-

reaus),
3.  bureaus voor overdracht van 'hoogwaardige' kennis (kennisbureaus),
4. local enterprise agencies (lenta's).

Onder de eerste rubriek vallen alle bureaus die zich beschouwen als aanvulling
of vervanging van de traditionele adviesinstellingen en zich primair lot doel stel-
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specifieke typen ondernemers voor ogen te hebben. WeI wordt vaak gelet op de
aard van de onderneming. Zo sluiten bepaalde bureaus detailhandel uit. Andere
richten zich vooral op industriale of technologisch hoogwaardige bedrijven.
In de tweede rubriek zijn de bureaus opgenomen die voor de advisering en on-
dersteuning wal een bewuste keuze hebben gemaakt ten gunste van bepaalde
typen ondernemers. Zo zijn er adviesbureaus voor (jeugdige) werklozen, voor
vrouwen en voor personen die mens- en milieuvriendelijk willen ondernemen.
De kennisbureaus stonden in eerdere Atlassen vermeld als 'innovatie- en uitvin-
dersbureaus'. Gelet op het feit dat deze bureaus, zoals transferpunten aan uni-
versiteiten en hogescholen, zich ook met andere aspecten van de onderneming
bezighouden, is gekozen voor een andere naamgeving.
Het begrip 'local enterprise agency' is afkomstig uit Groot-BrittanniO, Canada en
de Verenigde Staten. Hiermee worden de bureaus bedoeld die voortkomen uit
een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Bovendien beperken ze
zich niet tot het geven van advies en ondersteuning aan bedrijven in probleemsi-
tuaties, maar willen ze ook door middel van projecten en acties de plaatselijke
economie in haar algemeenheid versterken en nieuwe perspectieven bieden
aan het bedrijfsleven. Om dit te bereiken houdt men zich onder andere bezig
met bedrijvencentra, regionale participatiemaatschappilen, exportbureaus en
databanken.

5.2.3.2. Omvang en jaar van realisatie

De inventarisatie leverde 67 algemene bureaus op, 37 kennisbureaus, 18 lenta's
en 43 specifieke bureaus. Deze laatste groep kan weer onderverdeeld worden
in bureaus gericht op werklozen in het algemeen (16), op werkloze jongeren (3),
op vrouwen (2) en op mens- en milieuvriendelijke ondernemers (22). In de prak-
tijk blijkt deze scheiding minder strikt te zijn. De meeste bureaus maken geen
onderscheid tussen typen werklozen, terwijl de 'MeMO-bureaus' hun werkge-
bied hebben uitgebreid tot alle werklozen.
Een ruime taakstelling is er wellicht de oorzaak van, dat meerdere specifieke bu-
reaus niet zijn opgenomen in de Atlas. Omdat veel bureaus zich in het algemeen
bezighouden met werklozen, worden ze door de contactpersoon van de Atlas
niet als een adviesbureau voor startende en kleine bedrijven herkend. Zo bleek
achteraf dat er niet 2 maar 14 bureaus zijn, die zich onder andere richten op de
vrouwelijke ondernemer, te weten in Groningen, Tilburg, Heerlen, Helmond, Mid-
delburg, Arnhem, Etten-Leur, Nijmegen, Breda, Assen, Den Bosch, Amsterdam,
Eindhoven en Rotterdam.

De advisering en stimulering geschiedt in Groot-BrittanniO vooral via local enter-
prise agencies. Thans zijn in dat land ca. 200 lenta's operationeel. Vergeleken
hiermee wijkt de situatie in Nederland aanzienlijk af. De Atlas telt slechts 18 len-
ta's in ons land. Een aantal oorzaken zijn hiervoor aan te geven. Ten eerste het
grote aantal adviesinstellingen en regionale ontwikkelingsmaaischappilen die
ons land rijk is in vergelijking tot Groot-Brittannia. De noodzaak om een lenta op
te richten is hierdoor duidelijk minder aanwezig. Ten tweede de versnipperde wij-
ze waarop in Nederland de ondersteuning en stimulering wordt aangepakt. Deze 147



situatie leidt niet alleen tot verspilling van krachten, maar ook tot onderbenutting
van kansen. De situatie in Groot-Brittannia, maar ook in gebieden van Nederland
waar weI lenta's operationeel zijn, toont aan dat van samenwerking tussen over-
heid en bedrijfsleven  op dit gebied duidelijke synergie-effecten uitgaan.19 Wei.
licht dat in het kader van het afstemmings- en samenwerkingsbeleid van de cen-
trale overheid ten aanzien van de traditionele adviesinstellingen ook een grotere
bereidheid bij de exploitanten van lokale initiatieven zal ontstaan tot integratie
van de verschillende projecten en bureaus in een bepaald gebied. Op den duur
zullen hierdoor meer bureaus ontstaan met een 'lenta'-achtig karakter.

Uit het jaar van realisatie blijkt dat de grootste toename van het aantal lokale
advies- en stimuleringsbureaus werd bereikt in de jaren 1983/84 (het hoogtepunt
van de werkloosheid). Weliswaar beslaat de inventarisatie van de nieuwe Atlas
niet geheel 1985, maar een daling van het aantal nieuwe bureaus is toch waar-
neembaar. Wellicht bereikt deze ontwikkeling thans het verzadigingspunt van de
markt.

Tabel 5.1: Realisatiejaar van de advies- en stimuleringsbureaus.

Realisatiejaar: Algemene Specifieke Kennis Lenta's
bureaus bureaus bureaus

(67) (43) (37) (18)

voor 1980                     5        4        5        -

1980                         5        3        1        -

1981                           6         7         3        1

1982                         6        9        7        3

1983                        16       11        11        6

1984                        17        7        7        4

1985                        12        2        3        4

Bron: M. L. Verhoef-Sleeuwenhoek, Atlas van lokale initiatieven in Nederland
1985/86. Stimulering van bedrijvigheid en werkgelegenheid, Lelystad,
1985, p. 8.

5.2.3.3. De initiatiefnemers en participanten

Met uitzondering van de lenta's, die per definitie joint-ventures zijn van overheid
en bedrijfsleven, worden de andere bureaus veelal door slechts aan organisatie
gedragen. Soms is bij de oprichting of exploitatie sprake van samenwerking tus-
sen meerdere partijen met een zelfde achtergrond, bijvoorbeeld twee of meer
overheidsorganisaties. Uit tabel 5.2. wordt duidelijk dat de algemene bureaus
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goede tweede plaats in. Met name de KvK's, RDK's en GAB's begeven zich op
dit terrein. Bij de kennisbureaus is de situatie omgekeerd. Tot de instellingen die
aan kennisoverdracht doen, behoort vooral het hoger beroeps- en wetenschap-
pelijk onderwijs. De specifieke bureaus zijn vrijwel geheel in handen van particu-
liere instellingen, zoals de kleinschaligheids- en emancipatiegroepen en belan-
genorganisaties voor werklozen. In tabel 5.2. staan tussen haakjes de aantallen
bureaus die gedragen worden door meerdere organisaties binnen de desbetref-
fende sector.

Tabel 5.2: Verantwoordelijke organisaties.

Organisatie: Algemene Specifieke Kennis Lenta's
bureaus bureaus bureaus
(67) (43) (37) (18)

Overheid                                                     37                      7                      9  (1)                   -

Instellingen 20 (1) 32 (4) 13 (1)        -
Bedrijfsleven                             4             -             1                -
Overheid + Instellingen           2          4          7            3
Overheid + Bedrijfsleven                         1                          -                          1                            1 3

Bedrijfsleven + Instell.            2         -          1            1
Bedr. + Overheid + Instell.       1          -         -           1

Bron: M. L. Verhoef-Sleeuwenhoek, Atlas van lokale initiatieven in Nederland
1985/86. Stimulering van bedrijvigheid en werkgelegenheid, Lelystad, 1985, p. 9.

Het overwicht van overheden bij de algemene bureaus weerspiegelt zich in de
organisatiestructuur. De meeste algemene bureaus zijn geTntegreerd in de moe-
derorganisaties (lees: onderdeel van het gemeentelijk c.q. regionaal apparaat).
Bij de andere bureaus overheersen afzonderlijke juridische structuren. De
kenniscentra zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten, omdat er veel gege-
vens ontbraken. Gelet op het feit dat vele kennisbureaus worden gedragen door

onderwijsinstellingen, mag evenwel aangenomen worden, dat in deze rubriek de
bureaus eveneens voor het merendeel geTntegreerd zijn in deze instellingen.

149



Tabel 5.3: Organisatiestructuur.

Structuur: Algemene Specifieke Lenta's
bureaus bureaus
(67) (43) (18)

Vereniging/Coaperatie/Stichting                              11                  30                  10
B.V./N.V.                                                                   1                  -                  5
Onderdeel van andere organisatie                             50                    1 0                      3
Onbekend                                                                 5                  3                  -

Bron:  M. L. Verhoef-Sleeuwenhoek, Atlas van lokale initiatieven in Nederland
1985/86 Stimulering van bedrijvigheiden werkgelegenheid, Lelystad, 1985, p. 9.

5.2.3.4. De financiering

De bureaus worden veelal geheel of gedeeltelijk gefinancierd door de oprichter
en participanten. Meerdere bureaus worden ook nog financieel gesteund door
derden, via schenkingen en subsidies. Tabel 5.4. geeft een overzicht van de fi-
nancieringsbronnen.

Tabel 5.4: Financieringsbronnen van de bureaus.

Bronnen: Algemene Specifieke Kennis Lenta's
bureaus bureaus bureaus
(67) (43) (37) (18)

Lagere overheden                                           47                      24                       11                        24

Particuliere/memo-bedr.                      8                13                 -                13
Instellingen                                 2             9            17             3
Bedrijfsleven                                  6              -               4               9
G.A.B.                                                    1                  -                 -                  1
Banken                         -        -         2         1

K.v.K.                                        4             -             6             3
Min. van SoZaW                       1            1            -            2
Min. van E.Z./Onderwijs             3           1          19           2
Min. van BiZa                        1           -           -           -
Europees Sociaal Fonds              1            -           -           -

Bron:  M. L. Verhoef-Sleeuwenhoek, Atlas van lokale initiatieven in Nederland
1985/86. Stimulering van bedrijvigheid en werkgelegenheid, Lelystad,
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Met uitzondering van kennisbureaus ligt de nadruk in de financiering van de bu-
reaus bij de lagere overheden. De kennisbureaus worden met name gefinan-
cierd door onderwijsinstellingen en de Ministeries van Economische Zaken en
Onderwils Opvallend is het feit dat ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken
zich op het terrein van de lokale initiatieven heeft begeven (financiering Meso-
project). In tegenstelling tot de situatie in vele andere landen beperkt de financie-
ring vanuit het Europees Sociaal Fonds zich tot nu toe tot OOn Nederlands bu-
reau.

5.2.3.5. De regionale spreiding

Het aantal advies- en stimuleringsinstellingen wordt in sterke mate bei'nvloed
door de bevolkingsomvang en de intensiteit van de (werkloosheids-)problemen.
De regionale spreiding van de adviesbureaus en lenta's staven deze bewering.
De adviesinstellingen zijn met name gevestigd in de grote steden en gebieden
met een combinatie van hoge werkloosheid en grote bevolkingsdichtheid, te we-
ten Noord-Brabant en Gelderland. Het aantal vestigingen is gering in de provin-
cies Friesland, Drenthe en merkwaardigerwijs ook in Limburg. De lenta's bevin-
den zich met name in Brabant en Oost-Nederland. Een lichte sanering van het
aantal advies- en stimuleringsinstellingen ten opzichte van vorig jaar valt te con-
stateren in de provincie Groningen. De specifieke instellingen zijn voor een be-
langrijk deel gevestigd in de grote steden, Noord-Brabant, Gelderland en Gro-
ningen. Daarentegen treffen we ook meerdere specifieke bureaus aan in
Zeeland en Limburg.

5.2.3.6. De netwerkrelaties

Om de cliOnt beter te kunnen helpen (doorverwijzen, additionele ondersteuning
bieden), maar ook om extra middelen voor het project te verkrijgen, worden door
de bureaus veelal informele contacten gelegd met andere organisaties. Onder-
zoek in Twente wijst uit, dat de netwerkstructuren die hierdoor ontstaan van es-
sentiale betekenis kunnen zijn voor het functioneren van lokale initiatieven.
Tabel 5.5. laat zien met welke organisaties de bureaus regelmatig contact heb-
ben of tot bepaalde afspraken zijn gekomen. De local enterprise agencies zijn
buiten beschouwing gelaten, omdat ze per definitie worden gedragen door
meerdere, uiteenlopende partijen, zodat een beschrijving van de overige relaties
een vertekend beeld zouden kunnen opleveren.

De overheid is voor alle groepen een belangrijk contact, evenals de Kamer van
Koophandel. Dit geldt ook voor de specifieke bureaus waar van de 43 bureaus
er 27 relaties onderhouden met dan of meer overheidsinstellingen, 21 met een
Kamer van Koophandel, 17 met een RDK, 19 met een GAB en 6 met banken.
Deze constatering is zeer opmerkelijk. Immers, in deze categorie bevinden zich
veel bureaus die gerekend kunnen worden tot de alternatieve sector. Vaak wordt
verondersteld dat deze sector nauwelijks banden heeft met de traditionele instel-
lingen.20 Met bovenstaande gegevens wordt deze mening gelogenstraft. 151



Het spreekt voor zich dat de contacten met de onderwijsinstellingen zich vooral
uitstrekken lot de HBO- en WO-instellingen. Opvallend is de geringe hoeveel-
heid relaties die alle categorieen bureaus onderhouden met de regionale ontwik-
kelingsmaaischappilen. Uit onderzoek in Twente wordt duidelijk, dat de werk-
wijze van die ontwikkelingsmaatschappijen een te hoge drempel vormt voor
lokale initiatieven om tot intensieve samenwerking te komen. In hoofdstuk 6
wordt een uitgebreide behandeling van de vorming van netwerkstructuren in de
lokale Twentse economie gepresenteerd. Bij de lagere overheden wordt vaak de
Gemeentelijke Sociale Dienst genoemd als belangrijke relatie.

Tabel 5.5: Netwerkrelaties van de bureaus, excl. local enterprise agencies.

m:c ip S      &relaties met     320         4 .52 2       8-C

m            1/.**         4
2#6 0    E6 2-o e" g&

/ 9 : 6 6    ·§' / 3' 3 4 E  &
Initiatiefnemer/exploitant m 4 k z z F % 5 5 6 2   .§a c r e c r, -O O Y R m o>O

Plaatselijke overheid (49) - 22 19 8 3  5 22 40 13 13 6 2 19
Overige overheidsinst. (13) 5-2 8 3 9 5 7 5 3 2 2 6
Kamer van Koophandel  (7)   3   4   2  3   1    4   3   -   2   1   2  -   4
Particuliere organis. (57) 32 24 21 8  3 12 14 30  5 11 11 4 29
Meerdere overheden (1)  -1- - - - -1- - - - -
Overheden en part.
inst. w.o. K.v.K. (6) 2 2 1 3 1 3 2-1 2 1-  1
Onderwijsinstel (14)  5 1 2 9 4 1 1 5 1 0 2 2 2-  6

tussen haakjes totale aantal bureaus

Gebaseerd op gegevens uit de Atlas van lokale initiatieven in Nederland 1985/86,
M. L. Verhoef-Sleeuwenhoek, (red.), Lelystad, 1985.

5.2.3.Z Additionele activiteiten

Informatieverstrekking, advisering en bemiddeling behoren tot de gebruikelijke
activiteiten van de bureaus. Daarnaast wordt nog een aantal additionele activitei-
ten ontwikkeld. Helaas heeft het onderzoek zich beperkt tot de routinematige
werkzaamheden. Naar nevenactiviteiten of activiteiten die vanuit een ander ver-
band worden verricht, is niet gevraagd. Zo is bijvoorbeeld bekend dat 12 van de
18 lenta's betrokken zijn bij de ontwikkeling of exploitatie van een bedrijvencen-
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Tabel 5.6: Additionele activiteiten van de bureaus.

Aktiviteiten: Algemene Specifieke Kennis Lenta's
bureaus bureaus bureaus
(67) (43) (37) (18)

Cursussen/opleidingen                  9            20            14             7
Financiering                                   8               9               -              8
Exportpromotie                               6              -               2              2
Informatiedagen/presentaties             1 4                   -                    6                  3
Publicaties verzorgen                           16                  17                    7                   5
Werklozenprojecten                        -              6               2              1
Onderzoek verrichten n.a.g. n.a.g.           18              -

Proto-typen ontwikkelen                      -                 -                15                -
Licentierechten verzorgen            -           -           6          -
Apparatuur beschikb. stellen         -           -            8           -

n.a.g.: niet afzonderlijk geregistreerd.

Bron: M. L. Verhoef-Sleeuwenhoek, Atlas van lokale initiatieven in Nederland
1985/86. Stimulering van bedrijvigheid en werkgelegenheid, Lelystad,
1985, p. 12.

5.2.3.8. Menskracht en bereikte resultaten

De advies- en stimuleringsbureaus tellen veel medewerkers. Zo komen de alge-
mene bureaus tot een totaal van 257 personen, specifieke bureaus tot 209 en
lenta's tot 49. Toch zeggen deze cijfers weinig. Er is onvoldoende onderscheid

'       in part-time- en full-time-krachten. Vele bureaus, met name in de categorie speci-
fieke bureaus werken met vrijwilligers, terwijl de algemene bureaus voornamelijk
bemand worden door personeel van overheidsinstellingen, zodat niet kan wor-
den bepaald hoeveel tijd daadwerkelijk aan de specifieke bureautaken wordt be-
steed.

Weinig conclusies kunnen ook getrokken worden uit de informatie verstrekt over
de bereikte resultaten. De cijfers lopen uiteen van enige tientallen tot vele dui-
zenden. Dit is het gevolg van het feit dat het ene bureau jaarcijfers verstrekt en
het andere slechts een totaalcijfer kan geven vanaf de oprichting. Soms worden
ook de gebruikelijke contacten van de moederorganisatie, bijvoorbeeld van de
Rijksnijverheidsdienst in het geval van het Transferpunt RND, meegeteld. Om de
waarde van deze bureaus te kunnen bepalen is vervolgonderzoek noodzakelijk.
Bovendien zullen in een dergelijke studie, de bevolkingsomvang, het aantal
(nieuwe) bedrijven en het functioneren van de traditionele instellingen in het ge-
bied meegenomen moeten worden. 153



5.2.4. Lokale initiatieven in Nederland; het niet-reguliere circuit

Evenals bij de lokale initiatieven die gericht zijn op de bevordering van de regu-
liere bedrijvigheid en werkgelegenheid, worden we ook hier geconfronteerd met
relatief weinig, vaak onbetrouwbare statistische gegevens. Het datamateriaal dat
beschikbaar is vertoont ook enkele manco's. Op basis van de gegevens uit de
(groene) Atlas van lokale initiatieven in Nederland 198421 staan we nader stil bij
de achtergronden, de gehanteerde onderzoeksopzet, de begripsomschrijving en
de onderzoeksresultaten.22 De Atlas van lokale initiatieven in Nederland 1983
biedt een eerste globaal inzicht in de opzet, filosofie en werkwijze van lokale initi-
atieven. De beschreven initiatieven bewegen zich voor een groot gedeelte op het
terrein van de infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van het starten van een
eigen bedrijf. 23 Weliswaar waren in genoemde At/as ook een veertigtal regiona-
le werklozenprojecten beschreven, maar deze beschrijving was verre van volle-
dig. Allereerst betrof het hier hoofdzakelijk de zogenaamde werkervaringsprojec-
ten. Onder andere het feit dat er zo weinig bekend is over initiatieven was
aanleiding om een groot inventariserend onderzoek te laten verrichten naar wat
er verder door en voor werklozen op het lokale en regionale niveau gebeurt. De
opzet en aanpak van dit onderzoek alsmede een eerste indruk van de resultaten
staan hierna beschreven.

5.2.4.1. Onderzoeksopzet

Het doel van het onderzoek naar werkprojecten voor werklozen enerzijds en on-
dersteunende instanties gericht op werkprojecten anderzijds, was tweeledig: al-
lereerst het systematisch inventariseren en rubriceren van informatie van een uit-
gebreide enqu&te bij alle gemeenten, alle stadsgewesten, de regionale
coardinatoren van de Projecten Mensen Zonder Werk, organisaties voor jeugd
en jongerenwerk en de kerken. Op de tweede plaats het onderzoeken of, en zo
ja, op welke wijze van de zijde van de Rijksoverheid lokale initiatieven kunnen
worden gestimuleerd.
De inventarisatie heeft een grote schat aan informatie opgeleverd.
Voor de aan dit materiaal ten grondslag liggende enqu&te was de volgende werk-
wijze gehanteerd: in eerste instantie zijn alle bovengenoemde instanties bena-
derd met een korte schriftelijke enquate, die duidelijk moest maken hoeveel
werkprojecten en ondersteunende instanties inclusief contactpersoon in de be-
trokken plaats c.q. regio bekend waren. Op basis van deze verzamelde schriftelij-
ke informatie volgde een uitgebreide telefonische enquOte waarbij naast feitelijke
vragen ook geinformeerd is naar ondervonden problemen en knelpunten. De
respons op de enquae onder de gemeenten was uitzonderlijk hoog, namelijk
ruim 97%.

5.2.4.2. Begripsomschrijvingen

Ten behoeve van het onderzoek en de inventarisatie zijn de volgende omschrij-
154 vingen en criteria gehanteerd: werkprojecten voor werklozen dienen te omvatten



alle activiteiten die worden opgezet om werkzoekenden in de gelegenheid te
stellen (weer) zinvol bezig te zijn. De volgende acht criteria werden in dat licht
toegepast.
1. doelgroep: werkzoekenden,
2. door de lokale gemeenschap opgezet,
3. doelstelling: behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid of

opvang van de deelnemers,
4. minimaal (beoogde) duur: drie maanden,
5.  draaiend en ten minste formeel geaccordeerd, of recentelijk (na 1-7-1983) af-

gesloten,
6. minimaal aantal personen: drie (geen commercieel startende ondernemer),
Z (in eerste instantie) niet op loonvorming gericht,
8. vorm: projectgewijze activiteiten, d.w.z. dat ze eindig (van beperkte duur) en

kleinschalig zijn en een duidelijke organisatie en planmatige opzet hebben.

Als omschrijving van ondersteunende instanties is uitgegaan van de volgende
definitie; alle organisaties of projecten die zich bezighouden met:
1. het verlenen van service aan en/of het begeleiden van werkprojecten voor

werklozen,
2. het bemiddelen ten behoeve van individuele werkzoekenden voor de niet-

reguliere arbeidsmarkt.

Voor de selectie van deze instanties werden de volgende vijf criteria gehanteerd:
1. werkzaam op lokaal/regionaal niveau,
2. doelgroep: werkprojecten voor werklozen en/of individuele werkzoekenden,
3. doelstelling: het verlenen van service, begeleiden of bemiddelen buiten de

reguliere arbeidsmarkt of een combinatie van deze drie activiteiten,
4. vorm: instantie, organisatie of project,
5. feitelijk actief.

De op basis van bovenstaande criteria verkregen afbakening van werkprojecten
was nog te globaal. Vandaar dat een onderscheid werd ghmaakt tussen de vol-
gende soorten projecten:
a. opvangprojecten: activiteiten gericht op het wegnemen van negatieve gevol-

gen van werkloosheid en op het versterken van de maatschappelijke positie
van de betrokkenen, door middel van informatie en voorlichting, individuele
begeleiding en hulpverlening, 24

b. scholingsprojecten'. activiteiten gericht op het (aan)leren en/of vergroten resp.
verdiepen van vaardigheden en kennis van de werkzoekenden om daarmee
hun positie op de arbeidsmarkt te versterken,

c. dienst- en hulpverleningsprojecten: maatschappelijk nuttige activiteiten ten
behoeve van derden, die deze anders zouden moeten ontberen,

d. werkplaatsen: activiteiten gericht op produktie van goederen en diensten zon-
der verdringingseffecten op de reguliere werkgelegenheid in de (directe) om-
geving.

Ten aanzien van de ondersteunende instanties is in veel gevallen sprake van een
combinatie van begeleiding, bemiddeling en advisering. Hoewel de meeste in- 155



stanties te kennen gaven dat ze zich met begeleiding en bemiddeling bezighiel-
den, bleken er ook ondersteunende instanties le zijn die niet zelf werkprojecten
opzetten. Voor de beschrijving en rubricering van ondersteunende instanties is
gekozen voor de volgende zes verschijningsvormen:
1. gericht op jeugd- en jongerenwerk,
2. stichtingen opbouwwerk,
3. stichtingen voor sociaal-culturele activiteiten,
4. vrijwilligerswerk,
5. gemeenten (indien ten minste 66n persoon zich daarmee meer dan 20 uur

per week bezighoudt),
6. organisaties/stichtingen specifiek gericht op werkloosheidsproblematiek.

Andere stichtingen, organisaties, instituties en verschijningsvormen zijn alleen
opgenomen, als het opzetten van werkprojecten en het bemiddelen van mensen
zonder werk een duidelijk afzonderlijk deel van het takenpakket vormde.

5.2.4.3. Knelpunten

De grote variatie aan verschijningsvormen, structuren, organisaties en instituties
zowel bij de werkprojecten als bij de ondersteunende instanties heeft de nodige
problemen opgeleverd, met name ten aanzien van selectie, rubricering en afba-
kening. Zo zijn grenzen en overgangen tussen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk,
sociaal-cultureel werk en projecten rond startende ondernemers aan de ene kant
en werkprojecten en ondersteunende instanties aan de andere kant moeilijk tra-
ceerbaar. Aangezien de aard en verschijningsvorm van een werkproject mede
afhangt van het ontwikkelingsstadium waarin het zich bevindt, was dit in veel ge-
vallen aanleiding tot onduidelijkheden. 25

Voorts leverde de afbakening van het aantal activiteiten dat binnen een project
zou moeten vallen in enkele gevallen de nodige problemen op. Kortom, niet in
alle gevallen kon op basis van een eenduidige afbakening de selectie van werk-
projecten en ondersteunende instanties plaatsvinden. Ondanks genoemde pro-
blemen en knelpunten heeft het onderzoek een groot aantal resultaten opgele-
verd die meer houvast bieden voor een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving
en analyse van de onderzochte materie.

5.2.4.4. De onderzoeksresultaten

Het onderzoek heeft veel materiaal opgeleverd voor interessante analyses en
beschouwingen. De uitzonderlijke hoge respons op de enqudte (ruim 97%) biedt
tevens de garantie voor een hoge mate van representativiteit. WeI moet nog-
maals benadrukt worden dat met het oog op de gestelde criteria vele werkprojec-
ten uiteindelijk niet in de onderzoeksresultaten lot uiting komen. Een groot aantal
projecten voldeden niet aan ean of meerdere van de gestelde criteria en zijn der-
halve buiten het onderzoek gebleven. Daardoor is het niet mogelijk te stellen dat
de resultaten een volledig compleet beeld geven van alle werkprojecten en on-
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Door uit te gaan van de opgestelde criteria is echter weI bereikt dat de meer
structureel opgezette, beleidsmatig ingepaste werkprojecten en ondersteunende
instanties in kaart gebracht konden worden.
Bij 532 van de 765 Nederlandse gemeenten worden in een of andere vorm activi-
teiten voor werklozen georganiseerd die voldoen aan de hierboven gestelde cri-
teria. Door de geringe non-respons is onbekend gebleven welke activiteiten
plaatsvinden in een 24-taI kleine gemeenten. Indien we de gehanteerde criteria
los zouden laten, mag worden aangenomen dat in nagenoeg alle Nederlandse
gemeenten weI op een of andere wijze activiteiten ontplooid worden ten behoeve
van werklozen. In veel gevallen zal hierbij echter sprake zijn van een ad hoc-
karakter, een incidentele aanpak, en/of een beperkt aantal deelnemers. Verder
moet erop gewezen worden, dat alle projecten die in het kader van de Werkgele-
genheidsverruimende Maatregel (WVM) of in het kader van de Regeling inzake
de Experimentele Arbeidsplaatsen voor Jeugdigen (EAJ) plaatsvinden niet in het
onderzoek zijn opgenomen. Bij bestudering en analyse van de onderzoeksresul-
taten dient men zich goed rekenschap van deze nuanceringen te geven.
In tabel 5.Z staan de werkprojecten nader uitgesplitst.
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Tabel 5.7: Werkprojecten naar type verdeeld over de doelgroepen, aantal projec-
ten en aantal deelnemers (situatie  eind  1983)

Type projekten

Dienst- & hulp-
Doelgroep Opvangprojekten Scholingsproj. verleningsproj. Werkpiaatsen Overig Totaal

proj. deelnemers proj. deelnemers proj. deelnemers proj. deelnemers proj. deelnemers proj. deelnemers

abs. gem. abs. gem. abs. gem. abs. gem. abs. gem. abs. gem.

Alle mensen
zonder werk 209 26809 128,2  50 4093 81,8 104 3392 32,3 47 788 16,7 3 390 130 413 35472 85,68

Mensen < 30 jaar               70 4506 64,3 94 3250 34,5 33 336 10,1 44 420 9,5 - - - 241 8512 35,3

Vrouwen 3     33 11,0 6 6 8 11,3 - - - 8     138    17,2      -       -        -        17      239  14,0

WW/WAO-uitkerings-
gerechtigden 6 109 18,1 - - -3 5 4 18,0 - - - - - - 9  163 18,1

RWW/WWV-uitkerings-
gerechtigden           12  1381 115,0  4   63 15,7 2   6  3,0   1    4  4,0  -   -   -   19  1454 76,5

Beroepsgroep 1       8    8,0   11 506 46,0 17 275 16,1 6     52    8,6                          35     841  24,0

Randgroepen 1  34 34,0 2 73 36,5 - - - 1 1 6 16,0 - - - 4  123 30,7

Totaal 302 32880 108,8 167 8053 48,2 159 4063 25,3 107 1418 13,2 3 390 130 738 46804 63,3

Bron: Min. v. SoZaWe, Atlas van lokale initiatieven in Nederland 1984. Werkpro-
jecten en ondersteunende instanties, Den Haag, 1984, p. 10.
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Van de werkprojecten blijkt het grootste deel opvangprojecten te zijn die voorna-
melijk gericht zijn op alle mensen zonder werk. Het grote aantal deelnemers aan
opvangprojecten illustreert duidelijk het belang: 32.880 mensen zijn hierbij be-
trokken, hetgeen neerkomt op gemiddeld ca. 100 personen per project. Verhou-
dingsgewijs worden de cursussen die ook onder de opvangprojecten vallen,
door veel mensen gevolgd. WeI moet hierbij worden aangetekend dat in een
klein aantal projecten relatief zeer veel mensen betrokken zijn. Zo zijn bij 9 pro-
jecten in de grote steden maar liefst 1000 mensen ingeschakeld. Als we deze uit-
schieters buiten beschouwing laten dan daalt het gemiddeld aantal personen in
opvangprojecten met ruim een kwart tot 72.
De scholingsprojecten inclusief de werk- en praktijkervaringsprojecten nemen
een afzonderlijke plaats in. Werklozen onder de dertig jaar vormen de belang-
rijkste categorie waarop de 167 projecten gericht zijn Gemiddeld genomen zijn
hierbij 48 mensen per project betrokken, dus duidelijk minder dan bij de algeme-
ne groep werklozen. Tabel 5.Z laat verder zien dat dienst- en hulpverleningspro-
jecten in afnemende mate van belang zijn. Opvallend is dat eerstgenoemde pro-
jecten verhoudingsgewijs voor specifieke beroepsgroepen van belang zijn,
terwijl bij de werkplaatsen de participatie van vrouwen groot genoemd kan wor-
den. Voor beide genoemde doelgroepen geldt dat bij het opstarten van werkpro-
jecten het in dan op de twee gevallen een werkplaats voor vrouwen betreft of een
dienst- of hulpverleningsproject voor beroepsgroepen.
In totaliteit waren ten tijde van het onderzoek 46.804 personen actief als deelne-
mer betrokken bij de projecten. Gerelateerd aan de officieel geregistreerde werk-
loosheid van ca. 860.000 komt dit neer op ca. 5,5%. Met andere woorden, ca.
1 op de 20 werklozen is bij een project betrokken (n.b. exclusief WVM, EAJ en
andere specifieke projecten). Deze verhoudingscijfers zullen voor jongeren an-
ders uitkomen, aangezien zij een groter aantal vertegenwoordigen in de werk-
loosheid.
In tabel 5.8. zijn enkele onderzoeksresultaten gerelateerd aan de gemeenteklas-
sen. Hieruit blijkt dat over het algemeen het aantal deelnemers per project even-
redig toeneemt met de grootte van de gemeente. Behoudens enkele uitzonderin-
gen geldt dit voor alle projecten.
Het leggen van een verband tussen het lokale werkgelegenheidspercentage en
het lokale initiatief levert enkele problemen op. Weliswaar is het absolute aantal
werklozen per gemeente bekend, maar aangezien cijfers van de afhankelijke be-
roepsbevolking niet per gemeente beschikbaar zijn, is het mogelijk om op basis
van de potentiale beroepsbevolking (inwoners in leeftijdsgroep 15-65 jaar) ver-
minderd met het aantal arbeidsongeschikten (WAO/AWW) een werkloos-
heidspercentage te berekenen dat als (redelijk betrouwbare) indicator gebruikt
kan worden.
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Tabel 5.8: Werkprojecten naar type verdeeld over gemeenteklasse, aantal pro-
jecten en aantal deelnemers

Type projekten

Dienst- & hulp-
Gemeente- Opvangprojekten Scholingsproj. verleningsproj. Werkplaatsen Overig Totaal
klassen

Prol deelnemers proj. deelnemers Proj. deelnemers prol. deelnemers proj. deelnemers proj. deelnemers

abs. gem. abs. gem. abs. gem. abs. gem abs. gem abs. gem.

0      - 5000                 19 545 28,6 6 162 27,0  16  81  5,0  2  9 4,5 -  -  -  43  797 18,5

5000 - 10.000                  69 3284 47,5    21 558 26,5 37 310 8,3 9 82 9,1 1 120 120 137 4354  31,8

10.000 - 25.000                    98 7673 78,3 42 1475 35,1 42 775 18,4    17 260 15,0 2 270 135 201 10453 52,0

25.000 - 50.000 62 10408  167,8    40 1364 34,1 32 820 25,6 25 298 11,9 - -  -  159 12890 81,0

50.000 - 100.000                                     29        4096    141,2         22 1247 56,6 17 1848 102,6 19 257 13,3 -  -  -  87 7448 84,6

100.000               25  6874 274.9  36 3247 90,1           15 229 15,3   35 512 14,6      - - - 111 10862 97.8

Totaal 302 32880 108,8 167 8053 48,2 159 4063 25.3 107 1418 13,2 3 390 130 738 46804 63,3

Bron: Min. v. SoZaWe, Atlas van lokale initiatieven in Nederland 1984. Werkpro-
jecten en ondersteunende instanties, Den Haag, 1984, p. 12.
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In tabel 5.9. is af te lezen hoe het aantal werkprojecten en deelnemers zich ver-
houden lot de werkloosheidsklasse. Er moet hierbij WeI gewezen worden op het
feit dat de hier weergegeven werkloosheidspercentages door de gekozen bere-
keningswijze lager liggen dan de landelijk gepubliceerde percentages. Deson-
danks biedt deze methode enig zicht op het verband tussen het aantal werklozen
enerzijds en het aantal lokale activiteiten/werkprojecten anderzijds.
Nadere bestudering van tabel 5.9. maakt de volgende voorzichtige conclusies

Tabel 5.9: Aantal projecten en deelnemers naar werkloosheidsklasse.

projecten deelnemers
Werkloosheids-

klasse abs. % abs. % gemiddeld project

0-   4 %                         36 4,9 1092 2,3 30,3

4- 6%       87 11,8 1880 4,1 21,6

6-   7 %                         66 8,9 1115 2,4 16,8

7- 8% 100 13,5 5288 11,4 52,8

8-   9 %                      96 13,1 9343 19,9 96,3

9-10%                78 10,6 5494 11,6 70,4

10-11 %              42 5,7 2159 4,6 51,4

11 -12 %                         62 8,4 3248 6,9 52,3
12-1396                38           5,1 6690 14,4 176,0
13-14%                78 10,6 4906 10,4 62,8

14-                       55 7,4 5589 11,9 101,6

Totaal 738 100,0 46804 99,9 63,3

Bron: Min. v. SoZaWe, Atlas van lokale initiatieven in Nederland 1984. Werkpro-
jecten en ondersteunende instanties, Den Haag, 1984, p. 13.

mogelijk: de mate van deelneming en het aantal lokale initiatieven vertonen
geen consistent verband met de werkloosheidspercentages. Ruim een vierde
(27%) van de ontplooide initiatieven vindt plaats in gemeenten met een werk-
loosheidspercentage tussen 7 en 9%, terwijl 31% van het totaal aantal deelne-
mers hierin participeert. Kennelijk is de aanwezigheid van een hoog percentage
werklozen op zich nog geen (voldoende) reden voor het voorkomen van veel pro-
jecten.
Andere factoren zoals initiatiefnemers c.q. personen en/of instanties die het voor-
touw nemen, spelen hierbij klaarblijkelijk een belangrijke complementaire rol.
Nader onderzoek naar de rol en betekenis van initiatiefnemers bij lokale initiatie-
ven kan mogelijk meer zicht bieden op deze relaties. In het onderhavige onder-
zoek is ook geinventariseerd en geanalyseerd welke betekenis aan de zgn. on-
dersteunende instanties kan worden toegekend. 161



5.2.4.5. Ondersteunende instanties

In tabel 5.10. staan de ondersteunende instanties, uitgaande van de hierboven
gehanteerde definitie, gerubriceerd naar de diverse verschijningsvormen. Deze
tabel laat duidelijk zien, dat ondersteunende instanties die specifiek gericht zijn
op werklozen een dominante positie innemen. Bijna de helft (48,6%) van het to-
taal aantal instanties behoort tot deze categorie. Voorts blijkt dat 58% (821) van
het totaal aantal werkzame personen (1.410) betaald of onbetaald bildeze instan-
ties is ingeschakeld. Het aantal vrijwilligersvacaturebanken/-centrales neemt zo-
weI gemeten naar aantal instellingen als naar het aantal werkzame personen
(resp. 79 en 322) een tweede plaats in. Deze gegevens onderstrepen eens te
meer dat het particulier initiatief in veel gevallen de (eerste) aanzet tot realisering

Tabel 5.10: De ondersteunende instanties: aantal instellingen en werkzame per-
sonen, naar verschijningsvorm (situatie eind  1983)

Aard v d
Verschiiningsvorm aantal Instellingen aantal werkzame pefsonen betrekking

inst waarvan aantal tot.al full- tot aantal
werkzame personen aantal time part-time werkz pers

Inst

bekend onbekend uren bek uren onbek totaal 123

Provinciale instellinger 6 6       14        2           10           12         26     26

Gemeenten                     34                           34            64             8                 58 66 130 118      12

Org./.tg .pecifiek
tb v werktozen 114       15 129 129       98 594 692 821 233 449 139

vqdugersvacature
banken/-centrale 77        2        79       46       48 274 322 368 83 150 135

St'en voor soc. cult
aktivitetten 10        2        12       26        5           13           18         44     34      10

St'en Opt)ouwwerk 4 4         7         1                            1           8       8

Organtsat  voor jeugd
en  lorgerenwerk                             1                                                   1                        8                                                          5                                  5                          1 3                1 3

Totaal 246       19 265 294 162 954 1116 1410 515 599 296

Bron: Min. v. SoZaWe, Atlas van lokale initiatieven in Nederland 1984. Werkpro-
jecten en ondersteunende instanties, Den Haag, 1984, p. 8

van werkprojecten en ondersteunende instanties betekent. Hieruit mag evenwel
niet worden geconcludeerd dat het een louter particuliere aangelegenheid is.
Ook de overheden zijn op vele terreinen actief betrokken. Zo laat tabel 5.10. zien
dat 54 gemeenten en 6 provinciale instellingen, als ondersteunende instanties
opereren die aan de gestelde criteria voldoen. Als belangrijkste maatstaf geldt
dan de eis dat minimaal een part-timer (20 uur of meer) voor het opzetten c.q.
begeleiden van projecten moet zijn aangesteld. Daarnaast heeft de overheid op
tai van andere manieren bemoeienis met ondersteunende instanties c.q. werk-
projecten. In veel gevallen is daarbij sprake van samenwerkingsverbanden die
in allerlei structuren en organisatievormen gestalte krijgen. In verreweg de
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Van de 1.410 personen die aan de ondersteunende instanties verbonden zijn,
blijkt een overgrote meerderheid (91%) in part-time verband werkzaam te zijn.
Veel van de taken die vanuit of door ondersteunende instanties verricht worden,
komen voor een niet onaanzienlijk deel op de schouders van onbetaalde vrijwilli-
gers terecht. Bij vrijwilligerscentrales ligt dit uiteraard voor de hand. Ook de
stichtingen die speciaal in het leven zijn geroepen teneinde specifieke dienstver-
lening en begeleiding voor werklozen te realiseren, worden geTnitieerd, georga-
niseerd en beheerd dank zij de enthousiaste inbreng van niet in loondienst wer-
kende vrijwilligers. Ruim eenderde (515 personen) ontvangt geen honorarium
voor de verrichte taken en werkzaamheden. Gezien de hiervoor geschetste ken-
merken van ondersteunende instanties zou men de volgende algemene karakte-
ristiek kunnen geven: ondersteunende instanties draaien voor en door mensen
zonder werk waarbij het part-time dienstverband een dominante plaats inneemt.

Tabel 5.11: Ondersteunende instanties en werkprojecten naar doelgroep (situatie
eind 1983).

Ondersteunende inst. Werkprojecten

Doelgroep Abs. aantal % Abs. aantal %

Alle werkl. 200 75 414    56

Jongeren
(<  30 jaar)                                                     50            18                         241             33

Vrouwen                                                            3               1                            1 7              2

WW/WAO-
uitkeringsger.                                  0          0                    9         3

RWW/WWV-
uitkeringsger.                                                    8               3                          1 9              3

Bep. beroepsgroep                 1      0,5           3      0,5
Randgroepen                                 1          0.5                 3         0.5

Overig                                           5          2                    1          0,5

Totaal 268 100,0 739 100,0

Bron:  Min. v. SoZaWe, Atlas van lokale initiatieven in Nederland 1984, werkpro-
jecten en ondersteunende instanties, Den Haag, 1984, p. 9.

Tabel 5.11. laat zien hoe de diverse doelgroepen zowel van de ondersteunende
instanties als van de werkprojecten zijn samengesteld. Driekwart van de on-
dersteunende instanties richt zijn activiteiten op alle werklozen zonder nadere
differentiatie of specifieke kenmerken. 163



De doelgroep jongere werklozen, d.w.z. alle werklozen beneden de dertig jaar,
omvat een relatief belangrijke categorie. Zo zijn voor deze groep werklozen 50
ondersteunende instanties actief en voldoen ten minste 241 werkprojecten aan
de door ons gehanteerde selectiecriteria. Deze cijfers onderstrepen nog eens
welk belang men kennelijk hecht aan opvang c.q. voorzieningen t.b.v. jonge werk-
lozen. Zeker als men voor ogen houdt, dat grote aantallen schoolverlaters ook
in de nabije toekomst een nagenoeg kansloze positie op de arbeidsmarkt zullen
innemen, verdient deze categorie een aparte status. De in tabel 5.11. vermelde
cijfers over jongeren zijn vertekend, omdat alle EAJ-projecten, d.wz. maatrege-
len die enkel en alleen op jongeren van toepassing zijn, niet in deze inventarisa-
tie zijn meegenomen. De werkelijke cijfers betreffende maatregelen en voorzie-
ningen rond jeugdige werklozen zullen dus niet onaanzienlijk hoger uitvallen. De
betekenis van ondersteunende instanties die op specifieke andere doelgroepen
gericht zijn, zoals bepaalde beroepsgroepen, randgroepen en WW/WAO-
uitkeringsgerechtigden, is zeer gering. Instanties die zich richten op vrouwen, op
RWW/\NWV-uitkeringsgerechtigden en overigen hebben verhoudingsgewils iets
meer gewicht, maar gerelateerd aan het totaal resulteert een marginale beteke-
nis.

5.2.4.6. Gemeenten

Tabel 5.12: Ondersteunende instanties en werkprojecten verdeeld over gemeen-
teklassen (situatie eind 1983).

ond. instant. werkproj. aantal inw.
Gemeenteklassen

abs. % abs.         %                     %

0-   5 000 inw. 13        5,1          43        5,8                4
5.000- 10.000              31 11,7 137 18,5                11

10.000- 25.000       85 31,9 201 27,2                25

25.000- 50.000       74 27,5 159 21,5                19

50.000-100.000  28 10,3 88 11,9  14
100.000 en meer             37 13,6 111 15,0           26

Bron:  Min. v. SoZaWe, Atlas van lokale initiatieven in Nederland 1984, werkpro-
jecten en ondersteunende instanties,  Den  Haag,  1984,  p  10.

Een interessant beeld levert tabel 5.12. op waarin gepoogd is een relatie te leg-
gen tussen de grootte van een gemeente naar inwonertal en het aantal gere-
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Gezien de ernstige werkloosheidssituatie in de grote steden zou men hier een
relatieve oververtegenwoordiging zowel van ondersteunende instanties als van
werkprojecten kunnen verwachten. De tabel laat echter een ander beeld zien.
Zo zijn er in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners verhoudingsgewijs min-
der instanties en projecten dan men op basis van hun inwonertal zou mogen ver-
wachten. WeI moet hierbij worden aangetekend, dat uit tabel 5.8. is gebleken, dat
het aantal deelnemers aan werkprojecten in grote steden veel hoger ligt. Waar-
schijnlijk moet de nadere verklaring gezocht women in factoren van meer sociale
aard. Zo kan men zich voorstellen dat in kleinere gemeenschappen doorgaans
een grotere identificatie zal plaatsvinden met de lokale (werkloosheids)proble-
matiek. De sociale infrastructuur en relaties in kleinere lokale gemeenschappen
leiden eerder tot een klimaat waarin een grotere geneigdheid aanwezig is om
een werklozenproject op te starten of het initiatief te nemen tot c.q. le participe-
ren in een ondersteunende instantie. Daarmee is aan de basisvoorwaarde vol-
daan om lokale initiatieven van de grond te kunnen trekken en vervolgens verder
te ontplooien. Het grote aantal ontwikkelde lokale initiatieven in Nederland toont
ook het bewijs dat kleinschalige projecten in ruime mate vertegenwoordigd zijn
in de kleinere loka!e (en regionale) gemeenschappen.

5.2.5. Kanttekeningen

In de voorgaande paragrafen over lokale initiatieven staan enkele eerste indruk-
ken, die uit de grote hoeveelheid onderzoekgegevens gedestilleerd konden wor-
den, beknopt bij elkaar. We zullen hieronder enkele conclusies vermelden en
deze van een kort commentaar voorzien.
Een groot bezwaar bij het verzamelde materiaal is het statische karakter ervan,
m.a.w. de tijdgebondenheid. Dit geldt in het bijzonder voor de gegevens van de
groene Atlas. De gepresenteerde cijfers, problemen en knelpunten van het niet-
reguliere circuit hebben hierdoor slechts betrekking op de situatie van eind 1983.
Aangezien het hele veld van lokale initiatieven gekenmerkt wordt door een grote
dynamiek, nieuwe initiatieven en soms een grote doorstroming, impliceert dit te-
vens dat het materiaal snel veroudert en dus niet meer (geheel) up-to-date is. In
feite zou een continue rapportage voor het gehele terrein van de lokale initiatie-
ven gewenst zijn, waarbij de actuele ontwikkelingen op geregelde momenten in-
gebracht en verwerkt zouden kunnen worden. Bovendien zou in het onderzoek
een uniformiteit moeten worden aangebracht, waardoor de cijfers onderling zijn
te vergelijken. De bestaande Atlassen bieden deze mogelijkheid niet.
De in de tabellen gepresenteerde cijfers geven zeker niet alle projecten en de
ondersteunende bureaus weer. We hebben al eerder benadrukt dat veel lokale
initiatieven om dan of meer redenen niet aan de vooraf opgestelde criteria volde-
den en derhalve niet meegerekend zijn in het onderzoek. Verder bestaat het ver-
moeden dat de respondenten tijdens de inventarisatieronde niet alle projecten
en instanties hebben opgegeven, ofwel door onwetendheid ofwel omdat ze de
opgegeven definiaring van lokale initiatieven op hun eigen manier hebben gein-
terpreteerd. Dit laatste impliceert dat het aantal projecten naar alle waarschijn-
lijkheid (veel) hoger is. De cijfers die hier zijn weergegeven, hebben daarentegen
weI betrekking op de meer structureel-organisatorisch en beleidsmatig geTnstitu-
tionaliseerde lokale initiatieven. 165



Het trekken van 66nduidige algemeen geldende conclusies is om meerdere re-
denen niet verstandig en soms zelfs gevaarlijk. Met name de hardheid van be-
paalde gegevens is een knelpunt. Zo zijn de vragen over problemen en knelpun-
ten tijdgebonden, d.w.z. zij geven de situatie op een bepaald tijdstip weer.
Voorzichtigheid bil het interpreteren is dus noodzakelijk.
In grotere gemeenten zijn de bureaus vaak zelfstandige organisaties (stichtin-
gen, verenigingen, enz.). Bij kleine gemeenten zijn het voornamelijk de gemeen-
ten zelf of een van de afdelingen binnen de gemeente (Sociale Dienst, Economi-
sche Zaken, Welzijn, Sociale Zaken). Ondersteunende bureaus lijken vaker voor
te komen in grotere dan in kleine gemeenten. Mogelijk heeft dit te maken met
het aantal initiatieven dat wordt genomen.
Tijdens de inventarisatie bleek hoe moeilijk het is een onderscheid te handhaven
naar taakstelling. In de doelstellingen van de bureaus komt dit tot uiting. Deze
zijn zeer breed geformuleerd, zowel voor lokale initiatieven in de reguliere als
voor die in de niet-reguliere sfeer. Het verdient daarom aanbeveling bij eventueel
vervolgonderzoek te kijken naar de doelstellingen van ondersteunende instan-
ties in samenhang met de eisen en voorwaarden die subsidiegevers stellen. Bij
gelijksoortige initiatieven (zelfde doelstelling, zelfde doelgroep) zou een vergelij-
king gemaakt kunnen worden tussen het aantal werkzame personen, de aanwe-
zige financi6n, de mate van samenwerking aan de ene kant en de feitelijke activi-
teiten aan de andere kant. Ook kan men bekijken in hoeverre de geformuleerde
doelstellingen van invloed zijn op het aantal en de aard van de projecten c.q. het
aantal mensen of bedrijven dat men bereikt. Met betrekking tot de samenwer-
king kan worden gesteld dat vaak alleen de positieve kant genoemd wordt, dus
alleen wanneer, na de eerste contacten, de samenwerking geaffectueerd wordt.
In aansluiting hierop kan men de lengte van de opstartfase (het verloop tussen
de eerste stappen en het uiteindelijke begin) bekijken in relatie tot knelpunten en
problemen daarbij. Nader onderzoek naar de oorzaken ervan kan noodzakelijk
zijn.

De kosten van de lokale initiatieven zijn moeilijk te vergelijken. Er zit zoveel ver-
schil in de kostenstructuur, dat men al gauw tot ongeoorloofde uitspraken zou ko-men. Slechts bij vergelijkbare bureaus (qua grootte, financian, doelstelling, enz.)zou men uitspraken mogen doen ten aanzien van de effectiviteit.
Bij de financiering zien we dat de overheid (met name de gemeenten) een be-
langrijke rol speelt, hetzij direct, wanneer ze bij de ontwikkeling en/of exploitatiebetrokken is, hetzij indirect door middel van subsidies en andere vormen van on-
dersteuning. In bepaalde regio's (probleemgebieden) kunnen de lokale initiatie-
ven gebruik maken van subsidieregelingen die door de Rijksoverheid in het le-ven zijn geroepen. Het verdient aanbeveling de invloed van deze extra gelden
te meten. Bijvoorbeeld door verschillende probleemregio's te vergelijken of door
vergelijking van de probleemregio met een gelijksoortige (qua inwonertal, stede-lijke structuur) andere regio.
ue lokale initiatieven worden zelf amper getoetst; zij zitten ten opzichte van de
clianten in de rol van beoordelaar. Bij de initiatieven die zich bezighouden metwerklozen worden vaak helemaal geen voorwaarden aan de clianten gesteld.Ten aanzien van de verwachtingen kan worden gesteld dat het eigen functione-
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dersteunende bureaus niet zichtbaar worden. Bovendien geldt dat men eigen fa-
len niet gauw toegeeft.
De spreiding van de onderscheiden categorieen lokale initiatieven naar gemeen-
teklasse is bekend; om iets te kunnen zeggen over het verschil in spreiding is
nadere analyse nodig. Dat geldt ook voor de geografische spreiding en een
eventuele relatie met het werkloosheidscijfer en de werkgelegenheidsstructuur.
Het merendeel van de behandelde lokale initiatieven is opgezet door lokale over-
heden. Daarnaast zijn er (semi-overheids)instellingen op dit gebied werkzaam.
In het reguliere circuit zijn dit met name de KvK's, GAB's en RDK's; in het niet-
reguliere circuit instellingen op sociaal-cultureel gebied en organisaties speci-
fiek gericht op werklozen. Zo worden opvangprojecten met name opgezet binnen
het sociaal-culturele werk als verlengstuk van bestaande activiteiten. Ook het
opbouwwerk speelt hierbij een belangrijke rol. Scholings- en werkervaringspro-
jecten zijn daarentegen vaak gemeentelijke initiatieven. Voor dienst- en hulpver-
leningsprojecten is het moeilijk een bepaalde initiator aan te wijzen. Onze indruk
is dat deze projecten, die dicht tegen het reguliere vrijwilligerswerk aan liggen,
vaak door vrijwilligerscentrales worden opgezet. Werkplaatsen zijn opvallend
vaak een particulier initiatief. Waarschijnlijk functioneren zij deels als eerste fase
op weg naar een volwaardig ondernemerschap. Beogen zij ook scholing, dan
zien we veelal de gemeenten weer op de voorgrond treden.
Samenwerking (van de projecten) vindt plaats met de gemeenten, instellingen
specifiek gericht op de werklozen, andere ondersteunende instanties en met in-
stellingen als het GAB, het GAK, de GSD e.d. Werkgeversorganisaties en vak-
bonden komen vaak pas later 'in the picture', namelijk bij de toetsingsfase. De
effectiviteit van de samenwerking, met name de invloed van de verschillende
participanten op het succes van de projecten, verdient nadere analyse. Dit geldt
zeker voor de opstartfase. Een vergelijking van knelpunten en problemen per
projectcategorie en binnen iedere categorie van de afzonderlijke projecten be-
hoort ook tot de mogelijkheden. Bij de werklozenprojecten worden financiOn,
huisvesting en gebrek aan motivatie bij de deelnemers het meest genoemd als
probleem. Het noemen van oorzaken vereist verder onderzoek.
De doelstelling(en) van een lokaal initiatief maakt (maken) het vaak moeilijk om
het initiatief bij de juiste categorie in te delen. Er zijn veel overlappingen. De
naam van een initiatief is nogal eens een indicator. Met betrekking tot de doel-
groep zou men zich kunnen afvragen of er verband is met de aard van het werk-
loosheidspercentage per gemeente. Wordt er meer gedaan indien de werkloos-
heid in de gemeente relatief hoog ligt? Ook kan men zich afvragen of doelgroep
en doelstelling afhankelijk zijn van de aard van subsidiegelden. In hoeverre is
een bepaald soon subsidieregels verantwoordelijk voor het relatief meer voorko-
men van een bepaalde categorie initiatieven? Te denken valt aan het geld dat
de Rijksoverheid ter beschikking stelt via artikel 36 WWV of aan gerichte (pro-
ject)subsidies.
Een vergelijking van de kosten per categorie initiatief in verschillende gemeen-
ten/regio's is zeer gevaarlijk door de zeer uiteenlopende lokale situaties. De fi-
nanciering van initiatieven geschiedt, buiten bovengenoemde regelingen, vooral
via gemeentelijke subsidies (administratie, begeleiding, huisvesting, exploitatie
en lonen), particuliere (bijvoorbeeld banken, bedrijven, kerken) en overheids-
fondsen (bijvoorbeeld ISP-gelden). 167



5.2.6. Slot

In de voorgaande paragrafen en hoofdstukken is de technologie op diverse
plaatsen al impliciet en soms expliciet aan de orde gekomen. Zo bleek bij de toe-
komstverkenningen in hoofdstuk 2 dat de technologie als een drijvende factor
kan worden aangemerkt. In de hoofdstukken 3 en 4 hebben we moeten vaststel-
len dat de rol en betekenis van de technologische ontwikkeling in het gevoerde
beleid respectievelijk in de bestaande theorievorming een (te) geringe betekenis
heeft gespeeld. Bij de beschrijving van het verschijnsel lokale initiatieven in de
eerste paragrafen van dit hoofdstuk trad de betekenis van technologische voor-
uitgang weer op de voorgrond. De snelle en omvangrijke technologische ontwik-
keling van de laatste jaren lijkt haar invloed te doen gelden in de totale samenle-
ving. In de volgende paragraaf zullen we expliciet de analyse van de technologie
en de regionale ontwikkeling centraal stellen. Veel facetten zullen hierbij de re-
vue passeren. Het uiteindelijke doel van deze beschrijving en analyse is het vin-
den van aangrijpingspunten en bouwstenen voor een operationeel endogeen
regionaal-economisch ontwikkelingsconcept.

5.3. Technologie en regionale ontwikkeling

53.1. inleiding

Uit de behandeling en bespreking van de toekomstverkenningen en toekomst-
voorspellingen in hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat de hele maatschappij ge-
kenmerkt wordt door een voortdurende dynamiek. De intensiteit en omvang van
die dynamiek hangen nauw samen met de veranderingsprocessen die zich con-
tinu manifesteren.

In de loop van de geschiedenis is duidelijk geworden dat de organisatie van eco-
nomische activiteiten en de ruimtelijke consequenties daarvan successief door
verscheidene economische activiteiten zijn gedomineerd. Gedurende meerdere
eeuwen hebben agrarische (economische) activiteiten de boventoon gevoerd,
van de Middeleeuwen tot ver in de 19e eeuw. Geleidelijk aan werd deze over-
heersende positie overgenomen door de handel. Daarna ging de industriale sec-
tor de boventoon voeren, gevolgd door de dienstensector. Tegenwoordig kan er
reeds gesproken worden van een dominantie van de informatiesector. 26 Een
belangrijk kenmerk van elke categorie van de zojuist genoemde economische
activiteiten is, dat elk type zijn eigen specifieke combinatie van produktiefactoren
en elementen uit het produktiemilieu laat zien. Met andere woorden, de karakte-
ristieke combinatie van grond- en hulpstoffen, arbeid, kapitaal, halfprodukten,
produktietechnieken, energie, enz., kunnen worden opgevat als een soort net-
werk van relaties tussen de vraag en het aanbod. Het zal duidelijk zijn dat het
totaal verschillende karakter van de economische activiteiten van de agrarische
sector in vergelijking met die van de dienstensector eveneens tot uiting komt in
geheel verschillende netwerken, met anderssoortige relaties, andere participan-
ten. Zo heeft Lambooy erop gewezen dat de overgang van de door een bepaalde
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gaat met een verschuiving in de economische positie van steden en regio's.27

De overgang van een samenleving die gebaseerd is op feodale agrarische ver-
houdingen naar een samenleving waarin de industriale sector de boventoon
voert, gaat vergezeld van verschuivingen in de economische machtspositie van
personen en groepen, waardoor de bestaande netwerkstructuren ook verande-
ren. Ook veranderde verhoudingen binnen een bepaalde sector slaan neer in
zich wijzigende (ruimtelijke) netwerkstructuren. Zo heeft de teruggang van de
textielnijverheid in de regio's Twente en Tilburg en de snelle ondergang van de
mijnindustrie in Zuid-Limburg structurele en fundamentele effecten met zich
meegebracht die ook tot uiting zijn gekomen in gewijzigde relatiepatronen.

De snelle en omvangrijke technologische ontwikkelingen van de laatste jaren
oefenen een imposante invloed uit op relatiepatronen en netwerkstructuren. We
hoeven in dit verband alleen te refereren aan de verbeteringen in de transport-
en communicatiesystemen en de introductie van vervangende grondstoffen,
waardoor de sociaal-economische structuren van regio's in een geheel ander
licht komen te staan.
Naast technologische ontwikkelingen wijst Kamann op een andere factor die ver-
antwoordelijk is voor een permanente dynamiek, te weten: de eeuwig durende
competitie tussen ondernemingen. Dit laatste komt onder meer tot uiting in het
aantal fusies, overnames, faillissementen, oprichtingen, buy-outs, spin-offs,
enz.28 Zowel de technologische ontwikkeling als de voortdurende onderlinge
concurrentie tussen de ondernemingen brengen een dynamiek teweeg die zijn
uitwerking heeft op de aard van de relaties, de structuur van de onderlinge rela-
ties en de participanten die binnen de structuren moeten opereren. We zullen
hierna veranderingsprocessen langs een andere weg benaderen.
Buckley maakt een onderscheid naar drie soorten maatschappelijke verande-
ringsprocessen:
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1. stabiliteit in de trend,
2. marginale veranderingen in de trend,
3. substantiale veranderingen in de trend.

Stabiliteit in een trend is volgens Buckley een theoretische mogelijkheid. Ter
adstructie verwijst hij naar een publicatie van Schan. 30

Bij de tweede categorie gaat het om kleine veranderingen die geen invloed heb-
ben op de bestaande belangenstructuur en het heersende activiteitenpatroon.
De substantiale veranderingen die het beste overeenstemmen met de door ons
bescheven problematiek, refereren aan structurele wijzigingen en het herdefinia-
ren en formuleren van nieuwe kaders en grenzen. Naast genoemd onderscheid
kan gewezen worden op de tweedeling continue versus discontinue veranderin-
gen. Voorts heeft Dunn erop gewezen dat er ook als volgt kan worden onderver-
deeld: veranderingsprocessen die met de 'gangbare' oplossingsmethoden gea-
nalyseerd kunnen worden en processen die een geheel herziene of aangepaste
benadering vereisen. 31

Uit de toekomstverkenningen en -voorspellingen wordt duidelijk dat aan die dr
namiek technologische vernieuwingen en sociale veranderingen ten grondslag
liggen. Tevens kan men vaststellen dat deze twee processen zich niet los van el- 169



kaar voltrekken maar sterk met elkaar verweven zijn. Ontwikkelingen op het ene
gebied 'lokken' ontwikkelingen op het andere uit. In de volgende paragrafen zal
worden nagegaan in hoeverre er in de huidige trends aanknopingspunten zijn
voor een plausibel (regionaal)-economisch toekomstbeeld.
Allereerst wordt aandacht besteed aan een beschrijving van de huidige ontwik-
kelingen. Afzonderlijk komen aan de orde de economisch-ruimtelijke verschui-
vingen en de schaalverkleining in het produktieproces. Vervolgens wordt stil-
gestaan bij netwerkvorming om daarna over te kunnen gaan naar een plausibel
en consistent economisch toekomstbeeld. Dit laatste moet de basis bieden voor
een endogeen regionaal ontwikkelingsconcept. Sluitstuk van het hoofdstuk
wordt een bespreking van het te voeren regionaal-economisch beleid.

5.3.2. De huidige ontwikkelingen

Bij de toekomstverkenningen is ruim aandacht geschonken aan Tofflers De der-
de golf. Toffler32 stelt dat alle technologisch hoog ontwikkelde landen zich thans
in meerdere of mindere mate in de omwentelingsfase bevinden. Zelfs het als in-
dustriegigant bekend staande Japan. Het meest gevorderd in het transformatie-
proces zijn volgens hem de Verenigde Staten. 33

In par. 2.3.1.4., waarin de megatrends van Naisbitt aan de orde waren, zagen we
waar dit toe leidt: een toenemend belang van de informatie-industrie, grotere be-
hoefte aan op de mens afgestemde technieken, sterkere verwevenheid van na-
tionale economiean met de wereldeconomie, spreiding van macht, verschuiving
van korte-termijn- naar lange4ermijn-denken, overgang van formele en geTnstitu-
tionaliseerde hulpverlening naar zelfhulp - hieronder valt tevens een toenemen-
de belangstelling voor het stichten van een eigen bedrijf -, grotere participatie
van de bevolking in het besluitvormingsproces, afbrokkeling van hiararchische
structuren en vervanging door een veelheid aan netwerken, relatieve verschui-
ving van het economisch zwaartepunt naar de zuidelijk staten van de VS en ten
slotte grotere verscheidenheid aan keuzemogelijkheid voor de consument.

Anderen, onder wie Robertson34, Berting35, Bollard36 en Toffler, signaleren 6en
of meerdere van Naisbitts megatrends ook elders in de wereld of in het alge-
meen. De vraag dient zich hierbij aan of in West-Europa en in het bijzonder in
Nederland ontwikkelingen gaande zijn die deze visie ondersteunen, met name
of er sprake is van ontwikkelingen die voor de regionale structuur of het regiona-
le beleid van betekenis zijn. Deze vraag is onder meer van belang om te weten
of er redenen zijn voor de constructie van een nieuw (regionaal-)economisch ont-
wikkelingsconcept, en zo ja, of hantering thans al noodzakelijk is. Een dergelijke
benadering wijst in de richting van een andere wetenschapsopvatting. We laten
een deel van de eerder gepresenteerde megatrends daartoe nog eens kort de
revue passeren, voorzien van enige kantlekeningen.
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5.3.3. Het toenemend belang van de informatiemaatschappij

Ook in West-Europa is sprake van een aanzienlijke toename van de informatie-
sector. Tabel 5.13. illustreert dit aan de hand van het aandeel van informatiebe-
roepen in de verschillende bedrijfssectoren van een aantal landen.

Tabel 5.13: Het aandeel van de informatieberoepen naar sectoren in een aantal
Westeuropese landen in 1954 en 1975.

United
France Sweden Kingdom Germany

1954 1975 1960 1975 1951 1971 1950 1976

Agriculture 0.3 0.2 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1

Industry 5.1 9.1 10.8 11.3 5.9 8.6 5.1  10.0

Services 14.9 22.8 14.6 23.1 20.4 26.8 13.0 22.7

Total information
Occupations 20.3 32.1 26.0 34.9 26.7 35.6 18.3 32.8

Bron: OECD, Information Activities, Electronics and Telecommunications Tech-
nologies,  ICCP 6, Paris,  1981.

In de vier onderzochte landen is sprake van een sterke toename van de informa-
tieberoepen. De groei was het grootst in de Bondsrepubliek Duitsland, een land
dat bekend staat als industrienatie. In dat land was in 1975 de werkgelegenheid
in de informatieberoepen gelijk aan de werkgelegenheid in de industrie (ca.
33%). In de overige drie landen was de werkgelegenheid in de informatieberoe-
pen al groter.
De WRR37 komt op basis van een studie van Muller38 tot de conclusie dat het
aandeel van de informatiesector in de bruto toegevoegde waarde in 1980 al gro-
ter was dan die van de industrie: 33% tegenover 30%. Tot de informatiesector
rekent de WRR de papier- en de grafische industrie, handel, transport, commu-
nicatie en het bank- en verzekeringswezen. Een verdere stijging van deze sector
tot bijna 38% aan het eind van deze eeuw wordt op basis van de cijfers van MuI-
ler door de WRR retjel geacht. De betekenis van de informatiesector wordt on-
derstreept door het aandeel in de export. In 1981 droegen transport-, opslag- en
communicatiebedrijven voor ruim 47% bij aan de totale export van commerciale
diensten. 39

De groei van de informatiesector laat zich ook aflezen aan de ontwikkelingen in
de computerdienstverlening (soft-ware). In West-Europa steeg de werkgelegen-
heid in de software- en service-industrie van 1983 op 1984 met totaal 9,4% (van 171



1982 op 1983 was dit nog 6,1%). In Nederland steeg de werkgelegenheid in deze
sector in dezelfde periode met 20%. In omzet van computersoftware en -service
bezette Nederland in 1984 een vijfde plaats, na Frankrijk, de Bondsrepubliek
Duitsland, Groot-Brittannia en Italia. 40 Een gunstige factor voor de verdere uit-
bouw van de informatie-industrie in Nederland vormt de aanwezigheid van een
aantal bedrijven die op dit gebied toonaangevend zijo, zoals Hollandse Signaal-
apparaten, Philips Telecommunicatie, Philips Data Systems, De Oude Delft, Vol-
mac en diverse andere.

5.3.4. Economisch ruimtelijke verschuivingen

Naast structurele sociaal-economische veranderingen in de bedrijfssectoren vin-
den er structurele ruimtelijke verschuivingen plaats als gevolg van technologi-
sche, economische en maatschappelijke processen. In de eerste plaats voltrek-
ken zich verschuivingen op wereldschaal. Geconstateerd wordt dat het
economisch machtscentrum zich verplaatst van het 'Atlantic Basin' (Europa en
het oostelijk deel van de VS) naar het 'Pacific Basin' (Japan, Zuidoost-Azia en
het westelijk deel van de VS).41 In de COB/SER-studie worden deze verschui-
vingen onder meer aangetoond via groeicijfers van de industriale produktie.

Tabel 5.14: Groei van de waarde van de industriale produktie (constante prijzen) in
% per jaar.

1960-1976 1970-1981

Taiwan 16,5
Hong Kong 13,9 10,1
Singapore 9,9 9,7

Zuid-Korea 21,3 15,6

Brazilia 8,8 8,7**

Mexico 7,6                7,1

Nederland 6,5* 2,6

VS 2,94,8*

BRD 5,7. 2,1*

*1959-1973
*-1970-1980

Bron: COB/SER, Nederland in de wereldeconomie, perspectieven en mogelijkhe-
den, Den Haag, 1985, p. 62.

De verschuivingen kunnen ook worden geconstateerd aan de hand van het aan-
172 deel in de wereldhandel (tabel 5.15.). Helaas zijn in deze tabel de nieuwe in-



dustrielanden in Zuidoost-Azie (Taiwan, Hong Kong, Singapore, Zuid-Korea),
niet als afzonderlijke categorie opgenomen:

Tabel 5.15: Aandeel in de wereldexport (excl. intra EG-handel) naar geografisch
gebied (waarde), in %.

1963 1968 1973 1980

Industrielanden 61,4 64,5 63,8 55,7
EG ('negen') 21,9 21,8 21,4 19,1
VS 15,8 17,5 14,7 12,9

Japan 4,0 6,3 7,9 8,0

Rest Europa                         9,1 9,6 10,4 9,3
Minder ontwikkelde landen 24,3 22,0 23,8 33,4*
Landen met staatshandel 14,3 13,5 12,4 10,9
*18,2% van de olieproducerende landen.

Tabel 5.16: Aandeel in de wereldimport (excl. intra EG-handel) naar geografisch
gebied (waarde), in %.

1963 1968 1973 1980

Industrielanden 61,0 63,5 64,1 60,3
EG ('negen') 23,0 20,7 20,3 20,6
VS 13,0 16,7 15,0 14,7

Japan 4,4 5,4 7,4 7,5
Rest Europa 12,5 12,6 13,9 12,4

Minder ontwikkelde landen 24,2 22,4 21,8 28,2

Landen met staatshandel 13,6 12,8 12,1 10,3
Overige 1,2 1,3 2,0 1,2

Bron van tabellen 5.15 en 5.16: COB/SER, Nederland in de wereldeconomie,
perspectieven en mogelijkheden, Den Haag, 1985, p. 46.

In de zwaartepuntverschuiving van het Atlantic naar het Pacific Basin vervullen
de VS een spilfunctie. De toenemende betekenis van het Pacific Basin voor de
VS wordt in het COB/SER-rapport aangegeven met handelscijfers. In 1979 was
de handel tussen de VS en West-Europa nog 1,1 miljard dollar groter dan die tus-
sen de VS en de Aziatische landen van het Pacific Basin. In 1980 was de handel
met dat deel van Azi& 2 miljard dollar groter dan die met Europa en in 1983 was 173



dat verschil al opgelopen tot 28,9 miljard dollar.42 De RPD staaft deze verschui-
ving aan de hand van produktieaandelen. Op het gebied van de consumenten-
elektronica hebben de VS, Japan en andere landen in het Verre Oosten ruim
60% van de markt in handen. Voor de componentenindustrie (zoals de chips)
en de telematica-apparatuur is hun marktaandeel zelfs ongeveer 90%.

43

Ook op meso niveau voltrekken zich structurele verschuivingen in economische
concentratiegebieden. In de voor de Nederlandse economie belangrijke Bonds-
republiek Duitsland is volgens een studie die in opdracht van de OESO is uitge-
voerd, sprake van een verschuiving naar het zuiden, d.w.z. van het Rijn-
Ruhrgebied naar de regio's Frankfurt-Darmstadt en Baden-WOrttemberg

44

Ten slotte zijn er veranderingen op micro niveau. In de jaren zestig en zeventig
heeft er een sterke suburbanisatie van bedrijven plaatsgevonden, met name
vanuit de grote steden.45 Deze verschuivingen stagneerden aan het begin van
de jaren tachtig toen de economie in een crisis terechtkwam. Er zijn echter sig-
nalen dat de kleine opleving die de economie thans doormaakt, ook een positie-
ve invloed heeft op de suburbanisatie.
Van essentieel belang voor de ontwikkeling van een nieuw regionaal-
economisch ontwikkelingsconcept is de vraag wat de toekomstverwachtingen
zijn en welke positie Nederland daarin zal innemen. Zowel de RPD46 als de
COB/SER47 verwachten niet dat de ruimtelijke verschuivingen zullen leiden tot
het ontstaan van een nieuw dominant economisch zwaartepunt elders op de we-
reid. Gelet op de toenemende economische verwevenheid van nationale econo-
mieen en de ontwikkelingen op technologisch gebied wordt door hen veron-
dersteld, dat er sprake zal zijn van meerdere kleine economische
zwaartepunten. De COB/SER spreekt in dit verband van een multipolair wereld-
systeem.

48

De plaats van de Nederlandse economie in de toekomst zal volgens de
COB/SER-studie sterk bepaald worden door de mate waarin West-Europa zijn
huidige achterstand in economische groei zal weten weg te werken alsmede de
mate waarin het de herstructurering en modernisering van de industrie zal weten
te realiseren. Ook zal het afhangen van de mate waarin onze industrie aanslui-
ting zal weten te vinden met de wereldmarkt. 49 De economische verschuiving
van noord naar zuid in de Bondsrepubliek Duitsland behoeft geen ernstige com-
plicatie te zijn. De WRR onderschrijft deze conclusie op basis van de OESO-
studie. Hij gaat ervan uit dat het Rijn-Ruhrgebied nog lange tijd het belangrijkste
economische zwaartepunt zal vormen. Op micro (nationaal) niveau zal dit tot ge-
volg hebben dat de noordgrens van de Randstad niet veel verder opschuift dan
de lijn Alkmaar-Lelystad-Zwolle-Twente.

50

Met de ruimtelijke ontwikkelingen binnen Nederland heben zich meerdere
sociaal-geografen en regionaal-economen beziggehouden. Volgens Weverm is
er sprake van een ruimtelijke uitdijing van de Randstad. Op basis van deze ont-
wikkeling onderscheidt hij in Nederland een drietal categorie6n regio's. Ten eer-
ste regio's die behoren tot het kerngebied, d.w.z. Zuid-Holland, Utrecht en een
deel van Noord-Holland. Ten tweede regio's grenzend aan het kerngebied, de
zgn. intermediaire zone. Hiertoe behoren Noord-Brabant, Flevoland en delen

174 van Zeeland, Gelderland en Noord-Holland. En ten slotte de perifere regio's, die



het resterende deel van Nederland omvatten. Op basis van onderzoek meent
Wever dat het kerngebied aan terrein verliest ten gunste van de intermediaire
zone en in mindere mate de periferie. Bovendien suggereert Wever dat evenals
in de ons omringende landen zich een verschuiving van het centrum voltrekt in
zuidelijke richting. Dit zou betekenen dat de zuidvleugel van de Randstad en de
aangrenzende regio's belangrijker worden dan hun. 'tegenvoeters' in het noor-
den.

Lambooy lijkt een tegenovergestelde tendens waar te nemen. Volgens hem vindt
een krachtenveldverschuiving plaats naar de noordvleugel van de Randstad. 52

De ontwikkelingen die hiermee samenhangen beperken zich echter tot een klein
gebied, namelijk het zuidelijk randgebied van Amsterdam met als belangrijkste
lokaties Amsterdam Zuidoost, Amstelveen, Diemen en Hoofddorp (Schiphol).
Vanuit dit kerngebied is er enige uitstraling, maar de reikwijdte is zeer beperkt
en strekt zich uit tot een straal van ca. 20 km. Zo ligt Almere nog weI in dit uitstra-
lingsgebied, maar Lelystad (50 km van Amsterdam) niet meer. Bovendien vesti-
gen zich in het uitstralingsgebied minder hoogwaardige bedrijven dan in het
kerngebied.
Toch staat de visie van Lambooy niet haaks op die van Wever. Uit de toelichtin-
gen blijkt namelijk dat Lambooy zijn mening vooral baseert op het huidige vesti-
gingsplaatsgedrag van grote internationaal geori0nteerde dienstverlenende be-
drijvigheid. Met name de hoofdkantoren van deze ondernemingen vestigen zich
in de Amsterdamse agglomeratie. Ook Wever bespeurde in zijn inleiding op de
studiedag deze tendens, maar concludeert tegelijkertijd dat zich ook in de ande-
re regio's veelbelovende ontwikkelingen voordoen. Volgens Wever is het produk-
tiemilieu in een homogeen land als Nederland geen factor van betekenis. Ook
de nabijheid van een kenniscentrum betekent niet per definitie dat het vesti-
gingsklimaat er beter is dan elders. Ook Bartels alsmede Mouwen en Nijkamp
komen tot deze conclusie. 53 Wever concludeert derhalve dat alle regio's aan de
basisvoorwaarden van het bedrijfsleven kunnen voldoen.

5.3.5. Schaalverkleining in het produktieproces

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben in de naoorlogse periode in sterke
mate het stempel gedragen van grootschaligheid, uniformiteit en
massaproduktie- en consumptie. Dit hing in hoge mate samen met een wetma-
tigheid die wordt aangeduid  met  de term 'economies of scale', m.a.w. schaal-
voordelen. Het streven naar het behalen van economies of scale heeft zijn uit-
werking gehad in alle geledingen van de samenleving. Met andere woorden, de
grootschaligheid is niet beperkt gebleven tot het produktie- en consumptie-
systeem alleen, maar werkt ook in sociaal en cultureel opzicht door. Een drijven-
de factor achter deze grootschaligheid was onder andere de toepassing van me-
chanisering, rationalisering en automatisering in nagenoeg alle sectoren van de
samenleving. Pas eind jaren zeventig, begin jaren tachtig schiepen de nieuwe
technologische ontwikkelingen mogelijkheden voor een flexibele toepassing en
aanwending, zodat nieuwe perspectieven voor kleinschaligheid en innovaties
binnen bereik kwamen, doordat nu voordelen van een aangepaste capaciteits-
grootte - de economies of scope - in de plaats van en naast de economies of sca-
le konden komen. Op het facet schaalverkleining gaan we nog nader in. 175



We zagen reeds dat economische, technologische en maatschappelijke veran-
deringen in toenemende mate geleid hebben tot schaalverkleining. Deze schaal-
verkleining treedt op door ontwikkelingen binnen het bestaande bedrijfsleven,
door nieuwe oprichtingen en door uitbreiding van de informele sector. Volgens
Rannie zal het kleinere bedrijf een centrale rol in de economie gaan spelen:
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'...small firms should not be viewed as anachronistic survivors of a bygone age,
destined for destruction. They have a role to play in the advanced, though crisis
ridden economies of the late twentieth century.'
Uit onderzoek gehouden in Nederland blijkt een toenemend belang van toeleve-
ring en uitbesteding door grotere aan kleinere bedrijven:55 de zgn. intermediai-
re leveringen. In de periode 1982-1984 nam het aandeel van dergelijke leverin-
gen toe met 1,25 A 1,5%. Voor het industriale kleinbedrijf bedroeg dit zelfs 2,5
A 3%. Binnen het geheel van intermediaire leveringen in deze periode was de
groei het grootst bij subcontracting, d.wz. het op specificatie van het uitbeste-
dende bedrijf uitvoeren van bepaalde produktietaken of het produceren van spe-
ciale onderdelen.56 Redenen voor de toename van subcontracting en uitbeste-
ding zijn onder andere flexibeler willen inspelen op veranderingen in de vraag,
gebruik willen maken van elders aanwezige specialistische kennis en produktie-
faciliteiten, het vermijden van extra investeringen en het beter in de hand houden
van de personeelsomvang.
Uit het NMB-onderzoek blijkt in de intermediaire leveringen sprake te zijn van
een hiOrarchie. Grote bedrijven besteden het werk uit aan bedrijven met een iets
kleinere omvang, terwijl deze bedrijven op hun beurt werk uitbesteden aan nog
kleinere bedrijven. Geconcludeerd wordt dat op de wat langere termijn van de
intermediaire leveringen een wezenlijke verandering in de industriale structuur
mag worden verwacht.57 Men baseert zich hierbij onder andere op de verwach-
ting van ean op de drie tot het midden- en kleinbedrijf behorende subcontracters
en van aan op de vijf grotere subcontracters dat hun activiteiten zullen toene-
men. Verder op de plannen van 40% van de uitbestedende bedrijven met meer
dan 200 werknemers om meer produktietaken te zullen uitbesteden en tenslotte
op de grote kansen die het binnenlandse bedrijfsleven zou bieden voor uitbeste-
dende bedrijven.

Een tweede ontwikkeling binnen grote organisaties die kan leiden tot deconcen-
tratie en schaalverkleining, is de privatisering van overheidstaken en de ver-
zelfstandiging van bedrijfsonderdelen. Privatisering van overheidstaken is een
proces dat zich in de gehele Westerse wereld afspeelt. Bij de analyse van de re-
latie tussen grote bedrijven en de opkomst van kleinere produktie-eenheden ko-
men Schutt en Whittington tot de stelling: Large firms confronted with the58 ,

problems of increasing demand, innovation risks and control over the labour
process are resorting to various strategies of fragmentation, decentralisation, de-
tachment or desintegration. These fragmentation strategies simply shift respon-
sability and employment from large firms and plants to small firms and plants.'
In Groot-Brittannia heeft de privatisering reeds enige vorm aangenomen (afsto-
ting van onder andere de Britse PTT: Telecom). In Nederland verkeert zij nog
steeds in de planfase. In vergelijking met Groot-Brittannit# en de Verenigde Sta-
ten is ook het aantal verzelfstandigingen van bedrijfsonderdelen nog klein. Een
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het aantal van deze verzelfstandigingen medio 1985 een kleine honderd be-
draagt, grotendeels ontstaan in de jaren tachtig.59 Dit bestand van merendeels
industriale bedrijven heeft een totale omzet van f. 8 miljard en een personeels-
bestand van 35.000. De voornaamste motieven voor verzelfstandiging waren de
slechte financiale situatie bij het moederbedrijf en heroriantatie van dit bedrijf op
het ondernemingsdoel (samen 80%). Circa 80% van de verzelfstandigde bedrij-
ven voelt zich na de reorganisatie economisch gezonder en 65% daarvan veel
gezonder. Eveneens 80% constateert ook naar buiten toegenomen flexibiliteit
door de grotere vrijheid van handelen, een beter kunnen inspelen op de marktsi-
tuatie, een directer contact met klant en leverancier en kortere beslissingslijnen.
Naar binnen constateert 84% eveneens een grotere flexibiliteit, eenvoudiger
communicatie, betere motivatie en een strakker personeelsbeleid. In alle gele-
dingen van het bedrijf is ook sprake van een grotere motivatie. De NIB verbindt
aan dit onderzoek de veronderstelling dat 'verzelfstandigde ondernemingen, in
grote meerderheid baat hebben van het doorgemaakte, vaak moeizame, proces
van ontvlechting'.M Van der Zwan61 verwacht dat het aantal buy-outs in de toe-
komst zal toenemen en dat deze meer het bijprodukt zullen zijn van het streven
naar een optimale bedrijfsomvang en een behoefte aan 'decentralisatie, klein-
schaligheid en persoonlijke betrokkenheid'.

Een ontwikkeling die veel overeenkomst toont met die van verzelfstandiging is
de spin-off. Hierbij gaat het om de totstandkoming van nieuwe bedrijven op basis
van kennisprodukten of produktietechnologieen die binnen een grote organisatie
zijn ontwikkeld, maar daar om uiteenlopende redenen niet voor eigen rekening
en risico in gebruik kunnen worden genomen. Hoewel de tendens tot meer spin-
offs zich duidelijk aan het aftekenen is, ontbreekt voor Nederland nog voldoende
cijfermateriaal. Een belangrijke bron voor spin-offs zijn de bestaande instellingen
voor academisch en hoger beroepsonderwijs. Vooral voor de regionale ontwikke-
ling kunnen deze bedrijven van belang zijn. Van der Meer en Van Tilburg telden
in 1984 in Twente 82 bedrijven waarvan ten minste Odn van de oprichters afkom-
stig was van de THT, hetzij als medewerker, student of afgestudeerde.
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De laatste jaren is ook de belangstelling toegenomen voor het starten van een
eigen bedrijf. Volgens een onderzoek uitgevoerd door de Amro-Bank63 komen
er jaarlijks 11.500 nieuwe bedrijven bij. Lardinois64 stelt vast dat in de jaren ze-
ventig gemiddeld 1.400 nieuwe bedrijven per jaar werden opgericht, tegen
14.000 per jaar in het begin van de jaren tachtig. Helaas ontbreekt de bronver-
melding van deze cijfers. Wever constateert op basis van een analyse van de in-
schrijvingen in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel een toena-
me van het aantal oprichtingen per 10.000 inwoners van 13,8 in 1970 tot 22,6 in
1980: een toename van 64%.65 Volgens dit onderzoek blijkt de middenstand de
meeste oprichtingen voort te brengen, gevolgd door de zakelijke dienstverle-
ning, en op ruime afstand gevolgd door de industrie (10% van het totale aantal
nieuwe inschrijvingen) en de bouw.66 Hoewel er regionale verschillen zijn in het
aantal oprichtingen per 1000 inwoners (gemiddeld meer in het westen en zuiden
en minder in het oosten en noorden) is dit aantal in de periode 1970-1980 in vrij-
weI alle districten van de Kamer van Koophandel aanzienlijk toegenomen. De
belangstelling voor het zelfstandig ondernemerschap heeft vaak meerdere oor- 177



zaken en kan zowel van positieve als van negatieve aard zijn. Uit een in de perio-
de november 1983 tot en met april 1984 gehouden internationaal onderzoek
blijkt dat in Nederland meer dan de helft van de beginnende ondernemers
(mede) uit negatieve motieven een bedrijf is gestart. Men had frustaties in de vo-
rige baan opgelopen of verkeerde in een (dreigende) werkloosheidssituatie (ta-
bel 5.1Z).

Een afzonderlijke categorie binnen het totaal aan nieuwe ondernemingen vormt
de alternatieve bedrijvigheid, ook weI 'werkbeweging' genoemd. Deze wordt ge-
kenmerkt door een streven naar werk- en maatschappijvernieuwing. In Europa
heeft de werkbeweging weerklank gevonden via de talloze actiegroepen die van-
af de jaren zeventig zijn ontstaan: groepen tegen de verspilling van energie en
grondstoffen, verdergaande vervanging van menskracht door machines, produk-
tie van 'luxe' goederen, werkloosheid en voor bescherming en gezondmaking
van het milieu, emancipatie, democratische verhoudingen binnen de onderne-
ming, een 'menselijke' schaal van produceren en produktie voor de directe om-
geving.67
Feddes e.a. maken ten aanzien van de werkbeweging onderscheid in mens- en
milieuvriendelijke ondernemingen (nadruk op kleinschaligheid en ecologisch
verantwoorde produktie), jongerenprojecten (nadruk op werkgelegenheidsbevor-
dering), vrouwenbedrijven (nadruk op emancipatie) en produktiecoaperaties (na-
druk op zelfbestuur).68 Tien jaar geleden lag het accent in de werkbeweging bij
het mens- en milieuvriendelijk ondernemen. De laatste jaren is dit sterk verscho-
ven naar individuele ontplooiing.69 Hoewel het aantal alternatieve bedrijven nog
steeds groeit, is het aandeel in de totale bedrijvigheid gering.
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Een sector die door de werkloosheid ook sterk gegroeid is, is de informele ar-
beid. Over het begrip 'informele arbeid' zijn een groot aantal definities in om-
|Oop  71 Huppes komt op basis van cijfermateriaal van het Sociaal en Cultureel
Planbureau voor Nederland op een groei van 13% in de periode 1975-1980. Voor
de categorie 'doe-het-zeIf-activiteiten' binnen de informele sector beraamt hij
zelfs een groei in dezelfde periode van 45%.72 Aangenomen mag worden dat
de informele sector als gevolg van een viertal ontwikkelingen verder zal toene-
men, te weten:
1. technologische ontwikkelingen, waardoor activiteiten die nu nog in de forme-

le sector plaatsvinden in de doe-het-zelf sfeer terechtkomen,
2. economische ontwikkelingen, zoals stijgende arbeidskosten en dalende in-

komsten als gevolg van uitstoot van arbeid in de formele sector,
3. sociaal-culturele ontwikkelingen; hiertoe behoren onder andere de werk-

zaamheden die in de informele sector worden verricht als gevolg van ar-
beidstijdverkorting en behoefte aan meer toegesneden produkten en
diensten,

4. beleidsstrategische ontwikkelingen: het terugtrekken van de overheid en het
bedrijfsleven uit activiteiten die gesubsidieerd worden c.q. verliesgevend zijn,
zal leiden tot vergroting van de informele sector om toch in de behoefte van
de afnemers te kunnen voorzien. Hierbij kan men onder andere denken aan
activiteiten in de welzijnssfeer.
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Tabel 5.17: De verschillende situaties en impulsen die de ondernemer ertoe
hebben gebracht om het huidige bedrijf op te richten. Gepercenteerd
op het aantal ondernemers dat de desbetreffende vragen beant-
woordde, exclusief de ondernemers die het bedrijf hebben gearfd.

De elf onder-
zochte landen Nederland

Situaties
1.  Frustratie in vorige baan 19% 26%

- voelde zich ondergewaardeerd
- had onenigheid
- had in vorige werkkring geen carriSrekansen
- incompetent management in vorige baan

2. Werkloosheid 1 3% 25%
- werd ontslagen
- bedrijf waar hij werkte sloot/werd verkocht/

ging verhuizen
- het project waarop hij werkte, liep af

3. Kruispunt in persoonlijke ontwikkeling 1 5% 1 3%
- scheiding, werd weduwe/weduwnaar
- bereikte een moment in zijn leven, waarop hij

zei: nu moet ik wat doen (crucial point in life)
4. Afloop vorige fase 1 0% 3%

- schoolverlater
- kwam uit dienst
- vluchteling, kwam uit het buitenland

Impulsen
1. Werd gevraagd, 'meegetrokken' 1 7% 1 4%

- iemand bood een aantrekkelijk contract
- vriend/collega vroeg om mee te doen
- iemand wiens oordeel hij hoog achtte (een

mentor) adviseerde/vroeg het
2. Zag dat een ander er ook in slaagde 6% 4%
3. Faciliteiten waren beschikbaar 30% 34%

- iemand bood financiale steun
- had genoeg gespaard/verdiend om te beginnen
- kon op aantrekkelijke voorwaarden produklen

of machines verkrijgen
- kon op aantrekkelijke voorwaarden ruimte

verkrilgen
4. Hij vond/zag de kansen/gaten in de markt 32% 33%
5. Overige impulsen 12% 3%
Het aantal ondernemers waarvan het antwoord
in de analyse is betrokken, bedraagt 3092 (100%),
respectievelijk 253 (100%) 179



Bron: D. Huisman en W. J. de Ridder, Vernieuwend ondernemen, Den Haag,
1984, p. 19.

5.3.5.1. Schaalverkleining; evolutie of trendbreuk

Bij de bespreking van de analyses van Toffler, Naisbitt, Robertson en Macrae
hebben we meerdere malen gewezen op de journalistieke aard, de geringe diep-
gang en de populair wetenschappelijke onderzoekmethoden van deze studies.
In bepaalde opzichten wordt er door hen te gemakkelijk over toekomstige ontwik-
kelingen gedacht en geschreven. Zo gaan Macrae, Toffler en Naisbitt er zonder
een diepgaande analyse vanuit, dat de woning in de toekomst weI eens de be-
langrijkste werkplaats zou kunnen worden. Terloops wordt er daarbij van uitge-
gaan dat allerlei ruimtelijke en organisatorische patronen zullen veranderen en
soms zelfs geheel zullen verdwijnen en/of opgaan in geheel nieuwe systemen.
Het vraagstuk van de ontwikkeling van de kleine industriOle onderneming in het
algemeen en de rol van de micro-elektronica en flexibele automatisering in het
bijzonder, is de laatste tijd veelvuldig onderwerp van wetenschappelijke exerci-
ties. Volgens Lambooy73 zijn er twee ontwikkelingstrends te onderkennen.
Mede aan de hand van zijn beschrijving gaan we nader in op de aangeroerde
problematiek. Van de twee onderscheiden ontwikkelingstrends wijst de ene op
het vaarkomen van een breuk in de industriale produktie, terwijl de andere een
evolutie naar een volgende fase aanduidt. Voorbeelden van eerstgenoemde zijn
volgens Lambooy de beschrijvingen en analyses van Huppes en Macrae en Pio-
re en Sabel.74 Laatstgenoemde trend vinden we onder andere terug in de theo-
rie van Nelson en Winter. 75 In navolging van Lambooy zullen we de ideean van
Piore en Sabel en die van Nelson en Winter bespreken en van commentaar voor-
zien.

5.3.5.2. Een trendbreuk

Lambooy stelt:76,De industrialisatie heeft, door de invoering van machines, ge-
leid tot een direct daaraan verbonden ontwikkeling van politiek, markten en insti-
tuties. De technologie maakt het mogelijk dat er nieuwe wegen voor produktie
en voor maatschappelijke ontwikkelingen worden ingeslagen.'
Ter adstructie verwijst hij naar een citaat van Piore en Sabel:77 ,Machines zijn
niet slechts een spiegel van, maar even zo goed de motor voor maatschappelijke
ontwikkelingen.' Aldus redenerend komen zij tot een ontwikkeling met breukpun-
ten: het eerste breukpunt hangt samen met de introductie van de stoommachine
en het tweede - in hun aanduiding 'the second industrial divide' - wordt in de
huidige tijd gepostuleerd. Op vele plaatsen in hun boek proberen zij duidelijk te
maken hoe de technologische ontwikkeling doorwerkt in alle geledingen van de
samenleving. Zij voegen daar een belangrijke stelling aan toe, namelijk dat er
weI een dringende noodzaak is van aanpassingen op velerlei terrein, zoals orga-

180 nisatie van produktie en markt, van politieke instituties, interne bedrijfsorganisa-



ties enz. Vervolgens geven zij een viertal
mo elijkheden aan

met behulp waar-
van oplossingen kunnen worden gevonden:
1. regionale conglomeraties van kleine gespecialiseerde ondernemingen,
2. federatieve groepen van bedrijven,
3. satelliet-systemen, waarbij (grote) centrale bedrijven kleinere integreren,
4. gedecentraliseerde eenheidsondernemingen.
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Volgens Lambooy kunnen deze vier kaders als 'voedster-vorm' voor de nieuwe
ontwikkelingen dienen. 'Het technologische veranderingsproces kan derhalve
nu reeds worden opgevangen. Toch is er sprake van een breukvlak, omdat de
organisatie en instituties nog ingrijpend moeten veranderen.'80 De kracht van
de analyses van Piore en Sabel zit in het felt dat zij voortdurend proberen te on-
derzoeken welke gevolgen de nieuwe technologiean zullen bewerkstelligen.

5.3.5.3. Een evolutionaire trend

Een tegengestelde visie komt tot uiting in de evolutionaire theoriean, waarbij als
uitgangspunt geldt dat de processen in de maatschappij vrijwel niet kunnen lei-
den tot een plotselinge breuk in de ontwikkeling. Een remmende werking komt
vooral uit de hoek van de ingewikkelde bestuurlijke kaders. Nelson en Winter
hebben in hun An Evolutionary Theory of Economic Change deze evolutionaire
visie nader uitgewerkt, waarbij de technologische ontwikkelingen een hoofdrol
spelen, maar ook de aard van de besluitvorming en de institutionele bestuurska-
ders een wezenlijke rol spelen. Volgens Lambooy komt hier ook de zwakle van
hun analyses aan het licht: 'Ondanks de onweerlegbare vooruitgang van flexibe-
le automatisering, de micro-electronica en de informatie-technologie, blijft de
produktie lets zelfstandigs. Er dient te worden gelet op twee uiterst belangrijke
punten: ten eerste de marktbeheersing. Ten tweede de eisen gesteld vanuit de
logistiek', en: 'De technologische voordelen van kleinschaligheid en de flexibele
specialisatie kunnen worden ingebouwd in de grootschalige organisaties. Die
veranderen uiteraard weI van structuur in de richting van Piore en Sabel's satel-
lietstructuur. Die overgang wordt evenwel niet alleen bevorderd door de techno-
logische ontwikkelingen, maar ook door de veranderende opvattingen over ma-
nagement en logistiek. Als algemene conclusie van de evolutionaire visie,81

kan gesteld worden dat de institutionele factoren die gericht zijn op marktbe-
heersing een belangrijke tegenkracht zullen vormen tegenover de nieuwe tech-
nologische mogelijkheden. Zodoende zal zich geen trendbreuk voordoen, maar
een voortzetting van bestaande ontwikkelingstendensen. WeI treden er wijzigin-
gen op en verandert de aard van de ontwikkelingen, onder andere in het Taylor-
systeem, waarbij de lopende band en technische schaalvoordelen de sleutelele-
menten zijn. Volgens Lambooy zou het Taylorisme zich toch al weI wijzigen, door
de differentiatie van smaken. Er is volgens hem niet zozeer sprake van de post-
industriale maatschappij, maar van een differentiatie-proces na een periode van
opkomst van massaproduktie en massa-consumptie.
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De eindconclusie van Lambooy is dermate belangrijk dat we deze hier geheel
weergeven. 'De diverse publicaties die wijzen op een grondige verandering van
ons produktie- en consumptiepatroon, zijn gestoeld op de juiste waarneming dat 181



er tai van nieuwe mogelijkheden ontstaan door de technologische ontwikkeling.
Waar het echter om gaat, is welk gebruik ervan wordt gemaakt. Naar onze me-
ning zullen de grotere ondernemingen niet wezenlijk in macht achteruitgaan. In
tegendeel: door de dominantie van de zucht naar beheersing van de distributie-
kanalen, zal er een druk bestaan om het midden- en kleinbedrijf voor hun wagen
te spannen; niet alleen bij de industrie, maar ook bij de detailhandel'.83
We zijn het in grote lijnen hiermee eens. Voor ons geldt dat wij zowel in de evolu-
tionaire benadering als in de breukvlak4heorie aangrijpingspunten vinden. Hier-
na wordt de aandacht geconcentreerd op de veranderingen in de institutionele
(bestuurlijke) kaders die zich voordoen met name rond de economische ontwik-
kelingen van het midden- en kleinbedrijf en de lokale initiatieven.

We hebben tot hier kort aandacht besteed aan de achtergronden van de dynami-
sche veranderingsprocessen in de maatschappij, de huidige ontwikkelingen, de
economische verschuivingen en de kleinschaligheid. Op enkele plaatsen is ook
de terminologie netwerkvorming en netwerkstructuur aan de orde gekomen. We
zullen in de volgende paragraaf de netwerkvorming centraal stellen en in een
breder kader plaatsen.

5.3.6. Netwerkvorming

Het fenomeen netwerkvorming is een conceptie die al geruime tijd bekend is en
toegepast wordt. Een groot aantal disciplines houdt zich op aan of andere wijze
bezig met netwerkvorming, het gebruik van de sociale netwerkvorming kent zo-
wei een brede toepassing als vele verschijningsvormen. Deze diversiteit aan dis-
ciplinaire invalshoeken is naar alle waarschijnlijkheid ook verantwoordelijk voor
het gebrek aan een uniforme definiaring. Zo houden sociologen en antropologen
zich in hoofdzaak bezig met sociale netwerken. Functionele en organisatorische
netwerken treffen we meer aan in de technische hoek en bij administratieve, lo-
gistieke en organisatorische functies.84 De omschrijving van sociale netwerken
varieert van een globaal schema tot meer gespecificeerde unieke relatiepatro-
nen.85 Inmiddels worden er legio definities en omschrijvingen gehanteerd. De
Laet benadert netwerkstructuren vanuit het vermogen om innovaties te ontwikke-
len en bestaande barri6res te slechten of open te breken.86 Chevalier daarente-
gen is van mening dat netwerkstructuren die samenhangen met bepaalde belan-
gen, geTntegreerd zouden moeten worden met bestaande openbare
managementstrategiean, teneinde nieuwe ontwikkelingen te kunnen genere-
ren.87 Trist stelt dat netwerkstructuren uit moeten gaan, c.q. geant moeten wor-
den op sociale netwerken, dwarsverbindingen moeten leggen met bestaande
bureaucratische structuren en veranderingsprocessen: 'In industrialized West-
ern societies we have inherited a social form, which everyone calls the "bureau-
cracy". It is a singular organisation that looks after its own purposes. We now
have to find a countervailing force to create alternatives to this form of organizati-
on, and the direction in which to look towards what we are calling "networks"',
en: 'Networks can create constructive solutions involving dialogue and decentra-
lization in a continuous process, and focussed in many different ways.

,88

182 Volgens Morleyn moeten netwerken beschouwd worden als media om interac-



tieprocessen te realiseren, die dwars door gernstitutionaliseerde verhoudingen
en naast formeel georganiseerde structuren plaatsgrijpen. De netwerkvorming
speelt zich zowel af in conditionele infrastructurele als in institutionele zin. Beide
bernvloeden elkaar en zijn van groot belang voor het regionaal-economische toe-
komstbeeld.
In conditionele zin speelt de netwerkvorming zich vooral af in de communicatie-
infrastructuur. De communicatiemiddelen hebben in de loop van de historie een
hele evolutie doorgemaakt. In figuur 11 wordt hiervan een overzicht gegeven. In
de eerste fase speelt verbale communicatie een sleutelrol. De tweede fase, die
zich uitstrekt van ca. 4000 voor Christus tot halverwege de 15e eeuw, wordt ge-
domineerd door de geschreven boodschap zoals deze bij de oude Egyptenaren
gebruikelijk was. De uitvinding van de boekdrukkunst markeerde de revolutionai-
re overgang naar de derde fase, die zijn beslag zou krijgen tot het einde van de
18e eeuw toen een groot aantal uitvindingen en ontwikkelingen de fase van de
telecommunicatie en radiografie inluidden. De uitvinding van de telegraaf in
1835, maar vooral de telefoon in 1876 gaven een stroomversnelling aan deze ont-
wikkelingen. Draadloze communicatie via radio en televisie openden sinds 1895
geheel nieuwe mogelijkheden. De integratie van telecommunicatiesystemen
werd mogelijk door de introductie van de computer en betekende rond de jaren
vijftig de start van het vijfde stadium. De figuur laat duidelijk zien dat de rol van
de mens voor een belangrijk deel wordt overgenomen door computers. Vooral
de invoering van de computer heeft geleid tot een toename van informatiestro-
men. De technologische ontwikkelingen en de informatiebehoefte gaan zo snel
en zijn zo omvangrijk dat gesproken kan worden van informatie-
netwerkstructuren, waarbij telecommunicatiemogelijkheden met de nieuwste ge-
neraties computers volledig worden uitgebuit.
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Figuur 1 1: De ontwikkeling van de communicatiemiddelen.
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First (From (Mid-fifteenth (From the end of the FifthSection (Prehistory) 4000 B.C.) century) eighteenth century) (Mid-twentieth century)
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Bron: Yasusada Kithara, Information Network System, Telecommunications in the
Twenty First Century, London, 1983, p. 2.

 



De RPD verwacht zelfs dat de beschikbaarheid van een telecommunicatie-
infrastructuur in sterke mate de regionale ontwikkelingen gaat bepalen.90 Ze
ziet deze infrastructuur evenwel het eerst tot stand komen in de grote agglomera-
ties. Bovendien stelt het jaarverslag:'1 'Hoewel de telecommunicatietechniek in
principe een grote spreiding van mensen en activiteiten mogelijkt maakt, zullen
onder meer de hoge kosten van de infrastructuur een volledige benutting van
deze mogelijkheden in de nabije toekomst waarschijnlijk belemmeren. Een bun-
deling rond telecommunicatie-voorzieningen ligt vooralsnog meer voor de
hand.' Overigens wordt in de literatuur heel verschillend gedacht en geoordeeld
over de toepassingsmogelijkheden en consequenties van de telecommunica-
tie. 92 Voor de regio die de aansluiting niet wil missen, wordt het van groot be-
lang de noodzakelijke telecommunicatievoorzieningen te realiseren of ervoor te
zorgen dat het bedrijfsleven daar voldoende toegang tot krijgt. De verantwoorde-
lijke lagere overheden zijn hiertoe zelfstandig veelal niet in staat. Samenwerking
met andere regionale partijen met name het bedrijfsleven is noodzakelijk. Deze
samenwerking is ook gewenst om voor andere onderdelen van het regionaal
sociaal-economische beleid ondersteuning te krijgen. Door samenwerking van
uiteenlopende partijen voor deze gemeenschappelijke doeleinden ontstaan insti-
tutionele netwerken. Morley stelt:93 'As the current reality of the "Limits to
growth" becomes more tangible, there is an increasing demand on institutions
to find ways of exchanging resources that are mutually beneficial. Networks are
seen as a vehicle that encourages an increase in interorganizational knowledge,
and facilitates processes of joint response in the face of the problems of scarci-
ty.'

De behoefte aan institutionele netwerken zal toenemen door de eerder genoem-
de technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De WRR
verwacht dat men vanuit de aanbodzijde daartoe bereid is: 94 'Wij nemen aan
dat de mogelijkheden tot participatie toenemen, dat de doelgroeporganisatie er
de ruimte voor zal geven, met andere woorden, dat deze enigszins permeabel
wordt, dat wil zeggen zich openstelt voor be'invloeding van buitenaf en daarvoor
ook faciliteiten biedt.'
De huidige lokale initiatieven, die onder meer pogen de voorwaarden voor
regionaal-economische ontwikkeling te verbeteren, kenmerken zich reeds zoals
tabel 5.5. onder andere liet zien, door deze netwerkstructuren.

5.4. De toekomstige algemeen economische produktiestructuur

541.   Het  toekomstige  produktieproces

Hoewel de behandelde trendmatige ontwikkelingen zich in de gehele Westerse
wereld voordoen, worden ze veelal niet in verband gebracht met structurele ver-
anderingen die uiteindelijk leiden tot een nieuwe maatschappijstructuur. Meestal
ziet men de huidige trends als mode- of crisesverschijnselen die van voorbij-
gaande aard zullen zijn. Dit geldt dan vooral het startersfenomeen. Verwezen
wordt naar de jaren dertig waarin velen door werkloosheid gedwongen een ei-
gen bedrijfje opzetten. Bedrijfjes die later toen de noodzaak verminderde, weer 185



verdwenen. Impliciet wordt hierbij verondersteld, dat economische groei op den
duur weer zal leiden tot terugkeer van de situatie, zoals we die in de jaren zestig
en zeventig gekend hebben.

Uit de eerdere veronderstellingen in dit hoofdstuk moge duidelijk zijn dat van te-
rugkeer geen sprake kan zijn. Uit de meeste toekomstvisies van de laatste jaren
blijkt een grote overeenstemming over het structurele karakter van de huidige
maatschappelijke processen en technologische vernieuwingen. Er ontstaat een
samenleving die weI eens wordt aangeduid met de term informatiemaatschappij,
maar die in feite meer omvat dan dit begrip suggereert.
Toffler en Naisbitt zijn het stelligst in hun mening over de huidige trends en de
gevolgen voor de toekomstige maatschappijstructuur. Volgens Naisbitt zijn de
processen (megatrends) onomkeerbaar en stevenen ze af op een maatschappij
die gedomineerd wordt door informatieproduktie en -consumptie. Hij geeft daar-
om een ieder het advies aan deze ontwikkeling toe te geven. 'Trends zijn net
paarden. Als je meebeweegt kun je er gemakkelijker mee overweg'.e
Anderen, zoals Robertson, de samenstellers van het Interfuture-rapport en de
WRR-nota De komende Wjfentwintig jaar, zien  in de huidige trends ook wei de pij-
lers voor een nieuwe maatschappijstructuur, maar gaan er toch vanuit dat deze
ontwikkelingen binnen bepaalde marges beheersbaar en bestuurbaar zijn.
Alvorens de consequenties van de huidige ontwikkelingen voor het te voeren be-
leid aan te geven, is het noodzakelijk tot een plausibel en consistent toekomst-
beeld te komen.

Een belangrijke rol wordt in de recente toekomststudies toegemeten aan de tech-
nologie. Toffler, die tot een ge'Integreerd toekomstbeeld komt, schildert een situa-
tie waarin geheel nieuwe produkten, diensten en technieken ontstaan door tech-
nologische ontwikkelingen op het gebied van de elektronica, de computer, de
ruimtevaart, de exploitatie van oceanen en de bio-technologie. Ook Zegveld en
Rothwell96 zien deze technologie-clusters als bron voor nieuwe economische
activiteiten, maar lichten hier de energie-technologie als afzonderlijke categorie
nog uit. Robertson97 vecht de betekenis van de technologie niet aan, maar
meent weI dat ze in de toekomst ondergeschikt zal zijn gemaakt aan de behoef-
ten en verlangens van de samenleving en het milieu.
De aard van de activiteiten zal ook in de toekomst variOren van traditioneel tot
innoverend. Zegveld en Rothwell98 onderscheiden bedrijven in de traditionele
sectoren, nieuwe technologisch hoogwaardige bedrijven (high-techs) en bedrij-
ven met een strategie gericht op specifieke marktsegmenten. De bedrijvigheid
gericht op zelfontplooiing en ideale doeleinden laten ze buiten beschouwing.
Velu99 wijdt in zijn bedrijfsindeling weI aandacht aan deze categoriean bedrijfs-
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Figuur 12: Het bedrijvigheidsspectrum.
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Bron: L. Verhoef, A. Hendriks en F. Boekema, (red.), Lokale werkgelegenheidsini-
tiatieven in Nederland, Lelystad, 1984, p. 52.

Toffler, Zegveld en Rothwell leggen in hun toekomstbeschouwingen het zwaarte-
punt bij de high-tech bedrijven. Robertson daarentegen meent dat in de toekom-
stige economische structuur de bedrijvigheid gericht op zelfontplooiing en reali-
satie van ideale doeleinden de overhand zal hebben.
Deze twee visies behoeven niet als strijdig beschouwd te worden. Integendeel,
het is mogelijk dat de verschillende categoriean ruimte voor elkaar scheppen en
daardoor elkaar aanvullen en ondersteunen. Bovendien kunnen in het ene ge-
bied (sterke regio's) de economisch en technologisch hoogwaardige bedrijven
de boventoon voeren en in het andere gebied traditionele, ideale bedrijvigheid
of bedrijven gericht op zelfontplooiing. De geringe differentiatie tussen de visies
van de verschillende auteurs blijkt ook uit de belangrijke functie die ieder in de
toekomtverwachtingen toedicht aan de informele sector. too

Toffler, Naisbitt,  Ro-
bertson, Huppes en in mindere mate Zegveld en Rothwell schenken aan dit fe-
nomeen aandacht. De vraag welke positie de informele sector ten opzichte van
de formele zal gaan innemen wordt niet eenduidig beantwoord. Huppes, Robert-
son, Naisbitt en Toffler zien de informele sector als een positieve aanvulling op
de formele sector. Ze zien hier geen bedreiging van uitgaan in de vorm van con-
currentievervalsing, verdringing van reguliere banen en ondermijning van het al-
gemene normbesef. Zegveld en Rothwell daarentegen menen dat de positie van
de informele sector in de toekomstige maatschappij sterk bepaald zal worden
door het al dan niet slagen van herverdeling van arbeid. Lukt dat volgens hen
niet, dan zal de informele sector het vangnet zijn voor de 'drop-outs' van de for-
mele sector en destabiliserend gaan werken op het maatschappelijk en econo-
misch leven. Lukt het echter weI, dan zien ook zij beide sectoren harmonisch in
elkaar grijpen. Bolthuis wijst in dit kader onder andere op het grote belang
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van de informele sector als broedplaats voor nieuwe (commerciOle) bedrijvig-
heid. 187



Zowel ten aanzien van de nieuwe technologisch hoogwaardige bedrijven als ten
aanzien van de ideologische en vervangende bedrijven wordt in de meeste toe-
komstvisies verwacht dat de interne en externe relaties via netwerkstructuren
zullen verlopen. Daarbij wordt zowel naar de conditionele als naar institutionele
netwerken gekeken. Volgens Naisbitt past in een informatie-economie geen103

rangorde. Dit zou vertragend en zelfs belemmerend werken op de informa-
tiestroom. Door middel van netwerken met zowel verticale als horizontale relaties
kan volgens hem de informatie worden uitgewisseld en de kwaliteit van het wer-
ken worden verbeterd: Ze zijn zo opgezet dat ze informatie sneller, menselij-104,

ker en (energie-)zuiniger overbrengen dan iedere andere methode die we ken-
nen.' De visie over de rol van netwerken voor de informatie-uitwisseling, die met
name van belang is voor de high-tech bedrijven, wordt gedeeld door Zegveld en
Rothwell'05, die wijzen op de grote successen die door de Nederlandse land-
bouw zijn behaald, mede door de horizontale informatienetwerken in deze sec-
tor.
Naisbitt ziet de netwerken ook als kanalen waardoor de zelfhulp kan worden be-
vorderd en middelen kunnen worden gedeeld. Deze visie deelt hij met
Robertson 106, die van de netwerken bovendien verwacht dat ze de (ideologi-
sche en vervangende) bedrijven de noodzakelijke ondersteuning van derden kan
bieden.
Ten slotte wordt het toenemend belang van netwerkstructuren onderschreven in
het WRR-rapport De komende vijfentwintig jaar. Op basis van de decentralisatie
van besluitvormingsniveaus komt men tot de stalling:'07 'De betekenis van or-
ganisaties in de maatschappelijke besluitvorming neemt toe. Afzonderlijke orga-
nisaties opereren steeds minder los van elkander maar treden in onderling over-
leg, vormen samenwerkingsverbanden of gaan op in een grotere complexe
organisatie. Deze complexe organisaties treden opnieuw met elkaar in overleg.
Aldus ontstaat het beeld van grote, gelede conglomeraten, onderling verbonden
door een onoverzichtelijk netwerk van afspraken en onderhandelingen.'
Basis voor deze ontwikkelingen zijn de wezenskenmerken van netwerken. Mor-
ley geeft deze kenmerken met de volgende karakteristieken weer: 108

-  een open i.p.v. een gesloten systeem,
- informele verhoudingen i.p.v. formele verbanden,
-  flexibiliteit i.p.v. hierarchische verbanden,
-  creativiteit i.p.v. routinematigheid,
- tijdelijke situaties i.p.v. permanentie,
-  activiteit en dynamiek i.p.v. passiviteit en statische situaties,
- horizontale relaties i.p.v. verticale,
-  decentralisatie i.p.v. centralisatie,
-  onzekerheid en onvoorspelbaarheid i.p.v. zekerheid en voorspelbaarheid.

Robertson, Toffler, Macrae, Huppes, Zegveld en Rothwell gaan er allen vanuit,
dat de produktie van goederen en diensten in kleinere bedrijfsactiviteiten zal
plaatsvinden. Dit geldt uiteraard voor de alternatieve bedrijvigheid. Door de indi-
vidualisering van de maatschappij en wellicht ook de relatief geringere hoeveel-
heid beschikbare arbeidsplaatsen in de bestaande bedrijven, zullen steeds meer
mensen een eigen produktieve activiteit opzetten - hetzij in de formele, hetzij in
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deren behoefte hebben, maar waarmee het (groot)bedrijf om allerlei motieven,
zoals geringe winstgevenheid, branchevervaging enz., zich niet (meer) bezig wil
houden.

Schaalverkleining vindt ook plaats in de andere sectoren. Hierbij wordt gewezen
op de technologische vernieuwingen die het zowel technisch als bedrijfsecono-
misch mogelijk en verantwoord maken goederen en diensten in plaats van in
massa-, in serie- of zelfs stuksproduktie te vervaardigen. De schaalvoordelen
van massaproduktie nemen af, terwijl de voordelen die samenhangen met een
variarende schaalgrootte toenemen, m.a.w 'economies of scale' worden ver-
drongen door 'economies of scope':09 Met name door robotica wordt deze ont-
wikkeling mogelijk gemaakt.
De kleinschalige produktie zal plaatsvinden bij nieuwe ondernemingen maar ook
in spin-offs en afsplitsingen van bestaande ondernemingen. Volgens Godschalk
maakt de informatietechnologie het ook voor de grootindustrie mogelijk naast
massaprodukten lonende kleine series te maken, waardoor ze nog concurreren-
der wordt ten opzichte van het kleinbedrijf. 110 Op zich hoeft deze stelling niet
onjuist te zijn. Toch dient ze aangevuld te worden. Door vermindering van de
schaalvoordelen en de organisatorische beheersbaarheid in het grootbedrijf, het
toenemend belang van transportkosten bij kleine series, en de hogere eisen van
de individuele afnemers, zal ook de produktie binnen het grootbedrijf in kleinere
zelfstandige en ruimtelijk gedecentraliseerde werkmaatschappijen gaan plaats-
vinden. Deze ontwikkeling is nu al op gang gekomen. Ten slotte zal een111 112

belangrijk deel van de nieuwe high-tech bedrijvigheid qua werkgelegenheid en
ruimtebehoefte een kleinschalig karakter vertonen. Kenmerkend hiervoor is113

reeds de situatie van de Nederlandse computersoftware- en servicebedrijven.
De grootste onderneming had 'slechts' 1.270 personen in dienst, het bedrijf -

114tweede op de ranglijst - 583.

De schaalverkleining betekent niet dat de grootschalige bedrijfsactiviteiten ge-
heel zullen verdwijnen. WeI zullen ze meer dan in het verleden een internatio-
naal, een kennis- en kapitaalintensief karakter dragen. Dit geldt vooral voor 'Ba-
sic Research & Development'. De recente samenwerkingsafspraken en joint
ventures tussen grote ondernemingen als Philips en Siemens op het gebied van
de superchip-ontwikkeling en tussen Westeuropese regeringsleiders over gea-
vanceerd onderzoek (projecten in het kader van Esprit, Eureka, BRITE, RACE
en SPIN) zijn hiervoor exemplarisch. De enorme hoeveelheden benodigd kapi-
taal en know-how, alsmede stringente veiligheidseisen liggen hieraan ten
grondslag.

5.4.2. Enige kanttekeningen

In het voorgaande is aandacht besteed aan de dynamiek van de organisatie van
economische activiteiten en de ruimtelijk organisatorische implicaties daarvan.
De economische groei van de afgelopen decennia heeft de mogelijkheid gebo-
den om geleidelijk aan (externe) schaalvoordelen te vervangen door (interne) ca-
paciteitsvoordelen (economies of scope) en andere externe voordelen. De gelijk-
tijdige toepassing van vernieuwingen in de produktieprocessen maakte het 189



mogelijk om de organisatiesprincipes van Taylor toe te passen, m.a.w. de pro-
duktie, de planning en het beheer zijn strikt gescheiden. Dit impliceerde dat de
goed opgeleide arbeid en hooggekwalificeerde banen doorgaans hoofdzakelijk
geconcentreerd werden in de hoofdvestigingen in stedelijke agglomeraties, ter-
wijl de laaggeschoolde en ongeschoolde arbeid in perifere vestigingen en ont-
wikkelingslanden terechtkwam.115 De introductie van de flexibele automatise-
ring in de jaren tachtig staat op gespannen voet met Tayloristische
wetmatigheden. Deze ontwikkelingen liepen tevens hand in hand met het door-
breken van nieuwe attitudes met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid, een
ander arbeidsethos, meer decentralisatie, humanisering van de arbeid en het
streven naar meer optimale arbeidsomstandigheden. Ook ruimtelijke implicaties
bleven niet uit. Nauw samenhangend met de invoering van gestandaardiseerde
(geautomatiseerde) massaproduktieprocessen konden de perifeer gesitueerde
vestigingen meeprofiteren van de centraal gelokaliseerde (hoofd)vestigingen.
Door de mogelijkheden van flexibel programmeerbare kleinschalige produktie-
processen, werd het dringend noodzakelijk om de hele bedrijfsvoering, de
onderzoek- en ontwikkelingsfaciliteiten, het management en de opleidingsmoge-
lijkheden aan te passen aan de nieuwe technologiean enerzijds en de individue-
le behoeften anderzijds. Deze nieuwe stijl van bedrijfsvoering en management-
technieken heeft al enkele waarneembare gevolgen laten zien. Zo is er sprake
geweest van meerdere sluitingen, faillissementen en inkrimpingen van perifere
produktie-units en blijkt er een verschuiving waarneembaar van de Randstad
naar een zone die direct aansluit bij deze regio, ook weI genaamd de halfwegzo-
ne of het nieuwe westen. De traditionele theorie van de produkt-levenscyclus kan
geen voldoende verklaringen bieden voor de geschetste ontwikkelingen. Met be-
hulp van de netwerktheorie kunnen weI goede aangrijpingspunten voor de door
ons aangesneden problematiek verkregen worden.

5.5. De toekomstige regionaal-economische structuur

5.5.1.   Regionale  regeneratie  en  revitalisering

De regionale benadering van de sociaal-economische problematiek komt de
laatste tijd steeds sterker in de belangstelling te staan. Er zijn diverse factoren
aan te voeren die aantonen dat de transformatiefase van de industriale naar de
informatiemaatschappij ook gepaard gaat met ruimtelijke consequenties. Deze
ruimtelijke economische gevolgen manifesteren zich niet alleen op mondiaal ni-
veau, zoals dit onder andere tot uiting komt in de opkomst en de doorbraak van
nieuwe industrielanden en de geleidelijke neergang en ondergang van 'oude' in-
dustriale mogelijkheden.'16 Ook binnen de nationale kaders is er sprake van
een ruimtelijke dynamiek. De verschuivingen van de economische zwaartepun-
ten in de Verenigde Staten en andere Westerse industrielanden, zijn in dit ver-
band illustratief. Ook in de literatuur wordt gewezen op de ruimtelijke dimensie
van de maatschappelijke ontwikkelingen. Edn van de door Naisbitt onderschei-
den megatrends signaleerde de ruimtelijke verschuiving van economische acti-
viteiten in de VS. Klaassen heeft in een analyse van de Nota regionaal sociaal-

190 economisch beleid 1981-1985 de aandacht gevestigd op het bestaan van een re-



gionale dynamiek.117 Ook op andere plaatsen wordt duidelijk dat de maat-
schappelijke ontwikkelingen in het algemeen en de technologische ontwikkelin-
gen in het bijzonder, belangrijke ruimtelijke en regionale implicaties met zich
meebrengen. Bij het bestuderen van de fenomenen herindustrialisatie en tech-
nologie spreken Zegveld en Rothwell dan ook van een regionale regeneratie. In
hun woorden: 'Gezien vanuit de noodzaak tot herindustrialisatie, dat wil zeggen
het teweegbrengen van structurele industriOle verschuivingen, zullen wij hieron-
der argumenten aanvoeren voor het voeren van een endogeen regionaal beleid,
gebaseerd op het doen toenemen van het lokale innovatie-potentieel van de ont-
wikkelingsregio. Met andere woorden wij leggen meer nadruk op een beleid ge-
richt op het crearen van nieuwe techno-economische combinaties binnen de re-
gio, dan op de import van combinaties van buitenaf. Een endogene aanpak

,118

van het regionale beleid kan er toe leiden dat de posities van regio's gaan ver-
schuiven; bij een succesvolle endogene strategie kan een sterke regionale posi-
tie resulteren, terwijl een falende endogene politiek de onderontwikkeling of de
achteruitgang verder kan accentueren. In een rapport van het bureau Arthur D.
Little Inc. The Netherlands in the information age. A context for discussion on in-
formation policy in the Netherlandsn' wordt een poging ondernomen aan te ge-
ven hoe Nederland een rol zou kunnen spelen in de informatie-economie. Duide-
lijk blijkt hieruit dat een succesvolle rol terug te voeren is op het vermogen om
de nieuwe technologische ontwikkelingen in te voeren, te gebruiken en te opti-
maliseren. Verschillen in de wijze waarop regio's erin slagen technologische mo-
gelijkheden uit te buiten, zullen tevens neerslaan in potentiale regionale ontwik-
kelingskansen. Om de zich wijzigende rol van de regio beter te kunnen verstaan,
gaan we dieper in op een aantal achterliggende theoretische verklaringen.

De vernieuwde belangstelling voor de regionale aanpak van de sociaal-
economische problematiek moet geplaatst worden in het kader van de stormach-
tige ontwikkeling van de nieuwe technologiean. Junne spreekt dan ook over de
'kansen voor een regionale herintegratie van produktie en consumptie ten gevol-
ge van de ontwikkeling van nieuwe technologie'. In het genoemde artikel van120

Junne vinden we een interessante analyse van de maatschappelijke en econo-
mische krachten die uiteindelijk zullen uitmonden in nieuwe ruimtelijke verhou-
dingen. Zijn uitgangspunt luidt: door een verdere toeneming van de internationa-
le arbeidsdeling die samengaat met de transformatiefase kan de onaf-
hankelijkheid van regio's groter worden met behulp van nieuwe technologische
mogelijkheden, waardoor tevens de mogelijkheid bestaat om een ander (alterna-
tief) regionaal sociaal-economisch beleid te voeren. Om deze uitgangshypothe-
se te onderbouwen wordt zijn analyse langs een tweetal hoofdthema's nader uit-
eengezet:
1.  De huidige overgangsfase wordt gekenmerkt door een intensivering en toe-

name van de pressie vanuit de wereldmarkt.
2.  De grondslagen en potenties voor regionale ontwikkeling komen uit de nieu-

we technologische mogelijkheden voort.
Met betrekking tot de technologische mogelijkheden en ontwikkelingen wordt de
vraag opgeworpen of dit zal resulteren in een toenemende politieke speelruimte. 191



ad. 1. De toenemende druk vanuit de wereldmarkt manifesteert zich op diverse
wijzen. Allereerst de feller wordende concurrentie tussen de hooggerndustriali-
seerde landen, zoals tussen

Ja%an,
de Verenigde Staten en Westeuropese lan-

den. In de automobielbranche en de elektronische industrie is zonder twijfel
sprake van moordende concurrentie. Daarnaast worden op steeds grotere
schaal produkten vanuit de lage-lonen-landen gei'ntroduceerd en in enkele ge-
vallen kan men zelfs spreken van een penetratie en verovering van de Westerse
markten.122 Om deze tendensen het hoofd te bieden steken telkens weer dis-
cussies de kop op over het vraagstuk vrijhandel of protectionisme. Tot op heden
is het nog steeds niet gelukt om via de economische topconferenties in EG- of
OESO-verband het protectionisme te veroordelen en af te wijzen. Daarentegen
worden weI incidentele restricties op bepaalde produkten op ad hoc-basis door-
gevoerd.123 Uit een onderzoek van Pelkmans blijkt dat een vrije markttoegang
in de Europese Gemeenschap en zo gelijk mogelijke concurrentievoorwaarden
een goede basis voor onze welvaart vormen. 'Protectionisme, hoe aantrekkelijk
soms ook voorgesteld, tast in toenemende mate het concurrentievermogen aan
en oefent op langere termijn een uiterst nadelige invloed uit op de economiean
van het beschermende land en van het in de exportmogelijkheden geremde
land. Volgens Junne zal de druk vanuit de wereldmarkt groter worden als,124

gevolg van een drietal ontwikkelingen:125
a. de toenemende concurrentie om zo snel mogelijk nieuwe technologie inge-

voerd te krijgen,
b.  de toenemende internationale concurrentie als gevolg van steeds meer ver-

vagende grenzen tussen branches,
c.   het toepassen van nieuwe informatietechnologie, die bijdraagt tot de optimali-

sering van de internationale arbeidsdeling.

ad. a. In de afgelopen jaren zagen we twee ontwikkelingen zich naast elkaar
voordoen. Enerzijds een economische recessie met crisisverschijnselen, zoals
een stagnerende economische groei en beperkte investeringen, en tegelijkertijd
een technologische ontwikkeling die met rasse schreden vooruitgaat. Deze di-
vergentie heeft er onder andere toe geleid dat nieuwe produkt- en procestechno-
logie5n niet door nieuwe investeringen konden worden toegepast. Het op zo kort
mogelijke termijn aanwenden van nieuwe technologiean biedt mogelijkheden
voor aanzienlijke kostenbesparingen zodat de voor de hoge investeringen nood-
zakelijke winsten gerealiseerd kunnen worden. Een snelle en adequate toepas-
sing van de nieuwe technologiean via kostenbesparende investeringen is dus
geboden, hetgeen al tot een hevige concurrentieslag is uitgegroeid.

126

ad. b. Al vele jaren is branchevervaging een bekend verschijnsel in de detailhan-
del. Met de introductie van nieuwe technologiean krijgt het fenomeen branche-
vervaging ook vorm in de secundaire sector. Voorts wordt het steeds moeilij-127

ker om de traditioneel onderscheiden sectoren scherp van elkaar te scheiden.
Zo is het in sommige gevallen onmogelijk om de primaire en secundaire activitei-
ten te scheiden. 128

ad. c. De nieuwe telecommunicatiemogelijkheden drukken de rol en betekenis
192 van de transportkosten steeds verder naar de achtergrond en dragen bij aan op-



timalisering van de internationale arbeidsdeling. Hierdoor vervallen voor een
groot deel de bezwaren ten aanzien van de ruimtelijlle scheiding van produktie
en consumptie, zelfs op mondiaal niveau. Behalve een tendens naar een meer
optimale internationale arbeidsdeling roepen de nieuwe technologieOn ook een
tegengestelde kracht op, namelijk een grotere onafhankelijkheid voor de regio's.
Junne stelt: De periode van toenemende vervlechting via de internationale129 ,

handel en steeds grotere materiale afhankelijkheid tussen de landen zou om die
reden best een overgangsfase kunnen zijn, die in de toekomst wordt gevolgd
door een periode waarin de technologisch vooruitstrevende regio's een verge-
lijkbaar welvaartsniveau bereiken op basis van lokale hulpbronnen.' Naar onze
mening moet ook het fenomeen lokale initiatieven en de daarmee nauw samen-
hangende netwerkstructuurvorming tegen deze achtergrond geplaatst worden.
WeI moeten we hier aandacht vestigen op het begrip regio dat door Junne niet
duidelijk gedefinieerd wordt. Een juiste definidring van de regio is van groot be-
lang. De schaal van de regio speelt een belangrijke rol.

ad. 2. Op de betekenis van de technologische ontwikkeling als grondslag voor
regionale ontwikkeling gaan we hieronder nog nader in, door te analyseren weI-
ke factoren bijdragen tot een grotere regionale onafhankelijkheid. Junne onder-
scheidt een viertal aspecten in dit verband. 130

a.  toepassing van micro-elektronica in het bijzonder bij flexibele automatisering,
b. de toepassing van nieuwe managementtechnieken,
c. importsubstitutie door biotechnologie,
d. de toepassing van nieuwe materialen.

ad. a. Door toepassing van flexibele automatisering wordt het mogelijk de eco-
nomische voordelen van grootschaligheid gedeeltelijk te vervangen door voorde-
len die samenhangen met een variarende schaalgrootte. Met andere woorden,
'economies of scale' worden verdrongen door 'economies of scope'.131 In
plaats van de toepassing van rigide geautomatiseerde massaproduktie biedt de
micro-elektronica een perspectief op kleinseriefabricage met behulp van auto-
matisering met een groot aanpassingsvermogen. De volledig (her)programmeer-
bare produktie-installatie kan aangewend worden voor een groot scala aan pro-
dukten, waardoor capaciteitskostenvoordelen resulteren die min of meer
opwegen tegen de kostenvoordelen die verbonden zijn met de variabele capaci-
teitsgrootte. De toepassing van flexibele automatisering heeft ook ruimtelijke im-
plicaties, immers, door de forse reductie van transportkosten kan produktie de-
centraal gerealiseerd worden in de directe nabijheid van de markten. Junne wijst
er voorts op dat door de toepassing van flexibele automatisering ten behoeve
van kleine series, de kostenfactor arbeid steeds verder wordt teruggedron-
gen: De laatste twintig jaar is het aandeel van de directe arbeidskosten aan132,

de totale produktiekosten van de Amerikaanse industrie van 25-30 procent terug
gevallen tot 10-15%. Daardoor neemt de neiging om de produktie te verplaatsen
naar lage-lonen-landen af. Tegenwoordig komt er eerder een beweging in de te-
gengestelde richting op gang.' In ons land is deze ontwikkeling minder sterk. 133 193



ad. b. De veranderingen die door de nieuwe technologiean worden teweegge-
bracht hebben behalve vargaande ruimtelijke consequenties en verschuivingen
in de kostenstructuur ook invloed op de (noodzakelijke) managementtechnieken
en het beleid. Er is inmiddels heel wat literatuur verschenen over de problema-
tiek rond de invoering en het management van informatietechnologie en het ge-
bruik van computernetwerken. In de kostenstructuur worden de arbeids-134

kosten en de transportkosten sterk teruggebracht, zodat de voorraadkosten een
belangrijke rol gaan spelen. De managementstrategie moet hierop inspelen.
Teneinde de voorraadkosten te drukken kunnen verschillende concepties gehan-
teerd worden zoals 'just-in-time-produktie' en 'just-in-time-leverantie' en zelfs
'produktie op bestelling'. Volgens Junne leidden deze concepties ertoe dat veel
Amerikaanse concerns van hun toeleverende producenten eisen dat zij op een
relatief korte afstand (bijv. 100 km) van de hoofdvestiging zijn gesitueerd. Dit
staat dan weer op gespannen voet met de eerder geconstateerde intensivering
van de internationale arbeidsdeling.
Onderzoek in Groot-BrittanniO toont aan dat de starters zich in sterke mate con-
centreren op lokale markten. Nederlands onderzoek laat een sterke ruimtelij-

135

ke spreiding van de nieuwe oprichtingen zien.136 Management en beleid dienen
op deze ontwikkelingen in te spelen. De ruimtelijke veranderingen zullen leiden
tot nieuwe regionale ongelijkheden, zowel mondiaal als nationaal. Van Dongen
en Poeth wijzen expliciet op de regionale dimensie aan de hand van een analyse
in Japan: Van belang bij de regionale policies is dat men zich realiseert dat137,

er samengaand met de ingrijpende veranderingen in de industridle structuur,
een verstoring van het evenwicht, een "imbalance" optreedt in de werkgelegen-
heidsmogelijkheden. Dit geschiedt deels ten gevolge van nationale herstructure-
ringen en deels ten gevolge van internationale verschuivingen, met name waar
het de groei van de service-sector en de informatisering betreft. Industri5le sprei-
ding en kwalitatieve up-grading worden daarom sterk gestimuleerd, uitgaande
van een aantal criteria, n.1.:
-  de typische kenmerken van de regio,
-  de interregionale afstemming,
-  de positie van de regio in de internationale economische landkaart. ,137

Ter illustratie wordt een aantal beslissingen van de Japanse overheid weergege-
ven die dan en ander nader concretiseren; 138
-  Versnelling van herlokatie van high-tech-industry naar de verschillende re-

gio's. Regionale economieen dienen ontwikkeld te worden met high-tech als
nucleus. 139

- Implementatie van verschillende beleidsmaatregelen zoals het uitbouwen
van regio-dekkende high-speed transportsystemen, informatie- en communi-
catienetwerken.

- Verbetering van regionale research- en ontwikkelingsfuncties, zoals met
name de uitbouw van regionale denktanks.

-  Verschaffing van een adequate infrastructuur om nieuwe bedrijven, waaron-
der ook buitenlandse ondernemingen, te kunnen opvangen. Daarbij zal
steeds als toets gelden: human resources en technology.- Uitwisselingen tussen industriean van hetzelfde type zullen worden bevor-

194 derd, met name om het technisch te kunnen verbeteren. Dit gaat niet alleen



op voor de industrie, maar evenzeer voor de agrarische sector, visserij, bos-
bouw e.d.

-  Coardinatie van industrie- en werkgelegenheidspolicies op regionaal niveau.
-  Voor regio's en grote steden die in grote economische moeilijkheden verke-

ren bestaat een aparte aanpak.

Goddard meent dat de veranderingen vooral de bestaande kernregio's ten
140

goede zullen komen. Hij baseert die mening op het huidige vestigingsplaatsge-
drag van technologisch hoogwaardige bedrijven. In de kerngebieden kan men
het meest optimale produktieklimaat bieden. Toch moet worden afgevraagd of bij
voortzetting van de genoemde processen de voordelen van de kernregio niet
verdwijnen. Verschuure vraagt zich af of de voorsprong die de kernregio's aan
het opbouwen zijn, geen tijdelijke zal blijken te zijn. 141 Toffler sluit op basis van
zijn toekomstvisie zelfs niet uit, dat de processen uiteindelijk zullen leiden tot het
werken in of bij de eigen woning.
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Bovenstaande maakt duidelijk dat de regionale en technologische invalshoek
erg centraal komt te staan, waarbij moet worden aangetekend dat het manage-
ment en het beleid zich terdege rekenschap moeten geven van de specifieke re-
gionale positie ten opzichte van andere regio's in nationaal en internationaal ver-
band.

ad. c. Het open karakter van onze economie maakt dat im- en export een relatief
groot gewicht hebben. Voor veel grondstoffen, hulpstoffen maar ook halfproduk-
ten en eindprodukten zijn wij aangewezen op omvangrijke importen uit het bui-
tenland. Nieuwe technologieOn crearen mogelijkheden om de afhankelijkheid
van importen terug te brengen. Junne onderscheidt drie manieren: 143

1. 'dematerialisering' van produktie,
2. de ontwikkeling van nieuwe vervangende stoffen,
3.  een beter gebruik van lokale hulpbronnen in technologisch geavanceerde re-

gio's.

ad. 1. Door de mogelijkheden van de biotechnologie wordt het mogelijk op basis
van veel kleinere materiale produktie een zelfde niveau van behoeftenbevredi-
ging te realiseren. Met andere woorden, minder grond, grondstoffen en energie
zijn benodigd voor een bepaald behoeftenbevredigingspeil.
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ad. 2. De introductie en ontwikkeling van vervangende stoffen hangt nauw met
het voorgaande punt samen: met behulp van o.a. de biotechnologie worden niet
alleen nieuwe substituten en grondstoffen gecreaerd maar zal ook een uitwisse-
ling tussen verschillende grondstoffen mogelijk worden. Het gaat zelfs zo ver dat
produktieketens omkeerbaar kunnen worden, m.a.w dezelfde stof kan uit-
gangspunt of eindprodukt van een produktieketen zijn.
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ad. 3. De biotechnologie leidt niet alleen tot een hogere produktie op agrarisch
terrein, ook op industrieel terrein openen zich nieuwe perspectieven. Junne
geeft voorbeelden: door middel van de biotechnologische methode 'Bacterial
leaching' wordt in de VS ongeveer 15% van de koperproduktie gerealiseerd. Een
zelfde soort biotechnologie wordt aangewend om een meer efficiante exploitatie 195



van oliebronnen te realiseren. Een groeiende belangstelling ontmoet de biotech-
nologie in het kader van de afvalproblematiek en de recyclingtechniek. Toepas-
sing van deze technologiean maakt de exploitatie van (lokale) hulpbronnen meer
rendabel en breder toepasbaar. Voorts wordt de regionale onafhankelijkheid er-
door bevorderd, immers energie- en grondstofbesparende produktieprocessen
worden mogelijk gemaakt.

ad. d. De ontwikkelingen die zojuist beschreven zijn, worden nog eens versterkt
door de introductie, opkomst en ontwikkeling van geheel nieuwe materialen. Zo
heeft de kunststofvezelindustrie een nieuwe vezelsoort op de markt gebracht die
qua eigenschappen en toepassingsmogelijkheden alle bestaande materialen
overtreft. Het beste voorbeeld is evenwel de glasvezel(kabel). 146 Volgens Junne
bevorderen de toepassingen van deze materialen op ten minste drie manieren
de regionale onafhankelijkheid: 147
-   de materialen zijn duurzamer zodat vervanging langer kan worden uitgesteld,
-  de materialen zijn energie-extensiever,
-  de grondstof voor de meeste materialen is overal voorhanden.
Samengevat impliceert dit dat een veel ruimere en efficiontere toepassing moge-
lijk wordt zonder uitsluitend afhankelijk te zijn van externe factoren, zodat regio's
in staat zijn op basis van endogene factoren een ontwikkeling te genereren. Ook
de grootte van de regio speel hierbij een rol.

Toch dringt zich thans de vraag op in hoeverre de besluitvormingsprocessen
reageren op de hoge vlucht van de technologie. Ook Junne werpt de vraag op
naar de toenemende politieke speelruimte ten gevolge van technologische ont-
wikkelingen.148 Hypothetisch gesteld  zou de politieke speelruimte moeten  toe-
nemen als gevolg van de verminderende afhankelijkheid van schaalvoordelen,
grond- en hulpstoffen en dus van externe internationale handelsbetrekkingen.
Enkele aspecten verdienen in dit kader een nadere bestudering. In het
internationale handelsverkeer is het opvallend dat de armste, overwegend
Derde-Wereldlanden geconfronteerd worden met een gigantische schuldenpro-
blematiek, die weer rechtstreeks samenhangt met de internationale arbeidsde-
ling die neerkomt op een ruimtelijke scheiding van produktie en consumptie.

De nieuwe technologiean tonen aan dat kennis, know-how en informatie een
hoge mate van afhankelijkheid van informatiestromen impliceren. In het verle-
den werd sterker de nadruk gelegd op fysieke stromen en was de rol van de fac-
tor fysieke afstand en dus infrastructuur heel belangrijk. Dienovereenkomstig
waren de theoretische modellen gericht op de verklaring van fysieke goederen
en dienstenstromen. 149

Voor het uitbuiten van de technologischa mogelijkheden is het zaak zo optimaal
mogelijk gebruik te maken van de informatiestromen en onderdeel te worden
van informatienetwerken. Grote bedrijven, met name multinationale, hebben
deze noodzaak reeds lang onderkend. Om niet afhankelijk te zijn van anderen
is er relatief veel geld gestopt in research- en ontwikkelingsfaciliteiten. Daar-
naast is in het verleden veel aandacht besteed aan de afzetmarkten, en hebben
deze bedrijven een omvangrijk marketingapparaat ontwikkeld. Dit was weer een

196 gevolg van de noodzaak om de massaproduktie op een adequate wijze op de



juiste (wereld)markten te kunnen krijgen. Door de technologische vooruitgang
komt de rol van multinationals ten aanzien van regionale ontwikkeling in een an-
dere verhouding te staan. Dit kan als volgt beargumenteerd worden: de ba-
sistechnologiean zijn inmiddels op vele terreinen openbaar beschikbaar. 150 De
toepassingsmogelijkheden van flexibele automatiseringstechnieken maken klei-
ne serieproduktie mogelijk, zodat de rol van marketing en marktonderzoek ver-
andert.
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Op grond van bovenstaande ontwikkelingen komt Junne tot een optimistische
conclusie: 'In de toekomst hoeven technologisch ontwikkelde regio's daarom
niet afhankelijk te zijn van multinationale ondernemingen. Wanneer de voorde-
len van de massaproduktie niet meer maatgevend zijn, kunnen de centrale funk-
ties van multinationals waarschijnlijk evengoed worden vervuld door coaperaties
of overheidsinstellingen', en: 'Ze (multinationals) blijven de mogelijkheid houden
om hun interne besluitvormingsprocessen te centraliseren, maar aan de reik-
wijdte van hun beslissingen kunnen politieke grenzen worden gesteld. De macht
van multinationale ondernemingen hoeft om die reden de relatieve onafhanke-
lijkheid van de regio's niet in te perken.

,152

In het voorgaande is geen duidelijke omschrijving gegeven van het begrip regio.
Uit de context valt in sommige gevallen af te leiden dat de regio in mondiaal per-
spectief wordt aangeduid, m.a.w. de regio 'Europa' of 'West-Europa'. Toch gaat
dit verhaal ook op voor kleinere ruimtelijke entiteiten in nationaal en subnatio-
naal niveau, hoewel bijzonder moeilijk valt hard te maken in hoeverre de techno-
logische ontwikkeling een bepaalde schaalgrootte van een regio realiseerbaar
maakt waarbij een onafhankelijke zelfstandige economische ontwikkeling moge-
lijk wordt. We raken hiermee rechtstreeks aan de politieke en beleidsmatige
speelruimte. Als een ruimtelijk bestuurlijke eenheid door gebruik van de techno-
logische ontwikkelingen in staat wordt gesteld economisch meer onafhankelijk
te functioneren, zullen de randvoorwaarden die vanuit de wereldmarkt gesteld
worden steeds meer aan betekenis inboeten. Met andere woorden, de politieke
en beleidsmatige speelruimte wordt voortdurend groter. Een adequaat beleid,
uitgaande van en geent op de technologie kan twee doelen tegelijk dienen.
Enerzijds het bevorderen en stimuleren van kleinschaligheid in produktieproces-
sen en anderzijds het aanwenden en exploiteren van lokaal aanwezige grond-
stoffen, hulpbronnen en andere potenties. Het spreekt voor zich dat tevens153

andere doelen nagestreefd kunnen worden, zoals ideologische principes van de
MeMO beweging. Een goed uitgangspunt en kader voor zo'n beleid kan gevon-
den worden in het regionaal sociaal-economisch beleid. Immers, daarin staat de
ruimtelijke eenheid centraal. Binnen de betrokken ruimtelijke entiteit moet een
economische ontwikkeling gerealiseerd worden, waarbij de aanwezige potenties
en de technologische ontwikkeling als hoofdelementen naar voren komen. Voor
het uitvoeren van een regionaal beleid ligt er de uitdaging om een organiserend
vermogen ten toon te spreiden, zodat er een combinatie van krachten ontstaat
- lokaal ge0ntameerde projecten (lokale initiatieven), de technologische moge-
lijkheden, en de regionale potenties (in produktiestructuur, produktiemilieu en ar-
beidsmarkt) - die uitmonden in regionale ontwikkelingsprocessen. Aldus lijkt de
noodzakelijke samenhang tussen de diverse bouwstenen voor een succesvol
ontwikkelingsbeleid in principe tot stand gebracht. 197



5.5.2. Enige kanttekeningen

Bij het hiervoor beschreven proces van regionale revitalisering en regeneratie iseen aantal aspecten en invalshoeken niet of onvoldoende aan bod gekomen. We
zullen daarom op enkele facetten nader en meer diepgaand ingaan. Dit is nood-
zakelijk om het speculatieve niveau te kunnen overstijgen. Bij veel publikaties en
verhandelingen over de (invloed en de gevolgen van de) nieuwe technologiean,
gaan sterk speculatieve tendensen de boventoon voeren. In het officiale rapport
van de Commissie Rathenau wordt zelfs gesteld: 154,De richting waarin de tech-
nologische ontwikkelingen zullen gaan is nog weI enigermate aan te geven,
maar de gevolgen voor de economie en werkgelegenheid zijn al veel moeilijker
te schatten, terwijl uitspraken met betrekking tot sociale en culturele invloeden
niet anders dan speculatief kunnen zijn.
Een interessante poging om technologische ontwikkeling te analyseren in relatie
tot economische groei en het staatsingrijpen vinden we in een essay van
Zinn.155 In eerste instantie geeft Zinn een duidelijke plaatsbepaling weer van
deze problematiek. Hij stelt: 'Economische problemen zijn door mensen ge-maakt en kunnen door mensen overwonnen worden. Het gaat dus in eerste in-
stantie om een politiek probleem. De crisis is niet het resultaat van natuurram-
pen en al evenmin van natuurwetten, maar moet geTnterpreteerd worden als een
gebrek aan sociaal-economische besturing', en: 'De huidige crisis zou allangoverwonnen zijn als men in de economische politiek met adequate ingrepen had
gereageerd. Meerdere andere auteurs hebben zich verdiept in de problema-
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tiek van de industriale neergang, de technologische ontwikkelingen en sociale
veranderingen. Dat hierbij ook uiterst kritische geluiden en conclusies naar
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voren kunnen komen, blijkt uit een artikel van Cochrane, waarin hij grote scepsisuit over de mogelijkheden van een lokaal economisch beleid. 158
Om de relaties technologische ontwikkeling, economische groei en regionale re-
vitalisering beter te kunnen analyseren zullen we de aanpak van Zinn volgen.
Zinn gaat er vanuit dat er momenteel feitelijk sprake is van een economische en
een ecologische crisis. Deze crisis gaan voorts gepaard met revolutionaire en
snelle technologische ontwikkelingen. De hoop die nu vanuit de economische
politiek gekoesterd wordt, impliceert dat een intensieve bevordering van innova-
tie zal leiden tot duurzame economische groei. Zo'n verwachting is volgens Zinn
'gebaseerd op een oppervlakkige analyse van de specifieke kenmerken van de
moderne technologie. Daarom bestaat het gevaar dat de economische politiek
te eenzijdig gericht wordt op de stimulering van technologie en daarmee haar
doel voorbij schiet'. Nadere bestudering van het verschijnsel innovatie is nu159

noodzakelijk.
In de literatuur is een veel voorkomend onderscheid gangbaar tussen procesin-
novaties enerzijds en produktinnovaties anderzijds. Eerstgenoemde impliceren
een stijging van de produktiviteit waardoor een daling van de kosten per eenheid
produkt mogelijk wordt. Laatstgenoemde monden uit in nieuwe produkten of
diensten en zijn dus gericht op consumptie en derhalve op nieuwe markten. Van
belang is nu te kijken welke effecten op de economische groei hieruit zullen
voortvloeien. Procesinnovaties zullen dank zij de verhoogde efficiency leiden tot
goedkopere produkten, zodat het aanbod kwantitatief zal toenemen totdat een

198 verzadigingsniveau is bereikt. Bij produktinnovaties daarentegen zal het aanbod



in kwalitatieve zin veranderen, m.a.w het aantal nieuwe produkten voor eindver-
bruik neemt toe. Volgens Zinn ging de ontwikkeling en groei van produkt- en pro-
cesinnovaties in het verleden hand in hand, maar is er tegenwoordig in sterke
mate sprake van nieuwe technologieOn die aangewend worden voor procesinno-
vaties, waaruit produktiviteitsstijgingen resulteren maar geen stijging van de
vraag naar eindprodukten. Deze situatie levert uiteindeijk een zogenaamde
'produktie-/produktiviteitskloof' op. Onderstaande figuur geeft deze situatie gra-
fisch weer.

Figuur 13: Produktie-/produktiviteitskloof (1970 =  100).
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Bron: K. G. Zinn, 'Technologische ontwikkeling, kwalitatieve groei en de politieke
problemen van het moderne interventionisme', in: Tijdschrift voor politieke
economie, jrg. 9 no. 1, p. 16.

Zinn stelt: 160 .Zo lag bijvoorbeeld de stijging van de produktiviteit in de Bonds-
republiek Duitsland sinds het begin van de jaren zeventig voortdurend boven de
reale groei van het nationale produkt. Om die reden gingen er dan ook meer dan
1 miljoen arbeidsplaatsen verloren.' De sterke toepassing van nieuwe technolo-
gieOn in procesinnovaties en het tekort aan voldoende produktinnovaties uit zich
onder meer in de felle concurrentie om de marktaandelen. 161 De conclusie van
een dergelijke ontwikkeling laat zich niet moeilijk raden. In de woorden van
Zinn:162 ,De op verdringing gerichte concurrentie op de internationale markt
voor ontspanningselectronica, maar ook op de motorvoertuigenmarkt en op an-
dere gebieden, maakt duidelijk dat de oplossing van het werkgelegenheidspro-
bleem niet langs de weg van stijgende exporten kan worden opgelost. Dit leidt
alleen tot een internationale herverdeling van werkloosheid.' Aan de hand van
enige indicatoren zoals loonkostenniveau, exportpositie en werkgelegenheid
kan duidelijk gemaakt worden hoe eenzijdig de technologische ontwikkelingen
worden aangewend in de richting van procesinnovatie. Er is als het ware een pa-
radoxale situatie ontstaan: het grote belang dat gehecht wordt aan de technolo-
gische ontwikkeling ter leniging c.q. oplossing van de economische crisis pakt
eenzijdig uit in de richting van produktiviteitsverhogende procesinnovaties, die 199



echter op langere termijn onvoldoende soelaas bieden. Het aanboren van nieu-
we markten, door het introduceren en ontwikkelen van nieuwe produkten en
diensten met behulp van op produktinnovatie gerichte technologiean, blijft in
een ondergeschoven positie. 163 Een nadere analyse van de oorzaken van  het
geringe aantal produktinnovaties is onontbeerlijk.
Hiervoor. hebben we er al op gewezen dat procesinnovaties er alleen toe leiden
dat de verhoogde produktiviteit sneller het verzadigingspunt van de vraagzijde
zal bereiken, zodat tegelijkertijd de gegenereerde economische ontwikkeling zal
stagneren. Om een meer duurzame economische ontwikkeling te kunnen reali-
seren, is het noodzakelijk dat de produktiecapaciteit gericht en afgestemd wordt
op de uiteindelijke vraag naar (half- en) eindproduklen. De omvang van de pro-
duktiecapaciteit en dus de hoogte van de vraag naar investeringsgoederen gaat
vooraf aan de finale vraag naar eindprodukten. Volgens Zinn mag de capaciteit
weI permanent vooruitlopen op de vraag, maar valt de investeringsactiviteit al-
leen dan op peil te houden als de vraag steeds weer de capaciteit dreigt in te
halen. Juist aan deze voorwaarde is in de afgelopen jaren steeds minder vol-
daan. Om deze uitspraak te staven verwijst Zinn naar de volgende verschijnse-
len: de spaarquotes van particuliere huishoudingen zijn in alle Westerse in-
dustrielanden gestegen. De macro-economische besparingen eveneens maar
langzamer, omdat de overheidsconsumptie is uitgebreid. 164 Tegelijkertijd zijn
'verzadigingsverschijnselen' zichtbaar geworden bij de ontwikkeling van de con-
sumptieve vraag.165 Zinn wijst erop, dat men ondanks de relatief hoge mate van
verzadiging bij traditionele (consumptie-)goederen, produktinnovaties door on-
dernemers zou kunnen verwachten die een nieuwe vraagimpuls kunnen doen
ontstaan. 'Er is zeker sprake van activiteiten op dit punt, maar al met al wordt
het steeds riskanter nieuwe produkten te introduceren. Vanwege de grote mate
van verzadiging is als het ware het verzet van de kant van consumenten tegen-
over nieuwe produkten toegenomen.' 166 Op zich lijkt deze redenering weI plau-
sibel maar er zijn uiteraard meer factoren die een rol spelen. Zo komt de behoef-
te aan (vrije) tijd steeds sterker op de voorgrond. Zo heeft Linder gewezen op het
gebrek aan tijd in de toekomst om een zinvol gebruik van produkten en diensten
mogelijk te maken. Diverse andere auteurs hebben zich met deze problema-
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tiek beziggehouden zoals Owen, Becker, Scitovsky, Vickerman, Broekman en
Goedhart. 168

Op basis van het bovenstaande komt Zinn tot de volgende conclusie: '...de ge-
ringe mate waarin nieuwe eindprodukten ontwikkeld worden, en de daarmee sa-
menhangende vermindering van uitbreidingsinvesteringen - die werkgelegen-
held crearen - kan verklaard worden uit de inkomstenstijging op de lange termijn
en de daarmee toenemende risico's voor produktinnovaties. De economisch-
politieke consequenties daarvan zijn varstrekkend', en: 'In de economische poli-
tiek zal het er vooral op aankomen de verschijnselen van overproduktie als ge-
volg van rationaliseringsinvesteringen enerzijds en relatieve verzadiging ander-
zijds af te zwakken of geheel te vermijden met behulp van twee ge'i'ntegreerde
strategieOn:
-   het planmatig op elkaar afstemmen van de ontwikkeling van de capaciteit en

van de vraag...
-   met het oog op de achterblijvende dynamiek van de particuliere consumptie

200 ,169is een vraagversterkend beleid van de kant van de overheid nodig...



We hebben hier nadrukkelijk gekozen voor een meer uitgebreide en expliciete
theoretische behandeling van de problematiek aan de hand van literatuur over
technologische veranderingen, innovatievormen, economische groei en econo-
mische crisis, omdat deze aspecten ook een fundamentele rol spelen bij de po-
gingen om beleidsmatig hierop in te spelen. Ook bij het hanteren van een regio-
nale invalshoek en bij het revitaliseren van de regionale economie is inzicht in
de onderlinge samenhangen dringend gewenst.
Tot slot gaan we meer expliciet in op de verschijnselen en de mogelijkheden van
endogene regionale politiek en regionale regeneratie in Nederland.

5.6. Een endogeen regionaal-economisch ontwikkelingsconcept

In de vorige paragrafen zijn verwachtingen ten aanzien van de toekomst geuit,
die tot gevolg zullen hebben dat bepaalde thans nog dominerende elementen
en machtsverhoudingen in het produktieproces geleidelijk verdwijnen en plaats
maken voor andere. Wil men die veranderingen binnen randvoorwaarden tot
stand brengen en bovendien ten volle profiteren van de mogelijkheden die hier-
door ontstaan, dan moet via beleid thans de fundamenten daartoe worden ge-
legd. Voor de regionale ontwikkeling houdt dit, zoals eerder geconcludeerd, in
het voeren van een endogeen regionaal-economisch beleid. Klant stelt terecht,
dat we, gelet op de onzekerheid van de toekomst, hierbij voorzichtig moeten zijn
en geen gedetailleerde plannen moeten ontwerpen: 'Deze plegen alleen maar
verstarring en mislukking te brengen.'170 Maar ook Klant vindt dat het leggen
van een basis geboden is: 'De problemen van de toekomst waarvan wij nu enke-
le trekken vermoeden, worden het best opgelost niet door het maken van
dienstregelingen, maar door ons goed toe te rusten.'
In de volgende paragrafen zullen we een theoretisch kader hiervoor aandragen,
de beleidsimplicaties aangeven en vervolgens trachten de grote lijnen van een
endogeen regionaal beleid aan te geven.

Sinds de Nota regionaal sociaal-economisch beleid 1981-1985 wordt er door de
Rijksoverheid in het regionale beleid een tweedeling gemaakt, die tot uiting komt
in het ontwikkelingsbeleid enerzijds en het stimuleringsgebied anderzijds. In
hoofdstuk 3 zagen we dat eerstgenoemde refereert aan het streven naar doelma-
tigheid, d.w.z. de bijdrage van de regionaal-economische groei aan de nationale
economische ontwikkeling. Bij het stimuleringsbeleid gaat het primair om het
wegwerken van achterstanden van zwakke regio's in hun economische ontwik-
keling, m.a.w het streven naar gelijkwaardigheid in sociaal-economisch opzicht.
De achterliggende gedachte bij deze tweedeling is dat de verschillende regio's
zich van elkaar onderscheiden naar groeikracht en potenties. Eerder had in het
regionaal-economisch beleid het streven naar gelijkwaardigheid de hoogste
prioriteit. Een aantal zwakke regio's - veelal perifeer gelegen - zijn vanaf het be-
gin onderwerp geweest van het regionale beleid.

Duidelijk wordt dat dit beleid aan revisie toe is. Dit geldt zowel het ontwikkelings-
als het stimuleringsbeleid. In de eerder genoemde inleiding op een studiedag
kwam Wever op basis van onderzoek reeds tot de conclusie dat de verschillen 201



in produktiemilieus in Nederland niet zo groot zijn als algemeen wordt aangeno-
men (zie par. 5.3.4.). Ook Oosterhaven en Stol komen op basis van hun onder-
zoek tot deze conclusie. Het ruim verbreide idee van de Randstad als motor van
de nationale en regionale economie is volgens hen achterhaald. Ze stellen171

vast dat de westelijke provincies weliswaar meer sectoren huisvesten die natio-
naal sterker groeien dan de andere provincies, maar dat deze sterkere sectoren
het in deze provincies duidelijk slechter doen dan elders (met uitzondering van
Groningen). Vooral in Overijssel, Drenthe, Noord-Brabant en Utrecht zou sprake
zijn van een snellere groei. Als het verleden, volgens hen, indicatief zou zijn, valt
van deze provincies in de toekomst de (relatieD grootste bijdrage aan de nationa-
le werkgelegenheidsontwikkeling te verwachten.
Ook constateren ze dat de bijdrage van de beide Hollanden aan het BNP in de
jaren zestig erg groot was, maar duidelijk afneemt, terwijl die van de vier noorde-
lijke provincies juist toeneemt. De netto-bijdrage aan de handelsbalans is voor
de westelijke provincies voor de meeste jaren zelfs negatief. Noord-Brabant is de
provincie die hier de meest indrukwekkende, maar afnemende, bijdrage levert.
Ook indien met een interregionale input-output-analyse de indirecte bildragen in
de beschouwing worden betrokken, verandert het beeld niet wezenlijk. De netto
cumulatieve bijdrage van de Rijnmond aan de handelsbalans blijkt dan zelfs ne-
gatief uit te vallen.172 Overzien we de conclusies van Oosterhaven en Stol dan
moeten we vaststellen dat enige nuancering weI op zijn plaats zou zijn geweest.
Geringe onderlinge verschillen zijn ook te bespeuren ten aanzien van het inno-
vatiepotentieel. Wever komt tot de conclusie, dat Noord-Brabant en Gelderland
het hoogste scoren en dat de achterstanden hierbij van de perifere regio's veel
minder is dan vaak wordt aangenomen. Deze laatste constatering wordt be-173

vestigd door onderzoeken van anderen. 174

Hoewel bovengenoemde onderzoeken de mening bevestigen dat er geen aanlei-
ding (meer) is tot het voeren van een discriminatoir regionaal sociaal-
economisch beleid, mag hier uit niet worden geconcludeerd dat de rol van de
overheid daarmee is uitgespeeld. Integendeel, het geeft aan dat vrijwel alle re-
gio's vanuit nationaal opzicht kunnen bogen op sterke punten, dat wil zeggen
als we de sterkte in ruime zin interpreteren. In hoeverre deze potenties worden
omgezet in versterking en verbetering van de regionaal-economische situatie
hangt af van de mate waarin ze wbrden gesignaleerd en benut. Wever heeft ge-
lijk wanneer hij stelt dat de nabijheid van agglomeraties met hun kenniscentra
en andere faciliteiten op zich weinig invloed heeft op de kansen van regio's.

175

Hieraan mag echter niet de conclusie verbonden worden dat kennis- en transfer-
punten 'waarschijnlijk weinig zoden aan de regionale dijk zullen zetten'.176
Kennis- en transferpunten kunnen, evenals andere potenties in een regio, pas
een invloed op de regionale ontwikkeling gaan uitoefenen wanneer ze daartoe
actief worden aangewend. Dit mobiliseren en aanwenden van regionaal endoge-
ne krachten dient vooral een zaak te zijn van lokaal en regionaal gevestigde par-
tijen. Op dit aspect wordt later in dit hoofdstuk nog teruggekomen.

Het regionale beleid was vele jaren het domein van de centrale overheid. Via fi-
nanciale injecties met behulp van subsidies en premies, beperkende maatrege-

202 len zoals de Selectieve Investerings Regeling en het verbeteren van de techni-



sche en sociale infrastructuur trachtte de centrale overheid een kader te
scheppen waarin 'het regionale klimaat' zich in gunstige zin zou ontwikkelen.
Ondernemingen werden gestimuleerd zich te (her)vestigen in de aandachtsge-
bieden.
De wijze waarop de centrale overheid de groei in achtergebleven gebieden wilde
bewerkstelligen, sloot nauw aan bij de groeipoolgedachte zoals die in de jaren
vijftig door Perroux was ontwikkeld en in de jaren daarna door anderen als177

Aydalot 178 en Vanneste '79 verder werd uitgewerkt. Zoals in hoofdstuk 4 beschre-
ven gaat deze theorie uit van dan of meer grootschalige economische activitei-
ten, of een bepaalde infrastructurele voorziening, die nieuwe activiteiten genere-
ren en bestaande van elders aantrekken. De vorming van 'industrialisatie- en
ontwikkelingskernen', de stimulering van de vestiging van filiaalbedrijven en de
aanleg van moderne zeehavens (Delfzijl en Sloegebied), moeten als exponenten
van dit beleid gezien worden. Ook de lagere overheden lieten zich in deze allo-
gene aanpak om hun regionaal-economische doelstellingen te realiseren niet
onbetuigd. Al dan niet via (Rijksoverheids)premies trachtten ze de overloop van
elders gevestigde bedrijven te bewerkstelligen.
Aanvankelijk liet dit beleid zich succesvol aanzien. De komst van grote bedrijven
in de probleemgebieden met in hun kielzog kleinere bedrijven leidde in de jaren
vijftig en zestig tot een situatie van volledige werkgelegenheid. In de jaren zeven-
tig werd duidelijk dat dit succes van beperkte duur was en uit begon te blijven.
Conjuncturele en structurele veranderingen en het feit dat het beleid van grote
ondernemingen elders werd bepaald, leidden tot sluiting, vertrek en inkrimping
van een groot aantal 'trekpaardactiviteiten' en onderbenutting van de aangeleg-
de infrastructuur. 180 De werkloosheid stak weer de kop op en de regionale pro-
blemen konden niet meer wezenlijk worden bestreden. 181

Zoals in de vorige hoofdstukken reeds duidelijk gemaakt biedt voortzetting van
dit stimuleringbeleid weinig soelaas. Het aantal grootschalige bedrijfsoprichtin-
gen of -verplaatsingen is gering terwijl de motieven van de bedrijven om zich
naar de periferie te verplaatsen, zoals de aanwezigheid van voldoende ruimte,
(goedkope) arbeidskrachten, huisvestingsmogelijkheden, aantrekkelijke finan-
ciale voordelen, enz., sterk aan belang hebben ingeboet. Voor zover er in deze
gebieden grootschalige bedrijven bijkomen leveren ze door hun kapitaal- en ken-
nisintensieve karakter en de relatief geringe binding met hun omgeving, als ge-
volg van het nationale karakter en de goede communicatiemogelijkheden, een
geringe directe bijdrage aan de regionaal-economische versterking.182  De con-
ventionele infrastructurele voorzieningen kunnen niet of nauwelijks meer een re-
gionale groeipoolfunctie vervullen. 183

Dit verlies aan aanknopingspunten voor het te voeren beleid zou echter gecom-
penseerd kunnen worden door de eerder genoemde ontwikkelingen binnen het
midden- en kleinbedrijf. Ook volgens Klant biedt deze sector perspectief, mits ze
daartoe de ruimte krijgt: 184 , De technologische ontwikkeling biedt nieuwe mo-
gelijkheden voor kleinschalige bedrijfsuitoefening. De sociaal-culturele ontwik-
keling leidt tot een behoefte aan naar klanten gedifferentieerde produkten en
diensten, aan een ruimere minder gedeelde arbeidstaak, waarin men zich beter
kan ontplooien en aan kleinschaliger, minder hierarchisch opgebouwde organi-
satiestructuren. De kansen voor kleinschalige bedrijfsuitoefening zijn in vele ge- 203



vallen gunstig. Dat wil overigens niet zeggen dat er daarbij geen hinderpalen
zijn. De mogelijkheden voor zelfstandige ondernemers zijn aan meer voorwaar-
den gebonden.'

Gelet op de beschreven technologische, economische en maatschappelijke ont-
wikkelingen en de gevolgen voor de produktiestructuur, -omvang en -spreiding,
zullen in het te voeren ruimtelijke beleid daarom de mogelijkheden en behoeften
van de kleinere onderneming, de aanwending en exploitatie van lokaal c.q.
regionaal beschikbare kennis, middelen en krachten centraal moeten komen te
staan. 185 Een dergelijke aanpak wordt door de  EG en de OESO als endogeen
regionaal economisch beleid gekenschetst. 186 Zoals impliciet in de inleiding ge-
steld, houdt het niet in dat een beleid wordt gevoerd dat geheel los staat van de
'buitenwereld'. WeI degelijk wordt met situaties en ontwikkelingen elders reke-
ning gehouden, hierop ingespeeld en zoveel mogelijk hiervan gebruik gemaakt.
Kenmerkend voor de endogene aanpak zijn twee aspecten. Ten eerste de benut-
ting van potenties en behoeften in een gebied. Ten tweede de samenwerkingen
tussen verschillende partijen bij het transformeren van de potenties in concrete
projecten en acties ten behoeve van de regionale ontwikkeling, het zgn. 'lo-
kaal/regionaal organiserend vermogen'. EOn van de conclusies van een OECD-
workshop over technologie en regionale ontwikkeling gehouden in 1983 luidde:
'...the future of each region depends on the determination, co-operation and
imagination of all the different actors involved. A region must not simply be a
"soulless" geographical framework or an institutional structure, it has to be an
active and determined community. Ideas and plans, scenarios and programmes
are worthless without actors of high standards and skills'.187 In de Nota regio-
naal sociaal-economisch beleid 1986-1990 wordt eveneens op het belang van sa-
menwerking gewezen: 'Kennis, creativiteit en vermogen tot verwezenlijking van
mogelijkheden liggen besloten in individuen en organisaties, zelfstandigen en
werknemers, bedrijfsleven en overheden, kenniscentra en opleidingsinstituten.
Al deze factoren hebben vanuit hun eigen specifieke plaats in het proces de mo-
gelijkheid om aan het streven naar versterking en verbreding een bijdrage te le-

,188veren.

Het opsporen van potenties, het bijeenbrengen van de participanten en het op-
zetten van acties en projecten kan samengevat worden onder de term 'endo-
geen ontwikkelingsbeleid'. De acties en projecten kunnen met twee oogmerken
worden opgezet. Ten eerste om de regionaal-economische ontwikkeling in zijn
algemeenheid :e stimuleren: het zgn. endogeen regionaal economisch stimule-
ringsbeleid. Ten tweede om (extra) ondersteuning te bieden aan regionaal ge-
vestigde bedrijven en personen die zich bij de uitoefening van activiteiten ge-
plaatst zien voor bepaalde barriares, het endogeen regionaal economisch
ondersteuningsbeleid. Doelgroepen zijn bedrijven en personen die behoefte
hebben aan een bepaalde bezigheid, hetzij als ondernemer, werknemer in loon-
dienst, vrijwilligerswerker of als stagiair. Het gaat daarbij vooral om groepen in
een achterstandssituatie, zoals jongeren zonder gedegen opleiding, vrouwen,
personen uit etnische minderheidsgroepen, oudere werklozen en gehandicap-
ten. Een strikte scheiding tussen beide vormen van endogeen beleid valt even-

204 weI niet te maken. Immers, door ondersteuning te bieden aan bepaalde doel-



groepen in knelpuntsituaties wordt tevens een bijdrage geleverd aan de
regionale ontwikkeling. Ook het omgekeerde kan het geval zijn.
Tot de mogelijke activiteiten van een endogeen ontwikkelingsbeleid kunnen be-
horen het ontwikkelen van een hoogwaardig telecommunicatienetwerk, het toe-
gankelijk maken van lokale markten, grond- en hulpstoffen. Basis voor dit beleid
dient een beschrijving ten aanzien van de sterke en zwakke punten te zijn.

189

Deze beschrijving dient onderbouwd te zijn door een analyse over de sociale
structuur (samenstelling van de bevolking, woningmarktsituatie, gezondheids-
zorg, educatieve, culturele, recreatieve voorzieningen, enz.), de economische
structuur (de aanwezige bedrijfssectoren, de produktiestructuur, de beroepsbe-
volking, arbeidsplaatsen, pendel, werkloosheid, inkomen, bedrijfsomzet, be-
drijfswinst, enz.), de organisatorische structuur (hoeveelheid, aard en financiale
positie van de werkzame organisaties, bereidheid tot regionale/lokale samen-
werking en ondersteuning), de fysieke structuur (ligging, omvang, prijs en kwali-
teit van de nog beschikbare agrarische, stedelijke en industriOle gronden; kwali-
teit, aard en capaciteit van de infrastructuur).

De behoefte aan een afzonderlijk endogeen ondersteuningsbeleid wordt steeds
groter. Een drietal factoren is hiervoor verantwoordelijk. Ten eerste de technologi-
sche, economische en maatschappelijke ontwikkelingen waardoor aan het pro-
duktieapparaat hogere eisen worden gesteld. Ten tweede het achterblijven van
het bestaande ondersteuningsinstrumentarium op deze ontwikkelingen. Ten der-
de de schaalverkleining die binnen het produktieapparaat plaatsvindt. Kleine be-
drijven zijn voor hun functioneren afhankelijker van hun directe omgeving dan
grote. Het NEI stelt vast dat dit te maken heeft met de 'schaalomvang: 190 Grote
bedrijven kunnen er een omvangrijk intern ondersteuningsapparaat op na hou-
den, waardoor ze in sterke mate zelfvoorzienend kunnen zijn en bovendien een
grotere keuzevrijheid hebben ten aanzien van externe bronnen. Ze kunnen hier-
door optimale ondersteuning verkrijgen. Kleinere bedrijven missen deze schaal-
voordelen. Ze zijn daarom meer aangewezen op externe bronnen, hebben een
beperktere (ruimtelijke) keuzevrijheid en hierdoor geringere mogelijkheden tot
optimale ondersteuning. Een breed aanbod van externe bronnen kan het pro-
duktiemilieu voor kleinere bedrijven verbeteren. Lambooy onderscheidt drie ca-
tegoriean externe bronnen (relatienetwerken) die voor het functioneren van be-
drijven van belang zijn: de marktrelaties welke zijn onder le verdelen in de
kapitaal- en geldmarkt, de vastgoedmarkt, de arbeidsmarkt, de informatiemarkt
en de markten voor goederen en diensten. Ten tweede de institutionele relatie-
netwerken, zoals de aanwezige ondersteunings- en adviesinstellingen, en ten
derde de conditionele relatienetwerken, d.w.z. het geheel aan infrastructurele
voorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat deze relatienetwerken niet evenwichtig
over alle regio's verspreid zijn.

191

Van groot belang voor kleine bedrijven is dat de ruimtelijke en cognitieve afstand
tot die externe bronnen wordt geminimaliseerd. In het technologie-rapport Naar

een op de marktsector gericht techno/ogiebe/eid wordt dit belang aangehaald
voor innovatieve bedrijven, gelet op hun behoefte aan informatievoorziening en
de aspecten die daarmee samenhangen, te weten het managementniveau, de
financiering en het toegang verkrijgen tot externe kennisbronnen. 192

Zegveld en Rothwell 193 komen  in hun studie over innovatieve bedrijven  tot de- 205



zelfde conclusie. Bannock, die de situatie van kleinere bedrijven in zeven landen
heeft geanalyseerd, stelt vast dat kleine bedrijven in het algemeen afhankelijker
zijn van hun directe omgeving, met name via hun afzet en hun relatienetwer-
ken.194 Voor bedrijven die zijn ontstaan uit een (dreigende) werkloosheidssitua-
tie van de oprichter(s) is het plaatselijke milieu zelfs van cruciale betekenis voor
het functioneren. In de voorbereidende besluiten van de Europese Gemeen-
schappen over de werkloosheidsbestrijding wordt gesteld, dat het kwetsbare
soorten kleine of middelgrote ondernemingen (!) zijn, die 'niet alleen aanmoedi-
ging nodig hebben maar ook intensieve praktische adviezen en steun van buiten
om te kunnen worden opgericht en zich tot levensvatbare ondernemingen te ont-
wikkelen. Weinigen hebben het vermogen om zonder hulp van werklozen te ver-
anderen in succesvolle ondernemers of coOperatieleden'. Johnson en Cath-195

cart hebben door middel van empirisch onderzoek in het noorden van Groot-
Brittannia vastgesteld dat gebrek aan communiatiemogelijkheden met externe
ondersteuningsbronnen en verder afgelegen markten het functioneren van klei-
nere bedrijven sterk beperkt. 196

Terecht concluderen Lambooy, Zegveld en Rothwell dat van het aanwezige pro-
duktiemilieu een selectieve invloed uitgaat op de ontwikkeling van kleinere (inno-
vatieve) bedrijven. Een optimaal regionaal/lokaal produktiemilieu met een197

toegesneden aanbod aan ondersteuningsinstrumenten kan de ontwikkeling van
kleine bedrijven stimuleren.

Hoewel de knelpunten verschillen naar aard van de activiteit (high-tech versus
low-tech, commercieel versus ideael) en de omstandigheden (start, groei, stabili-
satie, uitbreiding, inkrimping, verplaatsing, omschakeling, enz.) is er toch een
aantal gemeenschappelijke probleemvelden te onderscheiden. Ten eerste198

fricties tussen de vraag en het bestaande ondersteuningsaanbod, met name ten
aanzien van informatie en financiering. Ten tweede de hoge kosten in relatie tot
de inkomsten en ten derde, als afgeleide hiervan, problemen in de bedrijfsvoe-
ring, omdat men niet de beschikking heeft over voldoende kwaliteit en kwantiteit
aan kennis, menskracht en middelen.

De problemen waar de huidige kleinschalige ondernemer mee wordt geconfron-
teerd, en die de drempels voor het starten van een activiteit verhogen, de ont-
plooiingsmogelijkheden beperken en veel activiteiten vroegtijdig doen sneuve-
len,  worden  ook  door de Rijksoverheid onderkend.'" Om deze problemen  te
verlichten heeft ze de laatste jaren een groot aantal nieuwe instrumenten ontwik-
keld. Hiertoe behoren onder andere subsidies voor advisering, automatisering
en innovatiebevordering van het bedrijfsleven. Er zijn door haar mogelijkheden
gecreaerd voor financiale steun aan individuele bedrijven en er zijn regelingengetroffen met externe instellingen, zodat de ondernemer gemakkelijker aan kre-
diet kan komen (garantiekredieten),of zich relatief goedkoop kan laten (bij)scho-
len.200 Om de advisering en hulpverlening aan het midden- en kleinbedrijf te
verbeteren is op 23-5-1984 door het Ministerie van Economische Zaken een her-
structurering van de voorlichting- en adviesstructuur aangekondigd.201 Deze
herstructurering zal met name de regionaal werkzame instellingen ten goede ko-
men. In twee gezamenlijke beleidsstukken van respectievelijk 16-9-1982 en

206 30-5-1984 van de Ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en



Werkgelegenheid is eveneens het regeringsbeleid ten aanzien van nieuwe be-
drijven uiteengezet. In dit beleid worden de mogelijkheden tot het starten van202

een eigen bedrijf aanzienlijk verruimd. Ook het particuliere bedrijfsleven heeft
een aantal instrumenten ontwikkeld om de kleinere ondernemer te ondersteu-
nen. Zo zijn er door de banken, startfondsen en fondsen voor achtergestelde le-
ningen gecreaerd.203 Een groot aantal kapitaalkrachtige bedrijven in Nederland
heeft ten behoeve van veelbelovende bedrijven zgn. 'particuliere participatie-
maatschappijen' opgericht. Ook probeert men als grote onderneming soms204

de beschikbare mogelijkheden toegankelijker te maken voor het kleinbedrijf.
205

Verder zijn er in de afgelopen jaren nieuwe mogelijkheden gecreaerd om de
overdracht van hoogwaardige technologische kennis te bevorderen. Voorbeel-
den hiervan zijn de transferpunten aan de kenniscentra in Nederland en de cen-
tra voor de micro-elektronica. Bovendien zijn er op een aantal plaatsen in ons
land plannen ontwikkeld die de introductie van micro-elektronica kunnen
bevorderen of de telecommunicatie-infrastructuur moeten verbeteren.207 Ook206

op het regionale niveau is men zeer actief geworden in het ondersteunen van
het kleinbedrijf. Dit geldt in de eerste plaats voor de traditionele regionale on-
dersteuningsinstellingen. Zij hebben hun activiteiten aanzienlijk uitgebreid of ge-
ven ondersteuning aan derden die op plaatselijk niveau via lokale initiatieven het
bedrijfsleven willen helpen.208 Verder heeft een groot aantal bedrijven en instel-
lingen in de regio's lokale initiatieven ontwikkeld.209 In de 'Nota regionaal
sociaa/-economisch be/eid 1986-1990 wordt een aantal aanvullende maatregelen
aangekondigd, die ertoe moeten leiden dat de regionale overheden meer instru-
menten in handen krijgen om de ondersteuning van het bedrijfsleven inhoud te
geven. Zo wordt aangekondigd, dat de decentralisatie van bevoegdheden en in-
strumenten naar betrokken overheden in de regio zal worden verruimd door te
streven naar een verdere verzelfstandiging van de regionale ontwikkelingsmaat-
schappijen en het in belangrilke mate overlaten aan Gewestelijke Arbeidsbu-
reaus voor welke projecten, doelgroepen en maatregelen de financiale middelen
in het kader van het arbeidsvoorzieningsbeleid het best kunnen worden inge-
zet. 210

Zoals eerder benadrukt ligt de basis voor regionale ontwikkeling in de regio zelf.
Via een endogeen stimulerings- en ondersteuningsbeleid kan de dynamiek in de
regio worden bevorderd.
Een optimaal kader voor het realiseren van dynamiek bieden de eerder behan-
delde institutionele netwerken. Ze bestaan uit plaatselijk werkzame of gevestig-
de actoren die om uiteenlopende motieven ondersteuning willen bieden aan be-
paalde regionale doelen of doelgroepen. Hiertoe wenden de actoren in de
netwerken de hun ter beschikking staande middelen en mogelijkheden aan, zo-
als kennis, menskracht, creativiteit, invloed, faciliteiten en geld.

211

Tot mogelijke actoren in dergelijke netwerkstructuren behoren de lagere overhe-
den, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties, maatschap-
pelijke instellingen, de traditionele advies- en ondersteuningsinstellingen, zoals
Kamers van Koophandel, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Rijksnijver-
heidsdiensten en de Regionale Dienstverleningscentra Kleinbedrijf. Verder het
bedrijfsleven, waaronder banken, grote industriale bedrijven, accountantskanto-
ren maar ook kleine lokale ondernemingen en ten slotte mensen die op persoon- 207



lijke titel een bijdrage willen leveren. De mogelijkheden en middelen kunnen
rechtstreeks aan het doel of de doelgroep ten goede komen, via een project dat
eveneens met de beschikbaar gestelde bijdragen is opgezet of via een bestaan-
de instelling.

212

Slechts voor een deel der participanten valt het gemeenschappelijke doel samen
met het eigenbelang, d.w.z. met de regionaal-economische ondersteuning van
personen en bedrijven of de bevordering van de regionaal-economische ontwik-
keling. Het eigenbelang kan vari6ren van indirect-commercieel, politiek, idedel
tot vele mengvormen hiervan. 213
Tot de gemeenschappelijke acties behoren onder andere op het gebied van de
kennis- en informatieoverdracht: de ontwikkeling en exploitatie van lokale stimu-
leringsbureaus, uitvinderscentra, ideeanbanken, transferpunten, teleports, data-
banken en managementcursussen; op het gebied van de bedrijfsfinanciering:
achtergestelde leningen, startersfondsen en regionale participatiemaatschappij-
en.

De doelgroepen kennen evenals de netwerkactoren een brede diversiteit. In de
eerste plaats bestaande bedrijven in een groei-, reorganisatie-, uitbreidings-,
innovatie-, verplaatsings- of stagnatiefase. In de tweede plaats mensen die een
bedrijf willen starten. In de derde plaats mensen die hun positie op de arbeids-
plaats willen versterken en in de vierde plaats mensen die zinvol bezig willen
zijn.

214

Een belangrijk aspect in het endogene beleid vormen de relatienetwerken. Op
meerdere wijzen kunnen ze een bijdrage leveren aan de regionale dynamiek:
-   Mogelijkheden en middelen komen binnen bereik die anders niet of in minde-

re mate zouden kunnen worden aangewend.
-  Als afgeleide hiervan kunnen projecten en acties tot stand komen, waartoe

regionale partilen individueel niet in staat zijn, zoals de opbouw van een
telecommunicatie-infrastructuur. Hiermee kunnen de voor de toekomst be-
langrijke hoogwaardige bedrijven worden aangetrokken en gestimuleerd. Op
grond van de kostenoverwegingen verwacht de RPD dat de technische infra-
structuur het eerst in de grote steden zal worden aangelegd.215 plannen in
kleinere kernen geven aan dat via samenwerking van verschillende partijen
ook daar deze technische infrastructuur kan worden gerealiseerd.216

-  Via netwerken kan bundeling van mogelijkheden en middelen plaatsvinden
zodat synergie-effecten kunnen optreden.

-    De regionale invalshoek van netwerken biedt een optimaal klimaat voor modi-
ficatie van het verkregen instrumentarium aan de behoeften en mogelijkhe-
den van het gebied.

-   De korte lijnen tussen bron en subject mede als gevolg van de horizontale op-
bouw van een netwerk verhogen de effectiviteit.

-   De flexibele structuur van netwerken maakt effectieve aanpassing van het in-
strumentarium aan gewijzigde omstandigheden mogelijk.

De afnemer krijgt op deze wijze de beschikking over aanvullende ondersteuning
en veelal ondersteuning-op-maat. Zegveld en Rothwell wijzen op het belang
hiervan: Vooral voor kleine bedrijven is een passend netwerk van externe re-
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elementen van de technologische en wetenschappelijke infrastructuur van groot
belang.' Van Hoogstraaten e.a. komen in hun studie tot een soortgelijke conclu-
sie.218 Voor de organen die betrokken of verantwoordelijk zijn voor de regionale
ontwikkeling betekenen de netwerken dat extra krachten aan het beleidsinstru-
mentarium kunnen worden toegevoegd. Krachten die voor een deel zelfs van
exogene oorsprong zijn. De participanten in een netwerk kunnen immers ook
een beroep doen op de middelen en mogelijkheden waar ze door hun bindingen
en relaties met elders gevestigde bedrijven toegang tot hebben. Van groot be-
lang daarbij is dat men via netwerken wil inspelen op ruimtelijk aanwezige be-
hoeften en mogelijkheden, zodat effectief kan worden bijgedragen aan een opti-
maal klimaat voor regionale en individuele ontwikkeling en ontplooiing. Hiervan
kan ook een stimulerende werking uitgaan op anderen. Ten eerste op potentiale
netwerkactoren om ook te participeren en een bijdrage te leveren aan de ontwik-
keling van het gebied of een bepaalde doelgroep. Ten tweede op potentiele ge-
bruikers om iets le gaan ondernemen of een activiteit verder te ontwikkelen of
te verbeteren. De EG wijst verder nog op de gunstige invloed van netwerken op
bedrijven, die uit een (dreigende) werkloosheidssituatie zijn voortgekomen. Ze
worden daarbij gezien als instrument om 'het gevaar te vermijden dat ze een
marginale. of secundaire economie vormen'.219

De institutionele relatienetwerken vormen op zich geen groeipool, weI zou het
instrumentarium waardoor ze trachten hun doelstellingen te realiseren met een
groeipool vergeleken kunnen worden. De netwerken moeten beschouwd worden
als een ruimtelijk motorisch element. Toch zijn er belangrijke verschilpunten te
onderkennen met het motorisch element in de 'oude' groeipooltheorie. In die
theorie staat de motoriek ten dienste van het functioneren van de groeipool. De
regionale dynamiek is slechts een afgeleide van dat functioneren. Bij netwerken
staat die regionale dynamiek echter centraal. Het instrumentarium is geheel aan
dit doel ondergeschikt gemaakt. Dit heeft consequenties voor het regionale
groeiproces. Vanhove wijst op de structurele achteruitgang van gebieden als ge-
volg van het steriel worden van de motorische elementen van de groeipool. 220
Dit steriel worden houdt verband met structurele vraag- en aanbodverschuivin-
gen elders, waardoor de bindingen van de groeipool aan belang inboeten. Dit
gevaar is bij netwerken minder aanwezig omdat de instrumenten zich primair
richten op regionale dynamiek, zodat ze zich voortdurend zullen proberen aan
te passen aan de regionale behoeften. Toch zal ook hier rekening gehouden
moeten worden met eindigheid van het motorische element. In de eerste plaats
wanneer de gewenste regionaal-economische dynamiek zonder het instrumen-
tarium van het stimuleringsnetwerk kan worden voortgezet. In de tweede plaats
wanneer de participanten teleurgesteld zijn in de bereikte resultaten en zich be-
sluiten terug te trekken zonder dat hiervoor nieuwe participanten in de plaats ko-

221men.

Zoals eerder opgemerkt kan het instrumentarium van netwerken vergeleken wor-
den met de traditionele groeipool. Ze voldoen aan de definitie, zoals die door
Vanneste is gegeven: ...een geheel van economische elementen, gecon-222 ,

centreerd in een geografische ruimte, waartussen bepaalde bindingen bestaan
die de groei ondersteunen.' Milhau, Davin en Perroux maakten reeds duidelijk 209



dat hiertoe ook infrastructurele voorzieningen gerekend kunnen worden. 223

Vanhove brengt hierin echter een beperking aan. Wanneer de elementen om
nieuwe activiteiten le crearen, uit te dragen en het groeiproces le ondersteunen
alleen maar Aanwezig zijn, moet gesproken worden van een potentiale groeipool
in plaats van een effectieve groeipool.
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Aan delen van het instrumentarium kan een autonome motoriek worden toege-
schreven. Onafhankelijk van het netwerk zijn ze in staat zich aan te passen aan
(veranderde) behoeften en (nieuwe) mogelijkheden. Tot de instrumenten met
een autonoom stuwend element behoren stimuleringsbureaus, maar vooral ge-
concentreerde bedrijfshuisvesting, zoals bedrijvencentra en thematische centra.
Vaak kunnen laatstgenoemde elementen ook los van andere instrumenten of
netwerken waaruit ze zijn voortgekomen als groeipolen beschouwd worden. Ze
voldoen aan de drie kenmerken zoals door Vanneste geformuleerd:225
1. interne verwevenheid tussen de diverse elementen met economische valen-

ties,
2. mogelijkheid tot multiplicator-effect,
3. geografische concentratie.

Bij de verschillende geconcentreerde bedrijfshuisvestingsvormen staan vooral
de bedrijvencentra de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling. Ver-
wacht wordt dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de regionale
ontwikkeling en ondersteuning van het bedrijfsleven. Onder een dergelijk bedrij-
vencentrum moet verstaan worden een verzameling bedrijfsruimten die een
ruimtelijke samenhang vertonen en door een beheersinstantie aan meerdere
zelfstandige ondernemingen worden aangeboden, aangevuld met een pakket
aan gemeenschappelijke diensten en voorzieningen. Ze worden ook weI eens
aangeduid als 'ondernemerscentra' of 'industriehotels'. Naar gelang de doel-
groep zijn ook termen in zwang als 'starterscentra', 'innovatiecentra' en 'scien-
ce parks'.
De doelgroep en daarmee het karakter van een bedrijvencentrum kan aanzien-
lijk verschillen. Zo zijn er centra voor hoogwaardige innovatieve ondernemingen,
voor starters, voor bedrijven met een binding aan kenniscentra. Vaak komen
combinaties van doelgroepen in centra voor, zoals hoogwaardige innovatieve on-
dernemingen tezamen met starters of starters gecombineerd met spin-off bedrij-
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ven.

Bedrijvencentra die zich richten op de ontwikkeling van de gevestigde bedrijven
kunnen een essentieel onderdeel zijn van een regionaal endogeen beleid, met
name in combinatie met netwerkstructuren.
Kenmerkend voor bedrijvencentra is de fysieke clustering van bedrijven. Deze
geplande concentratie lijkt tegengesteld aan de eerder gesignaleerde ontwikke-
ling naar spreiding en schaalverkleining van activiteiten. Ze liggen echter in el-
kaars verlengde. De economische, technische, organisatorische en maatschap-
pelijke ontwikkelingen leiden weliswaar tot spreiding en schaalverkleining, maar
hierdoor vallen voor de bedrijven tevens de schaal- en agglomeratievoordelen
weg. Via fysieke clustering kunnen deze voordelen weer binnen bereik komen.
De noodzaak tot concentratie en centralisatie binnen spreiding en schaalvergro-

210 ting wordt ook door Toffler en Schumacher, de auteur van het boek Small is



Beautiful, onderkend.227 Ze constateren dat de combinatie van groot- en klein-
schalige organisatievormen het mogelijk maakt de voordelen van beide te vere-
nigen.

Uit onderzoeken gehouden in een aantal Nederlandse bedrijvencentra blijkt, dat
de centra gericht op bedrijfsontwikkeling een aantal stuwende elementen bezit-
ten. Het eerste stuwend element betreft het aanbod van adequate huisvesting,
aangevuld met allerlei gemeenschappelijke diensten en voorzieningen en een
ondersteuningsnetwerk waarop de gevestigde bedrijven een beroep kunnen
doen. Hierdoor kunnen de individuele bedrijven de kwaliteit van hun bedrijfs-
uitrusting verhogen tegen aanzienlijk lagere kosten. Tot de gemeenschappelijke
diensten en voorzieningen kunnen ook de eerder genoemde geavanceerde tele-
communicatieve voorzieningen behoren.228 Het tweede stuwende element zijn
de relaties tussen de gevestigde bedrijven onderling. Deze relaties kunnen zich
uiten in het verstrekken van opdrachten aan elkaar, onderlinge hulp en advise-
ring en soms in samenwerking bij de uitvoering van een bepaalde opdracht. Dit
leidt eveneens tot kwaliteitsverhoging en kostenverlaging maar bovendien tot
omzetvergroting. Het derde stuwende element vloeit voort uit de ontstane relatie
van de exploitant(en) met het centrum. Aanvullende of nieuwe activiteiten kun-
nen door de exploitant in het centrum worden ondergebracht om de aantrekke-
lijkheid of het functioneren van het centrum le vergroten. Het vierde stuwende
element bestaat uit de relatie van het centrum tot de omgeving. Van het centrum
kan in de eerste plaats een psychologische werking uitgaan, een positieve uit-
straling die zich op verschillende wijzen kan vertalen. In de tweede plaats kan
het drempelverlagend werken voor mensen die een bedrijf willen beginnen
(vestiging in het centrum kan enige barri res slechten). In de derde plaats is het
soms mogelijk dat extern gevestigde bedrijven van aanwezige gemeenschappe-
lijke diensten en voorzieningen gebruik maken, zodat ook zij via de aanwezig-
heid van het centrum kwaliteitsverhoging en kostenverlaging kunnen bereiken.

Resumerend kan gesteld worden dat de nieuwe regionaal economische concep-
tie haar wortels heeft in de technologische, economische en maatschappelijke
veranderingsprocessen. Hierdoor vindt er onder andere een verschuiving plaats
van groot- naar kleinschalige bedrijfsactiviteiten, van ruimtelijke concentratie
naar spreiding. Ook neemt hierdoor het belang van de plaatselijk aanwezige
grond- en hulpstoffen en andere potenties toe.
Een endogene regionale aanpak biedt de beste mogelijkheden om op dit proces
in te spelen en hiervan gebruik te maken voor het realiseren van economische
beleidsdoelstellingen. Om regionale dynamiek te bewerkstelligen wordt uitge-
gaan van een concept dat grote gelijkenis vertoont met de oude groeipoolge-
dachte. De nieuwe groeipoolfilosofie is echter gebaseerd op kleine ondernemin-
gen en een samenhangend geheel aan instrumenten om ze te ondersteunen en
te stimuleren. Het motorische element in deze groeipool bestaat uit netwerken
van regionale bedrijven, instituties en personen die ondersteuning bieden aan
de ondernemingen of aan de instrumenten. Een deel van de instrumenten be-
schikt bovendien over een autonome motoriek. In vergelijking tot de oude groei-
pooltheorie wordt de eindigheid van het motorisch element niet zozeer bepaald
door ontwikkelingen elders, maar door ontwikkelingen in de regio zelf, zoals het 211



overbodig worden van het beschikbare instrumentarium voor het bewerkstelli-
gen van regionale dynamiek of het terugtrekken van de participanten. Een brug
tussen de oude en nieuwe groeipooltheorie is het bedrijvencentrum. Enerzijds
behoort een bedrijvencentrum tot het ondersteuningsinstrumentarium voor klei-
nere bedrijven; anderzijds functioneert een bedrijvencentrum door de fysieke
bundeling van kleinere bedrijven en de bindingen tussen de verschillende ele-
menten als een 'grootschalige' groeipool.

In de volgende paragraaf zal worden nagegaan wat de implicaties van een endo-
geen regionaal economische conceptie zijn voor de betrokken overheden.

5.7. Het te voeren regionaal-economisch beleid

De nieuwe conceptie heeft in de eerste plaats consequenties voor de lagere
overheden. Hun rol en verantwoordelijkheid wordt groter dan in het traditionele
beleid het geval was. Zoals eerder gesteld kunnen de lagere overheden geen be-
leid ontwikkelen en tot uitvoering brengen dat geen rekening houdt met de bui-
tenwereld. Deze conclusie werd goed verwoord tijdens een OECD-workshop:
'...there is no indigenous development as such: the whole art and the whole diffi-
culty consist in ensuring that each category of actor becomes more aware of its
power, its resources and its objectives whilst understanding more clearly the
links and the interdependence that bint it to all the others. On several occasions
during the Workshop, the following two points were mentioned: the development
of the region must be based on its capabilities and its actors; but it also depends
on national policies and programmes'. 229

Van Duijn c. s. menen in een pre-advies aan de SER en de RARO dat het aanbe-
veling verdient het regionale beleid van de Rijksoverheid om te buigen, gelet op
's lands financiale situatie en de geringe perspectieven van continuering van het
gevoerde beleid. Zij menen dat de beschikbare middelen ingezet moeten wor-
den in de sterke regio's, omdat daar een sneller en hoger rendement kan worden
verkregen. Bovendien zullen de zwakkere regio's via de uitstralingseffecten daar
uiteindelijk ook weer profijt van hebben. 230

Beleidsombuigingen zijn wellicht ook gewenst om tegemoet te komen aan de
eerder gesignaleerde toenemende behoefte aan individualisering c.q. profilering
van de eigen regio. Regionaal-economisch gezien houdt dit in dat regio's een
eigen weg moeten kunnen inslaan, ook wanneer dit leidt tot achterstanden op
bepaalde aspecten ten opzichte van andere regio's (lager inkomen, hogere
werkloosheid, enz.). Deze nadelen zullen in de ogen van de plaatselijke bevol-
king voldoende zijn gecompenseerd door voordelen op andere terreinen, zoals
het ontbreken van congestie, een schoner milieu, enz. Reeds aan het begin van
de jaren zeventig werd deze mening verkondigd door Hendriks en Blokland. Ver-
wijzend naar de milieuproblematiek stelden zij dat: 231 '...de mate van achteruit-
gang van het ene element in concrete gevallen kan worden gecompenseerd
door vooruitgang van andere elementen. Het uiteindelijke totaaleffect is dan af-
hankelijk van een afwegingsproces.' Dit afwegingsproces dient weI voor een be-

212 langrijk deel door de lokale bevolking te worden gemaakt. Bovendien maakt een



dergelijke beleidsombuiging pas kans van slagen wanneer voor individuen de
mogelijkheid tot interregionale verhuizingen wordt vergroot en een zeker alge-
meen geldend basiswelvaartsniveau kan worden gegarandeerd. Hiertoe is een
gezonde economie een eerste vereiste.

Hoewel in de Nota regionaal sociaal-economisch beleid 1986-1990 'ten pr'incipa-
le' gekozen wordt voor 'bestendiging van de doeleinden en de functie van het
regionale beleid binnen het ruimere kader van de sociaal-economische poli-
tiek',232 wordt een belangrijke plaats toegemeten aan de regionale actoren,
d.w.z. alle verantwoordelijke bestuursorganen, het bedrijfsleven en andere groe-
peringen binnen de regio. Essentieel voor de economische ontwikkeling wordt
het organiserend vermogen van de regio geacht: De vaart van het proces233 ,

wordt bepaald door de ideean en het initiatief die uit het gebied zelf komen en
door de slagvaardigheid waarmee ze worden gerealiseerd.' Ook vindt men dat
de maatregelen en projecten zoveel mogelijk gericht moeten zijn op vernieu-
wing: Het gaat er vooral om die activiteiten te ondersteunen en tot ontwikke-234,

ling te brengen, waarvan daadwerkelijk impulsen uitgaan op de structuur van de
regionale produktie en werkgelegenheid.' Ten slotte stelt men in het middellange
termijnbeleid versterking van de marktsector centraal: Maatregelen dienen235 ,

erop gericht te zijn voorwaarden te scheppen ter vergroting van de ontplooi-
ingsmogelijkheden van het particuliere initiatief en onnodige knelpunten - hetzij
in fysieke zin, hetzij in procedures e.d. - die deze mogelijkheden belemmeren
weg te werken.'

De uitgangspunten van de nota sluiten volledig aan bij de door ons voorgestelde
endogene regionale conceptie. Consequentie hiervan zou weI moeten zijn dat
de centrale overheid hiertoe de ruimte biedt en zich niet meer vooraf bindt aan
de hoogte van het bedrag dat ieder van de regio's krijgt toegewezen. Die verde-
ling zou achteraf moeten geschieden op basis van de kwantiteit en kwaliteit van
de ingediende plannen. De concurrentie die hierdoor tussen de regio's ontstaat
om een aandeel in de totaal beschikbare middelen, leidt tot meer en beter gefun-
deerde plannen. Helaas wordt deze consequentie van de gekozen uitgangspun-
ten (nog) niet getrokken, omdat dit als strijdig wordt ervaren met het rechtvaar-
digheidsprincipe. Het bestaande beleid wordt daarom (vooralsnog)

gecontinueerd. Bovendien krijgen de lagere overheden grotere bevoegdheden
bij de besteding van de middelen. Hiertoe is besloten om tegemoet te kunnen
komen aan de wens van de lagere overheden tot decentralisatie van het beleid.
Een tussenoplossing voor dit geschetste dilemma (grotere doelmatigheid versus
rechtvaardigheid en spreiding van macht) zou in de toekomst een principe-
toewijzing vooraf kunnen zijn. In overleg met de centrale overheid zouden vervol-
gens de te financieren projecten en acties kunnen worden vastgesteld. Middelen
die overblijven zouden echter op een bepaald tijdstip overgeheveld moeten kun-
nen worden naar andere regio's met een overdaad aan goede plannen. Een der-
gelijk beleid is ooit min of meer gevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid ten aanzien van het Fonds voor Regionale Arbeidsmarkt-
afspraken.
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Naast subsidiOring zou de Rijksoverheid - meer dan tot nu toe - richtingen moe-
ten aangeven voor het te voeren beleid door lagere overheden. Op basis van de 213



uitgebrachte nota's van de verschillende Ministeries, de EG en studies van de
OECD, SER en WRR zou ze concrete voorstellen aan de regio's moeten doen,
die kunnen leiden tot versterking van hun economische situatie of ondersteuning
van bepaalde doelgroepen.
De lagere overheden zullen de basis voor hun regionale ontwikkeling moeten
zoeken in hun eigen regio. Bij de uitwerking van dat beleid moet weI rekening
worden gehouden met dezelfde basisvoorwaarden als voor het traditionele allo-
gene beleid. Dit betekent dat moet worden nagegaan welke potenties en knel-
punten in de regio aanwezig zijn. Vervolgens zal bekeken moeten worden welk
instrumentarium hiervoor moet worden ingezet, van welke partijen ondersteu-
ning kan worden verkregen en ten slotte via welke regionale structuren het be-
leid moet worden geaffectueerd.
De economische potenties en knelpunten worden in belangrijke mate bepaald
door het produktiemilieu en de produktiestructuur. Door middel van onderzoek
moeten de knelpunten en potenties in het produktiemilieu en de produktiestruc-
tuur worden opgespoord en geanalyseerd. Een deel van het onderzoek kan re-
sultaatgericht zijn. Een bekende onderzoeksmethodiek om potenties op te spo-
ren en rechtstreeks om te zetten in nieuwe bedrijvigheid is het zgn.
'witte-vlekken'-onderzoek. Deze methodiek, die onder meer in Oost-Groningen
is toegepast,237 houdt in dat met behulp van statistisch materiaal wordt nage-
gaan in welke sectoren/branches het nog mogelijk is een bedrijf op rendabele
basis te beginnen of uit te breiden. Gekeken wordt hiervoor naar de actuele situ-
atie, d.w.z. naar de hoeveelheid activiteiten die op dat moment in het gebied aan-
wezig is en de hoeveelheid die verwacht zou mogen worden gelet op de
bevolkings- en bedrijfssamenstelling alsmede de situatie in vergelijkbare gebie-
den. De verschillen tonen 'de gaten' in de markt aan. Deze methodiek geeft he-
laas weinig inzicht in de werkelijke mogelijkheden, beperkt zich tot de loonvor-
mende activiteiten, en laat het ontstaan van nieuwe activiteiten door het
oplossen van knelpunten buiten beschouwing. Een methodiek die deze beper-
kingen tracht te vermijden, wordt gehanteerd in het regionale actorenonderzoek.
Dit onderzoek behelst het verzamelen van ideean, plannen en wensen die leven
bij de plaatselijke bevolking, instituties en het bedrijfsleven. Ze kunnen betrek-
king hebben op het eigen functioneren, zoals het starten, uitbreiden, versterken
en vernieuwen van een activiteit - al dan niet op commercidle basis - maar ook
op het (eventuele) functioneren van anderen, zoals het geven van suggesties
waardoor andere bedrijven of personen een bepaalde activiteit kunnen ontplooi-
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en. In 1984 is een dergelijk onderzoek in Almere verricht.

Een derde methodiek betreft de 'actie-onderzoeken'. Via deze methodiek kan de
realiseerbaarheid van ideean die uitgaan van de plaatselijk aanwezige potenties
worden vastgesteld. Ze houdt in dat op basis van een idee en vermeende poten-
ties en behoeften een voorlopig project- of actieplan wordt geconstrueerd. Dit
concept wordt vervolgens via een onderzoek voorgelegd aan potentiele gebrui-
kers en participanten. De onderzoeksresultaten hebben een tweeledig karakter.
Enerzijds kan via de op- en aanmerkingen van de ondervraagde personen het
conceptplan worden omgezet in een definitief plan. Anderzijds worden mogelijke
gebruikers en participanten opgespoord. In de periode 1979-1981 is een dergelijk
onderzoek eveneens voor Almere verricht ten behoeve van de bouw van een

214 handelscentrum.
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Zowel het regionale actorenonderzoek als het actie-onderzoek zullen in hoofd-
stuk 8 bij de uitwerking van een endogene regionale ontwikkelingsstrategie aan
de hand van het voorbeeld Flevoland nogmaals aan de orde komen.

Na onderzoek van de regionale behoeften en mogelijkheden moet een effectief
en efficiant werkend instrumentarium worden ontwikkeld. Hiertoe moet in de eer-
ste plaats onderzocht worden wat voor het bereiken van ieder doel of het on-
dersteunen van iedere doelgroep noodzakelijk is. Zo moet voor adequate on-
dersteuning aan starters gezorgd worden met betrekking tot mogelijkheden tot
kennisvergaring, verhoging van de managementkwaliteiten, het ontwikkelen en
bijstellen van een ondernemingsplan, bedrijfsfinanciering, marketing, huis-
vesting, het opbouwen van een relatienetwerk, het verlagen van de be-
drijfslasten, 'after-care' na de eerste startfase, enz. Instrumenten die voor deze
doelgroep kunnen worden aangewend zijn onder andere: een adviesbureau,
een starterscursus, een startersfonds en een bedrijvencentrum. Vervolgens
moet zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht worden nagegaan in hoeverre
de benodigde instrumenten voor het gebied werkzaam zijn. Voor zover er lacu-
nes zijn moeten nieuwe instrumenten worden ontwikkeld en bestaande verbe-
terd. Het is daarbij van groot belang dat de verschillende instrumenten op elkaar
aansluiten. Via deze verticale binding kunnen de afzonderlijke instrumenten een
optimale bijdrage leveren aan de totaal benodigde ondersteuningsinfrastructuur
en tegelijkertijd voor elkaar een wervingsinstrument vormen. Kostenbespa-
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ring, verhoging van de effectiviteit maar vooral betere dienstverlening aan de
cliant kunnen worden bereikt door de instrumenten zoveel mogelijk ruimtelijk te
concentreren (horizontale binding). Zo zou in een bedrijvencentrum een bedrijfs-
adviesbureau gehuisvest kunnen worden. Dit adviesbureau zou zich behalve
met advisering en begeleiding bezig kunnen houden met starterscursussen, be-
drijfsfinanciering, verkoopbevordering en het leggen van contacten met elders
gevestigde organisaties of ondergebrachte instrumenten. Allan, Fenton en
Flockhart spreken in dit verband van 'one stop shopping'. De benodigde ver-
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ticale en horizontale binding betekent niet dat elk instrument zich moet beperken
lot dan bepaald doel of doelgroep. Gerichtheid op meerdere doelen of doelgroe-
pen kan zelfs een verdere bijdrage betekenen voor de effectiviteit en efficiency.
Een goed voorbeeld hiervan is een adviesbureau. Dit kan zowel voor traditionele
als voor hoogwaardig technologische bedrijven werkzaam zijn, zowel voor star-
ters als voor bestaande bedrijven, zowel voor bedrijfsondersteuning als voor re-
gionale stimulering in het algemeen. Toch zijn er uitzonderingen te maken. Zo
verdient het aanbeveling een bedrijvencentrum niet voor alle categoriean bedrij-
ven open te stellen. In hoofdstuk 7 wordt aan het laatste aspect verder aandacht
besteed.

Bij het ontwikkelen en exploiteren van een ondersteunings- en ontwikkelings-
instrumentarium voor een endogeen beleid zal de zelfwerkzaamheid van de re-
gio centraal moeten staan. Dit vereist een sterk organiserend vermogen van de
regio. Meerdere keren is erop gewezen dat de overheid dit beleid het best kan
realiseren via bondgenootschappen met derden. In de Nota regionaal sociaal-
economisch be/eid 1986-1990 wordt een belangrijk voordeel hiervan gesigna-
leerd: Contact, samenwerking en codrdinatie tussen de verschillende facto-243, 215



ren kan een meerwaarde doen ontstaan, die uitgaat boven de som der delen.
Langs deze weg vormen zich netwerken en kan het organiserend vermogen van
de regio versterkt worden.'
De verschillende partijen zijn pas bereid tot samenwerking bij de ontwikkeling
en exploitatie van nieuwe activiteiten of tot co6rdinatie van bestaande activiteiten

244wanneer het eigenbelang daarmee gediend is. Dit houdt in dat moet worden
nagegaan of gelet opdat eigenbelang samenwerking tussen de verschillende
partijen mogelijk en zinvol is. Hierop wordt in hoofdstuk 6 dieper ingegaan.
De samenwerking van partijen bij de ontwikkeling en exploitatie van instrumen-
ten voor een endogeen regionaal ontwikkelingsbeleid kan op verschillende wij-
zen worden gestructureerd. 245
In de eerste plaats via een structuur waarbij de instrumenten volledig zijn ge'inte-
greerd in bestaande regionale organisaties. Meestal houdt zich een bepaalde af-
deling van die organisatie met de ontwikkeling en exploitatie bezig. Om de effec-
tiviteit te vergroten hebben de direct betrokkenen netwerkrelaties opgebouwd
met andere regionale actoren voor aanvullende ondersteuning in de
ontwikkelings- of exploitatiefase van het project. Deze actoren zijn voor een deel
ook actief op het gebied van bedrijfsondersteuning of ruimtelijke ontwikkeling.
Het Bureau Bedrijfscontacten van de gemeente Leiden is hiervan een goed voor-
beeld.
In de tweede plaats via een samenwerkingsverband per project tussen twee of
meer bestaande organisaties. Om het project lot ontwikkeling te kunnen brengen
of te kunnen exploiteren zijn medewerkers van de betrokken organisaties voor
deze activiteit vrijgemaakt. Veelal ontstaat rond de projecten een relatienet-
werkstructuur. Onder andere de Rijksdienst voor de 1Jsselmeerpolders heeft zich
van deze aanpak bediend bij de uitwerking van haar endogene ontwikkelingsbe-
leid in Almere.
In de derde plaats via een zelfstandig bureau dat voor dat doel door aan of meer
(boven)regionale partijen is opgezet. Ook hier ontstaan rond het bureau en soms
ook bij de afzonderlijke projecten die door het bureau worden opgezet relatienet-
werkstructuren. De activiteiten van het bureau kunnen zich beperken tot dan
doel of doelgroep (bijvoorbeeld startersvoorlichting door een bureau 'Word je ei-
gen Werkgever') of meerdere doelen en doelgroepen. Het instrumentarium is in
dat laatste geval uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn BedrijfsRegio Den Bosch
en de NV REDE in Eindhoven.

Van Poppe 246 bepleit een aanpak via een zelfstandig regionaal werkzaam bu-
reau opgezet en ondersteund door de overheid en het bedrijfsleven, analoog aan
de Britse 'Local enterprise agencies'. Het moet zich primair bezighouden met
de ondersteuning van het bedrijfsleven en het opzetten van een adequate infra-
structuur voor verdere regionale ontwikkeling. Op basis van hun ervaring met de
Londense local enterprise agency 'Hammersmith and Fulham' zien Allan e.a.
een drietal belangrijke voordelen aan een zelfstandig bureau. In de eerste247

plaats is de kans kleiner dat het bureau zonder meer wordt 'opgezadeld' metpersoneel dat niet geschikt is. In de tweede plaats wordt vermeden dat het bu-
reau zich moet aanpassen aan lange en langzame besluitvormingsprocessen
van een grote moederorganisatie. In de derde plaats heeft het bureau grotere be-
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De Koning is geen apert tegenstander van een zelfstandig overkoepelend
248

bureau, maar ziet dit toch het best gerealiseerd in een eindfase. In de beginfase
is hij voorstander van een ad hoc-samenwerking per project tussen de verschil-
lende partijen: De kans van slagen is groot, omdat van meet af aan bij ieder249,

concreet voor ogen staat wat men wil bereiken, waarom men dal wil en welke
mogelijkheden en beperkingen zich kunnen voordoen.' Starten met een zelf-
standig overkoepelend bureau betekent volgens hem, dat alle partijen bereid
moeten zijn te participeren zonder dat vooraf inzicht bestaat in wat die deelname
hen gaat opleveren. Weet men die samenwerking toch te bewerkstelligen, dan
is de kans groot dat die op vrijblijvende afspraken is gebaseerd en er bij het invul-
len van de activiteiten problemen ontstaan. Zijn conclusie is derhalve dat vooraf
vastgelegde structuren een beperking vormen voor de noodzakelijke creativiteit,
flexibiliteit en vernieuwingskracht en uiteindelijk tot verstarring of mislukking
kunnen leiden. Op den duur wil De Koning, onder bepaalde voorwaarden ook
weI een zelfstandig overkoepelend bureau, omdat hij inziet dat de doelmatigheid
en de doeltreffendheid van het beleid hierdoor kan worden verhoogd.
De huidige ontwikkelingen ten aanzien van de zelfstandige overkoepelende bu-
reaus bevestigen de mening van De Koning. Het aantal van dergelijke bureaus
in Nederland is nog steeds gering.250 Enkele bureaus zijn zelfs al opgeheven,
worden opgeheven of staan voor een reorganisatiefase'. Toch kan men ook weer
niet stellen dat de bestaande bureaus over het algemeen slecht functioneren.
Een blauwdruk voor een regionale ondersteunings- en stimuleringsstructuur is
derhalve niet te geven. De meest optimale situatie zal van plaats tot plaats ver-
schillen en afhangen van de plaatselijke omstandigheden. WeI dient in alle re-
gio's gestreefd te worden naar co8rdinatie tussen de partijen die zich bezighou-
den met regionale ontwikkeling en bedrijfsondersteuning, en naar afstemming
van het gehanteerde instrumentarium. De centrale overheid heeft een eerste
stap gezet door het opzetten van een nieuwe regionale voorlichtings- en ad-
viesstructuur voor het midden- en kleinbedrijf. 251

In het endogeen regionaal concept wordt sterke nadruk gelegd op de vorming
van netwerken om de regionaal-economische dynamiek te bevorderen. In het
volgende hoofdstuk zal worden nagegaan hoe de netwerken tot stand komen,
hoe ze functioneren en welke rol de verschillende actoren hierbij spelen.
In hoofdstuk 7 zal gekeken worden naar de resultaten van de ingezette instru-
menten voor de verschillende betrokken partijen, welke knelpunten er zijn en
hoe deze kunnen worden opgelost. Dit zal worden gedaan aan de hand van eni-
ge case-studies op het gebied van de bedrijvencentra. Hiervoor is gekozen om-
dat met bedrijvencentra de meeste ervaring is opgedaan, veel gegevens be-
schikbaar zijn en een aantal een eigen motoriek heeft waardoor het kan
functioneren als een groeipool.
In hoofdstuk 8 ten slotte zal aan de hand van het voorbeeld 'Zuidelijke 1Jssel-
meerpolders' worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor het voeren van
een endogeen regionaal ontwikkelingsbeleid in een gebied met een beperkt
draagvlak.
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6. De ontwikkeling en het functioneren van plaatselijke
institutionele relatienetwerken: het voorbeeld Twente

6.1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk is erop gewezen dat een belangrijke pijler voor een endo-
geen regionaal beleid wordt gevormd door (horizontale) netwerken waarin de
verschillende partijen samenwerken om de bedrijvigheid in een regio te on-
dersteunen en te stimuleren, onder aanwending van hun specifieke mogelijkhe-
den en middelen. Alle partijen gaan daarbij uit van een bepaald eigenbelang.
Om meer inzicht te verkrijgen in de kenmerken, de ontwikkeling en het functio-
neren van de relatienetwerken is in de periode december 1984 - januari 1985 een
case-study uitgevoerd  in de regio Twente. 1 Het onderzoek richtte  zich  op  een
vijftal lokale intiatieven, te weten het Bedrijfs Technologisch Centrum Twente, de
Stichting Twentse Ideean Bank voor meer werkgelegenheid, het Transferpunt
van de Technische Hogeschool Twente, de projectgroep Nieuwe Banen Hengelo
(thans opererend onder de naam Nieuwe Banen Twente) en het Micro Electroni-
ca Praktijkcentrum-Almelo. Voor deze aanpak is gekozen omdat het functioneren
van de netwerken het beste onderzocht kan worden aan de hand van hun acties
en projecten, in casu de lokale initiatieven.
Behalve aan de vijf initiatieven en hun netwerken afzonderlijk, is uitgebreid aan-
dacht geschonken aan de relaties tussen de initiatieven onderling en de relaties
met de reeds langer bestaande instellingen in de regio.

6.2. De vraagstelling en de onderzoeksopzet

Het onderzoek in Twente berustte op het vermoeden dat netwerken en de daar-
aan verbonden lokale initiatieven positieve effecten hebben op de regionale ont-
wikkeling. Aan dit vermoeden ligt een drietal kenmerken van netwerken en lokale
initiatieven ten grondslag:
1. meerdere partijen participeren en ondersteunen de acties en projecten,
2. horizontaal opgebouwde structuren moeten zorg dragen voor het functione-

ren en de verdere uitbouw,
3. lokale initiatieven en netwerken worden opgezet vanuit een lokale of regiona-

le invalshoek.

Uitgaande van deze veronderstelling luidde de centrale vraagstelling: 'Hoe ko-
men netwerken tot stand? Hoe functioneren ze? En welke rol spelen de verschil-
lende actoren hierbij?'

De vraagstelling werd aan de hand van concrete initiatieven bekeken. Voor
Twente werd gekozen, omdat het grote en gevarieerde aanbod aan lokale initia- 231



tieven een ruime keuzemogelijkheid gaf. Verder omdal meerdere lokale initiatie-
ven in Twente een relatief lange historie kenden, zodat uit ervaringen kon worden
geput. Ten slotte, omdat enige initiatieven vrij algemeen als succesvol werden
beschouwd, zodat nagegaan kon worden aan welke randvoorwaarden een lo-
kaal initiatief diende te voldoen.
De operationele vraagstelling van het onderzoek luidde als volgt:

'Welke zijn de randvoorwaarden voor het ontstaan, het succesvol functioneren
en de verdere uitbouw van lokale initiatieven, mede gelet op de ervaringen die
zijn opgedaan in de regio Twente?'

Deze vraagstelling werd onderverdeeld in een aantal subvragen:

1. Ten aanzien van de regio Twente:
-  Wat waren de oorzaken van het ontstaan van lokale initiatieven in Twente?
- Welke factoren hebben positief gewerkt op de totstandkoming?- Hoeveel lokale initiatieven zijn in dit gebied geTnitieerd en in welke vormen?

2. Ten aanzien van de totstandkoming van de onderzochte lokale initiatieven:
-  Wie waren de initiatiefnemers?
-  Op welke manier is men erbij betrokken geraakt?
-  Wat waren van ieder de motieven tot deelname?
-  Wat waren de gemeenschappelijke doelstellingen waarop de initiatiefnemers

elkaar hebben weten te vinden?
-  Wat was de inbreng van iedere initiatiefnemer?

3. Ten aanzien van het functioneren van de lokale initiatieven:
-  Wat is de werkwijze?
-  Wat zijn de organisatievormen en -structuren?
-  Van welke netwerkstructuren wordt gebruik gemaakt en wie maken daarvan

deel uit?
-  Hoe worden de lokale initiatieven gefinancierd?
-  Wie vormen de doelgroepen?
- Waaruit bestaat het ondersteuningsaanbod?
-   Hoe functioneren de initiatieven en wat zijn de problemen waarmee men ge-

confronteerd wordt?
- Welke resultaten heeft men tot nu toe weten te bereiken?
-   Hoe is de relatie van de initiatieven tot elkaar en tot de bestaande regionale

instellingen?

4. Ten aanzien van de dynamiek van de onderzochte lokale initiatieven:
- Welke aanpassingen hebben in de loop der tijd plaatsgevonden bij de be-

staande initiatieven?
-  Waardoor zijn die veranderingen veroorzaakt?
- Welke nieuwe initiatieven zijn ontstaan uit bestaande?
-  Waardoor zijn die nieuwe initiatieven ontstaan?
-  Wie leveren een bijdrage daaraan?
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-  Wat is de werkwijze van de nieuwe initiatieven?
-  Wat zijn de organisatievormen en -structuren?
-   In hoeverre wordt gebruik gemaakt van bestaande netwerken of zijn hierdoor

nieuwe netwerken ontstaan?
-  Wie zijn de doelgroepen van de nieuwe initiatieven?
-  In hoeverre heeft afstemming plaatsgevonden tussen de nieuwe initiatieven

en de bestaande activiteiten van de initiatiefnemers en die van andere party-
en?

- Welke resultaten zijn tot nu toe bereikt met de nieuwe initiatieven?
-  Wat zijn de randvoorwaarden voor het bereiken van de dynamiek?

5. Ten aanzien van de algemene conclusies die op basis van het onderzoek ge-
trokken kunnen worden:

-   Wat is de betekenis van lokale initiatieven voor de exploitanten en participan-
ten?

-  Wat is de betekenis voor de regio?
-  Wat is de betekenis voor de gebruikers?
-   Wat zijn de randvoorwaarden voor het ontstaan en oprichten van lokale initia-

tieven?
-  Wat zijn de randvoorwaarden voor het functioneren?

Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de aanbodzijde, d.w.z. de ini-
tiatiefnemers, exploitanten en overige participanten van lokale initiatieven in
Twente. Aan de hand van jaarverslagen, interne rapporten enz., is weI een glo-
baal beeld van de vraagzijde verkregen. Dit geeft echter geen volledig beeld van
de meningen van de gebruikers over het aanbod, het aandeel van lokale initiatie-
ven in de totale ondersteuning aan kleine ondernemingen en de invloed van lo-
kale initiatieven op de algemene bedrijfsontwikkeling in Twente.
Voor het onderzoek zijn in december 1984 met een aantal vooraf geselecteerde
personen individuele gesprekken gevoerd aan de hand van een checklist met
open vragen (zie bijlage 1). Verder heeft een literatuurstudie plaatsgevonden.
Ten slotte is er een paneldiscussie gehouden met een aantal vertegenwoordi-
gers van initiatieven en het traditionele circuit in de regio Twente.
Centraal in de paneldiscussie stonden de volgende vragen:
-   In hoeverre speelde de Twentse structuur bij de ontwikkeling van lokale initia-

tieven in het gebied een rol?
-  Wat hebben lokale initiatieven bijgedragen aan de ontwikkeling van Twente?
-  In hoeverre is het relatienetwerk essentieel voor de ontwikkeling van lokale

initiatieven?
-   Is er sprake van terreinafbakening tussen de lokale initiatieven onderling en

met de traditionele instellingen?
-  Wordt er tussen lokale initiatieven onderling en tussen lokale initiatieven en

traditionele instellingen doorverwezen?
- Worden bestaande lokale initiatieven 'beschermd' tegen concurrentie van

nieuwe initiatieven?
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6.3. De economische ontwikkeling van Twente na WO 11

De textielindustrie en in mindere mate de metaalindustrie (machinebouw) vorm-
den de basis voor de sterke naoorlogse economische groei van Twente. Tot het
midden van de jaren vijftig was de vraag naar arbeidsplaatsen zelfs zo groot, dat
werkzoekenden uit de drie noordelijke provincies en de nabijgelegen Duitse
grensstreek de tekorten moesten aanvullen.2
Vanaf het eind van de jaren vijftig trad een kentering op. Aanvankelijk alleen in
de textielindustrie, maar vanaf het begin van de jaren zeventig ook in de metaal-
industrie. Gestegen loonkosten, buitenlandse concurrentie en verkeerd manage-
ment veroorzaakten een sterke teruggang van de basisindustrieen. In het begin
van de jaren zestig werd het verlies aan arbeidsplaatsen gecompenseerd door
groei in andere sectoren. Na 1965 was er, zoals tabel 6.1. laat zien, sprake van
een daling van de totale werkgelegenheid.

Deze ongunstige ontwikkeling leidde tot toename van de werkloosheid. Aanvan-
kelijk bleef de schade voor Twente door deze ongunstige ontwikkeling beperkt,
doordat behalve de werkgelegenheid ook de afhankelijke beroepsbevolking af-
nam: namelijk van 191.600 in 1965 tot 185.800 in 1970. Vanaf het eind van de ja-
ren zestig steeg de werkloosheid echter gestaag. Het werkloosheidspercentage,
dat tot dan toe min of meer gelijke tred had gehouden met het percentage voor
geheel Nederland, begon van toen af in negatieve zin afstand te nemen. In de
loop van de jaren zeventig verbeterde de relatieve positie van Twente weer, zodat
in 1980 het werkloosheidspercentage zelfs onder het Nederlandse gemiddelde
lag (tabel 6.2.).

De economische teruggang in het begin van de jaren tachtig sloeg in Twente
evenwel harder toe dan gemiddeld in Nederland. Dit kan onder andere worden
afgeleid van de werkloosheidsontwikkeling. In 1980 bedroeg het werkloos-
heidspercentage voor Twente nog 6,9%. In 1983 was dit toegenomen tot 22,0%.
In dezelfde periode steeg het percentage voor Nederland van 7,3% naar
16,6%.3 Deze ongunstige ontwikkeling werd veroorzaakt door een toename van
de beroepsbevolking in Twente. Deze omvatte 185.000 personen in 1980 en
193.000 in 1983. Verder werd het veroorzaakt door een daling van de werkgele-
genheid. In 1980 waren er nog 170.800 arbeidsplaatsen. In 1983 was dit aantal
gedaald tot 152.100. Een kleine meevaller voor Twente was de daling van het in-
komend pendelsaldo van 3.000 in 1980 naar 1.900 in 1983:
Uit tabel 6.3. blijkt dat het verlies aan arbeidsplaatsen zich in deze jaren behalve
in de traditionele sectoren, als textiel en metaal, ook ging voltrekken in de bouw-
nijverheid en aanverwante industrieen, in de detailhandel en in het transport.

De sociaal-economische situatie in Twente is nog steeds verre van rooskleurig.
De ramingen die het Economisch Technologisch Instituut Overijssel (ETIO) in
1984 voor de periode tot 1990 gemaakt heeft, laten weliswaar een minder snelle
groei van de werkloosheid zien, maar percentueel verwacht dit instituut toch nog
een stijging van 22,9% in 1985 naar 27,1% in 1990. Groeicijfers die voor geheel
Nederland op basis van het gehanteerde model beduidend lager liggen, respec-
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Tabel 6.1: Het aantal bezette arbeidsplaatsen (x 1000) in Twente in de periode
1960-1974.

Sector: 1960 1965 1970 1975

Landbouw 19,7 17,0 15,3 14,1

Delfstoffenwinning 0,7      0,9      1,0      1,1

Voedings- en genotmiddelenindustrie 3,6      4,6      4,9      5,0

Textiel-, kleding- en schoenenindustrie 48,7 43,2 29,2 21,7

Hout- en meubelindustrie 1,8      2,6      2,8      2,7

Papier- en drukindustrie en uitgeverijen 1,4 1,9 2,1      2,2

Leder- en rubberindustrie 1,4 1,8     1,8     1,8

Chemie en olieraffinage 0,9      1,1      1,7      2,2

Aardewerk-, glas- en steenindustrie 1,7     1,9     1,4     1,4

Metaalindustrie 21,1 25,2 27,2 25,8

Openbare nutsbedrijven                                               1,1           1,1 1,1 1,0

Nijverheid totaal 81,7 83,5 72,2 63,9

Bouwnijverheid 17,8 21,4 20,4 18,0

Handel en horeca 24,4 27,6 28,2 27,3

Banken en verzekeringen                                            1,1            1,3           2,1           2,7
Vervoer en communicatie 5,3 6,0 6,3      6,4

Overige diensten 14,5 16,8 19,3 21,8

Overheid 13,9 15,3 17,5 19,9
Dienstensector totaal 59,2 66,9 73,4 78,1
Totale werkgelegenheid 179,1 189,7 182,3 175,2

Bron:  Werkgelegenheid en beroepsbevolking in Twente tot 1980, Economisch
Technologisch Instituut Overijssel, 1976, p. 8.

De groei van de beroepsbevolking is wederom een grote 'boosdoener'. Het
ETIO verwacht dat de beroepsbevolking in Twente zal toenemen van 196.200 in
1985 tot 205.400 in 1990. Op basis van recent cijfermateriaal afkomstig van het
Gewestelijk Arbeidsbureau ontstaat echter de indruk dat de situatie in Twente
toch gunstiger uitpakt. Vergeleken met 1983 daalde het werkloosheidspercenta-
ge namelijk van 22,0% in 1983 tot 20,3% eind januari 1985. Deze gunstige ont-
wikkeling is het gevolg van een toename van het aantal arbeidsplaatsen.
In de provinciale economische verkenning van het ETIO uit 1984 is (uiteraard)
geen rekening gehouden met deze gunstige korte4ermijn ontwikkeling. Ondanks
dat verwacht het ETIO, dat de werkgelegenheid in Twente na vele jaren weer zal
groeien. Op basis van het ontwikkelingspotentieel, de benutting ervan en het
werkgelegenheidseffect van de investeringen beraamt het ETIO een toename 235



Tabel 6.2: De werkloosheid in Twente en Nederland als percentage van de
beroepsbevolking  in de periode 1960-1980.

1960 1965 1970 1971 1972 1973 1980

Twente 1,2 0,8 1,5      1,8      3,2      3,3      6,9

Nederland 1,2      0,8      1,2      1,4      2,4      2,4      7,3

Bron: Werkloosheidscijfers geleverd door het DBA in Overijssel.

Tabe16.3: Het aantal bezette arbeidsplaatsen (x 1000) in Twente in 1980 en 1983.

Sector: 1980 1983

Landbouw 14,4 12,8

Delfstoffenwinning 1,5     1,5

Voedings- en genotmiddelenindustrie 5,0      4,1

Textiel-, kleding- en schoenenindustrie 12,2      7,0
Hout-, bouwmaterialen en meubelindustrie 4,2      2,9

Papierindustrie, drukkerijen, uitgeverijen 2,3      2,1

Chemie en rubberindustrie 3,6      3,8

Metaalnijverheid 23,5 21,1

Openbare nutsbedrijven 1,0      1,1

Bouwnijverheid 23,0 14,9
Handel, horeca en reparatie 32,9 27,4
Vervoer en communicatie 7,4      6,7

Banken en verzekeringen 3,3 3,3

Overige dienstverlening 26,5 26,7
Overheid 20,7 21,2

Totale werkgelegenheid 181,6 156,7

Bron: Provinciale economische verkenningen 1980-1990, Economisch Techno-
logisch Instituut Overijssel, 1984, p. 25.
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van het aantal arbeidsplaatsen van 156.700 in 1985 naar 158.300 in 1990. Uit-
gesplitst naar bedrijfstak wordt de meeste groei verwacht in de chemische sector
en in de metaalnijverheid. Lichte groei wordt verwacht in de grafische industrie,
de handel en de dienstensector. Van daling zal sprake zijn in de bouw en de tex-
tielindustrie. In deze laatste sector zal de afname echter niet meer zo drastisch
zijn als in het verleden. Signalen van de laatste tijd wijzen er zelfs op, dat een
positieve werkgelegenheidsontwikkeling in de textielindustrie door de introductie
van computers en robotica in het fabricageproces, niet uitgesloten is, een ont-
wikkeling die ook al door Junne is gesignaleerd.6
Tabel 6.4. laat een en ander cijfermatig zien.

De gunstige ontwikkelingen die zich volgens bovenstaande tabel in de metaalnij-
verheid, handel, vervoer en overige dienstverlening zullen voordoen, moeten
voor een deel worden toegeschreven aan de micro-elektronica-bedrijvigheid die
van deze sectoren deel uitmaakt.

Tabel 6.4: De verwachte ontwikkeling van het aantal bezette arbeidsplaatsen (x
1000) in Twente in 1985 en 1990.

Sector: 1985 1990

Landbouw 12,8 12,4

Delfstoffenwinning 1,5      1,5

Voedings- en genotmiddelenindustrie 4,1       3,9

Textiel-, kleding- en schoenenindustrie 6,3      5,6

Hout-, bouwmaterialen en meubelindustrie 2,9 2,8

Papierindustrie, drukkerijen, uitgeverijen                          2,1      2,2
Chemie en rubberindustrie 4,0      4,3

Metaalnijverheid 21,7      22,8
Openbare nutsbedrijven 1,1      1,1

Bouwnijverheid 14,9 15,1
Handel, horeca en reparatie 27,6 28,1

Vervoer en communicatie 6,8 6,9

Banken en verzekeringen 3,4      3,5

Overige dienstverlening 26,7 27,1
Overheid 20,9 21,1

Totale werkgelegenheid 156,7 158,3

Bron: Provinciale economische verkenningen 1980-1990, Economisch Techno-
logisch Instituut Overijssel, 1984, p. 25.
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6.4. Een overzicht van de Twentse situatie met betrekking tot netwerken
en lokale initiatieven

In het NEI-rapport over Twente, dat verscheen toen de eerste tekenen van in-
dustriale stagnatie zichtbaar werden, werd reeds gepleit voor samenwerking tus-
sen overheid, bedrijfsleven en instituties, alsmede voor een endogeen ontwikke-
lingsbeleid om de problemen het hoofd te bieden7: 'Het gezamenlijk door het
hogere beleidsorgaan (bedoeld wordt het openbaar beleidsorgaan Twente; (L.V.),
vertegenwoordigers van bedrijfsleven en werknemers op basis van regionale on-
derzoeksresultaten formuleren van een eigen politiek van de regio met expliciete
kwantitatieve vermelding van de na te streven doeleinden en de te hanteren in-
strumenten. Dit zal leiden tot een sterker verantwoordelijkheidsgevoel voor wat
er in de eigen regio plaatsvindt, een grotere onafhankelijkheid van Den Haag en
een sterker vertrouwen in eigen krachten.'.
Waarschijnlijk gestimuleerd door de ongunstige economische situatie zijn in
Twente een groot aantal initiatieven tot ontwikkeling gekomen. Alle categoriean
initiatieven, zoals behandeld in de verschillende edities van de Atlas van lokale
initiatieven in Nederland, zijn in Twente door aan of meerdere projecten vertegen-
woordigd. Het merendeel is na 1982 tot stand gekomen. De piek tot nu toe lag
in 1984.

De lokale initiatieven zijn voornamelijk geconcentreerd in de Twentse Steden-
band (Enschede, Hengelo en Almelo). Slechts op het gebied van de bedrijven-
centra hebben ook ontwikkelingen buiten de Stedenband plaatsgevonden.

Aan centra met diensten en voorzieningen (zes in totaal) is ca. 79.000 m2 netto
verhuurbaar vloeroppervlak gerealiseerd, waarvan slechts 4.500 m2 in nieuw-
bouw (het Bedrijfs Technologisch Centrum Twente) en aan centra zonder bijzon-
dere diensten en voorzieningen (vijf in totaal) eveneens ca. 79.000 m2 (stand per

1-10-1985). Alle zijn gerealiseerd in voormalige textielfabrieken. Hengelo be-
schikt ook nog over een centrum voor mens- en milieuvriendelijke ondernemin-
gen (870 m2 netto).
De bezettingsgraad van deze centra was per 1-10-1985 als volgt: centra met ge-
meenschappelijke diensten en voorzieningen 70%, centra zonder dit aanbod
59% en het centrum voor mens- en milieuvriendelijke ondernemingen 100%. In
totaal zijn in deze centra 230 bedrijven gevestigd, met ca. 1.300 arbeidsplaat-

8
sen.

In Twente is men zeer actief op het gebied van bedrijfsadvisering en regionale
stimulering. Vier van de 18 Nederlandse local enterprise agencies hebben hun
werkgebied in deze regio. Twee hiervan zijn gevestigd in Hengelo, dan in Almelo
en dan in Enschede. In Hengelo, Almelo en Enschede zijn ook bureaus geves-
tigd die zich bezighouden met de overdracht van hoogwaardige technologische
kennis. Bovendien stellen de gemeentelijke bureaus economische zaken in
Twente zich actief op voor zover het de ondersteuning van individuele bedrijven
betreft.

Voor de financiering van kleine bedrijven in Twente bestaat de Particuliere Parti-
238 cipatiemaatschappij 'Ondernemend Twente'. Daarnaast heeft Denekamp de



mogelijkheid renteloze leningen te verstrekken en kan Enschede financieel borg
staan voor kleine bedrijven in zijn gemeente.
In Enschede, Hengelo en Almelo worden jaarlijks een groot aantal oriantatiebij-
eenkomsten en cursussen voor aspirant en bestaande ondernemers gehouden.
De exportbevordering is in handen van de Kamer van Koophandel.

De meeste lokale initiatieven in Twente werken samen met traditionele instellin-
gen. Voor de ondersteunings- en adviesbureaus zijn dat vooral de gemeenten,
de Kamer van Koophandel en de provincie. Een uitzondering hierop vormt het
adviesbureau voor mens- en milieuvriendelijke ondernemingen in Hengelo. Dit
bureau heeft geen link naar de traditionele instellingen. Bij alle centra met
diensten en voorzieningen zijn de Kamer van Koophandel en de gemeentelijke
overheid betrokken. Bovendien onderhouden deze centra intensieve contacten
met bankinstellingen. De drie kenniscentra zijn verbonden aan een onderwijs-
instelling. Verder onderhouden ze relaties met het bedrijfsleven, de gemeentelij-
ke overheid en de Kamer van Koophandel. De oriantatiebijeenkomsten en onder-
nemerscursussen worden mede verzorgd door de Kamer van Koophandel en het
VNO.
In 1984 is door een lokale bank een ondernemingsplanwedstrijd gehouden om
het nieuwe ondernemerschap te bevorderen. Het resultaat viel enigszins tegen,
omdat volgens de initiatiefnemer onvoldoende aansluiting is gezocht met andere
projecten en activiteiten in de regio. Het belang van de aansluiting met andere
lokale initiatieven of traditionele instellingen wordt onderstreept door de ervarin-
gen met bedrijfscontactbeurzen in Twente. Een aantal gersoleerd georganiseer-
de beurzen heeft weinig bezoekers opgeleverd. De beurzen georganiseerd door
en in het Bedrijfs Technologisch Centrum Twente leverden daarentegen meer re-
sultaat op.

6.5. Beschrijving van de vijf onderzochte Twentse initiatieven en hun
netwerkrelaties

6.5.1. Inleiding

Het onderzoek beperkte zich tot vijf lokale initiatieven, te weten het Bedrijfs Tech-
nologisch Centrum Twente te Enschede (BTC), de Twentse Ideean Bank voor
meer werkgelegenheid te Hengelo (TIB), het Transferpunt van de Technische
Hogeschool Twente te Enschede fTransferpunt), de projectgroep Nieuwe Banen
Hengelo (NBH) en het Micro Electronica Praktijkcentrum-Almelo (MEPA).
Voor deze vijf lokale initiatieven is gekozen, omdat ze:
1. tezamen geheel Twente bestrijken.

Alleen het MEPA beperkt haar activiteiten tot Almelo. NBH en TIB daaren-
tegen richten zich op geheel Twente, het Transferpunt en het STC zelfs op ge-
bieden buiten Twente.
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2. zijn ge'institutionaliseerd.
Het BTC is ondergebracht in een BV, de TIB en NBH in een stichting. Het
MEPA en het Transferpunt maken onderdeel uit van een bestaande or-
ganisatie: resp. de gemeente Almelo en de Technische Hogeschool Twente.
Alle beschikken echter weI over een eigen staf, hebben zelfstandige huisves-
ting en dragen een permanent karakter. Alleen het MEPA bevond zich nog
in een proefperiode.

3. tezamen het gehele scala aan mogelijke initiatiefnemers hebben.
Het BTC is opgezet door het landelijk opererend bedrijfsleven en de lagere
overheid. De TIB door mensen die op persoonlijke titel meedoen, maar af-
komstig zijn uit het bedrijfsleven, de traditionele instellingen, de overheid en
het onderwijs. Het Transferpunt door de Technische Hogeschool Twente, de
NBH door het lokale bedrijfsleven, de overheid en de vakbeweging en het
MEPA door de overheid, het lokale bedrijfsleven en het verenigingsleven.

4. tezamen een zo breed mogelijke diversiteit aan ondersteuning en regionale
activiteiten vertonen.
Het BTC en het MEPA bieden huisvesting, allerlei diensten en voorzieningen.
Het Transferpunt houdt zich bezig met kennisoverdracht. De TIB en NBH
bieden advies en begeleiding op bedrijfsmatige aspecten.

5. de verschillen in aanpak duidelijk maken.
Het BTC, het MEPA en de NBH proberen de cli6nten zoveel mogelijk intern
te helpen. De TIB en het Transferpunt fungeren meer als makelaar tussen
hulpzoekende enerzijds en hulpbieder anderzijds.

6. tezamen het bedrijfsleven in al zijn vormen en behoeften kunnen bedienen
en de sociaal-economische structuur van Twente kunnen versterken.
Het BTC richt zich vooralsnog primair op hoogwaardig technologische bedrij-
ven in hun eerste groeifase. Het Transferpunt op technologische bedrijven in
alle ontwikkelingsfasen. De NBH op ondernemingen, die problemen hebben
of vanuit een economisch gezien zwakke positiestarten. De TIB richt zich op
alle stuwende ondernemingen en het MEPA op kleine ondernemingen die
met microelektronica te maken krijgen en tevens op werklozen die op basis
van microelektronica produkten een eigen bedrijf willen starten.

6.5.2. Het Bedrijfs Technologisch Centrum Twente te Enschede

Het BTC tracht vanaf begin 1982, via een combinatie van huisvesting met ge-
meenschappelijke diensten en voorzieningen, ondernemingen in een start- of
groeifase optimale overlevings- en ontwikkelingskansen te bieden. Primair be-
staat de doelgroep van het BTC uit ondernemingen met hoogwaardige activitei-
ten in de industriale sfeer en in de zakelijke dienstverlening. Dit blijkt onder meer
uit de gekozen ligging (direct naast de THT), de gevraagde huurprijs (in verhou-
ding tot de kwaliteit is de huurprijs van het BTC zeker niet hoog), maar vooral
uit de samenstelling van het gemeenschappelijke diensten- en voorzieningen-
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en geschikt voor computergebruik. Er is een centrale receptie en een restaurant.
Er zijn meerdere vergaderruimten, spreekkamers en instructielokalen, voorzien
van de benodigde audiovisuele middelen. De ondernemers kunnen gebruik ma-
ken van telefoon-, receptie-, type-, telex-, kopieer- en postverwerkingservice. Bo-
vendien kunnen ze een beroep doen op de kennis en het relatienetwerk van de
aanwezige bedrijfsadviseurs. De staf van het BTC bestaat uit 7 personen.

Het totale netto-verhuurbare vloeroppervlak bedroeg per 1 maart 1985 ca. 4.500
m2, waarvan 3.000 in kantoor- en 1.500 in produktieruimten. De omvang van de
units kan aangepast worden aan de individuele vraag. Hierdoor is het niet moge-
lijk het exacte aantal bedrijven bij volledige bezetting van het gebouw te bepalen.
Geschat wordt dat het BTC maximaal aan 50 bedrijven huisvesting zal kunnen
bieden. Uiteindelijk moeten ca. 300 personen in het BTC een arbeidsplaats vin-
den.

De stichtingskosten bedroegen f Z700.000,-. Er is een premiebedrag ontvangen
van het Ministerie van Economische Zaken via de zogenoemde 'margepot' en
de WIR. Op jaarbasis bedragen de exploitatielasten ca. f 1,6 miljoen. Bij volledi-
ge bezetting kan aan huurpenningen en servicebedragen ca. f 1,2 miljoen geind
worden. Het resterende bedrag moet uit extra diensten, externe adviezen en bij-
zondere projecten verkregen worden. Hoewel het BTC niet geheel kostendek-
kend draait, verwachten de exploitanten binnen afzienbare tijd het break-even-
point te zullen bereiken. De aandeelhouders van het BTC zijn volledig verant-
woordelijk voor eventuele verliezen.

Het BTC is ondergebracht in een besloten vennootschap. De aandelen zijn voor
1/3 in handen van de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) en voor
2/3 van BTC-Nederland (daarin hebben o.a. zitting de Amro-bank, Control Data
Corp. (CDC) en Moret & Limperg). De commissarissen zijn onder andere afkom-
stig van de TIB, de THT en de OOM. De dagelijkse leiding is in handen van een
directeur geassisteerd door 6 stafmedewerkers (stand per 1-3-1985).

De ontwikkeling

Het BTC werd al vanaf het begin gezamenlijk gedragen door overheid en be-
drijfsleven. Het Commissariaat Acquisitie in de Verenigde Staten van het Mini-
sterie van Economische Zaken kwam via CDC met het fenomeen BTC in aanra-
king. CDC had een dergelijk project opgezet in St. Paul. Het bedrijf voelde er weI
voor in Nederland ook een BTC te stichten. Dit project zou dan het eerste moeten
zijn van een reeks in West-Europa.
Een rol bij de keuze van ons land speelde onder andere het feit, dat dan der di-
rect betrokkenen bij het Amerikaanse BTC-project iemand van Nederlandse af-
komst was. Voor de keuze van Twente sprak de aanwezigheid van een Techni-
sche Hogeschool in de regio. Er ontstonden contacten tussen CDC en de OOM,
waarna vanaf eind 1980 de eerste stappen werden gezet voor realisatie van het
BTC·Twente.
Bij de uitwerking van de plannen werd vanaf het begin veel steun ondervonden 241



van de gemeente Enschede en de THT. Deze steun bestond uit het 'meedenken'
maar ook uit het beschikbaar stellen van interne faciliteiten. In een later stadium
heeft de THT geholpen bij het vinden van potentiale kandidaten, zowel binnen
de eigen organisatie - (ex-)studenten en medewerkers - als daarbuiten. De ge-
meente heeft een tijdlang het gebouw gefinancierd en via een huur-koopcontract
aan het BTC beschikbaar gesteld.
Om de financiering van het project rond te krijgen, de nodige know-how over
kleinschalige en technische ondernemingen te verwerven, en verzekerd te zijn
van steun voor ondernemers wanneer het project eenmaal gerealiseerd zou zijn,
werd actief gezocht naar mede-participanten in kringen van het bedrijfsleven.
Van de banken bleek de Amro-bank het meest geTnteresseerd te zijn. Ze was be-
reid kennis en menskracht beschikbaar te stellen en financiale verantwoordelijk-
heid te dragen. Verder kon het accountantskantoor Moret & Limperg worden aan-
getrokken. Naast geld stelde dit kantoor menskracht beschikbaar om het
dienstenpakket van het BTC verder uit te werken en ondernemers te helpen bij
het opzetten van hun (financiale) administratie. Industriale ondernemingen naast
CDC heeft men niet kunnen interesseren. Bij de BTC's die nadien elders zijn ge-
realiseerd lukte dat weI. Omdat de begroting uitging van een bijdrage van een
tweede onderneming ontstond in het BTC-Twente een eerste financieel 'gat'. Ook
al omdat de Rijksoverheid niet bereid bleek het ontstane tekort aan te vullen.

Voor CDC betekende een Europees BTC een mogelijkheid tot vergroting van de
naambekendheid, het verstevigen van contacten met bestaande relaties en het
verkrijgen van meer marktkennis over kleinschalige (Europese) bedrijven. Voor
de OOM en de gemeente Enschede ging het vooral om regionale structuurver-
betering en het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen. De Amro-bank wilde via
het project ervaring opdoen met startende ondernemers. Verder wilde men de
contacten met de wereld van het Midden- en Kleinbedrijf en aanverwante organi-
saties verstevigen. Ten slotte hoopte men door deelname publiciteit te verkrij-
gen. Identieke motieven als bij de Amro-bank lagen ten grondslag aan de deel-
name van het accountantskantoor Moret & Limperg. De THT verwachtte dat het
BTC een gunstige invloed zou hebben op haar eigen functioneren, zoals het ver-
sterken en uitbouwen van de contacten met het bedrijfsleven, grotere betrokken-
heid van deze academische instelling bij de regio en het beschikken over een
aantrekkelijk huisvestings- en begeleidingsalternatief voor afgestudeerden in de
buurt van de THI Om deze effecten te kunnen optimaliseren pleitte de THT voor
vestiging van het BTC in haar nabijheid. Omdat hier nog veel terrein braak lag,
hoopte ze dat het BTC het begin zou kunnen zijn van een Science-Parkachtige
ontwikkeling, analoog aan de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en Groot-
BrittanniO. De gemeente Enschede rekende op nieuwe arbeidsplaatsen en ver-
betering van het psychologisch-economisch klimaat.

Het netwerk van het BTC

Behalve met de OOM, CDC, Moret & Limperg, de Amro-bank en de THT onder-
houdt het ETC intensieve relaties met het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw-
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dochterinstelling van het VNO. Op deze organisaties kan het BTC niet alleen een
beroep doen voor ondersteuning van ondernemers, maar ook voor de werving
van nieuwe huurders en de ontwikkeling van nieuwe en aanvullende projecten.
Voor verdere ondersteuning en doorverwijzing van ondernemers heeft het BTC
regelmatig contacten met grole ondernemingen en instellingen in de regio, zoals
Philips, Hollandse Signaalapparaten, de Rijksnijverheidsdienst (RND) en TNO.
Met het Regionale Dienstverleningscentrum Kleinbedrijf (RDK) en de Consulen-
ten voor Handel, Ambachten en Diensten zijn er nauwelijks relaties, omdat het
BTC zich op een andere doelgroep richt.
Met de THT en de TIB zijn afspraken gemaakt over het marktsegment bij onder-
nemersadvisering. De THT heeft toegezegd de advisering te zullen beperken tot
aspirant-ondernemers van de eigen instelling: (ex-)studenten en medewerkers.
De TIB houdt zich met de opvang van starters en bestaande bedrijven in het al-
gemeen bezig en voor het BTC bestaat de doelgroep uit 'doorstarters' in de high-
tech sfeer.

Behalve van een extern relatienetwerk is er bij het BTC ook sprake van een intern
netwerk. Hieronder moeten de onderlinge relaties tussen de gevestigde bedrij-
ven en instellingen worden verstaan. Uit een onderzoek gehouden in Nederland-
se bedrijvencentra blijkt, dat er in het BTC sprake is van onderlinge leveranties
en ondersteuning, uitwisseling van informatie, en zelfs van samenwerking bij het
ontwikkelen van nieuwe produkten en diensten. WeI toont het onderzoek aan dat
deze onderlinge relaties minder sterk zijn dan in gelijksoortige centra elders in
het land.' Als oorzaken worden genoemd: de sterke homogeniteit van de doel-
groep en een geringe additionele waarde van de activiteiten. Volgens de BTC-
leiding is dit in de loop van 1984 verbeterd, doordat het aantal bedrijven sterk
is toegenomen (van 27 begin 1984 tot 44 begin februari 1985) en de gevestigde
bedrijven zich verder hebben ontwikkeld.

Een instelling die nauwe relaties onderhoudt met andere ondernemingen in het
BTC is het Centrum voor de Micro Electronica-Twente (CME). Het CME dat het
Midden- en Kleinbedrijf moet adviseren en ondersteunen bij de invoering en toe-
passing van micro-elektronica in produkten, produktieprocessen en dienstverle-
ning, maakt deel uit van de Landelijke Stichting Centra voor Micro-Electronica.
Vanuit de THT is sterk aangedrongen op een nevenvestiging in Enschede naast
die in Demen Eindhoven. Toen dit besluit eenmaal was genomen, pleitte de THT
voor vestiging van dit steunpunt in het BTC. Motieven waren onder meer de mo-
gelijkheid om snel van start te kunnen gaan en het heersende bedrijfsklimaat,
dat een efficiante en stapsgewijze groei mogelijk zou maken.
In het BTC houdt het CME zich bezig met het geven van cursussen en met indivi-
duele advisering. Hiervan maken ook ondernemers in het BTC gebruik. Voor de
uitvoering van de werkzaamheden onderhoudt het CME relaties met de THI de
0OM en de Kamer van Koophandel (KvK). Deze instanties zijn eveneens verte-
genwoordigd in het bestuur van het CME-Twente. Ondernemingen in het BTC
worden door het CME regelmatig ingeschakeld bij opdrachten die voortvloeien
uit zijn werkzaamheden.
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De bereikte resultaten

Per 1 maart 1985 waren er in het BTC 44 bedrijven en instellingen gevestigd. Met
dit aantal was nagenoeg het gehele gebouw bezet: slechts 400 m2 was nog voor
verhuur beschikbaar. WeI verwachtte men dat binnen afzienbare tijd weer vele
honderden vierkante meters vrij zouden komen, omdat een aantal grotere huur-
ders het BTC zou verlaten.
Nog steeds geeft het BTC adviezen aan ondernemers van buiten het centrum.
Jaarlijks melden zich ca. 100 personen, van wie 80% door het BTC zelf kan wor-
den geholpen; de overigen worden doorverwezen.

Uit een intern onderzoek van het BTC, gehouden begin 198410, bleek dat 86%
van de gevestigde ondernemers afkomstig was uit Twente. 70% had een acade-
mische opleiding gevolgd, van wie de meesten aan een technische hogeschool.
Het merendeel van de ondernemers had enige bedrijfservaring: 56% meer dan
twee jaar en 26% twee jaar of minder. Slechts 18% had voorheen geen bedrijfs-
ervaring opgedaan. De aard van de bedrijfsactiviteiten zag er volgens dit onder-
zoek als volgt uit: 40% van de ondernemingen hield zich bezig met micro-
elektronica, 15% met energievoorziening, 10% met medische technieken, 25%
met advisering en 10% met diverse andere soorten activiteiten.
Niet alleen jonge ondernemingen voelen zich aangetrokken tot het BTC maar
ook reeds gevestigde. In het BTC is een aantal nevenvestigingen en spin-offs van
grote bedrijven gevestigd. Zo zijn er dochterondernemingen van Philips, MAI, en
TOlem6canique Binnen afzienbare tijd verwacht men de vestiging van een doch-
terbedrijf van Hollandse Signaalapparaten. Een belangrijk motief voor vestiging
is, aldus de eerder genoemde bedrijvencentrastudie, het gebruik kunnen maken
van de interne en externe relatienetwerken. 11  Uit het onderzoek blijkt ook,  dat
deze ondernemingen menen dat vestiging in het BTC aanzienlijk heeft bijgedra-
gen tot groei van het bedrijf.

6.5.3.  De Stichting Twentse Ideean Bank voor meer werkgelegenheid te
Hengelo

De TIB heeft statutair als doel een bijdrage leveren aan de bevordering van de
werkgelegenheid in Twente. Dit moet op twee manieren geschieden. Ten eerste
door het initieren, coardineren en ondersteunen van projecten die de bedrijvig-
heid moeten stimuleren. Ten tweede door het adviseren en begeleiden van on-
dernemers met acute problemen die verband houden met overleving, expansie
of start. In beide gevallen beperkt de TIB zich echter weI tot die activiteiten die
aantoonbaar iets 'toevoegen' aan het bestaande. Men wil zich niet begeven op
het werkterrein van andere ondersteuningsinstellingen.
Voor de advisering en begeleiding van ondernemers met problemen wordt ge-
werkt met een 'deskundigenpool'. Momenteel omvat de pool 55 personen, werk-
zaam bij de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Zo zitten er in de pool
accountants, advocaten, deskundigen op het gebied van wetgeving, financiale
deskundigen, organisatie-adviseurs, notarissen, algemene bedrijfsdeskundigen
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TIB voorgelicht over de mogelijkheden van andere instanties en zoveel mogelijk
doorverwezen. Biedt dit weinig soelaas of stelt de client meer prijs op een TIB-
advies of -begeleiding, dan kan de directeur van de TIB afhankelijk van de aard
van de problematiek uit de deskundigenpool een team formeren dat belangeloos
hulp gaat verlenen. In de praktijk is gebleken dat de doelgroep vooral general-
managementsupport nodig heeft. Dit betekent dat ervaren managers de betrok-
ken bedrijven gaan adviseren en begeleiden. De TIB werkt branchegericht, zo-
dat de activiteiten worden afgestemd op het niveau van het betrokken bedrijf. Er
zijn 5 specialistengroepen: algemeen management; juridische zaken; financiale
zaken; organisatie, voorlichting en personeelszaken; techniek, architectuur en
ruimtelijke ordening.

De staf van het TIB bestaat uit een directeur, een assistent en een secretaresse.
Omdat iedereen het werk belangeloos verricht, gebruik wordt gemaakt van
WVM-krachten en teruggevallen kan worden op de faciliteiten van de 'sponsors',
zijn de jaarlijkse exploitatielasten laag. Het huidige budget bedraagt f 30.000,-
per jaar.

De TIB bestaat uit een kring van certificaathouders, een adviesraad en een be-
stuur. Certificaathouder is iedereen die bereid is een of meer certificaten A f 100,-
te kopen. De adviesraad bestaat uit inwoners van Twente die op persoonlijke titel
zijn aangetrokken. Het bestuur wordt benoemd door de adviesraad. De certifi-
caathouders worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor een algemene vergade-
ring, waarop het bestuur zijn beleid, begroting, jaarverslag en financiale positie
uiteenzet.

De ontwikkeling

Het voortouw tot oprichting van de TIB werd genomen door de voorzitter van het
toenmalig gewest Twente, die hierin een hulpmiddel zag om tot structuurverbete-
ring in Twente te komen. Dit zou moeten worden bereikt door de latente krachten
in de regio beter le benutten. De TIB zou daarom gebruik moeten maken van
personen uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs die bereid zouden
zijn op persoonlijke titel, tijd, kennis en middelen beschikbaar te stellen voor het
scheppen en behouden van arbeidsplaatsen in Twente.
Gekozen werd voor een open organisatievorm, waarin ieder een op eigen 'kun-
nen' afgestemde inbreng zou willen en kunnen leveren zonder belemmerd te
worden door institutionele belangen. Om een zo breed mogelijk draagvlak te
creOren met een zo groot mogelijk bereik, werden als eerste bestuursleden de
voorzitter van de KvK voor Twente en Salland en de rector magnificus van de
THT aangetrokken. De pogingen om ook iemand uit vakbondskringen aan te
trekken mislukten, omdat men daar niets voelde voor deelname op persoonlijke
titel.

Gestart werd als organisatie van vrijwilligers die zich op afroep zouden willen in-
zetten voor de TIB. Men ging uit van een persoonlijke tijdsbesteding van 4 uur
per maand. De TIB werd gehuisvest in het gebouw van de KvK in Hengelo. 245



Aanvankelijk waren de mogelijkheden van de TIB beperkt, doordat een centrale
figuur voor de algehele co8rdinatie ontbrak. Hierin kwam verandering met de
aanstelling van een directeur.
Deze directeur maakte een nieuw actieprogramma en splitste de deskundigen-
pool op in specialistengroepen. In dat kader werden ook de doelgroepen nader
gedefinieerd. Het midden- en kleinbedrijf werd daartoe onderverdeeld in twee
categorieOn traditionele bedrijven en technologisch hoogwaardige bedrijven.
Deze laatste categorie werd als primaire doelgroep beschouwd. Men signaleer-
de, dat deze bedrijven over ruime technische kennis beschikten. Het schortte
echter aan het managementniveau en het benodigde bedrijfskapitaal. De TIB
zou deze lacunes moeten aanvullen door individuele advisering, begeleiding en
kapitaalverschaffing via een eigen particuliere participatiemaatschappij die
nauw zou moeten samenwerken met de OOM.
Later werd overwogen de TIB tezamen met een aantal van haar activiteiten orga-
nisatorisch te koppelen aan de KvK. Dit zou volgens haar de effectiviteit van de
werkzaamheden bevorderen en bovendien leiden tot sterkere profilering van de
TIB als organisatie voor en door het bedrijfsleven.

Het netwerk van de TIB

De TIB opereert vanuit twee netwerken: een netwerk bestaande uit organisaties
en een netwerk bestaande uit personen die op persoonlijke titel ondersteuning
bieden.

Het organisatie-netwerk is voor de TIB van belang voor doorverwijzing over en
weer van hulpzoekenden. Dit gebeurt het meest met de KvK, het VNO ('Word
je eigen Werkgever'), de RDK, de economische dienst van de gemeente Henge-
ben de THI Contacten worden ook onderhouden met de NBH. Een gunstige
omstandigheid is, dat de TIB tezamen met de KvK, het VNO en het RDK in dan
gebouw gehuisvest is en zich in de onmiddellijke nabijheid de burelen van de
economische dienst van de gemeente Hengelo en van de NBH bevinden. Deze
ruimtelijke concentratie werkt stimulerend op de kwaliteit en kwantiteit van de
onderlinge relaties. De THT is nog steeds op bestuurlijk niveau vertegenwoor-
digd in de TIB.
Het organisatie-netwerk speelt ook een rol bij het opzetten van nieuwe projecten.
Hiertoe onderhoudt de TIB contacten met de KvK, de THI het BTC, het CME,
het RDK en de RND.

Voor de eigen advisering en begeleiding van ondernemers valt de TIB terug op
het personen-netwerk. Een groot aantal mensen maakt hiervan deel uit. Ze zijn
afkomstig van grote ondernemingen, banken, kleine ondernemingen, de THT en
diverse andere organisaties in Twente. Deze groep breidt zich nog steeds uit.
Omdat de meeste mensen in die organisaties nog een functie bekleden, kan
vaak een beroep worden gedaan op de daar aanwezige faciliteiten, middelen en
relaties. Ook bij het functioneren van het personen-netwerk is geen sprake van
aanrichtingsverkeer. De deelnemers of hun organisaties maken veelvuldig ge-

246 bruik van de diensten van de TIB. Vooral banken en accountantskantoren scha-



kelen de TIB regelmatig in voor problemen bij hun zakelijke relaties. Het
personen-netwerk van de TIB dient dan ook wederzijdse belangen. Om een goe-
de afstemming in het personen-netwerk te krijgen, is door de TIB een aantal
coOrdinatoren aangesteld: centrale figuren in Twente, die bekend zijn met de re-
gio en over veel relaties beschikken. Ten slotte gebruikt de TIB het personen-
netwerk weI eens om ondersteuning te krijgen voor bedrijfsstimuleringsprojecten
die geheel zelfstandig of met andere organisaties worden opgezet.

Bereikte resultaten

In het begin werd de TIB nogal eens aangezien voor een uitvindersbureau. Deze
mensen werden direct doorverwezen naar het uitvinderscentrum ID/NL te Rot-
terdam. Toen de TIB in Twente een bekend begrip werd, kwam dit soort aanmel-
dingen nog maar sporadisch voor.
In die begintijd kwamen eveneens vrij veel routinematige vragen binnen van tra-
ditionele starters (30 per maand). Ook dit soort vragen is afgenomen. Later wa-
ren het er nog gemiddeld vijf per maand. De traditionele starters worden in het
algemeen doorverwezen naar het RDK of 'Word je eigen Werkgever' voor zover
het advies betreft, en naar de NBH wanneer het gaat om intensieve begeleiding,
bijvoorbeeld het opstellen van een ondernemingsplan.
De beschikbare tijd van de stafmedewerkers wordt voornamelijk besteed aan het
coordineren, opzetten en ondersteunen van stimuleringsprojecten. Voor een
deel zijn die projecten gebaseerd op landelijke regelingen. De TIB is onder ande-
re betrokken bij de particuliere participatiemaatschappij 'Ondernemend Twente',
een WVM-project voor werkloze academici, een project voor academici die on-
dernemer willen worden, bouwhof 'De Citadel', en een tweetal exportbevorde-
ringsprojecten voor Twentse ondernemingen.

12

Ten slotte heeft de TIB sedert de reorganisatie ongeveer 50 ondernemingen in
de high-tech sector via de deskundigenpools kunnen helpen. Met 29 bedrijven
is een langdurige advies- en begeleidingsrelatie opgebouwd. Niet alleen starters
maar ook bestaande bedrijven kloppen bij de TIB om hulp aan. Tot deze laatste

categorie behoren niet in de laatste plaats ondernemingen die een herstructure-
ringsproces doormaken.

Illustratief voor hetgeen de TIB kan betekenen, is de relatie met het textielbedrijf
Blydenstein-Willink te Enschede. Aan het eind van de jaren zestig verschafte dit
bedrijf nog werkgelegenheid aan ca. 2.500 personen. De teruggang van de tex-
tielindustrie leidde, evenals elders in Nederland, tot sterke sanering van het per-
soneelsbestand. Op dit moment heeft Blydenstein-Willink 250 mensen in dienst,
van wie 55 in de Verenigde Staten. Door de moderne en efficiante bedrijfsvoe-
ring is het bedrijf erin geslaagd weer winstgevend te worden. Dit komt ook tot
uitdrukking in de wens van het bedrijf een sterk marktgericht beleid te gaan voe-
ren en te zoeken naar nieuwe methoden om de produktiecapaciteit te optimalise-
ren. De directie stond voor de taak deze wens in de praktijk te vertalen. Contac-
ten buiten de regio Twente leverden echter niet het gewenste resultaat op. Via
een krantebericht kwam men bij de TIB terecht. De TIB legde vervolgens via
haar netwerk contact met bedrijven die de gewenste apparatuur zouden kunnen 247



leveren. Die contacten hebben geleid tot het verstrekken van opdrachten op con-
tractbasis. Van de drie betrokken bedrijven waren er twee gehuisvest in het BTC.
Daarnaast is een opdracht verstrekt aan een innovatie-adviesbureau, eveneens
in het BTC gevestigd, voor het opzetten van een 'projectmanagement-system'

6.5.4. Het Transferpunt van de Technische Hogeschool Twente te Enschede

Het Transferpunt aan de THT maakt deel uit van een landelijk transfersysteem,
zoals dat in 1979 door de centrale overheid in de Innovatienota is bepleit en in
de jaren daarna opgezet.
Het doel van een Transferpunt is als intermediair te fungeren tussen de beschik-
bare kennis en deskundigheid van publiekrechtelijke onderzoeks- en ontwikke-
lingsinstellingen en de behoeften bij het particuliere bedrijfsleven. Het zwaarte-
punt ligt daarbij op kleine en middelgrote ondernemingen.
Het Transferpunt, dat aan de THT functioneert bemiddelt vooral op technolo-
gisch gebied. In zijn bemiddelende rol betrekt het behalve onderzoeks- en ont-
wikkelingsinstellingen ook kennis en deskundigheid van het regionale bedrijfsle-
ven. Het houdt zich niet alleen met bemiddeling bezig. Een belangrijke activiteit
van het Transferpunt is het opzetten en ondersteunen van projecten ter stimule-
ring van de regionale economie in Twente.

Het Transferpunt heeft 3,5 full-time arbeidsplaatsen. Daarnaast is 65n plaats ge-
creaerd voor de uitvoering van bijzondere projecten. De personeelslasten wor-
den voor 3 arbeidsplaatsen gedragen door het Ministerie van Economische Za-
ken. De THT draagt in de kosten van 1,5 arbeidsplaats bij. Verder beschikt het
Transferpunt nog over een jaarlijks budget van f 50.000,- voor additionele uitga-
ven. Organisatorisch valt het Transferpunt rechtstreeks onder het College van
Bestuur van de TH-Twente.

De ontwikkeling

De geschiedenis van het Transferpunt aan de THT gaat verder terug dan het ver-
schijnen van de /nnovatienota. In feite heeft het Transferpunt van de THT zelfs
model gestaan voor het bepleite systeem. In 1976 werd het Transferpunt opge-
richt als Contactbureau voor de Industrie. Doel was de kennisoverdracht van de
hogeschool naar de samenleving te bundelen en te bevorderen: een direct uit-
vloeisel van de behoefte de vergaarde kennis in de praktijk te brengen en een
bijdrage te leveren aan het industri6le herstructureringsproces. Het ontstaan
werd bevorderd door de intensieve relaties die al bestonden tussen het be-
drijfsleven en bepaalde TH-medewerkers. Grote promotor achter de ontwikkeling
van het Contactbureau was het College van Bestuur. Men kan daarom het Trans-
ferpunt van de THT beschouwen als een echt lokaal initiatief.
Aanvankelijk werkte men met aan contactpersoon op het Contactbureau. Na het
verschijnen van de Innovatienota en de omdoping lot 'Transferpunt', waardoor
men ruimere financiale armslag kreeg, nam het personeelsbestand toe tot de
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De laatste jaren is het werk van het Transferpunt uitgebreid met projectmatige
activiteiten. Dit komt lot uiting in de vele lokale initiatieven waarbij het Transfer-
punt is betrokken. Enerzijds is dit een gevolg van het feit dat het Transferpunt
de kinderschoenen is ontgroeid en meer oog·heeft gekregen voor de mogelijkhe-
den en potenties binnen de THT. Anderzijds van het toenemende beroep dat lo-
kale organisaties doen op de THI

Door verbreding van het werkterrein maar ook door toename van het aantal ad
hoc-vragen zijn de grootste problemen thans het capaciteitstekort binnen de
THT en de beperkingen om als algemene onderwijsinstelling zich bezig te hou-
den met regionale knelpunten.

Het netwerk van het Transferpunt

Het belangrijkste netwerk van het Transferpunt wordt gevormd door de afdelin-
gen en werkplaatsen bij de THT. Op de hier aanwezige kennis wordt door het
bedrijfsleven veelvuldig een beroep gedaan. Aan de hogeschool houdt men zich
bezig met technische natuurkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, infor-
matica, bedrijfskunde, bestuurskunde, toegepaste ohderwijskunde en maat-
schappijkunde.
Door het eerder gesignaleerde capaciteitstekort heeft het Transferpunt dit net-
werk uitgebreid met e»THT-ers die elders in de regio een eigen bedrijf zijn be-
gonnen of zouden willen beginnen. De voordelen hiervan zijn de korte afstand
die intensieve persoonlijke contacten mogelijk maakt en de bekendheid van
deze ondernemers met de infrastructuur en de aanpak van de THT, zodat er min-
der kans op problemen ontstaat over definiering en oplossing van vragen. Re-
cent onderzoek heeft aangetoond dat er in 1984 82 bedrijven in Twente beston-
den waarvan ten minste 66n van de oprichters afkomstig was van de THI hetzij
als medewerker, student of afgestudeerde. 13 Dit netwerk breidt zich nog steeds
sterk uit. In 1983 ging het om 20 doorgespeelde vragen, in 1984 om 43. Beant-
woording van deze vragen in de vorm van een betaalde opdracht vormde voor
een aantal bedrijven zelfs de startbasis.

Naast deze netwerken kan het Transferpunt ook vragen doorverwijzen naar
transferpunten van andere hogescholen en universiteiten. In de praktijk wordt dit
weinig gedaan. De afstand speelt daarbij een rol, maar ook de geringe betekenis
van de meeste academische instellingen voor het midden- en kleinbedrijf. In
1984 werden slechts 26 vragen voor behandeling doorgestuurd naar andere
transferpunten (4% van het totale aantal binnengekomen vragen). Ook het aan-
taI vragen dat via andere transferpunten bij de THT terecht kwam bleef beperkt
(5-10% van het totaal).
Omdat de transferpunten specifiek zijn bedoeld als trouble-shooter worden veel
vragen doorgestuurd naar regionale organisaties en bedrijven. In 1984 gingen
165 vragen (25% van het totaal) hier naar toe. Het bedrijfsleven kreeg 17 vragen
te behandelen, het CME 16, TNO 14, de RND 16 en de TIB 5. Naar de KvK, NBH,
'Word je eigen Werkgever' en dergelijke werden tezamen 25 vragen door-
gestuurd. Vooral vragen van kleinere bedrijven komen terecht bij instellingen als 249



de RND en het CME, omdat deze beter geaquipeerd zijn om de vaak nog on-
gestructureerde en slecht gedefinieerde vragen te beantwoorden. Het is dan
noodzakelijk dat eerst praktijkmensen ernaar kijken. Voor dergelijke bedrijven
heeft de RND zelfs gratis adviesuren beschikbaar. Wanneer de vragen zijn be-
werkt komt een deel weer bij het Transferpunt terug voor verdere behandeling.
Het aantal vragen dat via de regionale organisaties binnenkomt is relatief klein.
Ca. 7% van het totaal dat binnenkomt is afkomstig van de RND, de OOM, de TIB
en de KvK. Dit geringe aantal komt voornamelijk door de grote bekendheid van
het Transferpunt bij de doelgroep, die daardoor uit eigener beweging de weg
naar het Transferpunt weI weet te vinden, en het feit dat de regionale organisa-
ties ook zelf in staat zijn vele technische vragen te beantwoorden.
Banken en accountantskantoren zijn niet in het netwerk van het Transferpunt op-
genomen. WeI komt het regelmatig voor dat banken aankloppen en vragen of
aan een commercieel interessant project gewerkt wordt waarvoor financiering
noodzakelijk is. Om aan dergelijke verzoeken te voldoen is het Transferpunt op
instigatie van de OOM in 1984 gestart met hel 'Nederlands Ondernemings Fo-
rum'.
Regionale organisaties worden ook betrokken bij nieuwe projecten van het
Transferpunt. Bij meerdere projecten is zelfs sprake van intensieve samenwer-
king. Dit heeft een aantal oorzaken. Meer dan 50% van de afstudeeropdrachten
vindt plaats in de industrie. Ca. 80% van de afgestudeerde ingenieurs komt in
deze bedrijfstak terecht. Verder brengt de hoge werkloosheid met zich mee dat
vele afgestudeerden zelf een bedrijf willen starten.

De bereikte resultaten

Het aantal vragen dat bij het Transferpunt binnenkomt groeit nog steeds. In 1982
waren het er ongeveer 500, in 1983 550, en in 1984 is het aantal toegenomen
tot 650. Het merendeel komt uit de regio zelf. Absoluut neemt het aantal vragen
uit Twente nog steeds toe. Percentueel blijft het echter gelijk. Uit de invloedssfeer
van de THI d.w.z. Noordoost Nederland, komt nog steeds 2/3 van het totale aan-
taI vragen binnen. Een sterke groei - zeker percentueel - laat West Nederland
zien. (tabel 6.5)14

Een belangrijk deel van de activiteiten van het Transferpunt mondt uit in
'contract-research'.  Ruim  20%  van het totale wetenschappelijk onderzoek  aan
de THT wordt verricht op basis van opdrachten van het bedrijfsleven of van in-
stellingen. Daarnaast wordt in de vorm van afstudeeropdrachten steeds meer
onderzoek voor het bedrijfsleven en instellingen verricht. Het Transferpunt ver-
vult in beide gevallen een intermediaire functie.
Veel tijd wordt besteed aan het opzetten en uitvoeren van projecten. Een voor-
beeld hiervan is het eerder genoemde Nederlands Ondernemings Forum. De
initiatieven waarbij het Transferpunt betrokken is, komen in het volgende hoofd-
stuk aan de orde.
Ten slotte doet het Transferpunt mee met initiatieven van anderen. Dit is een ge-
volg van het belang dat de THT hecht aan het leveren van een bijdrage aan de
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Het Transferpunt geeft aan een aantal lokale initiatieven in Twente organisatori-
sche ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn het BTC, de TIB en projecten van
het CME. Met de provinciale besturen van Gelderland, Drenthe, Groningen en
Friesland wordt bekeken in hoeverre het Transferpunt ook daar bij projecten be-
trokken kan worden.

Tabel 6.5: Aantal binnengekomen vragen bij het Transferpunt van de Technische
Hogeschool Twente in 1983 en 1984 naar regio.

Gebied 1983 1984

Twente 165 (30%) 200 (30%)
Gelderland, Overijssel (excl. Twente) 176  (32 %) 157 (24%)
Groningen, Friesland en Drente 60  (11 %) 66 (10%)
Noord-, Zuid-Holland en Utrecht 105  (19 %) 169 (26%)
Limburg, Noord-Brabant, Zeeland 33  (    6 %) 49 ( 7%)
Buitenland 11 ( 2%) 18 ( 3%)

Bron: Transferpunt THT, Jaarverslag 1984, Enschede,  1985, p. 3.

De OOM maakt gebruik van de diensten van het Transferpunt om elders bedrij-
ven te werven. Tezamen met het gemeentebestuur van Enschede heeft men zo
het CME weten aan te trekken. Met de OOM en het provinciale bestuur van Over-
ijssel wordt getracht buitenlandse ondernemingen te werven, die belang hech-
ten aan de aanwezigheid van een publiek toegankelijk kenniscentrum. De eerste
resultaten van deze gezamenlijke acties zijn al zichtbaar. Twee Noorse high4ech
ondernemingen hebben zich gevestigd in Twente, met drie andere wordt nog on-
derhandeld. De relaties die de THT reeds vele jaren onderhoudt met Noorse in-
stellingen zijn hierbij van groot belang.

6.5.5. De projectgroep Nieuwe Banen Hengelo

Op 1 oktober 1983 is de projectgroep 'Nieuwe Banen Hengelo' van start gegaan.
Voornaamste doelstelling is het scheppen van minimaal 150 arbeidsplaatsen in
de marktsector binnen een periode van 2 jaar. De belangrijkste doelgroep be-
staat uit starters. Ze worden gratis geadviseerd en begeleid bij het samenstellen
van een ondernemingsplan, het zoeken van een financier, en het opstarten van
het bedrijf.
De hulpverlening wordt uitgevoerd door een projectgroep bestaande uit drie per-
sonen, met ieder een specialisme: sociaal-organisatorisch, financieel-econo-
misch of technisch-commercieel. De eerste opvang gebeurt steeds door 2 pro-
jectgroepleden. Is dit onvoldoende dan kan het derde lid worden ingeschakeld
of een beroep worden gedaan op externe adviseurs. 251



De NBH is ondergebracht in een stichting. Daarin hebben zitting vertegenwoor-
digers van de gemeente Hengelo, de provincie Overijssel, de FNV en het Holec-
concern. Bovendien is er nog een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers
van deze organisaties.

Door Holec wordt gedurende twee jaar het salaris voor twee projectgroepleden
plus f 100.000,- betaald. De gemeente Hengelo betaalt het salaris van San ar-
beidskracht van 20 uur per week en stelt kantoorruimte en inventaris beschik-
baar. De provincie Overijssel heeft een bedrag van f 50.000,- aangeboden, te be-
talen op declaratiebasis. De FNV beperkt haar bildrage tot het leveren van
know-how en het inschakelen van haar relaties en invloed wanneer dat voor het
project noodzakelijk mocht zijn

De ontwikkeling

De NBH is ontstaan op initiatief van de FNV analoog aan een soortgelijk Holec-
project in Nijmegen. De districtbestuurder van de FNV in Twente benaderde Ho-
lec in 1983 na de grootschalige ontslagronde bij de Hengelose vestiging. Dit
massa-ontslag betekende een sterke aantasting van het sociale imago van Ho-
lec. Met het geld uit het al bestaande Mobiliteitsfonds van het bedrijf kon de start
worden gefinancierd. De deelname van de FNV, de provincie en de gemeente
Hengelo verbreedde het draagvlak. Gestart werd als proefproject. Tijdens een
evaluatie in 1985 bleek de NBH aan de doelstelling van de initiatiefnemers te
beantwoorden.

Het netwerk van de NBH

Om de hulp aan de cliOnt te kunnen optimaliseren heeft de NBH contact gelegd
met een internationaal accountantskantoor, de vier grote handelsbanken, een
notariskantoor, de GSD's in Hengelo en Enschede, het GAB in Hengelo, de KvK,
het RDK, het Bureau Bedrijfscontacten van de gemeente Hengelo, het Instituut
voor Raadslieden, de TIB, de THT, de OOM, het Bureau Bedrijfvoorlichting van
de provincie Overijssel en het BTC.
Voor een deel krijgt de NBH ook van deze organisaties hulpzoekers door-
gestuurd. De belangrijkste 'leveranciers' zijn de GSD in Enschede (17% van alle
contacten), de GAB in Hengelo (14%), de gemeente Hengelo (10%) en de GSD
in Hengelo (7%).

De NBH tracht zoveel mogelijk de eerste opvang en verdere ondersteuning zelf
te verzorgen. Het aantal doorverwijzingen is daarom beperkt. Wanneer duidelijk-
heid is verkregen over de haalbaarheid van een plan, de te overwinnen proble-
men en tezamen met de cliant is besloten wat er moet gebeuren, kunnen per
facet deskundigen van buiten worden ingeschakeld. Voor dit deel van het bege-
leidingstraject heeft de NBH met name het relatienetwerk opgebouwd. Voor het
eerste deel verwacht men zelf voldoende kennis en deskundigheid in huis te
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Het traditionele ondersteuningsapparaat, zoals KvK en RDK, stond aanvankelijk
gereserveerd tegenover het NBH-project. Men vond dat de bestaande regionale
organisaties al voldoende in de vraag voorzagen. De laatste tijd is dit aan het
veranderen. Men constateert dat de NBH toch een specifiek marktsegment be-
dient. Aan de veranderende houding heeft vooral de TIB bijgedragen. Deze in-
stelling met goede relaties naar alle zijden heeft sterk aangedrongen op samen-
werking tussen de NBH en de andere ondersteuningsinstellingen. De eerste
contacten tussen de TIB en de NBH kwamen tot stand tijdens het informele ge-
deelte van een Consultatie van de Europese Gemeenschappen over lokale
werkgelegenheidsinitiatieven in Nederland, gehouden in Flevoland in november
1984. Een ondersteuning van de hier en daar geponeerde stelling dat een over-
legplatform voor traditionele en nieuwe ondersteuningsinstellingen gewenst is.

De bereikte resultaten

Sedert de start van het project in oktober 1983 tot aan januari 1985 hebben zich
180 personen bij de NBH aangemeld voor advies en begeleiding.15 In 8 geval-
len ging het om bestaande ondernemers. De overige behoorden tot de categorie
potentidle starters, van wie 10% vrouwen. Tot 1 januari 1985 zijn uit deze contac-
ten 31 nieuwe bedrijven voortgekomen: 18% van het totale aantal eerste contac-
ten. Van deze 31 bedrijven waren 5 in handen van vrouwen: 16% van het totale
aantal nieuwe bedrijven. Tezamen zorgden deze 31 bedrijven voor 60 nieuwe ar-
beidsplaatsen. Bij de bestaande bedrijven ging het om het behoud van 14 ar-
beidsplaatsen. Hiermee heeft de NBH de helft van de doelstelling, te weten het
scheppen of behouden van 150 arbeidsplaatsen, weten te realiseren. De gemid-
delde tijd die moet worden besteed aan de ondersteuning van een bedrijf be-
draagt 3 maanden.

Uit de achtergronden van de hulpvragers en de aard van hun activiteiten blijkt
dat de doelgroep van de NBH verschilt met die van het BTC, de TIB of het Trans-
ferpunt. Het gaat vooral om traditionele bedrijfsactiviteiten van personen in een
economisch gezien zwakke situatie. 53 (86%) van de starters had een uitkering.
Van degenen die weI een baan hadden, werden nog eens 3 op korte termijn met
werkloosheid bedreigd.

De activiteiten van de starters bestonden voor 29% uit detailhandel, voor 6% uit
horeca-activiteiten, voor 32% uit groothandel, voor 16% uit dienstverlening en
eveneens voor 16% uit nijverheid. Uit de beschrijving van de afzonderlijke activi-
teiten die op de been zijn geholpen, blijkt dat de bedrijven in het algemeen niet
technologisch georianteerd zijn

De NBH onderkent in haar jaarverslag dat velen ook weI zonder haar hulp
gestart zouden zijn. Toch heeft de NBH blijkens het verslag ook voor hen iets
kunnen betekenen. Zo heeft men velen weten te helpen bij het overwinnen van
bepaalde problemen of het nemen van een beslissing. Bij 12 van de 31 starters
beperkte de steun zich uitsluitend tot het geven van een advies, De overigen
heeft men begeleid op weg naar het ondernemerschap. 253



6.5.6. Het Micro-Electronica Praktijkcentrum te Almelo

Het MEPA wil via het bieden van faciliteiten en cursussen op het gebied van de
micro-elektronica twee doelen bereiken: amateurs helpen bij hun hobby, en de
economische structuur van Almelo versterken. Het project is operationeel sinds
eind 1984.
De voornaamste doelgroep bestaat uit werklozen die zich aangetrokken voelen
tot praktische toepassing van de micro-elektronica. Gehoopt wordt dat via het
MEPA nieuwe produkten en bedrijven zullen ontstaan. Men verwacht niet dat
zich veel werklozen tot het project aangetrokken zullen voelen, maar weI dat de-
genen die er gebruik van maken op het idee zullen komen een commercieel inte-
ressant produkt te ontwikkelen dat door hen zelf of door anderen geproduceerd
kan worden. Behalve op werklozen richt men zich nog op het bestaande midden-
en kleinbedrijf voor zover dat meer wil weten over de toepassingsmogelijkheden
van micro-elektronica.
Het MEPA stelt in de eerste plaats werkruimte en apparatuur beschikbaar. Ver-
der wil men cursussen gaan houden over het gebruik, de toepassingsmogelijk-
heden en de reparatie van micro-elektronica-apparatuur. Nu reeds kan op indivi-
duele basis worden geadviseerd en geholpen bij het ontwikkelen van prototypen,
onderzoek worden verricht en worden bemiddeld bij stageplaatsen. Ten slotte is
men in staat belangstellenden te helpen bij het starten van een eigen bedrijf.

Het MEPA is tezamen met een aantal andere bedrijven en instellingen gehuis-
vest in 6On pand. Het biedt een les- en een praktijkruimte. Organisatorisch resor-
teert het MEPA onder de Commissie 'Bedrijfsverzamelgebouwen', die zich ook
met andere projecten ter stimulering van de bedrijvigheid in Almelo bezighoudt.
Twee gemeenteambtenaren zijn belast met de directievoering. Verder is een
aantal particulieren op vrijwillige basis bij de organisatie betrokken.

De ontwikkeling

Voor het MEPA diende een micro-elektronica-project in Eindhoven als voor-
beeld. In 1982 vatte het gemeentebestuur het plan op in Almelo ook iets derge-
lijks te realiseren. Besloten werd in samenwerking met een commercieel advies-
bureau een plan op te stellen. Daartoe werd ook contact gezocht met de
'twin-town' Preston in Engeland, waar eveneens een soortgelijk project tot ont-
wikkeling was gebracht. Het plan dat een jaar later gereedkwam, werd vervol-
gens door de gemeente met plaatselijke hobbyclubs verder uitgewerkt. In 1984
kon het project van start gaan.

De startfase nam vrij veel tijd in beslag. Men werd namelijk met een drietal pro-
blemen geconfronteerd. Het belangrijkste probleem was de vraag hoe aan ge-
schikte gebruikers te komen. Om te voorkomen dat de drempel naar het MEPA
als te hoog ervaren zou worden, werden de hobbyclubs ingeschakeld.
Een tweede probleem was het bewijs dat door de Rijksoverheid als subsidie-
verstrekker werd gevraagd dat ook de industrie geinteresseerd zou zijn. Dit be-
wijs kon worden geleverd toen bijdragen in de vorm van geld en apparatuur door
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Het derde probleem was de angst bij derden dat het project concurrerend zou
kunnen zijn met het bestaande onderwijs- en adviesprogramma. Het Ministerie
van Economische Zaken, waar een subsidie-aanvraag was ingediend, zag onder
andere problemen met de activiteiten van het CMETwente. De gemeente Almelo
moest duidelijk maken dat het MEPA een specifieke aanpak en doelgroep voor
ogen stond, die niet al door de bestaande instellingen werd bestreken. De ge-
meente werd in die mening gesteund door de voorzitter van de Belangenvereni-
ging van Micro-elektronica-bedrijven Twente, die tevens bestuurslid was van het
CME, en door het bureau Economische Zaken van de provincie Overijssel. Toen
ook nog gewezen kon worden op de toegezegde bijdragen van het lokale be-
drijfsleven ging het Ministerie van Economische Zaken akkoord en verleende
een subsidie van f 120.000,- vanuit de middelen voor het Meerjarig Regiopro-
gramma Twente.

In 1985 zijn pogingen gedaan het MEPA tezamen met een aantal andere lokale
initiatieven op het gebied van de micro-elektronica in Almelo onder te brengen
in het 'Micro-Electronica Integratie'-project. Centrale doelstelling van dit project
is de bevordering van de economische herstructurering van Almelo. Door inte-
gratie moet de effectiviteit van de verschillende projecten worden vergroot. Ten
behoeve van dit MEI-project heeft de gemeente Almdlo voor een periode van
drie jaar een subsidie van f 1,2 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds verkre-
gen. Daarnaast hebben de provincie Overijssel en de gemeente Almelo samen
een gelijk bedrag beschikbaar gesteld en participeert de industrie via levering
van apparatuur, kennis en know-how. Genoemd kunnen in dit verband worden
Group 2000, Philips Data Systems, MAI-computers, Kiekens, Texas Instruments
en Hollandse Signaalapparaten. Zij zien in hun bijdrage aan het project een mo-
gelijkheid het marktaandeel te vergroten.

Het netwerk van het MEPA

Evenals bij de andere onderzochte initiatieven in Twente is bij het MEPA-project
sprake van meerdere netwerken. Voor het functioneren van het project zal men
in de toekomst sterk afhankelijk worden van het netwerk dat rond het MEI zal ont-
staan. Dit netwerk wordt geformaliseerd in een stuurgroep, waarin zitting zullen
krijgen een tweetal gemeentelijke instellingen, de MTS, de MEAO, het Steunpunt
Volwasseneneducatie Almelo en het MEPA.

Binnen het MEPA heeft zich al op natuurlijke wijze een intern netwerk ontwik-
keld. Voor hun bezigheden kunnen de gebruikers een beroep doen op de kennis,
informatie, relaties en hulpvaardigheid van collega-gebruikers. Ook hoopt men
dat de organisaties die in het centrum hun activiteiten ontplooien, zoals de hob-
byclubs en de Vereniging voor Electrotechnisch Vakonderwijs, daarin een rol
gaan spelen en hun relaties zullen aanwenden voor ondersteuning van de
MEPA-gebruikers.

Via de gemeente is het MEPA gekoppeld aan een aantal andere netwerken. De
gemeente Almelo is druk bezig het eigen netwerk, dat een eerste opvang moet 255



bieden aan hulpzoekenden op vaktechnisch of op bedrijfseconomisch gebied uit
te bouwen. MEPA-gebruikers die technische ondersteuning behoeven kunnen
via de gemeente in contact komen met lokaal gevestigde micro-elektronica be-
drijven of met onderwijskrachten van de MEAO en de MTS in Almelo. Voor
gespecialiseerde verzoeken om technische ondersteuning kan via de gemeente
een beroep worden gedaan op het Transferpunt van de THT en het CME. MEPA-
gebruikers die vragen hebben op bedrijfseconomisch gebied, zoals het starten
van een eigen bedrijf, kunnen terecht bij de gemeente zelf of de stichting Nieuw
Ondernemen Regio Almelo. Deze stichting is vergelijkbaar met de TIB, alleen
beperkt ze haar activiteiten tot Almelo. Voor intensieve begeleiding, zoals het
opstellen van een ondernemingsplan wordt ook hier doorverwezen naar de
NBH. Voor gespecialiseerde vragen stuurt men mensen door naar het RDK, het
CIMK, de TIB, de KvK, het BTC en de Bedrijfsvoorlichting van de provincie Over-
ijssel.

De bereikte resultaten

Momenteel maken ongeveer 300 hobbyTsten individueel of in clubverband ge-
bruik van de faciliteiten van het MEPA. Het project is nog te jong om concrete
vruchten af te kunnen werpen in de vorm van nieuwe bedrijven of commercieel
gezien interessante produkten. In het MEPA hebben zich dan ook nog geen star-
tende micro-elektronica-bedrijven gehuisvest.
In overleg met de Vereniging voor Electrotechnisch Vakonderwijs wordt een aan-
taI cursussen voorbereid. Cursussen die de kwaliteit van het arbeidsaanbod
moeten verbeteren, maar ook de introductie en het gebruik van micro-
elektronica in het bedrijf moeten vergemakkelijken. De cursussen zullen zowel
bestemd zijn voor werklozen, als voor mensen werkzaam in het midden- en
kleinbedrijf. Door deze menging hoopt men werklozen via de persoonlijke con-
tacten opgedaan Wdens een cursus aan een baan in het midden- en kleinbedrijf
te helpen.
Het MEPA-project maakt deel uit van een serie lokale initiatieven die in de afgelo-
pen jaren in Almelo is ontplooid. Het grote winstpunt is, volgens de gemeente,
vooral de bijdrage die geleverd wordt aan verbetering van het psychologisch-
economisch klimaat. De bedrukte sfeer, zowel in politiek, bestuurlijk, als in maat-
schappelijk opzicht, is omgeslagen in een meer optimistische stemming. Er ge-
beurt weer van alles en men is bereid de schouders onderde realisering van een
gemeenschappelijk doel te zetten. Een gelukkige bijkomstigheid is de daling van
het werkloosheidspercentage in Almelo van 30 naar 26,5% in het afgelopen jaar.

6.5.7. Vilf lokale initiatieven in Twente: een samenvattende beschouwing

De vijf beschreven lokale initiatieven hebben alle nog een vrij korte historie. De
THT kent het oudste initiatief. In 1976 trad ze in de openbaarheid met de aanstel-
ling van een contactpersoon voor het bedrijfsleven. De huidige vorm kreeg het
Transferpunt na het verschijnen van de Innovatienota in 1979. De overige initiatie-
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NBH in 1983 en het MEPA in 1984. Het oprichtingsjaar van de TIB luidt officieel
1982. Feitelijk vond de start pas in 1983 plaats.
De achtergrond van het ontstaan is de snelle toename van de werkloosheid en
de problemen in het bedrijfsleven. Hiermee wijken de Twentse initiatieven niet
af van de initiatieven elders in het land. Specifiek voor Twente is weI het herstruc-
tureringsproces dat noopte tot ontwikkeling van nieuwe kansrijke activiteiten en
aanpassing van bestaande ondernemingen. Omdat vele bedrijven in het
midden- en kleinbedrijf dit niet op eigen kracht konden, was hulp van derden on-
ontbeerlijk.

De motieven bij de initiatiefnemers

Bij alle initiatieven zijn aan of enkele personen aan te wijzen, die met het idee
kwamen. De realisatie van de projecten is echter pas mogelijk geworden nadat
ondersteuning werd verkregen van organisaties met een bepaalde sleutelfunc-
tie. Dit geldt zelfs voor de TIB waar het geheel berust op persoonlijke inzet. Ook
daar is de medewerking en inbreng van organisaties van cruciale betekenis ge-
weest bij de realisatie. Zo bood de KvK de noodzakelijke huisvesting en admi-
nistratieve faciliteiten.

Alle initiatieven zijn tot stand gekomen door samenwerking van meerdere partij-
en, waarbij naast het gemeenschappelijk doel ook het eigenbelang voor ogen
stond. Het BTC moest voor CDC en de Amro-bank leiden tot verkenning van de
markt, vergroting van de naambekendheid, verhoging van het maatschappelijk
imago en intensivering van de contacten met de belangen- en adviesorganisa-
ties voor het bedrijfsleven. De OOM participeerde omwille van de structuurver-
betering en werkgelegenheidscreatie in Twente.
De voorzitter van het gewest Twente zag in de TIB een bruikbaar beleidsinstru-
ment voor de nieuwe provincie Twente, waaraan in die tijd nog driftig werd ge-
werkt. Voor de functionaris van de THT vormde de TIB een mogelijkheid de con-
tacten met het bedrijfsleven te intensiveren en uit te bouwen. Voor de voorzitter
van de KvK was het een mogelijkheid tot ondersteuning van het takenpakket van
de Kamer.
De oprichting van het Transferpunt betekende voor de verschillende afdelingen
van de THT betere afstemming van het onderzoeks- en onderwijsprogramma op
de maatschappelijk behoeften, vergroting van de ontplooiingskansen van stu-
denten en medewerkers, en het aanboren van een aanvullende inkomstenbron
via het verrichten van contract-research.
De aanzet tot de NBH werd gegeven door de FNV, omdat de vakbond vond dat
het Holec-concern door het massa-ontslag een verantwoordelijkheid op zich had
geladen ten opzichte van de werkgelegenheidssituatie in Twente. Holec hoopte
door het initiatief problemen met werknemersvertegenwoordigers, als gevolg
van het gevoerde beleid, te voorkomen en het sociale imago enigszins te verbe-
teren. De gemeente Hengelo en de provincie Overijssel sloten zich bij dit initia-
tief aan om nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren.
Met het MEPA wilde Almelo vooral het ontstaan van nieuwe bedrijven en het ver-
sterken van bestaande bedrijven binnen zijn gemeente stimuleren. Voor de parti- 257



ciperende amateurverenigingen betekende de realisatie het verkrijgen van facili-
teiten voor het uitoefenen van een hobby. Regionale micro-elektronica-bedrijven
sponsoren het project om hun marktaandeel te vergroten.

De financiering van de onderzochte initiatieven

De samenwerking van meerdere partijen is de belangrijkste kracht van lokale ini-
tiatieven. Activiteiten kunnen worden ontplooid die anders nooit tot ontwikkeling
zouden zijn gekomen, en doelgroepen kunnen worden ondersteund, waartoe or-
ganisaties afzonderlijk niet of nauwelijks in staat zijn. Vanuit de deelnemende
partijen moeten veelal de stichtings- en exploitatiebijdragen komen. Bij het BTC
werden de ontwikkelingskosten gedragen door de OOM, CDC en de Amro-bank.
Voor het reduceren van die kosten heeft men echter ook met succes een beroep
kunnen doen op bestaande premieregelingen van de Rijksoverheid en heeft de
gemeentelijke overheid in de begintijd een gunstige regeling getroffen ten aan-
zien van de huisvesting. Bij de exploitatie van het project blijken de inkomsten
uit verrichte diensten en voorzieningen onvoldoende om de kosten te dekken.
Het tekort wordt thans nog aangezuiverd door de drie initiatiefnemers en een
vierde participant, die zich later bij het project gevoegd heeft: het accountants-
kantoor Moret & Limperg.
De kosten van de TIB zijn vrij laag, doordat een beroep wordt gedaan op vrijwilli-
gershulp en faciliteiten van derden. Bovendien maakt men gebruik van bestaan-
de overheidsregelingen, zoals de WVM. De exploitatiekosten die overblijven wor-
den gedekt uit donaties en verkoop van certificaten.

Het Transferpunt wordt voor het belangrijkste deel betaald door het Ministerie
van Economische Zaken. Verder geeft de THT een bijdrage. Daar staat echter

tegenover dat de Hogeschool door de activiteiten van het Transferpunt een addi-
tionele inkomstenbron heeft verkregen.
De start van de NBH is mogelijk geworden door aanwending van middelen uit
het Mobiliteitsfonds van Holec. De exploitatiekosten voor de periode van twee
jaar worden thans betaald door Holec, de gemeente Hengelo en de provincie
Overijssel. Het MEPA heeft met succes een beroep kunnen doen op een regio-
naal fonds dat door het Ministerie van Economische Zaken in het leven was ge-
roepen. Verder heeft men materiale en financiale bijdragen ontvangen van
micro-elektronica-bedrilven in de regio. In de komende jaren kan het project ge-
bruik maken van de toegezegde middelen voor de herstructurering van Almelo
uit het Europees Sociaal Fonds.

Uit de financiering van bovengenoemde projecten blijkt dat naast bijdragen van
de initiatiefnemers en participanten veelal ook met succes een beroep is gedaan
op derden. In hoeverre het bij een eenmalige financiale bijdrage of een tege-
moetkoming voor een beperkte periode kan blijven, is nog niet duidelijk. Dit
hangt af van de vraag of de opbrengsten voor de initiatiefnemers en participan-
ten opwegen tegen de kosten. Wanneer die verhouding scheef groeit of blijft, is
de kans groot dat financiers zich zullen terugtrekken ondanks het algemene be-

258 lang dat met het project wellicht gediend is.



De doelgroepen van de onderzochte initiatieven

De vijf lokale initiatieven richten zich alle op bestaande en nieuwe ondernemin-
gen in Twente. Toch verschillen de specifieke doelgroepen en de werkwijze. Voor
het Transferpunt, de TIB en het BTC wordt de doelgroep gevormd door min of
meer hoogwaardige industriOle en dienstverlenende bedrijven.

Bij het Transferpunt ligt de nadruk op de overdracht van (wetenschappelijke)
technologische kennis, bij de TIB op het adviseren en begeleiden van bedrijven
met bepaalde knelpunten in de bedrijfsvoering, die een praktische, maar vooral
bedrijfsmatige oplossing behoeven. Belangrijke doelgroepen van de TIB zijn dan
ook bedrijven in een herstructureringsproces, zoals de metaal- en de elektro-
technische industrie in Twente, die door het verdwijnen van de traditionele afzet-
markt, te weten de textielindustrie, gedwongen zijn zich op andere markten te
begeven en meer aandacht te schenken aan de kwaliteit van het verkoopappa-
raat. Ook afgestudeerden van de THT en de HTS, die weliswaar veel technische
kennis hebben, maar weinig zakelijk inzicht, behoren tot de cliOntenkring van de
TIB. Bij het BTC gaat het om bedrijven in hun eerste groeifase. Door het bieden
van adequate huisvesting, gemeenschappelijke diensten en voorzieningen in
een stimulerend bedrijfsklimaat en dit tegen relatief lage kosten, hoopt men deze
doelgroep optimale groeikansen te kunnen bieden. In de praktijk blijken niet al-
leen zelfstandige bedrijven zich tot het BTC aangetrokken te voelen, maar ook
spin-offs van grote ondernemingen.
De NBH richt zich meer op de traditionele bedrijvigheid. Dit kunnen bestaande
ondernemingen zijn die in problemen verkeren. Veelal zijn het echter starters in
een economisch zwakke positie, die op de diensten van de NBH een beroep
doen. De ondersteuning kan zich beperken tot het geven van een advies, maar
zich ook uitstrekken tot intensieve begeleiding en zelfs hulp bij het opstellen van
een ondernemingsplan.
Het MEPA biedt een pakket ondersteuningsmiddelen aan op het gebied van de
micro-elektronica, te weten ruimte, apparatuur, advisering en opleiding. Er zijn
twee doelgroepen die men tracht te bereiken: de traditionele kleine ondernemer
die micro-elektronica in het bedrijf wil introduceren en de werkloze die een hob-
by wil uitoefenen. Van deze laatste categorie wordt echter weI gehoopt dat uit die
hobby commercieel interessante produkten of nieuwe bedrijven voortkomen.

De netwerken van de onderzochte initiatieven

Om de doeltreffendheid en de doelmatigheid te vergroten, maken lokale initiatie-
ven gebruik van de mogelijkheden van anderen. Hiertoe beschikken ze over re-
latienetwerken. Met betrekking tot de hulpvragen kan de inschakeling van het
netwerk vari6ren van doorverwijzing tot het inroepen van hulpverleners voor aan-
vullende ondersteuning van de cliant.
In het relatienetwerk zitten in de eerste plaats de exploitanten van het initiatief.
In de loop der tijd zijn de relaties verder uitgebouwd. Uit het onderzoek blijkt dat
niet alleen de initiatieven baat hebben bij het netwerk, maar ook de relaties in
het netwerk zelf. Voor zover dat ondersteuningsinstellingen zijn - al dan niet be- 259



horend tot de traditionele structuur - kunnen ook zij hun effectiviteit en efficiency
vergroten.
De netwerken van de vijf onderzochte initiatieven omvatten particuliere onderne-
mingen, (semi-)overheidsinstellingen, individuen (met name bij de TIB), de tradi-
tionele advies- en voorlichtingsorganisaties en lokale initiatieven elders. Alle on-
derzochte initiatieven blijken samen te werken met de KvK. In de onderlinge
relaties van de initiatieven vallen steeds de namen van de TIB, BTC en het Trans-
ferpunt.

De aard en de gebruiksfrequentie van het netwerk wordt in de eerste plaats be-
paald door de werkwijze van het lokale initiatief. Zo beperkt de NBH de inschake-
ling van derden tot een minimum. Zoveel mogelijk tracht ze alle gewenste on-
dersteuning zelf te bieden. Voor de TIB en het Transferpunt daarentegen vormen
de relaties in het netwerk vrijwel de enige bron voor ondersteuning. De staffunc-
tionarissen van deze initiatieven fungeren meer als makelaar tussen hulpzoeker
en hulpbieder.
In de tweede plaats wordt de netwerkstructuur bepaald door de doelgroepkeuze.
De NBH vindt haar clianten vooral onder de probleemgroepen. Intensieve rela-
ties onderhoudt de NBH derhalve met de GSD's en de GAB's. Het BTC, het
Transferpunt en de TIB richten zich voornamelijk op de hoogwaardige technolo-
gische bedrijven. De voornaamste relaties zijn daarom RND, TNO en de THT.
Bovendien zijn er sterke onderlinge relaties.
In de derde plaats speelt de gekozen invalshoek een rol. Bij het BTC, het Trans-
ferpunt en de TIB is de doelgroep weliswaar identiek, maar verschilt de aard van
de ondersteuning aanzienlijk. Het BTC en de TIB willen hun clianten ondersteu-
ning op commercieel vlak bieden. In beide netwerken ligt de nadruk daarom op
commerciele instellingen, zoals banken, accountants, enz. Het Transferpunt
houdt zich vooral bezig met overdracht van technologische kennis. Zijn relatie-
netwerk bestaat daarom vooral uit kenniscentra, kleine en middelgrote innovatie-
ve ondernemingen.
De kennis van elkaars mogelijkheden en wederzijdse affiniteit blijken belangrijke
elementen te zijn voor het aanknopen van nieuwe en het inschakelen van be-
staande contacten. Met name wanneer het gaat om contacten waarvoor ook al-
ternatieven voorhanden zijn. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het netwerk van
het Transferpunt. Aanvankelijk onderhield het Transferpunt van de THT voor zijn
activiteiten intensieve relaties met andere kenniscentra, zoals de Landbouwho-
geschool Wageningen, de Katholieke Universiteit Nijmegen, de Rijksuniversiteit
Groningen en de THT's te Delft en Eindhoven. In de loop der tijd zijn deze rela-
ties verslapt. Een gevolg van het feit dat men een eigen regionaal netwerk is
gaan opbouwen, bestaande uit onder andere de HTS-en in de regio, het CME,
maar vooral uit 'starters' van de THI Dit laatste heeft als voordeel, dat men de
'eigen' mensen kan helpen aan (start-)opdrachten, maar tegelijkertijd verzekerd
is van een goede en vooral praktijkgerichte uitvoering van de opdracht. Zelfs
worden vragen naar dit regionale netwerk doorgeleid die voorheen intern wer-
den behandeld.

Uit het onderzoek blijkt dat ook de geografische afstand van groot belang is voor
260 het functioneren van een netwerk. Om deze reden heeft het BTC een lokatie na-



bij de THT en TNO gekozen. Een zelfde concentratie van ondersteunende instel-
lingen is waarneembaar rond het gebouw van de KvK in Hengelo. In dit gebouw
zijn gevestigd: de KvK zelf, het RDK, de TIB met haar aanvullende activiteiten
en 'Word je eigen Werkgever'-VNO In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich
de NBH en de afdeling Economische Zaken van de gemeente Hengelo. Voor de
TIB zijn de voordelen van vestiging in het Kamergebouw de mogelijkheid om op-
timaal te kunnen communiceren en functioneren en het naar buiten toe kunnen
profileren als een bedrijfsgerichte ondersteuningsorganisatie.
Ruimtelijke concentratie van gebruikers heeft in het BTC en het MEPA geleid tot
ontstaan van interne netwerken. Door de onderlinge contacten is een klimaat
ontstaan waarin men elkaar stimuleert, ondersteunt, van opdrachten voorziet en
tot gezamenlijke aanpak van activiteiten komt.

Concurrentie en onderlinge fricties

De vijf lokale initiatieven behoren alle tot de categorie 'nieuwe ondersteuningor-
ganisaties' in Twente. In de vorige paragraaf is vastgesteld, dat ze via hun net-
werken onderling met elkaar verbonden zijn, maar ook dat ze contacten onder-
houden met de traditionele ondersteuningsinstellingen. Voor hun functioneren is
het echter van belang te weten welke positie ze ten opzichte van elkaar, van an-
dere initiatieven en van traditionele instellingen, innemen. De vraag of naast sa-
menwerking ook onderlinge concurrentie en overlapping bestaat, dient aan de
orde te worden gesteld.

Concurrentie tussen de onderzochte initiatieven en de gemeentelijke bureaus
'bedrijfscontacten' is niet waargenomen. Weliswaar zijn ze actiever geworden op
het gebied van de lokale bedrijvigheidsbevordering, maar dit heeft nog niet tot
spanningen geleid. Integendeel, in de praktijk vullen ze elkaar aan. Meestal
heeft het gemeentelijke bureau aan de wieg gestaan van het initiatief, is het er
nog bij betrokken, hetzij via een vertegenwoordiger in het bestuur, hetzij via het
bieden van ondersteuning, of heeft het bepaalde taken aan het initiatief overge-
dragen. In Hengelo is een adviseur/begeleider zowel in dienst van het gemeen-
telijk bureau als van de NBH.
Onderling is er tussen de initiatieven meestal ook geen concurrentie. Op ge-
meentelijk niveaO zijn veelal structuren gecreaerd of afspraken gemaakt die dit
moeten voorkomen. Op regionaal niveau blijken de initiatieven ieder een speci-
fieke aanpak of doelgroep te hebben. Een uitzondering hierop vormen de bedrij-
vencentra. In Twente is de grootste hoeveelheid vierkante meter vloeroppervlak
in bedrijvencentra van Nederland gerealiseerd. Bovendien is de leegstand nog
vrij hoog. De bedrijvencentra zijn vooral gerealiseerd in leegstaande bedrijfspan-
den die met behulp van overheidssubsidies konden worden opgeknapt en tegen
bijzonder lage prijzen verhuurd. Ook het BTC ondervindt hiervan concurrentie,
ondanks het feit dat de doelgroepen in principe verschillen. Met de realisatie van
het bedrijvencentrum Hardick & Seckel is deze concurrentie toegenomen. Welis-
waar gaat het hier ook om een oud verbouwd pand en richt het zich op de 'door-
snee' ondernemer, maar ten opzichte van de meeste andere centra heeft het als
extra-voordeel dat het is ingebed in een netwerk, waar onder andere de Algeme- 261



ne Bank Nederland, de gemeente Enschede en de TIB deel van uitmaken. Door
deze deelname kan niet alleen een goede begeleiding worden gegeven, maar
krijgt het centrum toegang tot een breed scala aan potentiele huurders. De
scherpe concurrentieverhoudingen hebben geleid tot verandering in doelgroep-
keuze van het BTC.
Tussen de lokale initiatieven en de traditionele ondersteuningsinstellingen be-
staat nauwelijks concurrentiestrijd. Voor zover die er toch was, is ze in de loop
der tijd opgelost door onderlinge terreinafbakening of verandering van activitei-
ten. WeI bestaat bij een aantal lokale initiatieven enige angst opgeslokt le wor-
den door de traditionele ondersteuningsinstellingen. Vooral de KvK wordt in dit
verband genoemd.
Ook zijn er problemen geweest - en ten dele bestaan ze nog steeds - tussen de
gemeenten onderling over hun beleid ten aanzien van lokale initiatieven. Zo is
er wrevel over het feit dat bepaalde gemeenten zonder overleg vooraf met de an-
deren stimuleringsprojecten zijn gaan opzetten. Met name Almelo, dat van ouds-
her al sterk solistisch opereert in het Twentse, wordt in dit verband bekritiseerd.
Door deze situatie ontstonden een aantal malen misverstanden over de aard van
de plannen. In de loop der tijd zijn de problemen weI opgelost, maar de afstem-
ming verliep in het algemeen toch stroef, terwijl er concurrentie tussen de projec-
ten onderling bleef over het verkrijgen van externe subsidies.

Volgens de meeste betrokkenen zijn voor de geringe concurrentieverhoudingen
in Twente een tweetal oorzaken aan te geven. Ten eerste hel sterke saamhorig-
heidsgevoel in Twente: het Noaberschap, ten tweede de grote invloed van regio-
naal werkende organisaties, als de KvK, de TIB en de THT, op de partijen die
de lokale initiatieven initi6ren of ondersteunen.

De relatie tot provinciale instellingen

Behalve met regionale organisaties onderhouden de initiatieven ook relaties met
provinciaal opererende instellingen, als de OOM, de Stichting Bedrijfsvoorlich-
ting Overijssel en de provincie Overijssel. Dit uit zich onder andere in financiale
en bestuurlijke deelname van de provincie in de NBH en deelname van de OOM
in het BTC. Maar ook in de dagelijkse praktijk bestaan - zij het in bescheiden
mate - over en weer contacten.

De TIB maakt gebruik van de subsidiemogelijkheden van de Stichting Bedrijfs-
voorlichting Overijssel voor interne onderzoeken bij bedrijven in moeilijkheden.
Verder werkt de TIB samen met de OOM bij financiale participatie in bedrijven.
De OOM kan in bedrijven participeren met bedragen vanaf f 200.000,-. In 1985
heeft de TIB mogelijkheden gecreOerd voor deelname in bedrijven tot een be-
drag van f 200.000,- (voor zover gevestigd in het werkgebied). In het kader van
deze twee financieringsmogelijkheden verwijzen de TIB en de OOM potentiale
clianten naar elkaar. Ook gaan de OOM en de TIB de mogelijkheid na gezamen-
lijk te participeren in bedrijven.
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haar beurt gebruikt de OOM het BTC voor algemene acquisitiedoeleinden. Re-
gelmatig komt de OOM op bezoek met (buitenlandse) belangstellenden voor
vestiging in Twente om te laten zien wat zoal in Twente door deelname van de
0OM is bereikt. Bij die gelegenheid worden ook het Transferpunt en de THT be-
zocht. Verder werkt het Transferpunt op het gebied van internationale versprei-
ding van technologische kennis met de OOM samen en waren beide betrokken
bij het opzetten van het 'Nederlands Ondernemings Forum'. Het Transferpunt
ondersteunt de provincie bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Vooral
bij high4ech bedrijven uit Noorwegen heeft men successen geboekt.

Ondanks de financiale en bestuurlijke betrokkenheid en de samenwerking op
een aantal terreirlen worden de relaties met de provinciale instellingen door de
betrokkenen bij lokale initiatieven nog niet helemaal als optimaal ervaren. Als
grote belemmering ziet men de structuren waarbinnen de provinciale instellin-
gen moeten opereren. In de huidige constellatie blijft de samenwerking hierdoor
beperkt tot enkele concrete en incidentele projecten.

6.6. De dynamiek in de Twentse initiatieven en hun netwerken

De dynamiek in lokale initiatieven manifesteert zich in verschillende vormen. De
structuur, de werkwijze of de doelgroep van het initiatief kan veranderen. Nieuwe
initiatieven kunnen ontstaan uit een bestaand initiatief (in dit hoofdstuk basisini-
tiatief genoemd). Nieuwe initiatieven kunnen ook ontstaan vanuit de gebruikers-
kringen van een bepaald initiatief. Aan de mate waarin deze drie dynamiekvor-
men voorkomen in Twente zal in deze paragraaf worden ingegaan.

6.6.1. Veranderingen in het basisinitiatief

Het Bedrijfs Technologisch Centrum-Twente

In de vorige paragraaf werd reeds de verandering van de doelgroepkeuze door
concurrentie van bedrijvencentra in de omgeving aan de orde gesteld. Aanvan-
kelijk bestond de doelgroep uit innovatieve starters. Later is men zich, onder an-
dere door de concurrentie, meer gaan oriOnteren op technologisch hoogwaardi-
ge bedrijven in hun eerste groeifase. Thans richt men zich vooral op
technologisch georiOnteerde bedrijfsondersteunende activiteiten. Het centrum
zal daarom meer het karakter krijgen van een Technologisch Diensten Centrum.
Op dit moment bevindt zich al een aantal van dergelijke activiteiten in het ge-
bouw, zoals het CME, het Documentatiecentrum Externe Kennis en Informatie
(EKI), de Vereniging voor Micro-Electronica Bedrijven-Twente en het zakencen-
trum 'Marktplaats'.
Ook op het gebied van de bedrijfsadvisering en -begeleiding heeft het BTC een
doelgroepsverandering doorgemaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling tegen
betaling adviezen en begeleiding te geven aan starters binnen en buiten het cen-
trum. De behoefte hieraan bleek minder groot dan verondersteld, doordat de be-
staande instellingen, zoals RDK, AND, KvK, Rijksconsulenten en later de lokale 263



advies- en ondersteuningsbureaus, hierin in ruime mate en tegen aanzienlijk la-
gere kosten voorzagen. Men ging zich toen vooral bezighouden met het opzetten
van nieuwe (gesubsidieerde) projecten die onderdak kunnen vinden in het BTC
en het ontwikkelen van nieuwe projecten voor opdrachtgevers.

Het Transferpunt van de Technische Hogeschool Twente

In de loop der jaren heeft het Transferpunt zijn activiteiten aanzienlijk kunnen uit-
breiden. Vooral door de grotere financiale armslag na het verschijnen van de In-
novatienota, als gevolg waarvan het aantal staffunctionarissen toenam van 66n
naar drie personen. Daar staat echter weI een sterke groei van het aantal vragen
om advies of ondersteuning tegenover. Om hierin te voorzien heeft het Transfer-
punt kleinere bedrijven in de omgeving ingeschakeld. Het heeft ook geleid tot
het aanbod van de centrale overheid een medewerker van de RND part-time te
stationeren bij het Transferpunt. Hoewel hierdoor het tekort aan menskracht
wordt opgelost en extra deskundigheid in huis wordt gehaald, staat het Transfer-
punt enigszins gereserveerd tegenover dit aanbod. Men denkt dat het binnenha-
len van een persoon die ook voor de RND werkt de belangen van het Transfer-
punt schaadt. Weliswaar werken het Transferpunt en de RND meestal nauw
samen, maar soms botsen de belangen.

De Twentse Ideean Bank voor meer werkgelegenheid

De TIB heeft veranderingen ondergaan omdat de oorspronkelijke opzet niet
goed functioneerde. Aanvankelijk werden hulpzoekenden zonder al te veel se-
lectie gekoppeld aan vrijwilligers/mentoren. Toen de resultaten tegenvielen heeft
men een centrale figuur aangesteld, een doelgroepkeuze gemaakt, een be-
leidsplan opgesteld, en is men gaan werken met deskundigengroepen. Belang-
rijk is ook dat men de draden in het relatienetwerk niet uitsluitend laat samenko-
men in de centrale figuur. Er zijn meerdere personen aangesteld als coDrdinator,
zodat de gehele organisatie niet afhankelijk is van dan persoon.
Om de effectiviteit verder te vergroten wordt thans overwogen onder de paraplu
van de stichting Stimulering Bedrijfsleven te gaan werken. Deze stichting, die
onder verantwoordelijkheid van de KvK staat, was in eerste instantie bedoeld
voor de exportpromotie-activiteiten van de KvK.

Het Micro-Electronica Praktijk Centrum Almelo

Ook het MEPA gaat om de effectiviteit van de werkzaamheden te vergroten in
de toekomst deel uitmaken van een overkoepelend geheel: het Micro-
Elektronica Integratieproject. Dit project, dat door de gemeente Almelo is opge-
zet, moet bovendien voorkomen dat tussen de verschillende instellingen en pro-
jecten die in Almelo op het gebied van de micro-elektronica-bevordering actief
zijn, een competentiestrijd uitbreekt.
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6.6.2. Nieuwe initiatieven ontstaan uit het basisinitiatief

Het Bedrijfs Technologisch Centrum·:rwente

Om de beschikbare menskracht en bedrijfsruimle optimaal te benutten, heeft het
BTC een aantal nieuwe projecten geOntameerd en in hel gebouw ondergebracht.
Hiertoe behoort het zakencentrum 'Marktplaats'. In een open ruimte van ca. 250
m2 die vroeger werd verhuurd aan het Microcentrum Oost-Nederland, wordt
een permanente expositie gegeven van nieuwe technieken en produkten. Verder
zullen er in de toekomst seminars en themabijeenkomsten worden gehouden.
Daarbij wordt getracht een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk. Thans
zijn er 16 exposanten in het zakencentrum. Hiervan zijn er 4 niet uit het BTC af-
komstig. Het aantal 'externe' exposanten kan uitgebreid worden tot ca. 10.
Een activiteit die ook dank zij het streven naar optimale benutting in het BTC te-
recht kwam, is het Documentatiecentrum Externe Kennis en Informatie (EKI).
Het EKI komt voort uit een project dat ongeveer 15 jaar geleden is gestart met
als doel nieuwe technologiean en produkten te documenteren. De leiding van dit
project was in handen van het Nederlands Orgaan voor de Bevordering van In-
formatieverzorging in Nederland (NOBIN). Om de effectiviteit van dit project te
vergroten ontstond de behoefte tot regionalisering. Met behulp van de middelen
uit het fonds voor het Meerjaren Regioprogramma Twente van het Ministerie van
Economische Zaken kon het project worden ondergebracht in het BTC. Het EKI
is bedoeld voor gecomputeriseerde kennisverzameling en -overdracht van nieu-
we produkten en produktietechnologieen. Op basis van de aanwezige kennis bij
Twentse organisaties over het bedrijfsleven in Oost Nederland is besloten de ac-
tiviteiten vooral te richten op marktontwikkeling voor industriale bedrijven. Voor
verzameling en verspreiding van kennis wordt gebruik gemaakt van het relatie-
netwerk van het BTC. Het EKI heeft hierdoor aansluiting gekregen met de infor-
matienetwerken van Control Data, de firma Technotec en de THI Verder onder-
houdt het contacten met de informatie-afdelingen van grote bedrijven in de
omgeving, waaronder AKZO en Hollandse Signaalapparaten.
Via het EKI-documentatiecentrum worden ook de activiteiten uitgevoerd van het
steunpunt in Oost Nederland van de stichting Industrieel Ontwerpen in Neder-
land. Deze stichting, die is opgericht door het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs
(KIVI), TNO en de RND, wil hulp bieden bij het ontwerpen van industriale produk-
ten door informatieverschaffing en bemiddeling bij het inschakelen van externe
bureaus. Bovendien heeft het EKI-documentatiecentrum op deze wijze contact
gekregen met de andere steunpunten van de stichting Industrieel Ontwerpen in
Nederland.

Ook om te voorzien in de behoeften van de ondernemers is in het BTC een aan-
taI activiteiten gestart. Ter versterking van de collegiale en zakelijke banden
wordt iedere vrijdagmiddag in het restaurant een ondernemerscafa gehouden.
De ondernemers van het BTC kunnen elkaar hier op informele wijze ontmoeten.

De kwaliteit van het management hoopt men te bevorderen door eens in de twee
maanden ondernemersbijeenkomsten te organiseren. Twee ondernemers uit het
BTC vertellen dan over hun ervaringen met een aantal bedrijfsaspecten, zoals 265



BTW-afhandeling, debiteurenbewaking en exportbevordering. Tijdens de bijeen-
komsten zijn externe deskundigen aanwezig die hierop aansluitende onderwer-
pen behandelen.

De Twentse Ideean Bank voor meer werkgelegenheid

Nadat de TIB constateerde dat er in de regio een gebrek bestond aan risicodra-
gende financieringsmogelijkheden, is op haar initiatief in nauwe samenwerking
met de KvK in december 1984 de particuliere participatiemaatschappij Onderne-
mend Twente CV en de gelijknamige beheersorganisatie mel BV-structuur opge-
richt. Weliswaar bestond al de mogelijkheid tot het verkrijgen van risicokapitaal
vanaf bedragen van f 200.000,- via de OOM, maar niet voor lagere bedragen.
'Ondernemend Twente' probeert deze lacune aan te vullen door deel te nemen
met geringe bedragen (f 25.000,- tot f 100.000,-) in kleine veelbelovende bedrij-
ven, waarin door banken gewenste zekerheden ontbreken.
Het startkapitaal van 'Ondernemend Twente', groot f 1,5 miljoen, is opgebracht
door een dertigtal regionaal gevestigde banken en bedrijven. Op haar beurt stelt
de particuliere participatiemaatschappij 'Ondernemend Twente' het geld be-
schikbaar aan kleine ondernemingen in Twente en Salland. Bij het besteden van
het geld wordt samengewerkt met de OOM, particuliere bankinstellingen en par-
ticipatiemaatschappilen. Omdat het aandelenkapitaal tot meer dan f 1 miljoen
is volgestort, is inmiddels de officiale erkenning verkregen van de Nederlandse
Bank en daarmee een garantstelling door de Staat van 50% in eventuele verlie-
zen.

Een klein deel van het beschikbare kapitaal is thans uitgezet bij bedrijven. Op
verschillende manieren hoopt men in de toekomst aan geschikte bedrijven te ko-
men. In de eerste plaats door te putten uit het bestand van TIB-gebruikers. In
de tweede plaats via doorverwijzingen van personen en organisaties in het TIB-
netwerk, zoals banken, accountantskantoren, ondernemingen, traditionele in-
stellingen en andere lokale initiatieven. Ten slotte via actieve werving door de
TIB en de participatiemaatschappij Ondernemend Twente zelf. Het Nederlands
Ondernemings Forum, dat hierna wordt behandeld, wil men hiervoor mede als
instrument gebruiken.

Het Transferpunt van de Technische Hogeschool Twente

Sinds 1984 organiseert het Transferpunt minstens viermaal per jaar het Neder-
lands Ondernemings Forum (NOF). Dit houdt in dat kleine bedrijven met com-
mercieel interessante produkten zich voor een panel van deskundigen kunnen
presenteren bij een gehoor van priva-investeerders, banken en particuliere parti-
cipatiemaatschappijen. Het idee is door de OOM uit de Verenigde Staten mee-
genomen. Met het NOF wil het Transferpunt enerzijds bedrijven met groei-
perspectieven aan voldoende kapitaal helpen, en anderzijds tegemoet komen
aan de behoeftevan financieringsinstellingen contact te leggen met kleine inte-
ressante participatie-objecten.
Evenals de grote Twentse gemeenten is het Transferpunt gestart met een eerste
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Ondernemers' richt men zich met name op potentiale starters van de THT. Voor
zover men de gewenste ondersteuning zelf niet kan bieden, wordt doorverwezen
naar andere hulpverlenende organisaties in de regio.

Projectgroep Nieuwe Banen Hengelo

Door de NBH zijn nog geen aanvullende initiatieven ontplooid. Door een princi-
pebesluit van de initiatiefnemers om het project een permanent karakter te ge-
ven en de staf uit te breiden met 66n medewerker wordt thans aan nieuwe pro-
jecten gewerkt. Zo wil de NBH ondersteuning geven aan banken die door
starters of bedrijven rechtstreeks worden benaderd, maar zelf niet over voldoen-
de tijd en know-how beschikken om hen adequaat te helpen. Verder wil men een
project starten waarin bedrijven elkaar kunnen informeren over bestaande en
nieuwe produkten.

6.6.3.  Nieuwe initiatieven door samenwerking van partilen betrokken bil
afzonderlijke basisinitiatieven

Op basis van de goedkeuring van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid van het experiment Werkgelegenheids Verruimende Maatregel voor
Academici zijn aan de regio Twente vanaf december 1983 20 arbeidsplaatsen ter
beschikking gesteld. Daarna volgde toestemming voor nog eens 30 plaatsen.
Voor iedere goedgekeurde plaats is f 34.920,- beschikbaar gesteld. Het hoofd-
doel van de maatregel is langdurig werkloze academici aan een baan helpen,
liefst met uitzicht op een vaste arbeidsplaats in het betrokken bedrijf. Het mes
snijdt hierbij aan twee kanten: de academicus doet waardevolle arbeidservaring
op en vergroot zijn kansen op de arbeidsmarkt. Het betrokken bedrijf kan zonder
(loon-)kosten gebruik maken van een academicus en van de know-how van een
academische instelling.
Het project in Twente is een joint venture van de TIB en het Transferpunt THI
Dit heeft als voordeel dat men over voldoende mogelijkheden beschikt om ge-
schikte kandidaten te werven en te plaatsen in het bedrijfsleven. Elke plaats
wordt in overleg met het betrokken bedrijf en de THT-vakgroep geformuleerd en
ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid en van Onderwijs en Wetenschappen. Het is de taak van de TIB te hel-
pen bij de selectie van academici, de arbeidsovereenkomst te sluiten en de kan-
didaat te detacheren bij een bedrijf.
Gebleken is dat het merendeel van de bedrijven (60%) na een jaar zelf de finan-
ciering van de WVM-arbeidsplaatsen overneemt. Vanaf de start van de maatre-
gel zijn door de centrale overheid 57 arbeidsplaatsen goedgekeurd, waarvan per
1-3-1985 meer dan 30 zijn bezet. In het begin lag bij de arbeidsplaatsen vooral
de nadruk op wetenschappelijk-onderzoek. De laatste tijd echter worden veel
academici geplaatst bij bedrijven met meer praktijkgerichte behoeften. Per
1-1-1985 stelt de overheid - tot teleurstelling van de initiatiefnemers - geen fond-
sen meer beschikbaar voor nieuwe projecten.

Een project, waarbij de TIB ook betrokken is en waaruit blijkt dat de behoeften 267



van verschillende lokale initiatieven aan elkaar gekoppeld kunnen worden, is
bouwhof De Citadel. Dit bouwinformatiecentrum voor Oost Nederland in de
Twentse gemeente Rijssen heeft ca. 1000 m2 expositieruimte ter beschikking.
Het is officieel geopend in september 1984 en er maken 67 bedrijven deel van
uit. Het doel van De Citadel is informatie verzamelen en voorlichting geven over
normen en voorschriften op bouwgebied. De TIB helpt bij het verzamelen van
documentatie en het leggen van de benodigde contacten. Tevens probeert men
andere projecten aan De Citadel te koppelen. Vijf werkloze academici heeft men
al via De Citadel weten te detacheren bij bedrijven in het kader van de WVM-
regeling voor academici. Nagegaan wordt of het mogelijk is tezamen met het
CME een informaticacursus op te zetten voor werkloze bouwkundig ingenieurs.

Op initiatief van de TIB is een regeling tot stand gekomen waarbij academici die
een eigen bedrijf willen beginnen gedurende een jaar een deellijdbaan van 50%
kunnen krijgen als wetenschappelijk medewerker bij de THT. De resterende tild
kunnen ze zich bezighouden met hun bedrijf. In totaal kunnen jaarlijks 15 jonge
academici worden geholpen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor
deze Tijdelijke Ondernemers Plaatsenregeling (TOP) financiale middelen ter be-
schikking gesteld. Behalve door het geven van een vaste inkomstenbron en soci-
ale zekerheid worden de deelnemers ook op andere wijze geholpen. De THT
stelt faciliteiten beschikbaar en helpt bil het verkrijgen van opdrachten. De TIB
voorziet de starters van een mentor en verleent ondersteuning op het gebied van
het management, de marketing en de financiering. In 1984 zijn 10 plaatsen toe-
gekend. De directeur van het BTC zit op persoonlijke titel in de beoordelingscom-
missie voor de toewijzing van financiale steun aan de starters.

Om de Twentse ondernemers te helpen bij de export van hun produkten heeft
de KvK, gesteund door de TIB per 1-8-1984 een kantoor geopend in het Holland
Trade House te Den Haag. Buitenlandse missies en vertegenwoordigers van bui-
tenlandse bedrijven kunnen hier op de produkten van Twente en Salland geat-
tendeerd worden. Verder staat het kantoor ter beschikking aan alle ondernemers
uit het KvK-gebied, die in Den Haag zakelijk besprekingen willen voeren.
Van samenwerking tussen KvK en de TIB was ook sprake bij de oprichting van
de firma Empronet Export BV. Vanaf 1-2-1985 verricht dit bedrijf exportdiensten
ten behoeve van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal- en
elektrotechnische industrie. Voor deze bedrijven is gekozen, omdat ze bijzonder
zwaar zijn getroffen door het wegvallen van hun thuismarkt met de neergang van
de textielindustrie. De aandelen van deze firma zijn in handen van de stichting
Stimulering Bedrijfsleven. Het benodigde kapitaal is opgebracht door de KvK
(f 300.000,-), het Ministerie van Economische Zaken (f 300.000,-) en de deelne-
mende bedrijven (aandelen van f 500,- elk). Per 1-3-1985 had men 45 bedrijven-
aandeelhouders. Een gepensioneerd directeur van aan der grote Twentse bedrij-
ven is aangetrokken als directeur van Empronet Export.

De stichting Stimulering Bedrijfsleven, die alleen nog maar functioneert voor
Empronet Export, zal in de toekomst een grotere rol in de ondersteuning van het
regionale bedrijfsleven kunnen gaan krijgen. De TIB denkt aan een toekomstige
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schappij 'Ondernemend Twente' en een nog op te richten organisatie voor on-
dernemerscursussen aan de stichting worden gekoppeld. Deze vier 'poten' zou-
den met behoud van eigen identiteit onder de stichting moeten functioneren.
Ook de NBH is onder deze conditie gernteresseerd in deelname. Men hoopt zo
de effectiviteit en de efficiency van alle gestarte en nog te starten activiteiten te
vergroten. Bovendien komt deze afstemming tegemoet aan de wens van het Mi-
nisterie van Economische Zaken tot bundeling van regionale advies- en on-
dersteuningsinstellingen.

Om de kwaliteit van het management te bevorderen worden in het BTC onderne-
merscursussen georganiseerd. In samenwerking met de KvK wordt een cursus
voor bestaande jonge ondernemers gehouden; in samenwerking met de KvK, de
stichting RegioBaak, de afdeling Bedrijfskunde van de THT en de Amro-bank
een cursus voor startende ondernemers. Een interessant aspect hierbij is dat
deze cursus ook het produkt is van verdere samenwerking tussen participanten
van een basisinitiatief, maar dan elders in het land, te weten het ondernemers-
centrum Markant in Almere. Toen dit centrum eenmaal van start was gegaan, be-
sloten de participanten, de Nederlandsche Middenstands Bank en de Rijks-
dienst voor de 1Jsselmeerpolders, de stichting RegioBaak, een dochterinstelling
van het VNO, in te schakelen om een cursus te verzorgen voor aspirant-
ondernemers die (nog) niet in het centrum gevestigd waren. In de cursussen
staan het maken en bijstellen van een ondernemingsplan centraal. Door groeps-
gewijze begeleiding hoopt men dat de ondernemers elkaar helpen en een klein
netwerk vormen, waar men later als cursist op kan terugvallen. Het BTC hoopt
via deze cursussen een leemte in de advisering/begeleiding te kunnen opvullen,
en tevens potentiale huurders te kunnen aantrekken.

Het textielproject laat zien dat door gezamenlijke acties van partijen ook succes-
sen kunnen worden behaald in bedrijfssectoren die tot voor kort als afgeschre-
ven werden beschouwd. In samenwerking met de THT stelde de gemeente En-
schede een stuurgroep 'Textiel' in, die als taak kreeg de textielnijverheid in
Twente nieuw leven in te blazen, onder meer door de introductie van nieuwe
technologiean en het ontsluiten van nieuwe markten. Een congres dat deze
stuurgroep organiseerde, leidde tot onderzoek naar de haalbaarheid van een
vijftal textielbedrijven, waarvan thans drie in de uitvoeringsfase verkeren.

Ten slotte een project dat er nog niet is, maar waarvan men zelf de realisatiekans
hoog inschat, te weten Computerland. Het gaat hierbij om een themapark, be-
staande uit een binnen- en buitengebeuren. In een gebouwencomplex wordt
ruimte geboden aan een handelscentrum voor computerapparatuur, computer-
educatie en recreatie. Bij dat laatste kan men denken aan het spelen met compu-
ters, een cinema, een fitness-centrum en een discotheek. Bovendien moeten er
op het terrein overnachtingsmogelijkheden komen, zoals een hotel en een kam-
peerplaats. In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de
gemeente Enschede, de Vereniging voor Micro-Electronica Bedrijven Twente en
een drietal ondernemers. Bovendien is er een plaats gereserveerd voor een ver-
tegenwoordiger van de THI In de verschillende projectteams is ook een groot
aantal vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven opgenomen. 269



6.6.4. Nieuwe initiatieven vanuit gebruikerskringen

Het BTC laat zien dat ook vanuit gebruikers van een basisinitiatief nieuwe lokale
initiatieven kunnen ontstaan. Vooral het CME blijkt een belangrijke stimulator
voor nieuwe initiatieven te zijn, ten dele in samenwerking met de Vereniging voor
Micro-Electronica Bedrijven-Twente (MEBT).

Vanuit het MEBT is het initiatief genomen tot het Bibliothekenproject. In samen-
werking met de gemeentelijke overheden en het bedrijfsleven zijn in de openba-
re bibliotheken van Enschede, Hengelo en Almelo personalcomputers geinstal-
leerd die vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Met behulp van relatief grote
soft-ware paketten is het mogelijk via deze computers de databestanden van gro-
te computers te raadplegen. De 'personals' worden aangesloten op het Docu-
mentatiecentrum EKI in het BTC
Het BTC gaat ook fungeren als het regionaal dienstencentrum voor dit Bibliothe-
kenproject. De opleidingen voor de mensen, die later in de bibliotheken het pu-
bliek instructies zullen geven over het gebruik van de 'personals', worden ver-
zorgd door het CME. Ook zal het CME het management verzorgen van dit
Bibliothekenproject.
Tezamen met andere ondernemers in het BTC wordt door het CME gewerkt aan
een computerinformatiescherm dat opgesteld moet worden in het winkelcentrum
van Enschede.

6.6.5. De dynamiek in lokale initiatieven: een conclusie

De dynamiek in lokale initiatieven manifesteert zich in aanpassing van bestaan-
de en in ontwikkeling van nieuwe en aanvullende initiatieven. Beide vormen kun-
nen door situaties van binnenuit of van buitenaf worden veroorzaakt.
De veranderingen in het BTC zijn het gevolg van de sterke concurrentieverhou-
dingen in het gebied. Om deze te vermijden heeft men voor andere doelgroepen
en activiteiten gekozen dan aanvankelijk gepland.
De TIB heeft na enige tijd een totale reorganisatie doorgevoerd, omdat bleek dat
de oorspronkelijke opzet niet de verwachte respons van ondernemers opleverde.
Het Transferpunt is geleidelijk aan veranderd. Ten eerste door grotere financiole
armslag, waardoor het aantal medewerkers en activiteiten kon worden uitge-
breid. Ten tweede door toename van de vraag naar zijn diensten. Dit heeft onder
meer geleid tot uitbreiding van het relatienetwerk met kleine, van de THT afkom-
stige ondernemers in de omgeving.

De ontwikkeling van nieuwe of aanvullende initiatieven is veelal niet zozeer het
gevolg van dan bepaalde oorzaak maar van meerdere. Zo blijkt uit het onder-
zoek, maar ook uit informatie van elders, dat de resultaten van bestaande initia-
tieven de betrokkenen kunnen enthousiasmeren en aansporen tot hel opzetten
van nieuwe of aanvullende projecten. Toch is er meestal weI een hoofdoorzaak
aan te geven.
Het BTC zet nieuwe projecten op om de bestaande capaciteit van huisvesting,
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lijk nog steeds sprake van onderbenutting Voorbeelden van nieuwe initiatieven
zijn het zakencentrum Marktplaats, het Documentatiecentrum EKI en het steun-
punt van de stichting Industrieel Ontwerpen in Nederland.
Het BTC toont ook aan, dat nieuwe initiatieven geboren kunnen worden uit de
behoefte van gebruikers naar meer ondersteuning. In het BTC bestaat die be-
hoefte vooral uit het bieden van meer gelegenheden tot wederzijdse ontmoeting
en uitwisseling van informatie. Om hierin te kunnen voorzien zijn in het BTC een
ondernemerscafa en tweemaandelijkse ondernemersbijeenkomsten gestart.
Ean van de belangrijkste oorzaken voor aanvullende of nieuwe initiatieven is het
ontdekken van leemten in het ondersteuningsaanbod door de betrokkenen van
een bestaand initiatief. Meestal worden deze leemten ontdekt via de gebruikelij-
ke contacten met de ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn de ondernemers-
cursussen in het BTC, de particuliere participatiemaatschappij 'Ondernemend
Twente', de exportactiviteiten van de KvK in samenwerking met de TIB en de
Vraagbaak voor Startende Ondernemers van het Transferpunt.
Soms worden nieuwe initiatieven opgezet omdat er elders succes mee is ge-
boekt. Een voorbeeld hiervan is het financieringsproject voor veelbelovende on-
dernemingen onder de naam 'Nederlands Ondernemings Forum'. Het idee is af-
komstig uit de Verenigde Staten en door de OOM opgepakt.
Door krachtenbundeling van afzonderlijke lokale initiatieven kunnen weer nieu-
we projecten binnen bereik komen. Twentse projecten die op deze wijze tot stand
kwamen, zijn onder andere het WVM-project Twente en de TOP-regeling. Beide
projecten worden gedragen door het Transferpunt van de THT en de TIB.
Ten slotte kunnen nieuwe initiatieven ontstaan door het ontdekken van een regio-
nale markt voor een bepaalde activiteit. Deze achtergrond heeft in Twente geleid
tot het ontstaan van het Textielproject, het plan Computerland, het Bibliotheken-
project en bouwhof De Citadel.

Het voordeel van nieuwe of aanvullende initiatieven

Nieuwe initiatieven hebben als voordeel, dat kennis van en ervaringen met be-
staande initiatieven hierin verwerkt kunnen worden. Het Documentatiecentrum
EKI is hiervan een voorbeeld. Kennis over de Twentse situatie heeft geleid tot
aanpassing van het concept van dit oorspronkelijk nationaal opgezette project.
Mede hierdoor vindt men dat het beter is gaan functioneren.

In Twente blijken de nieuwe initiatieven nauwelijks concurrerend te zijn met an-
dere activiteiten in het gebied. Integendeel, er is sprake van het opvullen van be-
staande leemten in het ondersteuningsaanbod. Dit komt vooral door de samen-
werking en de gemaakte afspraken van de basisinitiatieven onderling en met de
traditionele instellingen in het verleden. De ontwikkeling van nieuwe financie-
ringsmogelijkheden is hiervan een illustratie. De OOM beschikte al langer over
de mogelijkheid tot deelname in bedrijven met bedragen boven de f 200.000,-.
De nieuwe participatiemaatschappij Ondernemend Twente van de TIB beperkt
zich tot deelname in financieringsprojecten onder de f 200.000,-. Het NOF van
het Transferpunt ten slotte, wil uitsluitend optreden als makelaar tussen geld-
schieter en geldvrager.
De nieuwe initiatieven liggen vaak in het verlengde van bestaande initiatieven. 271



Door van elkaars netwerken en mogelijkheden gebruik te maken kunnen beide
categoriean hun effectiviteit en efficiency vergroten.
Omdat de meeste initiatiefnemers van nieuwe of aanvullende initiatieven ook be-
trokken zijn bij andersoortige initiatieven of daarmee relaties onderhouden, kun-
nen via koppeling allerlei initiatievenclusters worden gerealiseerd. Ook deze
clusters kunnen leiden tot optimalisering van het aanbod.
E6n van die clusters wordt gevormd door de eerder genoemde financieringsmo-
gelijkheden. De OOM stuurt ondernemers mel kapitaalbehoefte onder de
f  200.000,- door naar de participatiemaatschappij 'Ondernemend Twente'. Bij fi-
nancieringsbehoefte boven de f 200.000,- gebeurt het omgekeerde. Zelfs wor-
den de mogelijkheden nagegaan gezamenlijk te participeren in ondernemingen.
Bovendien maken beide participatiemaatschappijen gebruik van de mogelijkhe-
den van het NOF voor de werving van afnemers.
Een andere cluster heeft zich gevormd rond het Bibliothekenproject. De perso-
nalcomputers die in de openbare bibliotheken worden geplaatst zullen worden
aangesloten op het EKI-documentatiecentrum in het BTC. De toekomstige in-
structeurs voor de 'personals' worden gerekruteerd uit het WVM-academici-
project van de TIB en opgeleid door het CME. Het CME verzorgt bovendien het
management van het project en kan voor de noodzakelijke faciliteiten terugvallen
op het BTC.
Een derde cluster is opgebouwd uit bouwhof De Citadel, de TIB, het Transferpunt
en het WVM-academici-project. De TIB gebruikt De Citadel onder andere om
werkloze academici te plaatsen. Verder hebben het Transferpunt en de TIB De
Citadel opgenomen in hun ondersteuningsnetwerk.

Het eigenbelang van de participanten bij dynamiek

Evenals de basisinitiatieven kunnen vervolgactiviteiten uitsluitend tot stand wor-
den gebracht wanneer de belangen van de initiatiefnemers ermee zijn gediend,
in ieder geval niet worden geschaad. Het BTC is hiervan een duidelijk voorbeeld.
Het project zelf is van grote betekenis geweest voor de regionaal-economische
heroriantatie van Twente, d.wz. een sterkere nadruk van het beleid op de eigen
mogelijkheden om tot regionale ontwikkeling te komen. Ook nu nog zijn de uit-
stralingseffecten van het BTC op de omgeving merkbaar. Ondanks de regionale
betekenis denken de meeste initiatiefnemers genuanceerd over het project. De
noemer waarop men elkaar heeft gevonden was de ontwikkeling van nieuwe be-
drijvigheid in het BTC en niet die van bedrijvigheid in de regio in het algemeen.
Voor een aantal initiatiefnemers zijn de revenuen derhalve lager dan ver-
wacht. 16 De vervolgactiviteiten en doelgroepverschuivingen van het BTC moe-
ten daarom vooral worden gezien als een poging deze situatie om te buigen.
Uiteraard kan dit als bijkomend voordeel hebben dat die activiteiten ook weer de
ontwikkeling van Twente ten goede komen.

Bevordering van de dynamiek in bestaande initiatieven kan slechts bereikt wor-
den als rekening word gehouden met de specifieke belangen van de afzonderlij-
ke participanten. De gereserveerde houding van het Transferpunt ten aanzien
van het overheidsaanbod een nieuwe medewerker te stationeren, die tegelijker-
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werken RND en Transferpunt op velerlei gebied uitstekend samen, maar soms
zijn ze toch elkaars concurrent. Acceptatie van het aanbod zou volgens het
Transferpunt misschien een bron van spanning kunnen betekenen.
Daarom moet ook voorzichtigheid worden betracht met het uitwerken van het
vage plan Technopolis Twente. Het plan, dat gebaseerd is op een studie van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling:7 houdt in dat
samenhang gebracht moet worden lussen de uiteenlopende activiteiten van het
bedrijfsleven, de overheid, particulieren, het onderwijs en andere instellingen in
de regio. Met name de activiteiten die de ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardi-
ge bedrijven (kunnen) bevorderen, zouden meer op elkaar afgestemd en voor de
economische ontwikkeling van Twente ingezet moeten worden.
Uiteraard komt een dergelijke afstemming de economische ontwikkeling van
Twente ten goede. De vraag is echter hoe men dit beleid denkt te concretiseren.
Een poging alle activiteiten in de regio zonder meer te bundelen en te integreren
zou stranden, omdat de participanten van de afzonderlijke activiteiten dan hun
invloed geheel of gedeeltelijk uit handen zouden geven. Ook een verzoek aan
de initiatiefnemers de regionale ontwikkeling toI primaire doelstelling van het
project te verklaren, zal waarschijnlijk weinig weerklank vinden. Het EITC-project
maakt duidelijk dat het regionale belang niet parallel behoeft te lopen met het
belang van de afzonderlijke participanten. Onder de noemer van het regionale
belang zou het eigenbelang weI eens kunnen worden geschaad. Wil men de ini-
tiatiefnemers over de streep trekken, dan zal men de specifieke voordelen duide-
lijk moeten maken. Dit geldt niet alleen voor initiatiefnemers in de commercidle
sfeer, maar ook voor maatschappelijk georiOnteerde participanten. Gelet op de
recente ervaringen valt niet te verwachten dat de afzonderlijke Twentse gemeen-
ten in hun projecten het regionale belang zullen laten prevaleren boven het ge-
meentelijke. Ook de THT, die het Technopolis-plan een warm hart toedraagt,
wijst op mogelijke belangenconflicten bij haar deelname. De Hogeschool is im-
mers een door de rijksoverheid gefinancierde niet-regionaal gebonden instelling.
De huidige extern gerichte activiteiten stellen zich versterking van de onderne-
mingen en het ondernemerschap tot doel. Het ondergeschikt maken van deze
activiteiten aan stimulering van Twente zou in strijd kunnen komen met het alge-
mene belang dat de THT behoort te dienen. 18

Ten hoogste zou men daarom de participanten van de afzonderlijke projecten
kunnen verzoeken met het regionale belang rekening te houden, iets wat men
zegt nu ook al te doen. Het Technopolis-plan zou daartoe als richtsnoer kunnen
dienen. Verder zou men de term 'Technopolis Twente' als leus kunnen hanteren
bij de werving en aanmoediging van bedrijven.

6.Z Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van lokale initiatieven en
netwerken

De centrale vraagstelling van het Twente-onderzoek luidde: 'Hoe komen
relatienetwerken tot stand? Hoe functioneren ze? en Welke rol spelen de
verschillende actoren hierbij?

Op basis van de voorgaande paragrafen kunnen bepaalde conclusies getrokken 273



en aanbevelingen gedaan worden. In de conclusies staan, conform de vraagstel-
ling, de relatienetwerken centraal. Door de nogal complexe en sterke samen-
hang tussen relatienetwerken en de lokale initiatieven (het onderzoeksmateri-
aal), is het evenwel niet altijd mogelijk in de conclusies een strikte scheiding aan
te brengen. Voorts is door de aard van het onderzoek, los van de relatienetwer-
ken, interessante informatie verkregen over de randvoorwaarden van netwerken
en lokale initiatieven. Daarom zullen hierover aan het slot van dit hoofdstuk (par.
6.Z3.) enige voorlopige aanbevelingen worden gedaan.

6.7.1.    De  ontwikkeling  van  regionale  economische  netwerken:  ontstaan  en
functioneren

De conclusies die op basis van het Twente-onderzoek over regionale netwerken
en hun lokale initiatieven getrokken kunnen worden, komen sterk overeen met
de theoretische beschouwingen zoals verwoord in het vorige hoofdstuk.

Het ontstaan van de netwerken hangt ten nauwste samen met de behoefte nieu-
we activiteiten te ontwikkelen gericht op het bedrijfsleven en/of de regio. Deze
behoefte is het gevolg van gesignaleerde knelpunten en mogelijkheden. Het ge-
bruikelijke instrumentarium wordt onvoldoende geacht om hierop in te (kunnen)
spelen. Netwerken die een essentieel onderdeel vormen van de nieuwe
ondersteunings- en stimuleringsactiviteiten, moeten potenties die vroeger onbe-
nut bleven, opsporen, aanboren en aanwenden ten dienste van het bedrijfsleven
en de regio.

Hoewel het geven van hulp aan derden een belangrijk motief is, ligt aan de ont-
wikkeling of deelname aan netwerken ook een sterk eigenbelang ten grondslag.
Dit eigenbelang kan van commerciOle, maatschappelijke of ideale aard zijn

De actor die de eerste aanzet geeft tot ontwikkeling van een nieuwe activiteit
(een lokaal initiatieD, kan zowel afkomstig zijn uit de sfeer van de overheid, als
uit het bedrijfsleven, de bedrijfsadvisering of de belangenbehartiging (Kamer
van Koophandel, ondernemersorganisaties, vakbonden en dergelijke).

De actoren in een netwerk bestaan veelal uit instituties, actief in het werkgebied,
zoals lagere overheden, traditionele ondersteuninginstellingen, bedrijven en
geTnstitutionaliseerde lokale initiatieven. Toch zijn het vaak acties van individuen
die de aanzet geven tot ontwikkeling van een nieuwe ondersteuningsactiviteit of
deelneming in een netwerk. De instituties plaatsen zich er pas achter nadat het
eigenbelang onderkend is. Opvallend in Twente is dat een belangrijk deel van
de initiatieven en netwerken tot stand kwam door inzet van allochtonen.

De lokale initiatieven en netwerken komen slechts tot stand wanneer in een ge-
bied voldoende ontwikkelingspotentieel voorhanden is. Dat wil zeggen, dat er in
een gebied voldoende organisaties en personen bereid en in staat moeten wor-
den gevonden om ondersteuning te bieden aan de realisatie. Tevens moeten ze
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de verschillende actoren te zijn bevorderd door het sterke regionale saamhorig-
heidsgevoel (het Noaberschap), de alom heersende maakcultuur en de relatief
jonge leeftijd van de toonaangevende organisaties, waardoor men nog niet vast-
geroest zit in onwrikbare structuren die deelname belemmeren.

De ondersteuning van de netwerkactoren kan bestaan uit het beschikbaar stel-
len van geld, menskracht, kennis, faciliteiten en relaties. Deze kunnen worden
aangewend voor het ontwikkelen en exploiteren van een lokaal initiatief of het
geven van directe ondersteuning aan de gebruikers.

De relatie van de actoren tot het netwerk bestaat niet alleen uit het leveren van
bijdragen aan de ondersteunings- en stimuleringsactiviteit of de gebruikers daar-
van, maar ook uit het inschakelen van het netwerk voor eigen gebruik of dat van
zakenrelaties.

Het netwerk bestaande uit ontwikkelaars van een lokaal initiatief wordt in de ex-
ploitatiefase veelal uitgebreid met personen en instellingen die aanvullende on-
dersteuning willen bieden of kunnen doorverwijzen. De aard van de additionele
actoren wordt sterk bepaald door de doelstelling en doelgroep van het lokale ini-
tiatief. In Twehte ligt bij het BTC en de TIB de nadruk op commerciale instellin-
gen, zoals banken en accountantskantoren, gelet op hun orii#ntatie. Bij het Trans-
ferpunt, dat zich voornamelijk bezighoudt met overdracht van technologische
kennis, beschikt men over een netwerk bestaande uit kenniscentra, kleine en
middelgrote technologisch hoogwaardige ondernemingen. De Twentse situatie
maakt duidelijk dat ook traditionele ondersteuningsinstellingen van de net-
werkstructuren deel uit kunnen maken. Tot de instellingen die in aan of meer net-
werkstructuren actief zijn, behoren de KvK, het RDK, de OOM en de RND.

De frequentie waarmee actoren in een netwerk worden ingeschakeld voor het
geven van ondersteuning aan hulpzoekenden, wordt sterk bepaald door:
a. de werkwijze van een lokaal initiatief. Bepaalde initiatieven, zoals in Twente

de NBH, proberen zoveel mogelijk alles intern te doen. Andere daarentegen,
zoals de TIB en het Transferpunt van de THI zijn voor de gevraagde on-
dersteuning vrijwel geheel afhankelijk van de actoren in het netwerk,

b.  de geografische en psychologische afstand tot het lokale initiatief. Naarmate
de geografische afstand groter is en de wederzijdse affiniteit geringer, neemt
het aanknopen van nieuwe en het inschakelen van bestaande relaties af.
Vooral wanneer voor een bepaalde ondersteuning of stimulering ook alterna-
tieven voorhanden zijn. Het Transferpunt van de THT is hiervoor illustratief.
Aanvankelijk onderhield het intensieve relaties met de andere openbare ken-
niscentra, zoals de hogescholen in Wageningen, Delft en Eindhoven. In de
loop der tijd zijn die relaties verminderd en maakt men steeds meer gebruik
van de eigen mensen (ex-studenten en medewerkers), die in de omgeving
een bedrijf zijn begonnen.

Uitbreiding van een bestaand netwerk komt tot stand door:
a.  de behoefte aan meer en aanvullende ondersteuning door de gebruikers van
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b.  ontwikkeling van nieuwe of aanvullende activiteiten door een bestaand lokaal
initiatief,

c. samenwerking van verschillende lokale initiatieven bij de ontwikkeling van
een nieuwe activiteit. Hierdoor worden de netwerken van verschillende lokale
initiatieven aan elkaar gekoppeld.

De ontwikkeling van nieuwe of aanvullende activiteiten door bestaande lokale
initiatieven kan ook leiden tot het ontstaan van geheel nieuwe netwerken.

Lokale initiatieven, waarbij de gebruikers frequent met elkaar in aanraking ko-
men, zoals het BTC en het MEPA, kunnen leiden tot het ontstaan van interne ge-
bruikersnetwerken. Via deze netwerken kunnen ondernemers elkaar helpen, in-
formeren en opdrachten verstrekken of tot samenwerking komen bij de
ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

De kwaliteit en de inzet van de personen in het netwerk zijn belangrijk. Allan c.s.
zijn op basis van hun onderzoek in de Londense Borough Hammersmith and
Fulham de mening toegedaan dat het succes van netwerken en hun activiteiten
in sterke mate persoonsgebonden is. 19 Kemp komt tot dezelfde conclusie, hoe-
weI hij zich daarbij beperkt tot het aspect 'bedrijvencentra'. Hij meent: 'You can
have a bad building, but a good manager will make it work' en vervolgens: '...the
most important thing that you can do is appoint the right manager.

i 20

6.Z2. De betekenis van regionale economische netwerken

De betekenis voor de participanten
1. Door netwerken en lokale initiatieven hebben participanten een aanvullend

instrument in handen gekregen om een bepaalde doelstelling te verwezenlij-
ken. Niet altijd is stimulering van de werkgelegenheid de centrale doelstel-
ling. Het Twente-onderzoek maakt duidelijk dat voor de verschillende initia-
tiefnemers het eigenbelang van cruciale betekenis is. Tot die motieven
behoren het scheppen van arbeidsplaatsen als compensatie voor gedwon-
gen ontslagen (motief van Holec voor deelname aan de NBH), het verkrijgen
van publiciteit (geldt voor de meeste initiatiefnemers van de onderzochte pro-
jecten), het vergroten van een marktaandeel (deelnamemotief van de Amro-
bank en Control Data bij het BTC) of het verkrijgen van onderzoeksopdrach-
ten (aan der motieven van de THT om het Transferpunt op te richten).

2. Via de netwerken wordt niet alleen ondersteuning gegeven, maar ook on-
dersteuning ontvangen, wanneer men daaraan zelf behoefte heeft. Zo doen
banken en accountantskantoren die participeren in de TIB veelvuldig een be-
roep op de diensten van andere participanten in de TIB voor ondersteuning
van cli6nten.

3.  Door de samenwerking zijn de kosten en gevolgen over het algemeen over-
zienbaar. Deelname behoeft voor de betrokkenen daarom geen al te hoge ri-
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steld doel lager en kunnen commercieel georienteerde participanten door
deelname van niet-commercieel georienteerde partijen kritiek van de buiten-
wacht op een lokaal initiatief voorkomen.

4. De sterke binding van netwerken met de behoeften en mogelijkheden van
participanten, doelgroepen en gebieden, vergroot de inzichtelijkheid, de flexi-
biliteit en daarmee de mogelijkheid tot bijstelling en aanvulling van een lokaal
initiatief. Bij drie van de vijf onderzochte projecten, BTC, TIB en Transferpunt,
hebben tussentijdse bijsturingen plaatsgevonden.

5.  Het systeem van netwerken, dat zo kenmerkend is voor de lokale initiatieven,
geeft participanten de mogelijkheden andere relaties met de netwerkactoren
te versterken, zoals de Amro-bank met organisaties in het midden- en klein-
bedrijf via het BTC-project.

De betekenis voor de regio

1.   De betekenis van de netwerken voor de regio is vooral gelegen in de concrete
initiatieven die daaruit voortkomen en in een betere afstemming van het be-
staande instrumentarium.

2.  De netwerken zorgen ervoor dat potenties worden opgespoord en benut, die
anders niet of in onvoldoende mate aan de regionale ontwikkeling ten goede
zouden zijn gekomen. Dit geldt vooral voor de middelen en mogelijkheden
van particuliere organisaties.

3.  Netwerken en lokale initiatieven kunnen voorzien in latente regionale en loka-
le behoeften. Deze behoeften kunnen leven bij de direct betrokkenen, te we-
ten de participanten en de gebruikers, maar ook bij niet-direct betrokkenen,
zoals bijvoorbeeld de plaatselijke bevolking voor wie de oprichting, uitbrei-
ding of het behoud van bepaalde bedrijven de voorzieningenstructuur in hun
omgeving positief kan beinvioeden.

4. Netwerken en lokale initiatieven kunnen op directe wijze arbeidsplaatsen
scheppen of behouden, maar ook stimulerend werken op het psychologisch-
economisch klimaat en zo bijdragen aan verbetering van de plaatselijke on-
dernemerscultuur. Alle betrokkenen bij de onderzochte Twentse initiatieven
vonden dat laatste dan der belangrijkste resultaten van hun werk.

5. Van netwerken kan een stimulerende werking uitgaan op anderen om ook
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven of de regio.
In de loop der tijd is het aantal deelnemers in de netwerken sterk uitgebreid.
Hetzelfde kan gezegd worden van de lokale initiatieven zelf. BTC, Transfer-
punt en TIB hebben als voorbeeld gediend voor andere initiatieven in de re-
gio en zelfs daarbuiten.

6.  Uitbreiding van netwerken leidt veelal tot nieuwe activiteiten, waarmee ande-
re doelgroepen bereikt kunnen worden en de bestaande nog beter bediend. 277



Uit de onderzochte Twentse netwerken zijn een reels nieuwe projecten en ac-
tiviteiten voortgekomen.

Z  De netwerken zijn meestal flexibel. Dit is ten dele het resultaat van de korte
lijnen tussen bron en bestemming. Beslissingen kunnen hierdoor snel en ef-
fectief worden genomen. Ten dele is dit ook het resultaat van de a-politieke
verhoudingen in de totale structuur. Door deelname van uiteenlopende partij-
en kan niemand het netwerk monopoliseren.

6.7.3. Algemene randvoorwaarden voor de ontwikkeling en het functioneren

Het Twente-onderzoek levert ook een aantal criteria op, die van belang zijn voor
de totstandkoming en het functioneren van netwerken en lokale initiatieven in het
algemeen:

1.  In een gebied moet voldoende behoefte zijn, waarin door het bestaande in-
strumentarium niet of in onvoldoende mate wordt voorzien. Bovendien moet
er voldoende ontwikkelingspotentieel voorhanden zijn.

2. Men moet uitgaan van politieke en organisatorische omstandigheden. Er
moet overeenstemming en afstemming worden bereikt met anderen. In de
eerste plaats met die organisaties die zich ook bezighouden met ondersteu-
ning van het bedrijfsleven of stimulering van het gebied. Duplicatie van ande-
ren moet worden voorkomen.

3.  Er moet tussen de verschillende participanten overeenstemming worden be-
reikt over de gezamenlijk na te streven doelstellingen, de middelen die daar-
toe worden aangewend en de bijdragen die ieder levert. Verder moeten de
bijdragen van de participanten op elkaar worden afgestemd.

4. Gewenst is ook interne afstemming. Dat wil zeggen, het verkrijgen van be-
reidheid om zich in te zetten voor het gemeenschappelijk doel door zoveel
mogelijk personen, afdelingen, directies en vakgroepen binnen de deelne-
mende organisaties. Hoewel grote organisaties in het algemeen over meer
mogelijkheden beschikken dan kleinere, wordt dit voordeel vaak teniet ge-
daan door geringe interne afstemming.

5. Er moet een zo concreet mogelijk plan van aanpak op tafel komen, dat:
a. flexibel genoeg is om tussentijdse bijstellingen en aanvullingen aan te kun-

nen brengen,
b. financieel haalbaar is op de korte en lange termijn.

Meestal is men weI in staat om het benodigde startkapitaal bijeen te brengen,
maar ontbreken de middelen voor een blijvende, kostendekkende exploitatie.
Wanneer het plan te zeer leunt op subsidies en bijdragen van derden, neemt
de kans op mislukken toe. Hetzelfde kan ook gezegd worden voor de organi-
satorische haalbaarheid. Men dient er zeker van te zijn dat de participanten
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c. afgestemd is op een (vermeende) behoefte.
Het plan mag nooit het aanbod van de participanten als uitgangspunt kiezen.
De ondersteuning kan hierdoor overbodig of onvoldoende zijn. Ook is het
noodzakelijk, dat nagegaan wordt in hoeverre ondersteuning mag worden ge-
boden. Men loopt anders het gevaar beticht te worden van het plegen van
concurrentievervalsing of het kweken van kasplantjes, die zonder permanen-
te zorg van buitenaf onmiddellijk zullen afsterven. 21

6.  Een netwerk en een lokaal initiatief moet voor iedere partij - of het nu de initia-
tiefnemer, participant of cli5nt is - in de eerste plaats een middel zijn om een
bepaald doel te realiseren. In dit verband moet men er rekening mee houden,
dat de belangen van de verschillende partijen kunnen conflicteren. Met name
treedt dit naar buiten wanneer het om de kostenverdeling gaat. Men dient
zich daarom vooraf te beseffen dat de speelruimte beperkt is, en:

a.  de diverse belangen voortdurend bewaakt en in evenwicht gehouden moeten
worden.
Dit betekent dat deelname op zo doelmatig en zakelijk mogelijke basis moet
geschieden. Verder moet men de deelnemende organisaties blijvend geTnte-
resseerd houden. Dit kan door de top regelmatig te informeren. Via hen kun-
nen de lagere echelons worden geinspireerd,

b.  de ontwikkelingen in de omgeving en de behoefte van de doelgroep voortdu-
rend  in  het oog moeten worden gehouden,

c.  het netwerk ruimte laat voor uitbreiding of vervolgactiviteiten.
Deze kunnen in het belang zijn van de exploitant, maar ook in die van de
cliant. Hierdoor kunnen extra bijdragen worden verkregen, zodat de bijdra-
gen van de anderen kunnen worden verminderd of de ondersteuning van de
cliant kan worden verbeterd. Wei moet men ervoor zorgen dat het netwerk en
de vervolgactiviteiten functioneel blijven. Uitbreiding met partijen of activitei-
ten die op een geheel andere golflengte zitten, kan schadelijk zijn voor het
functioneren.

7.  Voor een goed functioneren is het van belang, dat men over goede medewer-
kers beschikt, die een netwerk of project kunnen dragen en optimaliseren. De
medewerkers moeten beschikken over voldoende kwaliteit en enthousiasme.
Ze moeten weI goed wegwijs gemaakt worden op het terrein waarop ze gaan
opereren en in contact gebracht worden met sleutelrelaties.

8.   De geografische maar vooral psychologische afstand tussen een lokaal initia-
tief enerzijds en de netwerkactoren en gebruikers anderzijds, dient klein te
zijn. Dit kan onder andere worden bereikt door ruimtelijke en/of organisatori-
sche concentratie van lokale initiatieven en de traditionele instellingen (one-
stop shopping).

9. De ontwikkeling van een netwerk of lokaal initiatief mag nooit een doel op
zich zijn. Het is daarom van groot belang dat werk(terrein)afspraken gemaakt
worden met andere netwerken en lokale initiatieven, maar vooral met de be-
staande instellingen. De situatie in Twente toont aan dat dit alleszins mogelijk
is en tot voordeel strekt van alle partijen. 279



Allan c.s. komen op basis van hun ervaring nog tot een aantal aanvullende
randvoorwaarden 22

1.  Omdat het opbouwen van een netwerk arbeidsintensief is, dienen de uitvoe-
rende van een lokaal initiatief te beschikken over voldoende administratieve
ondersteuning.

2. Vrijwilligers kunnen waardevol zijn, maar dienen door professionele krachten
te worden ondersteund.

3.  Een lokaal initiatief moet voldoende mogelijkheden hebben om studies te ver-
richten, acties en projecten te ontwikkelen, geld te verkrijgen en de projecten
c.q. acties te co6rdineren, bewaken en evalueren.

4.   De projecten en acties moeten door een afzonderlijke unit ontwikkeld worden.
Deze unit moet bewaakt, gestuurd en gestimuleerd worden door een 'Raad
van Commissarissen'.

5.  De overheid moet niet trachten bij alle projecten betrokken te zijn. Per project
moeten de meest geschikte partijen aangetrokken worden.

6.  De participanten in een lokaal initiatief of netwerk moeten volledige verant-
woordelijkheid dragen over het doen en laten van de uitvoerenden.
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7. Resultaten en meningen ten aanzien van het functioneren van
bedrijvencentra

7.1. Inleiding

In hoofdstuk 6 is nagegaan hoe de noodzakelijke regionale ondersteunings- en
stimuleringsnetwerken voor een endogeen regionaal beleid tot stand komen en
zich vervolgens ontwikkelen. Inzicht hierin is verkregen door individuele ge-
sprekken en een paneldiscussie met regionale 'sleutelpersonen', alsmede een
analyse van jaarverslagen en rapporten over de betrokken lokale initiatieven.
In dit hoofdstuk zullen andere aspecten van een endogene aanpak centraal
staan, zoals bereikte resultaten, ervaringen van de direct betrokkenen, knelpun-
ten en mogelijke oplossingen. Als onderzoeksobject is gekozen voor het instru-
ment bedrijvencentrum, omdat hiermee de meeste ervaringen zijn opgedaan en
de benodigde gegevens voor een belangrijk deel zijn te achterhalen. Bovendien
wordt van bedrijvencentra verwacht, dat ze de ondernemer kunnen ondersteu-
nen, regionale dynamiek tot stand kunnen brengen, en kunnen functioneren als
een groeipool.
De vraagstelling, waarop dit hoofdstuk een antwoord tracht te vinden, luidt der-
halve:
- Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen jaren voorgedaan bij de ont-

wikkeling van bedrijvencentra en welke ontwikkelingen zullen zich vermoede-
lijk nog gaan voordoen?

-  Hoe functioneren de huidige centra vanuit het gezichtspunt van de verschil-
lende betrokken partijen?

-  Op welke wijze kunnen de gesignaleerde knelpunten worden opgelost?

Om deze vraagstelling te kunnen beantwoorden is in 1981 een literatuurstudie
verricht waarin de behoeften, eisen en toepassingen van bedrijvencentra aan de
orde  kwam. 1
De bereikte resultaten zijn vanaf 1983 geinventariseerd in de verschillende edi-
ties van de Atlas van lokale initiatieven in Nederland. In de periode januari-
februari 1984 is een schriftelijke enquae gehouden onder de exploitanten van
11 bedrijvencentra in Nederland over de motieven die geleid hebben tot de ont-
wikkeling van de centra en hun ervaringen tot dan toe. De ondernemers in deze
centra is gevraagd wat hun motieven tot vestiging

 aren. Ook hun werd
de vraag

voorgelegd wat de ervaringen tot dan toe waren.
In 1985 zijn nog een aantal vervolgonderzoeken gehouden die inzicht moesten
verschaffen in de mening van ondernemers die niet (meer) in een bedrijvencen-
trum gevestigd zijn.3

Het onderzoek richtte zich niet alleen op centra die expliciet de regionale ontwik-
keling of versterking als primaire doelstelling gekozen hadden, maar ook op cen- 283



tra met andere doelstellingen. De onderzochte centra kunnen in vier categoriean
worden onderverdeeld:
-   centra voor bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden (stadsvernieuwingscen-

tra),

- (woon-)werkgemeenschappen,
-   centra met een uitgebreid aanbod aan gemeenschappelijke diensten en voor-

zieningen, de zgn. supportcentra,
- algemene centra zonder een uitgebreid aanbod aan gemeenschappelijke

diensten en voorzieningen.

Bij de centra voor bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden staat de ruimtelijke
problematiek van bestaande bedrijven voorop. Voor indeling in deze categorie
gold als criterium, dat het project in aanmerking was gekomen voor subsidie in
het kader van het Experiment Herhuisvesting Ambachtelijke Bedrijven uit Stads-
vernieuwingsgebieden of de Kaderregeling Steun Bedrijven uit Stadsvernieu-
wingsgebieden. Bovendien zijn toegevoegd de centra die weliswaar niet onder
deze subsidieregelingen vallen, maar uitdrukkelijk voor deze doelgroep zijn op-
gezet.
De (woon-)werkgemeenschappen bestaan uit centra die door de doelgroep zelf
zijn opgezet en worden geOxploiteerd, en met name 'bewoond' worden door be-
drijven die behoren tot de werkbeweging (ondernemen met behoud van uitke-
ring, ondernemen met mens- en milieuvriendelijk doelstellingen, ondernemin-
gen van etnische minderheden en krakers, enz.).
De supportcentra bieden niet alleen uitgebreide ondersteuning aan onderne-
mers maar proberen ook de lokale en regionale economie te versterken. In het
algemeen vestigen zich in deze centra startende en groeibedrijven. De aanwe-
zigheid van een coardinator/adviseur en een administratieve kracht is als mini-
mumvoorwaarde gehanteerd om als centrum in deze categorie opgenomen te
worden.
De algemene centra zonder een uitgebreid diensten- en voorzieningenpakket
stellen zich vaak ook de economische versterking van het gebied tot doel, maar
de commerciale motieven hebben hier toch de overhand. Soms beschikken ze
over een aantal gemeenschappelijke diensten of voorzieningen, zoals een
spreekkamer of een beheerder.
Als criterium voor alle centra geldt dat er minimaal 5 bedrijven in gevestigd zijn
of kunnen worden en dat ruimten van 100 m2 of minder te huur of te koop be-
schikbaar zijn.

Alvorens in te gaan op de bereikte resultaten en de mening over het functioneren
van de centra geven we eerst een historisch overzicht.

7.2. De ontwikkeling van bedrijvencentra in Nederland: een overzicht

Het gezegde 'Er is niets nieuws onder de zon' geldt zeker voor bedrijvencentra.
Op taI van plaatsen in ons land zijn de afgelopen decennia centra gerealiseerd
of pogingen daartoe gedaan. De doelgroepen die hierbij voor ogen stonden ver-
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Bij de centra die direct na de Tweede Wereldoorlog werden gerealiseerd, ston-
den lokale wederopbouw en regionaal-economische versterking centraal. In de
grote steden was het motief vooral 'wederopbouw'. In het begin van de jaren vijf-
tig werd in Rotterdam een drietal centra voor dit doel gebouwd: Oostzeedijk,
Goudsesingel en het befaamde Groothandelsgebouw. Ze waren bestemd voor
de kleine ondernemers uit de Rotterdamse binnenstad, die door de bombarde-
menten aan het begin van de Tweede Wereldoorlog hun oorspronkelijke bedrijfs-
ruimten verloren hadden zien gaan. De eerste plannen voor de bouw van deze
bedrijvencentra waren al in 1944 gemaakt. Ook in de Amsterdamse binnenstad
werden in de jaren vijftig centra gesticht om het tekort aan kleine bedrijfsruimten
aan te vullen.
In een aantal zwakke regio's was het de noodzaak tot industrialisatie, die o.a.
leidde tot de ontwikkeling van bedrijvencentra. Ean van de eerste projecten in
dit kader betrof de bouw van zgn. 'nestfactories' in de jaren '46-'47 op een indu-
strieterrein in Zevenaar. Het ging hierbij om een achttal hallen, ook weI incuba-
tors of broedstoven genoemd. Doel was het helpen van startende bedrijven, die
op deze wijze niet zoveel behoefden te investeren in grond en gebouwen. Zou
het de bedrijven goed gaan, dan was het de bedoeling dat zij zich elders in de
omgeving zouden hervestigen. Gemeenschappelijke diensten werden niet aan-
geboden. Het idee van deze nestfactories was afkomstig uit Sheffield (GB), waar
dergelijke projecten in de crisisperiode van de jaren dertig waren gerealiseerd.
Het Zevenaarse voorbeeld kreeg - zij het in gewijzigde vorm - ook elders navol-
ging. Zo werd in Winterswijk een bedrijvencentrum gerealiseerd, waarvan de
hallen uitsluitend bestemd waren voor bedrijven met mannelijke werknemers. Dit
als tegenwicht voor bedrijven in de regio, die veel vrouwen in dienst hadden.4
Het aantrekken van bedrijven verliep bij veel projecten in de begintijd moeizaam.
Door de toenemende behoefte aan bedrijfsruimte en de stijgende huis-
vestingslasten bij nieuwbouw als gevolg van de inflatie, raakten de centra na ver-
loop van tijd echter erg in trek. Dit geldt vooral voor centra met een relatief gun-
stige ligging, zoals het Groothandelsgebouw in Rotterdam. WeI ging dit in het
algemeen gepaard met verdringing van de oorspronkelijke bewoners door meer
kapitaalkrachtige bedrijven. Van de oorspronkelijke ambachtelijke bedrijven en
grossiers in het Groothandelsgebouw zijn er weinig overgebleven. Het gebouw
wordt thans voornamelijk gebruikt voor kantoren en showrooms.

In het begin van de jaren zestig werden wederom bedrijvencentra ontwikkeld
dank zij de economische groei en de toenemende welvaart. De ruimtenood en
de verkeersproblematiek in grote binnensteden leidde tot de ontwikkeling van
een tweede generatie bedrijvencentra. Ze werden gezien als vestigingsalterna-
tief voor kleine bedrijfjes die gedwongen waren zich te verplaatsen. Een aantal
van deze centra werd door de overheid gesubsidieerd. Voorbeelden zijn het be-
drijfsverzamelgebouw 'Donker Curtiusstraat' in Amsterdam en het bedrijfsverza-
melgebouw 'Zuid' in Rotterdam. Helaas bleek de behoefte aan deze centra bij
de doelgroep gering, omdat die hetzij een goedkopere oplossing voor haar ruim-
teproblemen kon vinden of een nieuw en zelfstandig representatief pand op een
bedrijventerrein prefereerde. Bovendien bleken ook de exploitanten van de cen-
tra na verloop van tijd door de hoge exploitatielasten de voorkeur te geven aan
dan of enkele grote kapitaalkrachtige huurders in plaats van meerdere kleine. 285



Eind jaren zestig, begin jaren zeventig ontstond een derde generatie bedrijven-
centra, te weten centra op goed ontsloten bedrijventerreinen. Hiermee werd in-
gespeeld op de trek van bedrijven uit de binnensteden. Soms ging het initiatief
voor de bouw van de ondernemers zelf uit, soms van een projectontwikkelaar of
een gemeentelijke overheid. Vooral de groothandel, die in deze tijd een expan-
sieve groei doormaakte, vestigde zich in deze centra. Voorbeelden hiervan zijn
het Confectiecentrum in Amsterdam, de groothandelscentra in Groningen, Zwol-
le en Gouda en het zeer representatieve bedrijvencentrum 'Soetelieve' dat in
1976 bij Den Bosch is gebouwd. Een variant op deze centra was de ontwikkeling
van zgn. 'wisselgebouwen' in een aantal overloopgemeenten, zoals Lelystad,
Purmerend en Almere. Het ging hierbij om geconcentreerde huisvesting be-
stemd voor bedrijven die naar de betrokken gemeenten wilden verhuizen, maar
daar nog niet over een definitieve bedrijfsruimte konden beschikken. Aan de ver-
blijfsduur werden dan ook bepaalde limieten gesteld. Economische recessie en
minder gunstige ervaringen met een aantal projecten hebben tot gevolg gehad,
dat de belangstelling voor het stichten van dergelijke centra minder is geworden.
De meeste wisselgebouwen hebben nu een andere functie.

Aan het eind van de jaren zeventig kwamen bedrijvencentra opnieuw in de be-
langstelling te staan. Allereerst bij bedrijven die in geconcentreerde huisvesting
een mogelijkheid zagen hun idealen te realiseren, zoals op mens- en milieu-
vriendelijke wijze en schaal produceren of door samenwerking met anderen tot
uitwisseling van ideedn en middelen komen. EOn van de eerste projecten die zo
was opgezet, was de woon/werkgemeenschap 'Utopia' in Rotterdam. Hoewel de
MeMO-uitgangspunten door steeds bredere lagen van de bevolking geaccep-
teerd werden, bleef het aantal gerealiseerde centra beperkt gebleven. Gebrek
aan financiale middelen bij deze ondernemers en scepsis bij banken en vast-
goedeigenaars zijn hier wellicht debet aan. In dezelfde periode werden ook van-
uit de krakersbeweging de eerste bedrijvencentra opgezet. De - voor hun gevoel
- onmacht van de overheid en van het bedrijfsleven om voldoende arbeidsplaat-
sen te scheppen leidde tot het ontstaan van 'alternatieve' bedrijfjes in gekraakte
panden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de 'Rode Tetter' in het voormalige pand
van lettergieterij 'Tetterode' en de woon/werkgemeenschap in het voormalig
Handelsbladgebouw, beide in Amsterdam. Vooral in de grotere steden treffen we
dergelijke centra aan en gebruikelijk is daarbij een combinatie van wonen en
werken.
Ook door derden werden in deze periode centra ontwikkeld. Aanvankelijk ging
het om centra voor bedrijven die door de stadsvernieuwingsactiviteiten gedwon-
gen werden hun bedrijfspanden te verlaten. Het beschikbaar stellen van finan-
ciale middelen door de nationale overheid voor dit doel en het verslechteren van
de economische situatie, waardoor de lokale overheid weer meer aandacht
kreeg voor het belang en de noden van de kleine ondernemer, zijn voor deze ont-
wikkeling verantwoordelijk. Initiatiefnemers zijn zowel overheid als particuliere
beleggers. De opzet van deze bedrilvencentra is tamelijk traditioneel. Het aan-
trekken van voldoende gegadigden uit de doelgroep verloopt over het algemeen
moeizaam. Bovendien is intensieve begeleiding en advisering bij verplaatsing
vereist. De moeilijke situatie waarin de economie in deze periode terecht is geko-
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Ean van de opvallendste vormen bestaat uit centra die naast huisvesting ook ge-
meenschappelijke diensten en voorzieningen bieden (supportcentra). Voorbeel-
den hiervan zijn het Jonge Bedrijven Centrum in Groningen (JBC), het onderne-
merscentrum Markant in Almere en ondernemerscentrum Basis in Amsterdam
Het basisconcept is ontleend aan de centra die in het midden van de jaren ze-
ventig in Groot-Brittannia en de Verenigde Staten tot ontwikkeling waren geko-
men, hoewel het idee op zich voor Nederland niet geheel nieuw was. Een tiental
jaren eerder was in de Achterhoek al een poging gewaagd een dergelijk centrum
van de grond te krijgen. De plannen zijn toen echter gestrand, omdat in die tijd
van hoogconjunctuur weinig behoefte bestond aan dergelijke experimenten. Ver-
der zijn er in de afgelopen periode in Nederland projecten gerealiseerd geheel
onafhankelijk van buitenlandse voorbeelden of kennis hierover. Een voorbeeld
hiervan was het bedrijvencentrum Unica in Oude Pekela. Door ruimte-overschot
en de wens zijn diensten en voorzieningen aan derden beschikbaar te stellen,
kwam de eigenaar van het gebouwencomplex zelf op het idee een bedrijvencen-
trum op te zetten voor startende ondernemers.

De ontwikkeling van supportcentra heeft ook geleid tot het ontstaan van afgelei-
de vormen. In de eerste plaats conventionele bedrijvencentra zonder centrale
diensten en voorzieningen, die uit min of meer commerciOle oogmerken het pre-
dikaat 'ten behoeve van startende en jonge bedrijven' hebben meegekregen. De
initiatiefnemers zijn enerzijds eigenaren van bestaande panden die verwachten
door de behoefte aan bedrijfsruimte bij starters deze ruimte weer rendabel te
kunnen maken, en anderzijds overheden die over een leeg pand (kunnen) be-
schikken en zo hopen nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. Een tweede vorm
zijn centra voor aspirant-ondernemers en voor marginale bedrijven. In deze cen-
tra wordt getracht door intensieve begeleiding mensen die (nog) niet geschikt
zijn voor het zelfstandig ondernemerschap, rijp te maken om in de toekomst ge-
heel of gedeeltelijk zelfstandig te zijn. Voorbeelden van dergelijke centra zijn de
Broedplaats in Rotterdam voor jeugdige ondernemers en de centra voor Turkse,
Marokkaanse en andere buitenlandse vrouwen die na een interne opleiding,
voor eigen risico kleding gaan maken voor hun landgenoten.
Tegen dergelijke projecten wordt nogal eens bezwaar gemaakt: de subsidiOring
zou concurrentievervalsing ten opzichte van het reguliere bedrijfsleven beteke-
nen. Verder heeft men twijfels over de bekwaamheden van deze 'ondernemers'
en de overlevingskansen op langere termijn.

Een centrumvorm waaraan pas het laatste jaar serieus wordt gewerkt betreft de
zgn. 'Science Parks'. Het gaat hierbij om een bedrijvencentum in een aantrekke-
lijke omgeving, dicht bij een hogeschool of universiteit, en bestemd voor bedrij-
ven die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling en technologische hoog-
waardige produktie. Uiteraard onderhouden ze nauwe relaties met academische
instellingen, Het eerste Science Park ter wereld werd in 1951 gesticht door de
Stanford University in Californid (VS). In ons land worden thans Science Parks
ontwikkeld in Groningen en Leiden. Plannen bestaan in Delft, Haarlem en Le-
lystad. Veel plannen hebben betrekking op centra in de sfeer van de biotechnolo-
gie. Een categorie bedrijvencentra die sterk overeenkomt met Science Parks zijn
de hoogwaardige technologische centra, ook weI innovatiecentra genoemd. 287



Voorbeelden hiervan zijn de Bedrijfs-Technologische Centra (BTC) in Enschede,
Wageningen en Rotterdam, en een aantal supportcentra die een up-
gradingproces hebben ondergaan, zoals Markant in Almere.

De ontwikkeling van de telecommunicatie doet ook haar invloed gelden op be-
drijvencentra. In Groot-Brittannia worden thans in een aantal bedrijvencentra de
nieuwste telecommunicatiemiddelen geplaatst, zoals Telefax en Computer Ai-
ded Design and Manufacturing (CAD/CAM). Deze apparatuur wordt niet alleen
beschikbaar gesteld aan bedrijven gevestigd in het centrum maar ook daarbui-
ten. Bedrijven die zich de luxe van hooggeavanceerde apparatuur niet kunnen
veroorloven en veelal niet over de nodige kennis beschikken, kunnen daar te-
recht voor advies- en dienstverlening. In Nederland bestaan thans enkele plan-
nen in deze richting. Een onderzoek gehouden door de Rijksdienst voor de IJs-
selmeerpolders (RIJP) leverde voor de ontwikkeling van een dergelijke activiteit
in Markant redelijk positieve resultaten op. 5 In 1986/87 zal een CAD/CAM-
centrum in Markant worden geopend.
Een andere ontwikkeling met betrekking tot bedrijvencentra hangt nauw samen
met de ontwikkeling op het gebied van micro-elektronica en telecommunicatie.
Door deze nieuwe technieken worden de mogelijkheden voor ondernemers om
vanuit de woning het bedrijf te voeren aanzienlijk vergroot. Desondanks blijft
men op bepaalde momenten behoefte hebben aan een geschikte representatie-
ve bedrijfsruimte, bijvoorbeeld voor het ontvangen van belangrijke relaties of het
houden van vergaderingen. Een bedrijvencentrum kan op deze ontwikkeling in-
spelen door bedrijfsruimte op uur-, dag-, week- of maandbasis te verhuren. Tot
aan van de eerste centra die hiertoe is overgegaan behoort Marktgracht in Alme-
re. In Amsterdam en Rotterdam hanteren bedrijvencentra deze formule geheel
of overwegend en soms onder de naam 'rent-a-desk'.

7.3. De huidige situatie met betrekking tot bedrijvencentra in Nederland

7.3.1. De hoeveelheid

In het rapport Bedrijvencentra van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf
(RMK) werd geconcludeerd dat in vele gemeenten een denkproces op gang ge-
bracht is met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijvencentra, maar dat reali-
sering van de beoogde projecten veelal niet op korte termijn tot stand zal komen.
Een zelfde conclusie werd getrokken door een aantal inleiders op een studiedag,
georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in oktober
1982.6 Vooral de plannen voor de realisatie van supportcentra moesten het ont-
gelden. Uit de inventarisatie van bedrijvencentra in de Atlas van lokale initiatieven
in Nederland 1985/86 blijkt echter dat er de laatste jaren vele bedrijvencentra zijn
bijgekomen (tabel Zl.).

Per 1-10-1985 waren er 148 bedrijvencentra gerealiseerd. De verwachting is dat
dit aantal het komende jaar zal toenemen. Bovendien zullen meerdere bestaan-
de centra een uitbreiding ondergaan. Tabel Z2. geeft hiervan per categorie een
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Tabel 7.1: Realisatiejaar van de bedrijvencentra.

Jaar: Algemene Stadsv. Support Specifieke
centra centra centra centra
(61) (27) (33) (27)

voor 1980              2           1            -            4

1980                 1          1           -          2

1981                  2           1            2           2

1982                 4          6           5           1

1983                10          7          10          12

1984               18          5          12          2

1985                23          6           4          4

Bron: M. L. Verhoef-Sleeuwenhoek, Atlas van lokale initiatieven in Nederland
1985/86. Stimulering van bedrijvigheid en werkgelegenheid, Lelystad,
1985, p. 13.

Tabel 7.2: Het aantal bedrijvencentra en toekomstige ontwikkelingen.

Algemene Stadsv. Support Specif. Totaal
centra centra centra centra

Aantal gereal. centra in  1984                                  39            21             26            26           112
Vervallen/niet bekend in 1984                   6        -        1         3        10
Gerealiseerd gedurende  1985                                28               6               8               4              46
Aantal gereal. centra in 1985                              61            27           33 27 148

Verwachte toename  in  1986/87                                 24                 5              1 2                 1                42

Uitbreidings-/nieuwbouwplannen                  14        10        18          9         51

Bron: M. L. Verhoef-Sleeuwenhoek, Atlas van lokale initiatieven in Nederland
1985/86. Stimulering van bedrijvigheid en werkgelegenheid, Lelystad,
1985, p 16.

7.3.2.  De financiering

Veel bedrijvencentra hebben subsidies, premies of geldschenkingen van derden
ontvangen.7 De mate waarin ze zijn of worden gesubsidieerd blijkt moeilijk te
achterhalen. Vaak worden verkapte subsidies gegeven, zoals het beschikbaar 289



stellen van het gebouw 'om niet', het opknappen van het pand tegen geringe
kosten of het verstrekken van een geldlening tegen een aantrekkelijk renteper-
centage. Bovendien wordt ook op andere manieren getracht de stichtings- of ex-
ploitatiekosten te reduceren. Men moet hierbij denken aan het beschikbaar stel-
len van know-how, mankracht en grond, alsmede het overhevelen van bepaalde
noodzakelijke investeringen naar andere begrotingsposten, zoals het aanleggen
van parkeervoorzieningen buiten het centrum door de overheid op gemeente-
grond. Om de benodigde financiale en stoffelijke bijdragen te verkrijgen wordt
samenwerking gezocht met participanten die een substantiale bijdrage kunnen
leveren. Met name bij de supportcentra komt deze aanpak veelvuldig voor (tabel
7.3.):

Tabel 7.3: De initiatiefnemers van bedrijvencentra.

Initiatiefnemers: Algemene Stadsv. Support Specif.

centra centra centra centra
(61) (27) (33) (27)

Particulieren c.q. bedrijven          30           -           6          13
Overheid                                                        1 5                    1 1                       4                      2

Particulieren + Overheid          16         13         18          4
Particulieren + instellingen         -         -         2         -
Overheid + instellingen            -          2          1          8
Part. + Overheid + instell.         -          1          2          -

Bron: M. L. Verhoef-Sleeuwenhoek, Atlas van lokale initiatieven in Nederland
1985/86. Stimulering van bedrijvigheid en werkgelegenheid, Lelystad, 1985,
p.  14.

Bij bovenstaande tabel dient men ook rekening te houden met het felt dat de sa-
menwerking zich niet beperkt tot organisaties met een ongelijksoortig karakter,
zoals overheden en bedrijfsleven, maar dat samenwerkingsverbanden ook be-
staan tussen organisaties binnen iedere sector. Zo ligt aan een aantal bedrijven-
centra samenwerking tussen meer overheidsinstellingen ten grondslag.

7.3.3. De spreiding

De meeste algemene bedrijvencentra zijn gerealiseerd in Zuid-Holland (18 cen-
Ira) en Noord-Brabant (17 centra) gevolgd door Noord-Holland met 11 centra.
Wordt de hoeveelheid m2 vloeroppervlak in bedrijvencentra per regio echter als
uitgangspunt gekozen, dan blijkt Twente absolute koploper te zijn met 79.000 m2
vloeroppervlak, met andere woorden 24% van de totale Nederlandse hoeveel-
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Leegstand wordt steeds als Oan der grootste knelpunten van bedrijvencentra ge-
zien. Uit tabel Z4. blijkt echter dat de leegstand in 1985 sterk is afgenomen.

Tabel 7.4: De bestaande bedrijvencentra in cijfers.

Algemene Stadsv. Support Specif. Totaal

centra centra centra centra

Totale hoev. m2 beschikb.  in 1984 235.500 47.000 150.000 n.b. 432.500

- w.v.  bezet in 1984 140.500 34.500 100.000 n.b. 275.000

- w.v.  bezettingspercent  in 1984 59% 73% 66% n.b. 64%
- w.v. bezet in 1985 180.000 43.000 103.500 n.b. 326.500

- w.v. bezettingspercent.  in 1985 76% 91 % 69% n.b. 75%

Gerealiseerd in de loop van 1985 98.500 24.500 26.000 n.b 149.000

- w.v. reeds bezet in 1985 47.500 20.500 17.500 n.b. 85.500

- w.v. bezettingspercent. in 1985 48% 83% 67% n.b. 57%

Totale hoev. mi beschikb.  in 1985 334.000 71.500 176.000 81.500 663.500

- w.v.  bezet  in 1985 227.500 63.500 121.000 n.b. 412.000

- w.v. bezettingspercent.  in 1985 68% 89% 69% n.b. 71 %

Hoev.  m2 in centra <10.000 mz 136.500 71.500 70.500 n.b. 278.500

- w.v.  bezet in 1985 111.500 63.500 55.000 n.b. 230.000

- w.v. bezettingspercent. in 1985 82% 89% 78% n.b. 83%

Aantal gevest. bedr.  in 1984 371 (33) 193(21) 400(25) n.b.                          -

Gemiddeld per centrum in 1984 11,2 9,2 16,0 n.b.                       -

Aantal gevest. bedr.  in 1985 739(61) 327(27) 623(33) 243(23)         -

Gemiddeld per centrum in 1985 12,1 12,1 18,9 10,6

Aantal starters in centra (1985) 241(34) n.b. 293(21) 93(10)          -

Gemiddeld per centrum in 1985 7,0 n.b. 14,0        9,3          -

Gemiddeld aandeel van starters 58% n.b. 74% 88%                   -

Aantal stadsv. in centra (1985) n.b. 179(20) n.b. n.b.                       -

Gemiddeld per centrum in 1985 n.b. 9,0 n.b. n.b.                          -

Gemiddeld aandeel stadsv. bedr. n.b. 74% n.b. n.b.                       -

Arbeidsplaatsen in centra (1985) 1344(28) 573(15) 1880(26) 410(14)         -
Gemiddeld per centrum in 1985                                       48                 38                 72                 29                   -

Gemiddeld per bedrijf in 1985 3,9(347) 3,1(187) 3,6(525) 2,2(185)               -

( ) totale aantal waarover gegevens bekend zijn.
n.b. onvoldoende gegevens bekend.

Bron: M. L. Verhoef-Sleeuwenhoek, Atlas van lokale initiatieven in Nederland
1985/86. Stimulering van bedrijvigheid en werkgelegenheid, Lelystad,
1985, p. 16. 291



De stadsvernieuwingscentra zijn met uitzondering van die in Groningen en
Maastricht uitsluitend in het westen gerealiseerd.
De supportcentra kenmerken zich door een tamelijk evenwichtige spreiding over
het land. Alleen in Zeeland, West- en Midden-Brabant ontbreken deze centra.
Met name voor de laatste twee gebieden is dit opmerkelijk, omdat ze zich ken-
merken door een grote bevolkingsconcentratie en een relatief hoog percentage
nieuwe bedrijfsoprichtingen.8 Hetzelfde kan gesteld worden voor Limburg waar
zich slechts aan supportcentrum bevindt.
De (woon-)werkgemeenschappen bevinden zich voor een belangrijk deel in de
grotere kernen. Dit is niet zo verwonderlijk gezien de beschikbaarheid van goed-
kope oude panden en de aanwezigheid van een lokale afzetmarkt.

7.3.4. De bebouwing, vloeroppervlak en bezettingsgraad

De meeste bedrijvencentra zijn gevestigd in reeds bestaande panden. Voor de
algemene centra bedraagt dit aantal 43 (op totaal 61 centra), voor stadsvernieu-
wingscentra 10 (27 centra), voor supportcentra 25 (33 centra) en voor (woon-)
werkgemeenschappen 27 (27 centra).

Vooral de centre die Oan jaar of langer bestaan vertonen een hoger gemiddeld
bezettingspercentage. De (sterk gesubsidieerde) stadsvernieuwingscentra sco-
ren hierbij het hoogst (91%). Beduidend lager scoren de supportcentra (69%).

In het rapport Bedr#vencentra h la Carte werd reeds geconstateerd dat veel
leegstand verband houdt met de vestiging in voormalige industriecomplexen.
Grote delen van dergelijke panden zijn ook na de opening van het bedrijvencen-
trum nog niet geschikt gemaakt voor vestiging van kleine ondernemingen. Om
deze 'versluiering' enigszins te elimineren zou de berekening zich moeten be-
perken tot de kleinere centra. Wordt als criterium 10.000 m2 of minder vloerop-
pervlak gehanteerd, dan neemt met uitzondering van de stadsvernieuwingscen-
tra (alle centra in deze categorie zijn namelijk reeds kleiner dan 10.000 m2) het
bezettingspercentage toe: voor de algemene centra bedraagt dit dan 82%, voor
de supportcentra 78%.

7.1.5. De belangstelling voor bedrilvencentra bij de doelgroepen

In het RMK-rapport Bedrilvencentra uit 1982 worden meerdere categoriean ge-
noemd waarvoor een bedrijvencentrum een interessant huisvestingsalternatief
zou kunnen zijn. In de eerste plaats voor bedrijven met bijzondere kenmerken,
zoals bedrijven in stadsvernieuwingsgebieden, MeMO-bedrijven, branchegelijke
bedrijven (groothandelscentra, trade marts) en brancheverwante bedrijven
(thema-centra).
In de tweede plaats voor bedrijven in een bepaalde levensfase. Voor bedrijven
die zich nog in de embryonale fase bevinden kan tijdelijke verhuur van ruimte
of faciliteiten aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld voor een paar dagen per week of
voor de avonduren. Deze 'rent-a-desk/unit'-formule wordt op diverse plaatsen in
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ongeschikt is en de toekomst nog te onzeker om zich definitief vast te leggen
op bedrijfsruimte of faciliteiten, kan een bedrijvencentrum zelfs een optimaal al-
ternatief zijn. Hetzelfde geldt voor bedrijven in een snelle groeisituatie, zoals in-
novatieve bedrilven. Het leveren van ruimte op maat, het bieden van faciliteiten,
het hanteren van soepele huurvoorwaarden ('easy-in/easy-out'-formule), en bo-
venal goedkope huurprijzen zijn daarbij essentieel.
In de rijpingsfase wordt de behoefte aan een bedrijvencentrum minder. Toch kan
in deze periode het bedrijvencentrum voor de onderneming van betekenis blij-
ven, zoals bijvoorbeeld voor het gebruik van specifieke faciliteiten. Men kan hier-
bij denken aan een teleport-infrastructuur voor hoogwaardig technologische be-
drijven. De coardinator/adviseur kan in deze fase van belang blijven voor
bemiddeling, advisering en hulpverlening. Dit laatste geldt ook voor bedrijven
die in een afbouw- of omschakelingsfase verkeren.

In de afgelopen jaren zijn taI van onderzoeken gehouden om de vermeende be-
langstelling te peilen. Een onderzoek onder 26 willekeurige MeMO-ondernemers
toonde aan dat 17 (65%) in meer of mindere mate belangstelling had voor vesti-
ging in een bedrijvencentrum.' Men zag hierin vooral mogelijkheden tot samen-
werking en onderlinge hulpverlening. Ongeveer de helft (8) van de ondernemers
wilde dan met gelijkgezinden gehuisvest zijn. Drie gaven de voorkeur aan ver-
schillende soorten bedrijven en voor de overige (6) maakte het niets uit.

In opdracht van de RIJP is in 1982 een onderzoek verricht naar de belangstelling
voor bedrijvencentra bij bedrijven in de Amsterdamse stadsvernieuwingsgebie-
den.10 Van degenen die verwachtten binnen twee jaar te zullen verhuizen ble-
ken 21 van de 31 bedrijven (67%) een centrum als een vestigingsalternatief te
zien. Voor bedrijven die nog geen verhuistermijn voor ogen stond was de be-
langstelling lager: 35 van de 94 bedrijven (37%).

Om de haalbaarheid van een trade mart in Almere na te gaan (zie hoofdstuk 8)
werd in 1981 een onderzoek gehouden in een viertal branches: (micro-)elektroni-
ca, meubelen, vrijetijdsbesteding/sport en sanitair. 11 In de elektronicabranche
bleek de grootste belangstelling voor een trade-mart (42 bedrijven d.w.z. weI
47%), gevolgd door sanitair (13 bedrijven: 39%), vrijetijdsbesteding/sport (19 be-
drijven: 36%) en meubelen (18 bedrijven: 27%). Hoewel deze cijfers gelet op de
kleine aantallen niet representatief geacht kunnen worden voor de desbetreffen-
de branches, maakt dit onderzoek weI duidelijk dat er voor deze vorm van con-
centratie een duidelijke belangstelling bestaat.

Bij de ontwikkeling van een doe-het-zelf complex in Almere-Buiten werd een an-
dere strategie gevolgd om de behoefte te peilen. Een ontwikkelingsplan werd op-
gesteld. Op basis van dit plan meldden zich voldoende gegadigden aan. Een
particuliere belegger (MBO) besloot daarop tot uitvoering over te gaan.

12

In januari 1984 werd wederom door de RIJP een schriftelijke enquate gehouden
onder 1.500 startende bedrijven verspreid over geheel Nederland. 13 Het enqua-
teformulier is door 435 ondernemers, verdeeld over de sectoren industrie (24%),
groothandel/tussenhandel (33%), zakelijke dienstverlening (35%) en overige 293



dienstverlening (8%) ingevuld geretourneerd. Uit de enquOte bleek dat 30% van
de starters een vestiging in een bedrijvencentrum als een mogelijke vestigingsal-
ternatief zag. Dit hoge cijfer wordt min of meer bevestigd door een ander onder-
zoek onder starters. 14 Dit onderzoek meldt dat liefst 44,3% van de geanquaeer-
de starters positief staat tegenover mogelijke vestiging in een centrum.

In een nog nier gepubliceerd onderzoek van de RIJP gehouden in 1985 onder
160 bestaande bedrijven in de regio Eemland en het aangrenzend deel van de
Veluwe is getracht de belangstelling naar bedrijfsleeftijd te meten.15 Bij de jon-
ge bedrijven (1-5 jaar) had 40% belangstelling, bij de wat rijpere bedrijven (6-16
jaar) 25% en bij de nog oudere bedrijven eveneens 25%. Hieruit blijkt een afne-
mende belangstelling, die op den duur constant blijft. Ook werd de vraag gesteld
of men in de toekomst mogelijkheden tot vestiging zag. Hierop reageerde bij de
jonge bedrijven 20% positief, bij de wat rijpere bedrijven 34% en bij de oude be-
drijven 20%.

De grote hoeveelheid potentiele gegadigden vertaalt zich echter nog niet in een
even grote hoeveelheid aanmeldingen bij bedrijvencentra.

De toename van het aantal bedrijven in de centra is in het afgelopen jaar specta-
culair geweest. Waren er in 1984 950 bedrijven in de centra gevestigd, in 1985
was dit aantal toegenomen tot ca. 1.700. Worden de (woon-)werkgemeenschap-
pen ook meegeteld dan komt het aantal bedrijven in bedrijvencentra in 1985 op
ca. 2.000. Daarbij dient het begrip 'bedrijf' echter weI ruim te worden ge'i'nterpre-
teerd. In een aantal centra zijn ook instellingen gevestigd. In de supportcentra
zitten gemiddeld de meeste bedrijven: 18,9. In de stadsvernieuwingscentra is
74% afkomstig uit de primaire doelgroep. In de andere centra overheersen de
starters.
Met uitzondering van de stafmedewerkers (voor supportcentra ca. 100) bedraagt
het totale aantal arbeidsplaatsen in de bedrijvencentra in 1985 ruim 4.000. Ge-
middeld zijn de meeste arbeidsplaatsen gerealiseerd in de supportcentra (72),
gevolgd door algemene centra met gemiddeld 48 arbeidsplaatsen.

7.3.6. De ontwikkelingsmotieven

Op basis van de gehouden inventarisatie van alle Nederlandse centra kan
slechts een beperkt inzicht in motieven verworven worden, omdat slechts Oan
partij aan het woord komt, te weten de geanqu&teerde organisatie. Toch kan hier-
door een eerste indruk worden verkregen. In tabel ZS. zijn de motieven die tot
stichting van een bedrijvencentrum geleid hebben, opgenomen. Het spreekt
haast vanzelf dat bij de stadsvernieuwingscentra de noodzaak tot verplaatsing
unaniem als stichtingsmotief wordt genoemd. Bij de starterscentra gaat het voor-
al om versterken van de regionale bedrijvigheid en het scheppen van nieuwe ar-
beidsplaatsen. Deze motieven worden ook genoemd bij de algemene centra.
Voor zover de overheid hierbij betrokken is, mag worden verondersteld dat dit het
belangrijkste motief is. Bij het particuliere bedrijfsleven zullen commerciale mo-
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Tabel 75: Motieven tot participatie in de gerealiseerde bedrijvencentra.

Motieven: Stadsver- Starters- Algemene
nieuwings- centra centra
centra
n = 17 n = 16 n = 41

Rendabel maken van
leegstaande panden 3(17,6%) 8(50,0%) 29(71,0%)
Compensatie voor
verdwenen arbeidsplaatsen 2(11,8%) 6(37,5%) 17(39,4)
Versterken van de
regionale produktiestructuur 4(23,5%) 13(81,3%) 16(36,8%)
Nieuwe arbeidplaatsen scheppen
in de regio 2(11,8%) 15(93,7%) 22(50,0%)
Bouwproject onder
handen hebben 2(11,8%)             -              6(13,2%)
Beleggingsobject 3(17,6%) 2(12,5%) 8(26,3%)

Vergroten van een
marktaandeel in bep. diensten           - 4(25,0%) 2(   5,2 %)

Verplaatsing van bedrijven
uit binnensteden 17(100%)

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra & la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 47.

7.4. Het huidige functioneren van bedrijvencentra

7.4.1. De betrokken partijen

Een bedrijvencentrum is voor alle betrokken partijen in de eerste plaats een in-
strument om bepaalde doelstellingen te realiseren. Wat die doelstellingen zijn
verschilt per partij. In de vorige paragraaf zijn de partijen zelf al ter sprake geko-
men. Globaal kunnen ze in drie categoriean women verdeeld. Allereerst de ge-
vestigde ondernemers. Verder de initiatiefnemers en ten slotte de exploitanten
van een centrum. Gewoonlijk behoren de initiatiefnemers ook tot de exploitan-
ten.
Het komt echter ook voor, dat initiatiefnemers zich niet met de exploitatie inlaten.
Deze situatie treffen we vooral aan bij projecten, waarbij verschillende partici-
panten aan de wieg hebben gestaan, zoals starterscentra. Ook kan het voorko-
men, dat de ondernemers zelf het initiatief tot oprichting van het centrum heb-
ben genomen en de exploitatie in eigen hand houden. Een voorbeeld van een
dergelijke opzet is 'Utopia' in Rotterdam. 295



De motieven, waardoor de partijen zich laten leiden, kunnen onderverdeeld wor-
den in zakelijke en maatschappelijke. De bijdrage die een centrum kan leveren
aan het bedrijfseconomisch resultaat, zoals goedkope en geschikte huisvesting
of betere ontploolingsmogelijkheden, staat voorop. Ook de onroerend-goed eige-
naar kijkt naar het direct zakelijk rendement, te weten de opbrengsten uit ver-
huur of verkoop van het pand. Een partij die zich ook uit puur zakelijke overwe-
gingen bezighoudt met de ontwikkeling en exploitatie van bedrijvencentra, zijn
adviesbureaus die voor dat doel door de initiatiefnemers zijn ingehuurd. Zij zien
hierin een instrument voor het scheppen van arbeidsplaatsen voor hun op-
drachtgever(s). Dat kan de overheid zijn maar ook a6n of meer particuliere on-
dernemingen. Voorbeeld van een adviesbureau dat op dit gebied gespeciali-
seerd is, vormt Job Creation BV in Den Haag. Ten slotte kunnen tot deze
categorie bouwbedrijven worden gerekend. Hoewel een bouwbedrijf over het al-
gemeen in een later stadium bij een project betrokken wordt, komt het regelmatig
voor, dat het zelf het initiatief neemt. Stagnerende opdrachten elders bewegen
hen ertoe bij gemeentebesturen aan te dringen op de bouw van een bedrijven-
centrum.

Tot partijen die een indirect zakelijk belang voor ogen hebben bij de ontwikkeling
van centra, behoren banken en grote industridle en handelsondernemingen. De
bank neemt in dit geheel een bijzondere positie in. Tot dusverre beperkt haar
deelname zich voornamelijk tot de supportcentra. Hoewel een bank het uiteraard
zeer op prijs zal stellen, dat de huurder een bankrelatie met haar aangaat is dit
niet het doorslaggevende motief voor participatie. Via een bedrijvencentrum
trachten ze in contact te komen met een categorie potentiale klanten die lange
tijd verwaarloosd is. Stagnerende groei in de overige sectoren waarop de banken
zich richten en het ontdekken van de betekenis van startende en groeiende on-
dernemingen, zoals verwoord in het Birch-rapport, waren aanleiding tot deze
heroriantatie. De eerste bank die deze beleidskeuze maakte was de NMB. Op
basis van een intern ondezoek naar de positie en het belang van de starters
besloot de NMB een Adviescentrum voor het Midden- en Kleinbedrijf op te rich-
ten. Ook de ontwikkeling van een bedrijvencentrum vloeide voort uit dit beleid.
Men wilde hiermee ervaring opdoen met meer intensieve begeleiding van en
steun aan starters. Ervaring die gebruikt kan worden bij de contacten met deze
doelgroep in het algemeen, bij het terugdringen van het hoge faillisementsper-
centage en bij het aangaan van relaties met andere organisaties die zich op star-
ters zouden kunnen gaan richten. Almere werd als lokatie gekozen omdat de
RIJP ook plannen in deze richting had en bovendien over de noodzakelijke man-
kracht beschikte om de ideean verder uit te werken en te concretiseren.
De Amro-bank en de ABN zijn kort daarop de NMB in dit beleid gevolgd via hun
deelname aan respectievelijk het BTC en het Jonge Bedrijven Centrum (JBC).
De deelname van deze banken zijn ingegeven door dezelfde motieven als die
van de NMB. Hun concurrentiepositie ten opzichte van de NMB zal daarbij waar-
schijnlijk ook een rol hebben gespeeld. Dit geldt ook voor de Rabo-bank, hoewel
deze bedrijvencentrum Basis geheel op eigen initiatief heeft ontwikkeld. Uiter-
aard speelt bij alle banken de publiciteit een belangrijke rol. Dit laatste geldt
overigens voor alle betrokken partijen. De kans dat de banken een even grote
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ontwikkelingskosten zijn hoog en met de huidige centra kan voldoende aan de
doelstellingen tegemoet worden gekomen. WeI zullen de banken op meer vrijblij-
vende conditie betrokken willen worden bij verdere centra om zo de opgebouwde
know-how te kunnen vercommercialiseren.

Een andere belangrijke categorie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van
centra bestaat uit ondernemingen met afvloeiingsproblemen. Gedwongen ont-
slag levert niet alleen veel negatieve publiciteit op, maar betekent in het alge-
meen langdurige onderhandelingen. Door nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen
via de oprichting van een bedrilvencentrum hoopt men de onderhandelingster-
mijn te kunnen bekorten en het sociale imago weer wat op te vijzelen. Het eerste
centrum dat op deze wijze tot stand kwam, was het Haagse Ondernemerscen-
trum in Rijswijk.
Ten slotte verdient in het rijtje van organisaties met indirect zakelijke belangen
de initiatiefnemers van het BTC-concept, het computerbedrijf Control Data, Mo-
ret & Limperg en de Amro-bank aandacht. In hoofdstuk 6 is hierover reeds uitge-
breid bericht.
Met min of meer maatschappelijk oogmerk werken instellingen zonder winstdoel
mee aan de ontwikkeling van bedrijvencentra. Als motief voor deelname wordt
door deze instellingen, zoals de Kamers van Koophandel, Economisch-
Technologische Instituten en werkgevers- en werknemersorganisaties, veelal op-
gegeven, dat dit past in hun normale activiteiten als hulpverlenende belangenor-
ganisaties. Soms nemen commerciale organisaties het initiatief tot de bouw van
een bedrijvencentrum om iets te doen voor de gemeenschap waarin ze zijn ver-
ankerd. Zo heeft makelaardij Hopman een centrum in Zoetermeer tot stand ge-
bracht in het kader van een jubileumviering. Overigens heeft deze onderneming
voor de bouw ook jongeren ingeschakeld via de leerlingenbouwplaatsenrege-
ling.
De belangrijkste partij die betrokken is bij de ontwikkeling en exploitatie van be-
drijvencentra vanuit maatschappelijke overwegingen is de lagere overheid, hoe-
weI soms ook direct zakelijke belangen eefi rol spelen zoals het rendabel maken
van een leegstaand pand dat in haar bezit is. Toch hanteert de lagere overheid
een bedrijvencentrum voornamelijk als instrument om de afbrokkeling van de
plaatselijke bedrijvigheid en werkgelegenheid een halt toe te roepen en zo mo-
gelijk zelfs te keren. Haar betrokkenheid beperkt zich veelal tot het verrichten
van haalbaarheidsonderzoeken, het aantrekken van participanten die de finan-
ciering en/of exploitatie ter hand willen nemen, het verkrijgen van subsidie van
de hogere overheden en de promotie van het bedrilvencentrum. Sinds een aan-
taI jaren is een aantal lagere overheden ook zelf financieel betrokken geraakt bij
centra. Voor een deel is dit mogelijk gemaakt door decentralisatie van het
sociaal-economisch beleid. Dit proces is op gang gekomen om tegemoet te ko-
men aan het verlangen van provincies en gemeenten een actievere rol te spelen
bij het bestrijden van de economische problemen. Tot de financiale middelen die
de lagere overheid in handen heeft gekregen en die van belang kunnen zijn bij
de ontwikkeling van bedrijvencentra, behoren o.a. de Kaderregeling Steun Be-
drijven Stadsvernieuwing, die per 1-1-1985 opgenomen is in de Wet op de Stads-
en Dorpsvernieuwing, en de middelen in het kader van meerjarige regio-
programma's. 297



7.4.2. De netwerkrelaties

Evenals andere categoriean lokale initiatieven bedienen bedrijvencentra zich
van netwerken om de gevestigde bedrijven en overge 'cli6nten' beter te kunnen
helpen an extra ondersteuning te verkrijgen voor het eigen functioneren. Tabel
Ze, overgenomen uit de Atlas van lokale initiatieven in Nederland 1985/86 geeft

hiervan een overzicht. Men maakt hierbij onderscheid in vier categoriean centra:
1. voor kleine bedrijven in het algemeen (algemene centra),
2. voor bedrijven die zich uit stadsvernieuwingsgebieden moesten verplaatsen

(stadsvernieuwingscentra),
3.   met een uitgebreid diensten- en voorzieningenaanbod, waaronder een mana-

ger (supportcentra),
4. voor specifieke groepen ondernemers (specifieke centra)

Uit deze tabel blijkt dat vooral een beroep wordt gedaan op de KvK, lagere over-
heden en RDK's. Dit beeld wijkt niet af van de eerder behandelde relatiepatroon
van advies- en stimuleringbureaus (zie tabel 5.5. par. 5.2.3.6). Zoals te verwach-
ten valt hebben vooral de supportcentra een uitgebreid relatienetwerk opge-
bouwd.

Tabel 7.6: Netwerkstructuren van bedrljvencentra.

Relaties: Algemene Stadsv. Support Specif.

centra centra centra centra
(61) (27) (33) (27)

K.v. K.                                              19                4              20                5
Lagere overheden                    18          11           15          14
R.D.K.                                             10                9              11                 4
C.I.M.K.                                             1                 2                8                2
Banken                         2         -         9         1

G.A.B./G.S.D.                                   2                -                9                5
Bedrijfsleven                                                   3                       1                     1 1                       -

Andere lokale initiatieven             -           -          10           -
Kleinschaligheidsbeweging             -             -             -             7
Ontwikkelingsmaatschappijen          5             -             4             -
Onderwijsinstellingen                     -             -             5             -
V.N.0. (Word je eigen Werkg.)       2            -            2            -
R.N.D./T.N.0.                                       2                 -                   8                  1

Bron: M. L. Verhoef-Sleeuwenhoek, Atlas van lokale initiatieven in Nederland
1985/86. Stimulering van bedrijvigheid en werkgelegenheid, Lelystad,
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7.4.3.  De ervaringen met bedrijvencentra in Nederland volgens reeds
gepubliceerde onderzoeken

Ean van de recente onderzoeken naar het functioneren van bedrijvencentra is
uitgevoerd door het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. 16 Dit on-
derzoek richt zich op de ervaringen vanuit de gevestigde ondernemers. Het gaat
hierbij om vier verzamelgebouwen in respectievelijk de gemeenten Amsterdam
(Haarlemmerhouttuinen), Alkmaar (De KorenschooD, Rotterdam (Ommoord) en
Utrecht (Voormalig Werkspoorterrein), alle bestemd voor bedrijven uit stadsver-
nieuwingsgebieden. De centra zijn met behulp van subsidies via de Kaderrege-
ling Steun Bedrijven Stadsvernieuwing of de voorloper hiervan, te weten het Ex-
periment Herhuisvesting Ambachtelijke Bedrijven, opgezet. Het veldwerk voor
dit onderzoek is in de maand januari 1983 uitgevoerd. Ten tijde van het onder-
zoek waren de centra Ommoord en de Korenschoof volledig bezet, het centrum
Voormalig Werkspoorterrein voor ruim de helft, en het centrum Haarlemmer-
houttuinen voor 2/3. In totaal waren 44 bedrijven in deze centra gevestigd.
Geanquateerd werden 33 bedrijven (75%). Van deze bedrijven bleken 21 afkom-
stig te zijn uit stadsvernieuwingsgebieden, 5 uit gebieden elders en 7 behoorden
tot de categorie 'starters'. Belangrijke motieven om zich elders te vestigen waren
de behoefte aan goedkopere en geschiktere bedrijfsruimte en de noodzaak van
betere bereikbaarheid. De doorslaggevende factoren bij de keuze voor een be-
drijfsverzamelgebouw waren achtereenvolgens de gunstige ligging en bereik-
baarheid van het pand, het ontbreken van voldoende alternatieven elders, de
aanwezigheid van voldoende en geschikle bedrijfsunits, een redelijke prijs en de
representativiteit van het pand. De belangrijkste knelpunten bij vestiging hielden
verband met de vraag of de hogere huisvestingslasten ook op wat langere ter-
mijn opgebracht zouden kunnen worden, onzekerheden over het gedrag van de
afnemers, de extra kosten voor het aanbrengen van noodzakelijke voorzienin-
gen, vertraging in de uitbetaling van de toegekende subsidies en vertraging in
de aansluiting van nutsvoorzieningen.
De meeste bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden kregen meer ruimte ter be-
schikking dan voorheen. Gevraagd naar de bevindingen op de huidige lokatie
in vergelijking tot de vorige, werd, op 4 gevallen na, geconstateerd dat de ruim-
ten duurder waren, als gevolg van het grotere ruimtebeslag en een hogere
m2.prils Omdat men in het algemeen nog niet zo lang op de nieuwe lokatie zat,
kon men nog niet overzien of de kostenstijging gecompenseerd werd door
produktiviteits- of omzetvergroting. Ongeveer de helft van de bedrijven uit de
stadsvernieuwingsgebieden verwachtte weI de produktiviteit of omzet te zullen
verhogen. Twee ondernemers uit Voormalig Werkspoorterrein waren van me-
ning, dat de hogere huisvestingslasten niet gecompenseerd werden door een
verhoging van de produktiviteit of omzet. Vrijwel unaniem was men tevreden
over de kwaliteit van het verzamelgebouw. Deze was beter dan die van de oude
lokatie. Redenen waarom waren bij de Haarlemmerhouttuinen. schoner, betere
bereikbaarheid, orderlijker, prettiger en meer ruimte. Bij Ommoord werden ge-
noemd: betere laad- en losmogelijkheden, alles gelijkvloers, betere bereikbaar-
heid, prettiger werkomstandigheden, orderlijker, voldoende opslagmogelijkhe-
den en efficiOntere ruimte-indeling. Door bedrijven in het Voormalig
Werkspoorterrein werden genoemd: alles gelijkvloers, betere laad- en losmoge-
lijkheden en alles in dan ruimte. Bij de Korenschoof ten slotte gaf men als reden 299



op de ruimle als zodanig plus de aanwezigheid van een lift. De verplaatsing en her-
huisvesting van bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden had in 6 gevallen ge-
leid tot verandering van afnemers. Bij 2 bedrijven ging dit gepaard met omzetver-
hoging, bij 2 met omzetverlaging en bij twee leidde het niet tot veranderingen
in de omzet.
De ervaring van bedrijven die niet vanuit een stadsvernieuwingsgebied ver-
plaatst waren, kwam in grote lijnen overeen met die van verplaatsers. Op de
nieuwe lokatie hadden deze bedrijven veelal een iets grotere ruimle, die evenals
voor de stadsvernieuwingsbedrijven meestal duurder was, maar ook efficiOnter.
De bedrijfsverplaatsing heeft niet geleid tot wijziging van de afnemers.
De nadelen en tekortkomingen van bedrijvencentra, zoals die door de onderne-
mers worden gesignaleerd, spelen zich met name af in de fysieke sfeer. Bij het
centrum Haarlemmerhouttuinen werden genoemd: parkeerproblemen, het zelf
moeten aanleggen van nutsvoorzieningen, een vervuilde straat, criminaliteit,
strenge eisen voor reclame aan de gevel, alsmede onvoldoende informatie over
vestigingsvoorwaarden. Voorstellen voor verbetering van de situatie waren o.a.:
parkeerplaatsen voor de deur op een afgebakend terrein en uitneembare par-
keerpalen met slot en ruiten met staaldraadglas. Bij Ommoord werden genoemd:
minder goede herkenbaarheid en bewegwijzering, criminaliteit, hoge huren, die
bovendien elk jaar geTndexeerd worden verhoogd, grote afstand woning-werk,
ligging in buitenwijk, weinig voorzieningen in de buurt, te lage vloerbelasting, in-
gang expeditiehal te laag, te zeer op architectonische en te weinig op functionele
aspecten gelet bij de bouw. Als voorstellen tot verbetering werden genoemd: be-
tere bewegwijzering en stalen deuren, gemeenschappelijke aansluiting op meld-
kamer en een hek rond het complex als inbraakbeveiliging. Ook bij het Voorma-
lig Werkspoorterrein worden minder goede herkenbaarheid en bewegwijzering
alsmede criminaliteit genoemd. Bovendien werd er nogal wat kritiek geuit op het
gebouw zelf: slechte isolatie, geen hek, te veel glas in de deuren, te hoge huur,
zwakke vloer, slappe deuren en te kleine ruimten. Verder werden nog genoemd:
slechte omgeving, weinig aanloop en 's-avonds stil. Oplossingen voor het ver-
keersprobleem en de criminaliteit kwamen overeen met die van Ommoord. In de
Korenschoof ten slotte werd kritiek geuit op de geringe parkeermogelijkheden,
onder andere door een parkeerverbod, te geringe muurhoogte op de etages en
het ontbreken van water en toilet in een aantal units.
Opmerkelijk is dat de genoemde problemen geen verband houden met gecon-
centreerde huisvesting.
De omzet- en winstverwachtingen van circa de helft van de geOnquSteerde be-
drijven waren goed tot zeer goed. Ondernemers die matige (1/3) of slechte resul-
taten verwachtten, schreven dit over het algemeen toe aan de economische ach-
teruitgang. Mede hierop is de conclusie gebaseerd, dat de meeste ondernemers
tevreden waren met de huidige bedrijfsruimte in het centrum. In totaal kwam
men slechts 3 echte spijtoptanten tegen: dan bedrijf uit Ommoord wilde terug
naar de oude lokatie, 2 bedrijven uit het Voormalig Werkspoorterrein wilden weg
omdat de kosten te hoog waren en de lokatie te afgelegen.
In het rapport wordt voorgesteld bij toekomstige centra gebruikers in een zo
vroeg mogelijk stadium bij de planvorming en realisatie te betrekken. Belangrijke
knelpunten en tekortkomingen kunnen dan in de startfase van het project gesig-
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De ervaringen met bedrijvencentra hebben ook centraal gestaan in een onder-
zoek, uitgevoerd in opdracht van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de ge-
meente Amsterdam bij 10 Amsterdamse centra. 17 Negen hiervan behoorden tot
de categorie 'stadsvernieuwingscentra' en aan tot de supportcentra (onderne-
merscentrum Basis).
Uit het onderzoek blijkt dat de drie belangrijkste motieven voor de verplaatste be-
drijven verband hielden met de situatie op de oorspronkelijke lokatie: de ruimte
was te klein of verkeerd ingedeeld. Er was sprake van stadsvernieuwingsactivi-
teiten of sloop en de ligging of de bereikbaarheid was ongunstig.
Aan de ondernemers werd de vraag gesteld of zij behalve de bedrijvencentra ook
nog andere ruimte(s) hadden overwogen. Van de 44 verplaatste bedrijven was
dit voor 27 het geval geweest, van de 31 gestarte bedrijven voor 20. Slechts 34%
van deze bedrijven had bewust voor een bedrijvencentrum gekozen. De gestarte
bedrijven scoorden daarbij hoger dan de bestaande bedrijven, respectievelijk
42% en 28%. Als motieven werden in volgorde van belangrijkheid genoemd:
1. de onderlinge samenwerking,
2. de stimulerende ambiance; het niet geisoleerd zijn; de mogelijkheid om bij

eventuele problemen gezamenlijk op te treden,
3. de acceptatie van een zekere geluidsoverlast door andere bedrijven, in te-

genstelling tot een bedrijfsruimte tussen woningen,
4. de representatieve indruk van het in een bedrijvencentrum gevestigd zijn,
5. de 'ruimte-op-maat' die bij een dergelijke huisvesting geboden wordt.
Gevraagd naar het doorslaggevende motief aan alle in een bedrijvencentrum ge-
vestigd ondernemers ontstond het volgende beeld:
1. geschiktheid van de bedrijfsruimten (grootte, kwaliteit, indeling): 28%,
2. geschiktheid van de lokatie (omgeving, bereikbaarheid): 23%,
3. de ruimte was op dat moment de enige geschikle mogelijkheid: 21%,
4. de hoogte van de huurprijs: 17%,
5. overig: 11%.
Uit dit staatje blijkt dat ligging, kwaliteit en prijs van de ruimte verreweg de be-
langrijkste motieven waren.
Bij 19 van de verplaatste bedrijven (43%) had de vestiging in het nieuwe pand
ook geleid tot veranderingen:
1. vergroting van de bedrijfsactiviteiten,
2. ontvangst van grotere opdrachten en/of uitbouw van het cliantenbestand,
3. uitbreiding van de eigen activiteiten en/of minder uitbesteding van werk,
4.  aanschaf van apparatuur waarmee efficianter gewerkt kan worden en/of nieu-

we activiteiten ontplooid kunnen worden.

Indien veranderingen werden genoemd, waren die in alle gevallen positief. Als
redenen voor die veranderingen gaf men op:
1. betere ruimten waardoor men efficianter kan werken,
2. stimulans van de nieuwe omgeving,
3. representativiteit van de nieuwe ruimte,
4. betere ligging en bereikbaarheid van het bedrijf,
5. de gunstige marktsituatie.

Van de 44 verplaatste bedrijven vonden 41 de kwaliteit van hun nieuwe bedrijfs- 301



ruimte beter dan op de vorige lokatie. Van de 37 bedrijven die te maken kregen
met hogere huisvestingslasten zagen 27 dit gecompenseerd door produktivi-
teitsstijging (ca. 50%), omzetverhoging (ca. 50%) en verlaging van de overige
lasten (ca. 30%).
De ondernemers in Basis werd de vraag voorgelegd of de kosten van de gebo-
den gemeenschappelijke diensten en voorzieningen in een juiste verhouding
stond lot de baten. Bij de verplaatste bedrijven vond 57% die verhouding goed
en 43% redelijk, bij de gestarte bedrijven vond 38% ze goed, 47% redelijk en
15% matig.
In het onderzoek werd ook gevraagd naar de ervaren voor- en nadelen van het
bedrijvencentrum. Voor de verplaatste bedrijven waren de voornaamste voorde-
len: de geschikte ruimte (56%), de goede ligging (47%), de representativiteit
(31%) en voldoende parkeerruimte (20%). Voor de starters waren de voor-
naamste voordelen: de lage huur (35%), de ligging en bereikbaarheid (32%) en
de representativiteit (25%). De gezelligheid en de gemeenschappelijke facilitei-
ten scoorden beide 16%. Bij dat laatste cijfer dient weI de kanttekening geplaatst
te worden dat niet alle onderzochte centra over gemeenschappelijke faciliteiten
beschikten, en niet alle starters in Basis gevestigd waren.
Als nadelen werden ook in dit onderzoek vooral bouwtechnische aspecten ge-
noemd. Voor een deel waren deze specifiek voor bedrijvencentra, zoals bijvoor-
beeld: (geluids)hinder. Vooral in het Veem dat tot de categorie (woon)werkge-
meenschappen behoort, werden centra-specifieke nadelen genoemd:
-  veel tijdverlies aan de organisatie/exploitatie van het gebouw en de sociale

contacten,
- belangentegenstellingen tussen de verschillende groepen gebruikers van het

pand,
- geringe representativiteit.

Van de verplaatste bedrijven had 89% goede tot zeer goede omzetverwachtin-
gen, 63% zag dit vertaald in hogere winst. Bij de starters lagen die percentages
respectievelijk op 75 en 60%. Van de verplaatste bedrijven achtte 22% ruimtelij-
ke uitbreiding in de nabije toekomst noodzakelijk, van de starters 50%.
Om een eindindruk van de ondernemers te verkrijgen werd de vraag voorgelegd
of ze weer voor een bedrijvencentrum zouden kiezen wanneer ze moesten ver-
huizen. Bij verplaatste en gestarte bedrijven lag dit percentage ongeveer gelijk:
45% antwoordde bevestigend, 13% negatief en 42% wist het niet. Redenen om
weer voor een centrum te kiezen waren:
1. de bedrijfscontacten binnen het centrum,
2. de gemeenschappelijke faciliteiten,
3. de gemeenschappelijke activiteiten,
4. de goedkope huur,

5. gemakkelijke vestigingsvoorwaarden,
6.  moeilijk om elders ruimte op maat te vinden,
Z de veiligheidsaspecten.

Genoemde redenen om dit niet te doen:
1. geen behoefte om met anderen gehuisvest te zijn,
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3.  op het imago van het centrum kan men individueel geen invloed uitoefenen,
4. het risico dat de combinatie van bedrijven je niet aanstaat,
5. het geheel van regelgeving binnen het centrum.

Een deel van de bedrijven die het niet wisten, gaf aan onder bepaalde voorwaar-
den weer voor een bedrijvencentrum te kiezen, te weten:
1. kennis vooraf van de combinatie van gehuisveste bedrijven,
2. kennis vooraf van de identiteit van het centrum,
3. aanwezigheid van bepaalde faciliteiten,
4. geen beperkingen in de huurtermijn,
5. gunstige huurprijs.

in het rapport Vervangende huisvesting voor bedrijven uit stadsvernieuwingsge-
bieden van het Ministerie van Economische Zaken worden de ervaringen met
centra voor bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden besproken vanuit het oog-
punt van de exploitant.18 Uit de tekst wordt niet overal even duidelijk waarop de
conclusies zijn gebaseerd. Als dan van de grootste knelpunten wordt het
leegstandsrisico gezien. Weliswaar houdt een aantal overheidssubsidies daar
rekening mee, maar toch kan na realisatie leegstand optreden die groter is dan
verwacht. Dit kan alleen vermeden worden wanneer met de ondernemers voor
de bouw een vestigingscontract kan worden afgesloten. In de praktijk is dat ech-
ter niet zo eenvoudig, omdat ondernemers pas bereid zijn een contract te onder-
tekenen wanneer het centrum is gerealiseerd. Dit betekent dat toch eerst ge-
bouwd moet worden en het leegstandsrisico voor lief moet worden genomen. Als
gevolg van - volgens het rapport - slechte beeldvorming over verzamelgebouwen
zijn weinig particuliere investeerders te vinden. Ook gemeenten staan niet te po-
pelen om te bouwen, maar ze zijn bereid het leegstandsrisico van een particulie-
re ontwikkelaar over te nemen. Hiervoor bestaan echter geen Rijkssubsidierege-
lingen. De onzekerheid over de bezettingsgraad leidt in de praktijk tot
aanzienlijke vertraging in het ontwikkelingsproces. Deze wordt versterkt door de
ingewikkelde overlegstructuur die aan dd planuitvoering ten grondslag ligt. Alle
betrokkenen moeten namelijk de mogelijkheid tot inspraak krijgen.
In het rapport worden ook enkele conclusies getrokken ten aanzien van het func-
tioneren van de bedrijven in de centra. Deze conclusies zijn gebaseerd op het
eerder behandelde CIMK-rapport (zie noot 16). Men komt in het EZ-rapport tot
de conclusie, dat collectieve huisvesting voor ondernemers nauwelijks specifie-
ke aantrekkingskracht heeft. Men beweert zelfs over aanwijzingen te beschik-
ken, dat het begrip 'bedrijfsverzamelgebouw' negatieve associaties oproept.

19

Op basis van eerdergenoemd CIMK-rapport stelt het Ministerie van Economi-
sche Zaken overigens weI vast, dat de ondernemers na vestiging vaak weI een
positieve mening hebben over een verzamelgebouw. Hierop baseert men de
slotconclusie, dat het essentieel is de ondernemers via een intensieve voorlich-
ting te interesseren voor vestiging in een bedrijfsverzamelgebouw Nadeel hier-
van vindt men evenwel, dat deze activiteit een zware belasting vormt voor de be-
trokken gemeentelijke diensten. Deze conclusie is merkwaardig, omdat voor een
optimale begeleiding van het stadsvernieuwingsproces voorlichting aan bedrij-
ven die gedwongen zijn te verhuizen strikt vereist is. 303



7.4.4. De ervaringen met bedrilvencentra in het buitenland

Enigszins vergelijkbaar met de studie van het Ministerie van Economische Za-
ken, zowel qua opzet als qua doelgroep, is een onderzoek verricht door het Deut-
sches Institut fur Urbanistik. 20 Onderzocht zijn 26 centra verspreid over 13 gro-
te Duitse steden. Het onderzoek is gebaseerd op statistische gegevens en een
enquae onder de initiatiefnemers. Geconstateerd wordt, dat zeer veel informa-
tiegesprekken met belangstellenden nodig waren om een centrum vol te krijgen.
Ondanks intensieve wervingscampagnes hadden 11 van de 26 centra te kampen
met aanzienlijke leegstand. Als oorzaak ziet men vooral de economische reces-
sie en de hoge huisvestingslasten. Vooral ongunstig gelegen centra werden hier-
door getroffen. Het aantal gevestigde bedrijven varieerde van 3 tot 45. Het me-
rendeel der bedrijven kwam van elders. Ondanks uitgebreide subsidierege-
lingen, zoals objectsubsidie en individuele huursubsidie (Hamburg), waren er re-
latief weinig bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden in de centra gevestigd.
Ook het aantal 'starters' in bedrijvencentra was gering. De meeste bedrijven ga-
ven op naar een bedrijvencentrum te zijn verhuisd vanwege uitbreidingsproble-
men. Bovendien bleek, dat stadsvernieuwingsbedrijven en starters in bepaalde
centra waren geconcentreerd. Dit hing sterk samen met het uitgiftebeleid. In te-
genstelling tot in Nederland had men in eerste instantie getracht de bedrijfsruim-
ten te verkopen. Pas toen dat niet lukte, ging men tot verhuur over. De centra die
de units hebben kunnen verkopen, trokken vooral - bedrijfeconomisch gezien -
'sterke' bedrijven aan. De centra die al dan niet gedwongen waren de ruimten
te verhuren, de 'zwakkere'. Dit zijn volgens de onderzoekers vooral de starters
en bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden. Deze ontwikkeling had ook gevol-
gen voor het verloop in de centra. In de 'koopcentra' was het verloop onder de
bedrijven laag; in de 'huurcentra' relatief hoog
Op basis van de onderzoeksgegevens menen de onderzoekers dat het mogelijk
moet zijn bedrijvencentra op geheel commerciele grondslag te ontwikkelen. De
bedrijfsruimten moeten dan weI worden verkocht. Dit blijkt alleen te kunnen bij
laagbouw, waarbij elk bedrijf een eigen ingang heeft. Bij een dergelijke opzet
wordt het weI twijfelachtig of de relatief 'zwakke' bedrijven, die de overheid
graag in een centrum geplaatst ziet, zich dan zullen vestigen.
Evenals in Nederland bleek vertraging dan van de grootste knelpunten bij het
ontwikkelen van centra. De realisatieperiode duurde gemiddeld 2 jaar. De pro-
jectontwikkelaars wijten dit o.a. aan de competentiestrijd tussen verschillende
overheidsafdelingen, zoals Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Aan
de andere kant stelt men vast, dat de projectontwikkelaars voordeel uit deze situ-
atie trachten te behalen door de strildende partijen tegen elkaar uit te spelen.
Vertragingen, maar ook aanzienlijke kostenverhogingen, kwamen voort uit de
keuze van de bouwlokatie. Een lokatie in de binnenstad geniet de voorkeur, maar
helaas moet de overheid daar ook rekening houden met de belangen van de om-
wonenden.
Grote onderlinge conflicten tussen de bewoners had men niet geconstateerd.
Echte concurrentiestrild ontbrak, doordat bij de toelating vaak rekening was ge-
houden met de belangen van gevestigde bedrijven. Zelfs wanneer branchegelij-
ke bedrijven in een centrum gevestigd waren, leidde dit niet lot problemen. Inte-
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aan grote opdrachten en doorsluizen van opdrachten die men niet (meer) aan
kon naar collega-ondernemers in het centrum. Doordat nogal wat bedrijven in
een centrum een complementair karakter droegen, was sprake van veel onder-
linge leveranties. Gemeenschappelijke diensten en voorzieningen ontbraken
vrijwel. Als reden hiervoor geeft men aan het individualistisch karakter van de
ondernemer. Een uitzondering hierop vormde de kantine in het 'Gewerbehof
MOnchen'. Aanvankelijk stonden de ondernemers nogal sceptisch tegenover
deze voorzieningen. Men was bang voor problemen door de intensieve onderlin-
ge contacten tussen de personeelsleden van de diverse bedrijven. Toen de kanti-
ne eenmaal draaide was men echter tevreden.
In een tweetal centra die men nader heeft kunnen analyseren, bleek de omzet
van de verplaatste bedrijven aanzienlijk te zijn gestegen De eindconclusie van
het rapport luidt dan ook, dat een bedrijvencentrum zowel voor de ondernemer
als voor de overheid een positieve zaak is, zelfs wanneer het centrum nauwelijks
oplossingen aandraagt voor bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden. In ver-
band met het leegstandsrisico geeft men het advies al voor de bouwfase contact
te zoeken met mogelijk geinteresseerden. lets dat volgens het eerder genoemde
rapport van het Ministerie van Economische Zaken in de praktijk nauwelijks haal-
baar moet worden geacht.

In opdracht van de RIJP werd begin 1983 een onderzoek verricht naar het func-
tioneren van een viertal bedrijvencentra in Londen.21 De centra waren opgezet
door Regeneration: een projectontwikkelaar gespecialiceerd in bedrijvencentra.
Projecten die door Regeneration waren opgezet en zelfs tot in het buitenland ver-
maardheid kregen, waren Clyde Workshops in Glasgow en Clerckenwell Work-
shops in Londen. In het onderhavige onderzoek heeft men zich gericht op Acton,
Wandsworth, Strattford en Cannon Workshops. Het aantal verhuurbare units in
deze centra varieerde van 60 tot 130. In alle gevallen ging het om oude, al gerui-
me tijd leegstaande gebouwen. De doelgroep werd gevormd door bedrijven die
in het Duitse onderzoek tot de categorie 'zwak' worden gerekend. Via relatief
lage huren, soepele vestigingsvoorwaarden, verhuur van kleine tot zeer kleine
units (vanaf ca. 10 m2) en het bieden van een aantal gemeenschappelijke
diensten en voorzieningen, trachtte men de vestiging voor deze categorieOn on-
dernemers aantrekkelijk te maken. Selectie naar aard van de bedrijvigheid en
vooruitzichten op langere termijn vond nauwelijks plaats: 'als men maar elke
maand de huur kan opbrengen en niet al te veel overlast bezorgt' was de leus
die men hanteerde. Uiteraard probeerde men in het centrum de bedrijven dusda-
nig te spreiden dat zo min mogelijk onderlinge overlast kon worden veroorzaakt.
Teneinde de mening van de ondernemer over het centrum te kunnen peilen,
werd een enquate onder de gevestigde bedrijven gehouden. Door bepaalde om-
standigheden ging dit deel van het onderzoek in dan van de centra (Cannon
Workshops) niet door. Uit het onderzoek in de resterende centra bleek, dat de
meeste bedrijven zich niet zozeer voelden aangetrokken tot de specifieke voor-
delen van geconcentreerde huisvesting, maar tot de beschikbaarheid van kleine
bedrijfsruimten op een gunstige plaats tegen aantrekkelijke voorwaarden. De
aanwezigheid van centrale diensten en voorzieningen werd nooit expliciet als
voordeel genoemd. Ook de mogelijkheid tot het leggen van onderlinge contac-
ten bleek geen reden tot vestiging. De onderzoeksresultaten wezen uit, dat er 305



nogal wat problemen waren in de centra. Vooral de ondernemers in Wandsworth
en Acton hadden veel kritiek. Zo vonden ondernemers in Wandsworth Work-
shops de toegankelijkheid van het centrum minder goed, signaleerden ze een
aantal technische gebreken, vonden ze de huisvestingslasten te hoog, de bevei-
liging slecht en waren ze zeer ontevreden over het functioneren van de manager.
Slechte toegankelijkheid, technische mankementen en te hoge huis-
vestingslasten werden ook genoemd door de ondernemers in Acton Workshops.
Ondanks deze problemen was men toch tevreden: een kwart oordeelde zeer po-
sitief en bijna de helft redelijk positief over het centrum. De overigen waren min-
der te spreken of lieten zich daarover niet uit.

De meeste centra waren opgezet in samenwerking met of op initiatief van de
overheid. Met name de Greater London Council schakelde Regeneration voor de
bouw van een bedrilvencentrum in. Uiteraard ging het de overheid daarbij vooral
om behoud of uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen. Aan deze behoefte vol-
deden de centra uitstekend. Geschat werd op basis van de gemiddelde bezet-
ting per unit, dat in de vier onderzochte centra ca. 1.100 personen werkzaam wa-
ren. In totaal waren er ten tijde van het onderzoek 232 bedrijfjes gehuisvest. 72%
van de bedrijven verwachtte uitbreiding. Hoewel Regeneration stelde, de belan-
gen van de kleine onderneming in de verpauperde wijken hoog in het vaandel
te hebben staan, ging het natuurlijk ook om het maken van winst. Dat het bedrijf
daarin redelijk was geslaagd bleek uit het feit dat het sinds 1978 bestond en in
die tijd veel projecten van de grond had gekregen. Bovendien stond nog een
groot aantal projecten op stapel. Het grootste probleem voor Regeneration was
het aantrekken van voldoende liquide middelen voor zijn activiteiten. Bovendien
werden de nieuwe Regeneration-projecten geplaagd door leegstand. Dit in te-
genstelling tot de beginperiode waarin de gebouwen vrijwel direct na oplevering
geheel verhuurd waren. Strattford Workshops was na aan jaar pas voor 60% ver-
huurd, Cannon Workshops in dezelfde periode voor slechts 40%. Als excuus
voor Cannon Workshops kon nog gelden dat het centrum in die tijd nog niet hele-
maal klaar was, maar ook de bedrijfsunits die in die tijd weI gereed gekomen wa-
ren, stonden na oplevering geruime tijd leeg.
Een aantal oorzaken was hiervoor aan te geven. In de eerste plaats de opkomen-
de concurrentie. Mede door het succes van de aanpak van Regeneration pro-
beerden steeds meer eigenaren van leegstaande gebouwen via opsplitsing in
kleinere units het onroerendgoed weer rendabel te maken. Een tweede oorzaak
had te maken met de ligging van de centra. Aanvankelijk werden leegstaande
panden dicht bij het stadscentrum gebruikt. Omdat het aantal geschikte panden
daar steeds kleiner werd, koos men voor gebouwen op minder gunstig gelegen
lokaties. Ook ging men, enigszins verblind door het succes met eerdere centra,
sneller in zee met opdrachtgevers die op een wat ongunstige lokatie een bedrij-
vencentrum gerealiseerd wilden zien of extravagante eisen stelden. Een derde
knelpunt waarmee Regeneration te maken kreeg waren de hoge overhead-
kosten. Vooral de kosten van de aanwezige manager drukten zwaar op Regene-
ration. De taken van de manager waren primair het aantrekken van nieuwe huur-
ders en het voorkomen van overlast. Verder werd er van de manager verwacht,
dat hij of zij de huurders zou adviseren wanneer ze met problemen aanklopten.
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de manager na een bepaalde aanloopfase niet meer permanent in het centrum
aanwezig was. Hij of zij werd op een nieuw project gezet en een assistent(e) bleef
achter om de dagelijkse gang van zaken te regelen. Helaas kwamen daar nieu-
we problemen uit voort, zoals uit het gehouden onderzoek blijkt. De assistent(e)
had weinig ervaring en onvoldoende overwicht. De manager, die nog weI verant-
woordelijk bleef voor het project, was moeilijk bereikbaar en de huurders begon-
nen te klagen, zoals in Wandsworth Workshops.
Om deze problemen te voorkomen, besloot Regeneration in 1984 niet meer fi-
nancieel deel te nemen in nieuwe projecten. Het wilde zich meer gaan toeleggen
op advisering en (betaalde) begeleiding, waarbij de opdrachtgever(s) zorgden
voor de noodzakelijke financiering. Ean van de eerste projecten die op deze wij-
ze werd uitgevoerd, betrof Toxteth Workshops in Liverpool. De opdrachtgever
daartoe was British-American Tobacco Co. De vraag was echter of deze beleids-
ombuiging voldoende zou zijn om Regeneration te laten voortbestaan. Afgezien
hiervan trekken de onderzoekers de volgende conclusies uit hun enquateresul-
taten.
Het functioneren van bedrijvencentra blijkt in hoge mate afhankelijk te zijn van
de manager. Wil men de bedrijven goed begeleiden en zorgen voor een optimaal
ondernemersklimaat, dan is het noodzakelijk dat de manager full-time aanwezig
is. Deze manager moet in staat zijn de ondernemers zo breed mogelijk te advise-
ren. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat de bedrijven meer dan voorheen wor-
den geselecteerd. Wil een dergelijke full-time manager voor huurder of exploi-
tant betaalbaar zijn, dan moeten de kosten verdeeld kunnen worden over
minimaal 60 bedrijven. De aan te bieden centrale diensten en voorzieningen die-
nen beter op de behoeften van de gebruikers te worden afgestemd. Verder moet
het centrum goed bereikbaar zijn. Er moeten voldoende laad-, los-, en parkeer-
mogelijkheden aanwezig zijn en de technische voorzieningen dienen optimaal
te functioneren. Ten slotte moet ook binnen het centrum voldoende ruimte zijn
voor bedrijfsuitbreiding.

In 1981 werd in opdracht van de Scotish Development Agency onderzoek ge-
daan naar het functioneren van een aantal Schotse bedrijvencentra.22 De stu-
die concentreerde zich evenwel sterk op de Clyde Workshops, omdat dit centrum
grote invloed zou hebben gehad op de ontwikkeling van bedrijvencentra in
Schotland. Ook in Nederland heeft dit centrum veel aandacht getrokken. Voor
het Haags Ondernemerscentrum, dat later in dit hoofdstuk behandeld zal wor-
den, heeft het zelfs model gestaan. Niet zo verwonderlijk gezien het feit dat Job
Creation de ontwikkelaar van het Haags Ondernemerscentrum, voortgekomen
is uit British Steel Industries, de opdrachtgever van het Clyde Workshops-
project. Voor de opzet van Clyde Workshops heeft op zijn beurt Clerckenwell
Workshops in Londen model gestaan: een project van Regeneration. Dit was
een gevolg van het feit dat British Steel de opdracht voor de uitvoering van het
project uitbesteedde aan dit Londense bedrijf. Evenals alle projecten van Rege-
neration berustte Clyde Workshops op een aantal basisprincipes: hergebruik
van oude gebouwen, aanbod van kleine units, soepele vestigingsvoorwaarden
en de beschikbaarheid van gemeenschappelijke diensten en voorzieningen.
Vooral op deze twee laatste aspecten had Clyde Workshops in haar werving-
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90 bedrijfsunits gevestigd. De onderzoekers durfden geen schatting te maken
over de te verwachten groei. Het aantal arbeidsplaalsen werd geschat op 400,
waarvan ongeveer de helft in en de helft buiten het centrum was gerealiseerd.
Vier bedrijven hadden hun activiteiten beaindigd en 9 het centrum verlaten. Dit
laatste tot verdriet van de exploitant, omdat er volgens hem nog voldoende uit-
breidingsmogelijkheden in het centrum waren en men voorgaf te vrezen dat
deze bedrijven het buiten het centrum niet zouden redden. Afgezien van de
vraag of deze conclusie meer door eigen commerciale belangen wordt ingege-
ven, moet men zich afvragen of een langdurig afhankelijke positie weI gunstig
is voor de ontwikkeling van een bedrijf.
Uit het onderzoek bij gevestigde bedrijven in de onderzochte centra blijkt, dat
van onderlinge leveranties nauwelijks sprake was. Zelfs niet in Clyde Workshops,
hoewel men het daar met name zou mogen verwachten. Ook kreeg men de in-
druk, dat er nauwelijks persoonlijke contacten waren tussen de bedrijven in de
diverse centra. Opvallend was weI het optimisme van de bedrijven in Clyde
Workshops. Van de 20 geanquOteerde bedrijven, verwachtten 17 binnen 5 jaar
omzetvergroting te bereiken en een groei van het aantal arbeidsplaatsen met
85%. Vrijwel iedereen in Clyde Workshops zag de toekomst dan ook met opti-
misme tegemoet. De verwachtingen in de andere centra waren geringer. Kijken
we echter naar de ontwikkeling van de gerealiseerde arbeidsplaatsen vanaf het
begin tot aan het tijdstip van onderzoek, dan steken de andere projecten gunsti-
ger af. Zo bedroeg het gemiddelde aantal arbeidsplaatsen per bedrijf op het mo-
ment van vestiging in Clyde Workshops 4,6. Het cijfer voor alle centra gemiddeld
4,3. Op het moment van onderzoek was het cijfer voor Clyde Workshops geste-
gen tot 7,5 (een groei met 63%), voor de centra in totaliteit tot gemiddeld 7,6 (een
groei met 76,6%). Onderzocht werd hoe de ondernemer dacht over het huurni-
veau in vergelijking tot hetgeen in de omgeving voor dergelijke units werd ge-
vraagd. Ca. 3/4 van de ondernemers van Clyde Workshops vond dat zij meer
moesten betalen. In de overige centra bedroeg dit 20-40% van de ondernemers.
Ook werd onderzocht wat men van de kwaliteit van de units vond in vergelijking
tot soortgelijke units in de omgeving. In Clyde Workshops vond 55% van de on-
dernemers, dat hun units van mindere kwaliteit waren. Met uitzondering van een
centrum waar 80% vond dat elders de units beter waren, lag dat percentage in
de andere centra gemiddeld op 10%. Forse kritiek werd in Clyde Workshops ge-
leverd op de centrale diensten en voorzieningen. Men vond ze zeer pover. Vrijwelniemand beschouwde de manager als iemand tot wie men zich kon wenden voor
hulp of advies. Toch was dit voor de meeste ondernemers geen grote teleurstel-
ling, omdat men zich bij de vestigingsplaatskeuze niet had laten leiden door de
aanwezigheid van een manager. Men voelde zich tot Clyde Workshops aange-trokken vanwege de korte huurcontracten en de eenvoudige vestigingsvoorwaar-
den. Elders lag dat allemaal veel moeilijker en moest men huurcontracten van
een jaar of meer aangaan. In de andere centra stonden andere aspecten cen-
traal voor gedaan naar het functioneren van een aantal Schotse bedrijvencen-
tra. 22 De studie concentreerde zich evenwel sterk op de Clyde Workshops, om-
dat dit centrum grote invloed zou hebben gehad op de ontwikkeling van
bedrijvencentra in Schotland. Ook in Nederland heeft dit centrum veel aandacht
getrokken. Voor het Haags Ondernemerscentrum, dat later in dit hoofdstuk be-
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het feit dat Job Creation de ontwikkelaar van het Haags Ondernemerscentrum,
voortgekomen is uit British Steel Industries, de opdrachtgever van het Clyde
Workshops-project. Voor de opzet van Clyde Workshops heeft op zijn beurt
Clerckenwell Workshops in Londen model gestaan: een project van Regenerati-
on. Dit was gevolg van het felt dat British Steel de opdracht voor de uitvoering
van het project uitbesteedde aan dit Londense bedrijf. Evenals alle projecten van
Regeneration berustte Clyde Workshops op een aantal basisprincipes: herge-
bruik van oude gebouwen, aanbod van kleine units, soepele vestigingsvoorwaar-
den en de beschikbaarheid van gemeenschappelijke diensten en voorzienin-
gen. Vooral op deze twee laatste aspecten had Clyde Workshops in haar
wervingscampagne ingespeeld. Ten tijde van het onderzoek waren 65 bedrijven
in de 90 bedrijfsunits gevestigd. De onderzoekers durfden geen schatting le ma-
ken over de te verwachten groei. Het aantal arbeidsplaatsen werd geschat op
400, waarvan ongeveer de helft in en de helft buiten het centrum was gereali-
seerd. Vier bedrijven hadden hun activiteiten beaindigd en 9 het centrum verla-
ten. Dit laatste tot verdriet van de exploitant, omdat er volgens hem nog voldoen-
de uitbreidingsmogelijkheden in het centrum waren en men voorgaf te vrezen
dat deze bedrijven het buiten het centrum niet zouden redden. Afgezien van de
vraag of deze conclusie meer door eigen commerciale belangen wordt ingege-
ven, moet men zich afvragen of een langdurig afhankelijke positie weI gunstig
is voor de ontwikkeling van een bedrijf.
Uit het onderzoek bij gevestigde bedrijven in de onderzochte centra blijkt, dat
van onderlinge leveranties nauwelijks sprake was. Zelfs niet in Clyde Workshops,
hoewel men het daar met name zou mogen verwachten. Ook kreeg men de in-
druk, dat er nauwelijks persoonlijke contacten waren tussen de bedrijven in de
diverse centra. Opvallend was weI het optimisme van de bedrijven in Clyde
Workshops. Van de 20 geOnquSteerde bedrijven, verwachtten 17 binnen 5 jaar
omzetvergroting te bereiken en een groei van het aantal arbeidsplaatsen met
85%. Vrijwel iedereen in Clyde Workshops zag de toekomst dan ook met opti-
misme tegemoet. De verwachtingen in de andere centra waren geringer. Kijken
we echter naar de ontwikkeling van de gerealiseerde arbeidsplaatsen vanaf het
begin tot aan het tijdstip van onderzoek, dan steken de andere projecten gunsti-
ger af. Zo bedroeg het gemiddelde aantal arbeidsplaatsen per bedrijf op het mo-
ment van vestiging in Clyde Workshops 4,6. Het cijfer voor alle centra gemiddeld
4,3. Op het moment van onderzoek was het cijfer voor Clyde Workshops geste-
gen tot 7,5 (een groei met 63%), voor de centra in totaliteit tot gemiddeld 7,6 (een
groei met 76,6%). Onderzocht werd hoe de ondernemer dacht over het huurni-
veau in vergelijking tot hetgeen in de omgeving voor dergelijke units werd ge-
vraagd. Ca. 3/4 van de ondernemers van Clyde Workshops vond dat zij meer
moesten betalen. In de overige centra bedroeg dit 20-40% van de ondernemers.
Ook werd onderzocht wat men van de kwaliteit van de units vond in vergelijking
tot soortgelijke units in de omgeving. In Clyde Workshops vond 55% van de on-
dernemers, dat hun units van mindere kwaliteit waren. Met uitzondering van een
centrum waar 80% vond dat elders de units beter waren, lag dat percentage in
de andere centra gemiddeld op 10%. Forse kritiek werd in Clyde Workshops ge-
leverd op de centrale diensten en voorzieningen. Men vond ze zeer pover. Vrijwel
niemand beschouwde de manager als iemand tot wie men zich kon wenden voor
hulp of advies. Toch was dit voor de meeste ondernemers geen grote teleurstel- 309



ling, omdat men zich bij de vestigingsplaatskeuze niet had laten leiden door de
aanwezigheid van een manager. Men voelde zich tot Clyde Workshops aange-
trokken vanwege de korte huurcontracten en de eenvoudige vestigingsvoorwaar-
den. Elders lag dat allemaal veel moeilijker en moest men huurcontracten van
een jaar of meer aangaan. In de andere centra stonden andere aspecten cen-
traal voor de vestigingsplaatskeuze. Het belangrijkste was weI weer de centrale
ligging van het gebouw. Uit het onderzoek blijkt dat de behoefte aan gemeen-
schappelijke diensten en voorzieningen in alle onderzochte centra uiterst gering
was. Ten slotte werd de vraag gesteld of de ondernemers de bedrijfsruimte ge-
schikt achtten voor hun activiteiten en waar ze eventuele uitbreiding zouden wil-
len realiseren. Ca. 3/4 van de ondervraagden in de Clyde Workshops vond dat
de ruimten voor de huidige activiteiten wei voldeden, maar eveneens 3/4 was
van plan eventuele uitbreiding niet in de Clyde Workshops te realiseren. Met uit-
zondering van het bedrijvencentrum in Falkirk zagen de ondernemers in de an-
dere centra uitbreiding het liefst gerealiseerd binnen het centrum.
Voor de initiatiefnemer, British Steel Industries, is Clyde Workshops een groot
succes geworden. Het centrum was bedoeld als pleister op de wonde voor de
ontslagen die vielen bij de sluiting van Clydebridge en Clyde Iron Works in 197Z
Men wilde met het project 250 nieuwe arbeidsplaatsen scheppen binnen twee
jaar. Daar had men ca. f. 1 miljoen voor uitgetrokken (f. 4.000,- per arbeids-
plaats). Dit bedrag moest worden besteed aan het opzetten van het project. De
berekening van huurprijzen moest geheel op commerciale grondslag geschie-
den. Het lag ook niet in de bedoeling de ondernemers zelf te subsidiaren. Hoe-
wei men weinig geld had uitgetrokken voor advertenties wist men het project
toch landelijk in de publiciteit te brengen. Vooral de toenmalige manager heeft
daar zijn steentje toe bilgedragen. Het uiteindelijke resultaat was dat 400 ar-
beidsplaatsen in 1981 waren gecrederd. Daarmee had het project voor British
Steel ruimschoots het doel bereikt. Tot dat tijdstip bleek f. 1.140.000,- voor het
project te zijn uitgegeven: ca. f. 2.800,- per arbeidsplaats.
Op twee typen ondernemers heeft het centrum grote zuigkracht uitgeoefend. Al-
lereerst mensen met een commerciele achtergrond in het bedrijfsleven en meer
dan 10 jaar bedrijfservaring. Zij hadden voldoende kennis en relaties om een af-
zetmarkt voor hun produkt of dienst te veroveren. Ten tweede personen onder
de 25 jaar. Deze categorie, die 1/3 van het totale ondernemersbestand vormde,
had een goede technische opleiding genoten maar beschikte over geringe be-
drijfservaring.
Het lag in de bedoeling van British Steel het project na verloop van tijd af te sto-
ten en over te dragen aan een particuliere belegger. In de periode 1981-1982
moest door British Steel echter nog ca. f. 160.000,- worden bijgepast omdat het
project nog niet geheel kostendekkend was. Hoewel het bedrijf er vanuit ging,
dat het bruto-rendement 14% kon bedragen, vroegen de onderzoekers zich af
of het project ooit weI kostendekkend zou kunnen worden. Het aantal aanvragen
voor bedrijfsruimte was in de periode na 1981 aanzienlijk teruggelopen. Men
weet dit aan een verdere verslechtering van de economie en aan de geringe
kwaliteit van de nog beschikbare ruimten in Clyde Workshops. Bovendien waren
er nogal wat wanbetalers in het centrum. Ca. 10% betaalde geen huur.
De Schotse overheid was bij de ontwikkeling van Clyde Workshops niet betrok-

310 ken geweest. Hoewel de onderzoekers niet erg onder de indruk waren geraakt



van de geboekte resultaten met het centrum, waren ze weI van mening dat be-
paalde aspecten van de aanpak navolging verdienden. Vooral de wijze waarop
door British Steel promotie was gevoerd, diende door de Schotse overheid over-
genomen te worden. Het voordeel ervan was dat op deze wijze grote groepen
belangstellenden voor het ondernemerschap werden opgespoord en onderne-
mers van buiten de regio konden worden aangetrokken.

ZS. Een multilateraal onderzoek naar het functioneren van
bedrijvencentra

7.5.1. Inleiding

In de hiervoor beschreven onderzoeken stond vrijwel steeds het functioneren
van een bepaalde partij centraal. Om een goed beeld te kunnen verkrijgen, is
het echter noodzakelijk alle betrokkenen bij een centrum aan het woord te laten,
d.w.z. de initiatiefnemer(s), de exploitant(en), de ondernemers en eventueel de
coardinator. Bovendien kunnen op deze wijze de basisvoorwaarden voor het sti-
muleren van dynamiek in en vanuit het centrum worden vastgesteld, omdat ieder
van de betrokken partijen bepaalde eigenbelangen te verdedigen heeft.
Het onderzoek dat in de periode januari-februari 1984 door de RIJP is gehouden
(zie noot 2) naar het functioneren van een aantal bedrijvencentra, ging van deze
multilaterale aanpak uit. Het onderzoek concentreerde zich op de vier catego-
rieOn bedrijvencentra. Voor iedere categorie werden een aantal centra onder-
zocht:
1. Centra voor bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden: Damsterdiep te Gro-

ningen, De Koppel te Amersfoort en Alpha te Voorburg,
2. Supportcentra: Jonge Bedrijven Centrum te Groningen, het Bedrijfs-

Technologich Centrum te Enschede, ondernemerscentrum Markant te Alme-
re en het Haags Ondernemerscentrum te Rijswijk (ZH),

3. Algemene centra: Marktgracht te Almere en Tegro te Tilburg,
4. (Woon-)werkgemeenschappen: 't Veem te Amsterdam en Utopia te Rotter-

dam.

De centra zijn schriftelijk geanqu5teerd. De vragenlijst is toegestuurd aan alle
gevestigde ondernemers (bijlage 2), de dagelijkse leiding, voor zover aanwezig
(bijlage 3) en de initiatiefnemers/exploitanten (bijlage 4). Omdat vooraf de mede-
werking van de betrokken managers en initiatiefnemers werd gevraagd, was de
respons hoog. Van de ca. 200 verspreide enquateformulieren bil ondernemers
kwamen 144 ingevuld retour. De respons bij de managers, initiatiefnemers en
participanten was 100%. In de hiernavolgende paragrafen zullen de onderzoeks-
resultaten vooraf worden gegaan door een beknopte beschrijving van de onder-
zochte centra en populatie.
Bij het trekken van bepaalde conclusies over de afzonderlijke centra dient men
er weI rekening mee te houden dat de beschreven situaties en de geuite menin-
gen sedert de onderzoeksperiode (januari-februari 1984) kunnen zijn gewijzigd.
Zo is Marktgracht te Almere inmiddels opgeheven, het gebouwencomplex van
Utopia gerenoveerd, Markant uitgebreid, en het Jonge Bedrijven Centrum inmid- 311



dels verhuisd naar een nieuwbouwpand op een industrieterrein buiten Gronin-
gen. Uiteraard zal ook in de prijsstelling van de diverse centra het dan en ander
zijn gewijzigd.

7.5.2. De centra voor bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden

Z5.2.1. Beknopte beschrijving van de onderzochte centra. 23

Op initiatief van de gemeente Groningen werd in 1982 in een voormalige verffa-
briek het bedrijfsverzamelgebouw Damsterdiep gerealiseerd. De behoefte aan
vervangende bedrijfsruimte bij ondernemers uit stadsvernieuwingsgebieden en
het geringe aanbod van geschikte panden voor deze bedrijven waren de belang-
rijkste motieven. Het initiatief tot ontwikkeling van het centrum ging uit van de
coerdinator-stadsvernieuwing, die dagelijks met de problematiek van de doel-
groep werd geconfronteerd. Voorafgaand aan de bouw was een financieel haal-
baarheidsonderzoek verricht en een acquisitie- en een selectieplan opgesteld.
Omdat het verplaatsen van bedrijven zich niet beperkt tot het bieden van vervan-
gende huisvesting, bleef de coardinator-stadsvernieuwing ook in latere fasen bij
het project betrokken. Zijn taak was bedrijven werven, selecteren en voor zover
daar aanleiding toe was oplossingen aandragen voor knelpunten waarmee de
ondernemers bij de verplaatsing werden geconfronteerd. Vooral bij het rondkrij-
gen van de financiering van de individuele gegadigden was zijn hulp noodzake-
lijk. Na de opening van het pand was de co6rdinator nog slechts twee uur per
week voor Damsterdiep werkzaam. WeI bleef hij steeds bereikbaar voor hulp en
advies.
De huur werd verzorgd door de Stichting Industrie- en Handelsgebouwen, een
stimuleringsinstrument in handen van de gemeente. Het totale verhuurbare
vloeroppervlak bedroeg 1.455 m2. De units varieerden van 60 tot 290 m2.  Om tot
een aanvaardbaar huurbedrag te komen had men net zoals de andere stadsver-
nieuwingscentra gebruik kunnen maken van bestaande subsidieregelingen. De
huur varieerde in 1984 van f. 35,- (bovenverdieping) tot f. 80,- per m2/jaar. Alle
units beschiklen over de gebruikelijke basisvoorzieningen, zoals elektra, water,
sanitair en verwarming. Er waren geen bijzondere gemeenschappelijke diensten
en voorzieningen. Ten tijde van het onderzoek waren 14 bedrijven in het centrum
gevestigd, waarmee alle ruimte was verhuurd.
Dertien van de 14 ondernemers (93%) werkten aan het onderzoek mee. Het me-
rendeel (7) had een ambachtelijk bedrijf, de overigen waren voornamelijk actief
in de zakelijke dienstverlening. Meer dan de helft (9) was afkomstig uit een stads-
vernieuwingsgebied. Twee behoorden tot de categorie 'starters'.

Het bedrijfsverzamelgebouw De Koppel te Amersfoort was evenals Damsterdiep
gelegen op een steenworp afstand van de binnenstad. Ook dit centrum werd in
1982 in gebruik genomen. De initiatiefnemers waren de gemeente Amersfoort,
de Kamer van Koophandel en het KNOV. De Stichting Projectontwikkelingsbu-
reau Amro werd erbij betrokken om het nieuwbouwpand te financieren en te e»
ploiteren.
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zich voor de ontwikkeling van De Koppel nooit zo beziggehouden met het cree-
ren van bedrijfshuisvesting. De noodzaak om zich actiever op te stellen, ontstond
door de invoering van een verkeerscirculatieplan. Door de daaruit voortvloeien-
de verkeersbeperkende maatregelen vreesde men dat vele bedrijven in de bin-
nenstad in de problemen zouden geraken. De gedachten gingen toen direct uit
naar een bedrijfsverzamelgebouw als oplossing. Om de behoefte te peilen werd
in 1981 onder de doelgroep een behoefte-onderzoek gehouden. Anders dan bij
Damsterdiep stelde men geen begeleider aan. Het aantrekken van bedrijven liet
men over aan een plaatselijke makelaar.
Het totale verhuurbare vloeroppervlak bedroeg 2.700 m2 verdeeld over 8 units
van 180 tot 510 m2. De ondernemers kregen de keuze uit koop, huur en lease
van de ruimtes. Ook in De Koppel waren de units uitgerust met de gebruikelijke
basisvoorzieningen en ontbraken gemeenschappelijke diensten en voorzienin-
gen. Ondanks voldoende respons op het behoefte-onderzoek, vestigden zich na
opening slechts 3 ondernemingen. Daarmee waren 4 van de 8 units bezet. Geen
van hen behoorde tot de eigenlijke doelgroep. Ean van de ondernemingen ge-
bruikte de ruimte uitsluitend voor opslagdoeleinden. De 3 ondernemers werkten
allen aan het onderzoek mee.

Het bedrijfsverzamelgebouw Alpha te Voorburg is op aandringen van de onder-
nemers zelf tot stand gekomen. Het initiatief ging uit van een plaatselijke onder-
nemersvereniging en was in eerste instantie bedoeld voor kleinere bedrijven in
de wijk Noord. Het idee ontstond toen een drukkerij uit die wijk vertrok en het
pand leeg kwam te staan. Voorjaar 1983 werd Alpha officieel geopend. Op dat
tijdstip waren 11 van de 16 units voor gebruik gereedgekomen.
De units varieerden van 20 tot 200 m2. De huur bedroeg in 1984 f. 74,- per
m2/jaar. Voor een deel moesten in Alpha de gebruikelijke basisvoorzieningen
worden gedeeld met de medebewoners (o.a. sanitair). Het pand werd verhuurd
door de gemeente. In samenwerking met de ondernemersvereniging had die
ook gezorgd voor de ontwikkeling. Ten tijde van het onderzoek waren er 9 bedrij-
ven in Alpha gevestigd.
Zeven ondernemers deden aan het onderzoek mee (78%). Hoewel in Alpha
evenals in Damsterdiep het ambacht overheerste (5 van de 7) waren er toch dui-
delijke verschillen. De leeftijd van de ondernemers en ondernemingen lag in Alp-
ha hoger, het opleidingsniveau lager. Het zwaartepunt lag in Alpha bij de routine-
matige ambachten, zoals autospuiten, smeden en reparatie. In Damsterdiep
daarentegen overheerste het creatieve ambacht, met name in de grafische sec-
ton

Z5.2.2. De mening van de ondernemers over het functioneren

De mening van een ondernemer over zijn huisvesting kan nauw samenhangen
met zijn oorspronkelijke vestigingsmotieven. Aan de ondernemers in de drie cen-
tra werd daarom de vraag voorgelegd wat hun in het centrum aantrok. Evenals
bij de andere onderzoeken bleek dat de geschikte lokatie de boventoon voerde
(genoemd door 21 van de 24 geOnqu&teerden), op afstand gevolgd door geschik-
te bedrijfsruimte (llx) en de huurprijs (6x). Andere aspecten, zoals mogelijkheid 313



tot onderlinge leveranties en samenwerking, werden niet of nauwelijks ge-
noemd.
Deze nevengeschikte aspecten kwamen enigszins tot uiting bij de vraag welke
voordelen men na vestiging had ervaren. In Damsterdiep bleken de onderne-
mers voordeel te hebben behaald uit de onderlinge contacten (hogere omzet,
steun van collega's, onderlinge contacten). Dit kan verklaard worden uit het feit
dat 7 bedrijven een aanvullende activiteit in de grafische sector uitoefenden en
bovendien een samenwerkingsverband met elkaar waren aangegaan (Grafische
Kring Groningen). Genoemd werden door de Damsterdiep-ondernemers ook
nog: grotere overlevingskansen dan elders (4x) en publiciteit van het centrum
(2 x). Het belangrijkste voordeel dat men in Damsterdiep had ervaren hield ech-
ter verband met het primaire vestigingsmotief. Men vond vooral de huis-
vestingslasten lager dan ruimten elders in de omgeving (door 9 ondernemers ge-
noemd). Dit voordeel werd ook door de Alpha-ondernemers genoemd (door 3
van de 7). In Alpha en De Koppel werden additionele voordelen nauwelijks ge-
noemd.
Bij de ervaren nadelen werden ook in dit onderzoek de technische aspecten het
meest genoemd, zoals ongunstige bereikbaarheid (vooral in De Koppel en Al-
pha), parkeerproblemen en overlast van anderen (vooral in Damsterdiep en De
Koppel). In De Koppel (alle 3 ondernemers) en in Alpha (3 van de 7 onderne-
mers) werden de huisvestingslasten als hoger dan aanvankelijk verwacht erva-
ren. Dit was voornamelijk het gevolg van extra lasten, zoals een hogere energie-
rekening en hoge inrichtingskosten.
Om te kunnen bepalen hoe zwaarwegend men de nadelen vond, werd naar een
algemene mening gevraagd wanneer men voor- en nadelen tegen elkaar zou af-
wegen. In Damsterdiep (9 van de 13) en Alpha (6 van de 7) kregen de onderne-
mers een positieve indruk van hun centrum. Wanneer men wederom voor de
keuze zou worden gesteld, zou de meerderheid van de bedrijven in Damsterdiep
en Alpha weer voor het centrum kiezen. Opvallend is dat in geen van de drie
centra deze vraag geheel negatief werd beantwoord. Men wist het nog niet of
men gaf aan 'ja' mits...'. Voor dat 'mits' was bij Damsterdiep ingevuld 'indien
alles sneller geregeld kan worden', bij De Koppel 'indien de prijs een stuk lager
ligt' en bij Alpha 'indien er vooraf een betere voorlichting en begeleiding plaats-
vindt, alsmede 'indien de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid worden ver-
beterd'.

De laatste serie vragen probeerde de dynamiek vast te stellen. In Damsterdiep
was het aantal arbeidsplaatsen sedert de vestiging van de bedrijven sterk ge-
groeid (van 20 naar 27). In Alpha en De Koppel lag het aantal nog op hetzelfde
niveau. Gevraagd naar de groeiverwachtingen voor de periode van een jaar ble-
ken niet alleen bij Damsterdiep maar ook bij De Koppel (van 5 naar 10) hoog-
gespannen verwachtingen te bestaan. In Alpha verwachtte men geen groei. De
verwachte groei in De Koppel moest toegeschreven worden aan 2 bedrijven die
nauw samenwerken en waarvan de dan slechts een nevenvestiging was. Door
reorganisatie van het moederbedrijf zou een aantal arbeidsplaatsen naar De
Koppel worden overgeheveld. Daarnaast bood het produkt dat deze onderne-
mingen ontwikkelden gunstige marktmogelijkheden. De geringe dynamiek in het
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de ondernemers. Deze lag gemiddeld boven de 40. Twee ondernemers in Alpha
wilden er zelfs binnen afzienbare termijn mee ophouden.
De verwachte groei bij de ondernemingen vertaalde zich ook in de ruimtebehoef-
te. Drie ondernemers in Damsterdiep verwachtten binnen S6n jaar meer ruimte
nodig le hebben, maar wisten niet precies wanneer. In De Koppel en Alpha was
er nauwelijks sprake van een additionele ruimtebehoefte binnen een afzienbare
tijd. Zoals uit de beantwoording van de eerste serie te verwachten viel, antwoord-
de meer dan de helft (7) van de Damsterdiep-ondernemers dat ze de uitbreiding
het liefst gerealiseerd zagen in het centrum, in Alpha iets minder dan de helft
(3) en in De Koppel slechts dan onderneming.

7.5.2.3. De mening van de initiatiefnemers en exploitanten over het
functioneren.

De gemeente Groningen was zeer tevreden over de bereikte resultaten van
Damsterdiep. Het centrum voorzag duidelijk in een behoefte bij de primaire doel-
groep. In de loop van 1984 werd daarom nog een centrum geopend (Oosterka-
de),·terwijl de (ver)bouw van een derde centrum nog overwogen werd. Men vond
weI dat er veel tijd in de begeleiding had gezeten. De tijd die verstreek tussen
het eerste gesprek met de kandidaat en de daadwerkelijke vestiging bedroeg ge-
middeld 3 maanden. Bovendien vielen vele gegadigden na verloop van tijd af.
In de periode 1980-1983 dienden zich ca. 40 ondernemers aan, van wie uiteinde-
lijk 14 overbleven.
Een groot knelpunt was de staat van het gebouw Veel tijd en geld moest behalve
in de verbouw ook in achterstallig onderhoud worden gestoken. De stichtings-
kosten zijn hierdoor toch tamelijk hoog geworden. Bovendien zijn niet alle techni-
sche mankementen opgelost. Achteraf bekeken, vond men dat bij de ontwikke-
ling van een bedrijvencentrum de behoeften en eisen van de doelgroep centraal
behoren te staan en niet de (toevallige) beschikbaarheid van een gebouw.

De teleurstellende resultaten van De Koppel leidden ertoe dat de initiatiefnemers
de beschuldigende vinger in elkaars richting staken. De belegger gaf aan welis-
waar nooit al te hoge winstverwachtingen te hebben gehad, maar in de proble-
men te zijn geraakt toen een toegezegde subsidie van f. 600.000,- uit de pot 'Ex-
periment Herhuisvesting Ambachtelijke Bedrijven', niet doorging. Bovendien
vond de belegger dat de overige initiatiefnemers in de wervingsfase onvoldoen-
de support boden.
De gemeente en de belegger bleken achteraf moeite te hebben met het gehou-
den behoefte-onderzoek. De onderzoeksresultaten werden op zich niet in twijfel
getrokken, maar men vond dat de gegevens toch weI anders geinterpreteerd
hadden moeten worden. Aan de hand van de resultaten had men direct tot con-
tracten met belangstellenden moeten komen. In dit geval bleven de uitspraken
van de ondernemers te vrijblijvend.
Alle betrokkenen dachten dat het huurniveau vele ondernemers ook had afge-
schrikt. Volgens de belegger had een grotere flexibiliteit in de huur moeten wor-
den aangebracht (dynamische huurprijsberekening). Het KNOV wees erop, dat
voor de doelgroep de huren in nieuwbouwpanden in het algemeen te hoog uit- 315



vielen. Men had volgens het verbond zorgvuldiger moeten nagaan of er geen
mogelijkheden tot herhuisvesting waren in bestaande panden. Ook de Kamer
van Koophandel wees erop dat meer informatie over de huisvestingslasten gege-
ven had moeten worden. Doordat de Amro-bank de mogelijkheid lot koop, huur
of lease gaf zou bij een aantal ondernemers de indruk zijn gewekt dat met de
exploitant wei te marchanderen viel over het huisvestingsbedrag. Hierdoor had
volgens de Kamer een aantal ge'interesseerden afgehaakt. Verschillende partij-
en wezen op het ontbreken van een gecoardineerde aanpak en intensieve bege-
leiding. Zoals uit het voorbeeld Damsterdiep bleek, speelt bij een bedrijfsver-
plaatsingsoperatie een aantal factoren een rol, zoals het verkopen van het oude
pand, het opstellen van een nieuw ondernemingsplan en de financiering van de
verhuizing en de start. De gemeentelijke overheid werd verweten, dat de moge-
lijkheden tot tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. zoals toepassing van
het Besluit Bijdrage Reconstructie- en Sareringsplannen 1969, de zgn.
80%-regeling, onvoldoende waren benut. De exploitant van De Koppel kreeg het
verwijt dat het aantrekken van bedrijven overgelaten werd aan een plaatselijke
makelaar, die zich beperkte tot het verhuren van de bedrijfsruimten en zich afzij-
dig hield van enige begeleiding en ondersteuning van potentiale gegadigden.
Bovendien vond men dat deze makelaar te weinig kennis had van de markt voor
kleine bedrijfsruimten in Amersfoort. Ondanks de vele knelpunten zagen de
meeste partijen toch nog weI lichtpuntjes. Door de gemeente Amersfoort en de
Kamer van Koophandel werd erop gewezen, dat er in elk geval een alternatief
was voor bedrijfjes die zich wilden verplaatsen. Bovendien kon de toegezegde
subsidie van f. 600.000,- in de toekomst wellicht voor andere doeleinden worden
aangesproken. De Stichting Amro-projectontwikkeling vond dat men van het pro-
ject vooral had geleerd hoe het niet moest. Het KNOV constateerde dat de plaat-
selijke overheid zo meer betrokken was geraakt bij de specifieke problematiek
van binnenstadsbedrijven. De opgedane ervaringen zouden in de toekomst mis-
schien nog bruikbaar kunnen zijn. De 1<amer van Koophandel wees ook in deze
richting in haar eindconclusie.
Inmiddels is in Amersfoort een supportcentrum geopend, het Ondernemerscen-
trum Eemland. Het plaatselijke bedrijfsleven maar ook de gemeente Amersfoort
is hierbij betrokken. Wellicht door ervaringen wijs geworden heeft men zich
enigszins terughoudend opgesteld bij de directe uitvoering. Dit werd overgelaten
aan het bureau Job Creation.

Hoewel het bedrijfsverzamelgebouw Alpha sedert de realisatie voor de gemeen-
te als exploitant zonder grote problemen functioneerde, had de ontwikkeling zelf
Alpha heel wat hoofdbrekens bezorgd. Enerzijds door een gebrek aan ervaring
op het gebied van de huisvesting voor kleine bedrijven; anderzijds door de voort-
durende noodzaak tot begeleiding van de huurders en het aantrekken van vol-
doende ondernemers om leegstand te voorkomen. Van groot voordeel tijdens
het gehele ontwikkelingstraject was de goede samenwerking met de onderne·
mersvereniging geweest, alsmede het feitdat de meeste huurders vooraf be.
kend waren en de voormalige eigenaar van het pand, zonder dat nog definitiet
vaststond dat het pand ook werkelijk door de gemeente aangekocht You worden,
voor eigen risico een aantal noodzakelijke veranderingen liet aanbrengen. De
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voor bedrijfsvestiging, verliep volgens eigen zeggen met wat minder zorgen.
Men had zelfs een wachtlijst met kandidaten. Grote zorgen daarentegen baarde
de verdere toekomst, omdat bedrijven die Alpha zouden uitgroeien geen alterna-
tief kon worden geboden.
Men overwoog derhalve in de wijk Essensteyn een nieuw bedrijfsverzamelge-
bouw te stichten. Voorwaarde voor de realisatie was dat voldoende animo
bestond bij de Voorburgse ondernemers en dat een groot aantal vestigingscon-
tracten vddr de bouw kon worden afgesloten. Dit plan bestaat nog steeds (1985).
De realisatie laat echter nog op zich wachten.

7.5.3. De supportcentra

Z5.3.1. Beknopte beschrijving van de onderzochte centra

Aan de supportcentra zal ruimer aandacht worden geschonken, omdat hiervan
de grootste bijdrage aan de ondersteuning van kleine ondernemingen en aan de
regionale dynamiek wordt verwacht.
Supportcentra kenmerken zich door een aanbod van relatief goedkope en ge-
schikle huisvesting tegen aangepaste condities voor bedrijven die in een onge-
wisse groei- en ontwikkelingsfase verkeren, gecombineerd met de aanwezigheid
van gemeenschappelijke diensten en voorzieningen, waarvan bedrijfsadvisering
en -begeleiding centrale posities innemen. De doelgroep bestaat vooral uit star-
tende en innoverende bedrijven.
De uitwerking van dit basisconcept kan aanzienlijk verschillen. De vier onder-
zochte centra droegen elk een specifiek karakter. Het Bedrijfs·Technologisch
Centrum te Enschede richtte zich op de hoogwaardige technologische activitei-
ten. Veel aandacht werd besteed aan de kwaliteit en kwantiteit van de diensten
en voorzieningen. De doelgroep van Markant in Almere was breder, hoewel in
praktijk het zwaartepunt ook hier bleek te liggen bij de hoogwaardige bedrijven.
De diensten en voorzieningen waren minder geavanceerd dan bij het BTC. Hier-
door hoopte men een bredere doelgroep te bereiken. Daar stond tegenover dat
het netwerk van Markant omvangrijker was en meer ondersteuning bood. De
doelgroep van het JBC te Groningen was net zo breed als die van Markant. Het
aantal bedrijven dat zich in het centrum kon vestigen, was echter kleiner. Dit gold
zowel voor het oude als voor het in aanbouw zijnde nieuwe centrum. De doel-
groep van het Haags Ondernemers Centrum was zeer breed samengesteld: van
primitieve tot hoogwaardig technologische bedrijvigheid. Tevens was het aantal
bedrijven dat zich in het HOC kon vestigen groter dan in de andere drie centra.
De diensten en voorzieningen waren van een lager niveau dan bij het JBC en
Markant.

De opening van het JBC te Groningen in 1981 betekende de realisatie van het
eerste supportcentrum in Nederland. Tot medio 1984 was men tijdelijk gehuis-
vest in een bestaand pand in de Groningse binnenstad. Als voorbeeld had onder
andere Clyde Workshops te Glasgow gediend (zie par. Z4.4.) Initiatiefnemers wa-
ren de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, de provincie en de gemeente
Groningen. Later voegde zich de Algemene Bank Nederland bildit gezelschap. 317



Voor de exploitatie van het centrum werd een afzonderlijke maatschappij met
een BV-structuur opgericht. De 35 aandelen kwamen in handen van een stich-
ting, bestaande uit de gemeente en provincie Groningen (17 aandelen), de Alge-
mene Bank Nederland (17 aandelen) en de Noordelijke Ontwikkelingsmaat-
schappij (1 aandeel).
Het netto-verhuurbaar vloeroppervlak in het tijdelijk onderkomen bedroeg 600
m2. De huurders moesten f. 60,- per m2/jaar betalen. Bovendien werd per maand
een vast bedrag van f. 350,- aan iedere huurder gevraagd voor de aanwezige
centrale diensten en voorzieningen. De ruimten werden tegen soepele voor-
waarden verhuurd, te weten een opzegtermijn van 2 maanden voor de huurder
en 4 voor de verhuurder, alsmede een huurvrije periode van dan maand. De staf
van het JBC bestond uit een co8rdinator/adviseur en 2 administratieve medewer-
kers. Voor het geven van additionele ondersteuning had het JBC een speciale
regeling getroffen met een accountant, een advocaal en een notaris in Gronin-
gen. Omdat het een experiment betrof had men voor de periode van 2 jaar een
subsidie via het Integraal Structuurplan Noorden des Lands gekregen.
Er waren ten tijde van het onderzoek 10 bedrijven in het JBC gevestigd. Daar-
mee zat het centrum vol, en waren 25 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Negen be-
drijven (90%) deden aan het onderzoek mee. Vijf waren in het JBC gestart, 4 in
de eigen woning. Twee ondernemers kenschetsten hun bedrijf als ambachtelijk,
7 als hoogwaardig dienstverlenend en dan als handelsonderneming.

In het vorige hoofdstuk is reeds ruimschoots aandacht geschonken aan de ken-
merken van het BTC te Enschede. Per 1-2-1984 bood het BTC onderdak aan 27
ondernemingen. Daarmee was 1.455 m2 van de 4.500 m2 verhuurd. De kleinste
units in het kantoor- en produktiegedeelte waren respectievelijk 12 en 90 m2. De
basishuurprijs per m2 voor de kantoorruimte varieerde van f. 195,- tot f. 205,-. De
basishuurprijs voor de produktieruimten bedroeg f. 82,-. Verder moest de huur-
der van kantoorruimte nog aan vaste servicekosten f. 82,- per m2/jaar betalen en
de huurders van produktieruimten f. 38,-. Voor het gebruik van de meeste facili-
teiten werden nog extra kosten per afname in rekening gebracht. Er werden
geen limieten gesteld aan de verblijfsduur in het centrum. De opzegtermijn was
voor de verhuurder 3 jaar en voor de huurder naar keuze 2 maanden of aan jaar.
Verder moest de huurder een borgsom van twee maanden huur vooruit betalen.
Tijdens het onderzoek telde het BTC afgezien van de manager 5 stafmedewer-
kers. Bovendien konden de ondernemers via de getroffen regelingen tegen gun-
stige voorwaarden gebruik maken van de diensten van het accountantskantoor
Moret & Limperg en de Technische Hogeschool Twente. Aan de realisatie van het
project was een uitgebreid behoefte-onderzoek vooraf gegaan.
Negentien van de 27 BTC-ondernemers hadden het enquateformulier ingevuld
(70%). Veertien bedrijven waren geheel zelfstandig, 5 waren een neven- of doch-
tervestiging van een bestaande onderneming. Vijf bedrijven waren gestart in het
BTC. Alle bedrijven hadden een hoogwaarqig dienstverlenend of technologisch
bedrijf. Het opleidingsniveau lag vrij hoog. Van de 14 ondernemers die een vraag
hierover beantwoordden, hadden 10 een academische opleiding genoten.

In juni 1982 werd met de opening van het ondernemerscentrum Markant in Al-
318 mere het eerste nieuwbouw-supportcentrum in gebruik genomen. Initiatiefne-



mers van het project waren de NMB, de Nederlandse Middenstands Financie-
ringsmaatschappij voor Bedrijfsobjecten NV, kortweg MBO genoemd, en de
RIJR In tegenstelling tot andere gelijksoortige projecten was Markant zonder bij-
zondere overheidssubsidie tot stand gekomen. Om tot realisatie te komen, zijn
door de NMB en de RIJP afzonderlijk marktstudies verricht. Bovendien zijn een
tweetal studiereizen georganiseerd naar respectievelijk Groot-Brittannid (Milton
Keynes en London) en naar Denemarken (Tastrup)
Het netto-verhuurbaar vloeroppervlak bedroeg 4.400 m2. De units varieerden
van 50-250 m2. De nadruk lag echter op de units van 100 m2 en kleiner. Ze wer-
den zo opgeleverd dat ze zowel voor kantoor- als voor produktiefuncties geschikt
waren. In tegenstelling tot het BTC met een centrale ingang voor alle bedrijven
en een deel van de bedrijvenhuisvesting op de bovenverdieping, lagen in Mar-
kant alle units gelijkvloers, en beschikten ze over een eigen ingang, de gebruike-
lijke nutsvoorzieningen en toilet. De huurprijs bedroeg ten tijde van het onder-
zoek f. 90,- per m2/jaar. Verder moesten de huurders f. 254,58 + f. 18,50 per m2
gehuurd vloeroppervlak aan vaste servicebijdrage betalen. Voor dit bedrag kon-
den ze gratis gebruik maken van een aantal diensten en voorzieningen die in het
'dienstencentrum' van Markant ter beschikking stonden. Daarnaast had men als
ondernemer een goed entree tot meerdere ondersteuningsinstellingen, zoals het
CIMK, TNO, KNOV, NCOV, RND en accountantskantobr van Dien+Co. Tussen
Markant en deze instellingen bestonden speciale afspraken over de aard en de
kosten van steun en advies.
Het gebouwencomplex was eigendom van de MBO. De exploitatie was in han-
den van de NMB. Door deze constructie moest de ondernemer 2 overeenkom-
sten tekenen: een voor de ruimte, een ander voor de diensten en voorzieningen.
Het huurcontract schreef onder andere voor dat de maximale verblijfsduur 3 jaar
bedroeg met de mogelijkheid tot verlenging met hoogstens 2 jaar. De opzegter-
mijn die de huurder in acht moest nemen bedroeg 3 maanden.
Er waren ten tijde van het onderzoek 30 bedrijven in Markant gevestigd. Alle on-
dernemers hadden het enquSteformulier ingevuld. Zeven bedrijven vormden
een dochter- of nevenvestiging, de overige waren geheel zelfstandig. Elf waren
gestart in Markant. Het opleidingsniveau van de ondernemers lag hoog, maar
weI lager dan in het BTC. Elf hadden hoger onderwijs genoten. Alle ondernemers
konden daarentegen bogen op jarenlange bedrijfservaring. De verscheidenheid
aan bedrijven was ook groter dan in het BTC. Slechts 10 van de 30 bedrijven be-
hoorden tot de categorie 'hoogwaardig technologisch'. Ambachtelijke bedrijven
kwamen daarentegen nauwelijks voor.

De oprichting van het HOC in Rijswijk kwam voort uit een opdracht die het Engel-
se bedrijf 'Job Creation Ud.' in 1982 van Philips ontving. Deze opdracht hield
in, dat Job Creation binnen twee jaar ten minste 300 nieuwe arbeidsplaatsen
moest scheppen als compensatie voor de werkgelegenheid die verloren zou
gaan door sluiting van de produktie-afdeling van Philips Data Systems. Het aan-
bieden van bedrijfsruimte in een centrum was een van de instrumenten waar-
mee Job Creation trachtte dit doel te bereiken. Ze had met deze aanpak ervaring
opgedaan in het eerder beschreven Clyde Workshops-project van British Steel.
Vanaf het begin was ook de gemeente Den Haag bij de ontwikkeling van het
HOC betrokken. Op 21-12-1982 kon het centrum, dat gevestigd was in een voor- 319



malige metaalfabriek, officieel geopend worden. Reeds in het prille projectstadi-
um was duidelijk, dat het in een bestaand pand gerealiseerd zou worden, omdat
de Britten hiermee ervaring hadden opgedaan en men er vanuit ging dat dit de
goedkoopste huisvestingsvorm voor een bedrijvencentrum zou zijn. Men liet het
oog vallen op een voormalige metaalfabriek, eigendom van het Industrieschap
'De Plaspoelpolder'. Dit pand werd verbouwd tot 3.400 m2 produktieruimte en
800 m2 kantoorruimte. Dank zij subsidies kon de huurprijs worden vastgesteld
op f. 85,- per m2/jaar voor produktieruimten en f. 110,- per m24aar voor kantoor-
ruimten. Er was ruimte voor 55 bedrijven. De units beschikten alle over de ge-
bruikelijke nutsvoorzieningen. Er was een centrale ingang voor alle bedrijven. Ze
varieerden van 20 tot 250 m2. De mogelijkheid bestond ook tot het huren van een
kantoorruimte voor een korte periode volgens het 'rent-a-desk'-systeem. De ver-
zorging van diensten en voorzieningen werden in sterke mate overgelaten aan
in het gebouw gevestigde bedrijven. Hierdoor kon de vaste servicebijdrage rela-
tief laag gehouden worden. De ondernemers betaalden f. 26,- per m2 gehuurd
vloeroppervlak per jaar. Het gebruik van de diensten en voorzieningen werd zo-
veel mogelijk per gebruik in rekening gebracht. De huurder had een opzegter-
mijn van d6n maand, de verhuurder van 6 maanden. De exploitatie van het cen-
trum was in handen van een daartoe gevormde stichting. Deze stichting werd
bestuurd door de gemeente Den Haag en Philips Data Systems in een 50/50 ver-
houding. Het beheer van het centrum was door de stichting uitbesteed aan Job
Creation BV, een dochteronderneming van Job Creation Ltd. Dit bedrijf zorgde
ook voor de begeleiding van de ondernemers. In de onderzoeksperiode waren
52 bedrijven in het HOC gevestigd. Daarmee was 3.850 m2 verhuurd: een bezet-
tingsgraad van 92%. Het aantal arbeidsplaatsen in het HOC bedroeg 109. De be-
drijvigheid in het HOC kenmerkte zich niet alleen door een hoger aantal bedrij-
ven dan in de andere centra, maar ook door een bredere samenstelling. Behalve
hooggespecialiseerde computerbedrijven kon men hier ook marginale ambach-
telijke bedrijven aantreffen. Meer dan de helft van de gevestigde ondernemers
was vanuit een (dreigende) werkloosheidssituatie in het HOC gestart. De staf
van het HOC bestond uit een coardinator/adviseur voor 6On dag per week, een
assistente voor een halve dag per week en 2 part-time-medewerkers voor de re-
ceptie.
In vergelijking tot de andere centra was de respons in het HOC laag. Slechts 12
van de 52 bedrijven werkten aan het onderzoek mee (23%). Vier ondernemers
hadden een handelsbedrijf, 3 een ambachtelijk bedrijf, 6 verleenden gespeciali-
seerde diensten, Odn routinematige diensten en dOn ondernemer had een hoog-
waardig produktiebedrijf Allen waren geheel zelfstandige ondernemers.

7.5.3.2. De mening van de ondernemers over het functioneren
De gedachte dat supportcentra vooral aantrekkelijk zijn voor ondernemers die
niet gebonden zijn aan bestaande huisvesting of faciliteiten, werd ondersteund
door de read* op de vraag of beperkingen op een eerdere lokatie een rol
gespeeld had bij het besluit zich in een bedrijvencentrum te vestigen: 84% van
de geanqu&teerde bedrijven in het BTC, 72% in Markant, 66% in het JBC en
60% in het HOC antwoordden ontkennend. De ondernemers werd vervolgens
gevraagd welke motieven tot vestiging in het bedrijvencentrum hadden geleid.

320 Men kon hier meer dan dan motief noemen.



Tabel 7.7: Motieven van de ondernemers in de onderzochte supportcentra voor
vestiging.

Motieven J.B.C. B.T.C. Markant H.O.C.

n=9 n = 19 n = 30 n = 12

geschikte lokatie                                          7                     1 5                    23                      6

geschikte bedrijfsruimte            1           9         18          7
aantrekkelijke huurprijs              6            3          12           8
aantrekkelijke centrale
diensten en voorzieningen          6            9          20          10
lagere bedrijfslasten                 5            2           8           3
betere overlevingskansen           3            3          10           3
steun van initiatiefnemers           3            3           5           6
meer omzet, omdat.........              2              1             2            1
samenwerking met anderen                   1                      1 0                      5                      6

adviesmogelijkheden                      5                2               5              2
mogelijke onderlinge
leveranties                                       1                  4                4                4
aanwezigheid van bedrijven
in gelijke situatie                      5             5            5            6

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 86.

Uit bovenstaande tabel blijkt een belangrijk verschil met de stadsvernieuwings-
centra. Een geschikte lokatie scoorde weliswaar in alle onderzochte centra hoog,,
maar dit gold niet voor de kwaliteit van de bedrijfsruimte en de hoogte van de
huurprijs. De lagere score van het JBC op het aspect 'bedrijfsruimte' was te wij-
ten aan het tijdelijke karakter van het centrum. Bij het BTC was een lage m2 huur-
prijs nooit een uitgangspunt geweest, weI het scheppen van een 'groeiklimaat'
voor de bedrijven. Kandidaten die in het JBC op de kwaliteit van de bedrijfsruim-
ten letten en in het BTC op de huurprijs, werden derhalve veelal van tevoren af-
geschrikt.
Hoog scoorden bij de supportcentra echter ook de specifieke voordelen van ge-
concentreerde huisvesting, zoals gemeenschappelijke diensten en voorzienin-
gen, steun van initiatiefnemers, samenwerking met anderen, interne adviesmo-
gelijkheden, mogelijke onderlinge leveranties, aanwezigheid van 'lotgenoten' en
hiervan afgeleide voordelen als lagere bedrijfslasten en meer omzet. Bij het as-
pect 'meer omzet' werd gevraagd welke verwachtingen men had. Hierop werd
door 6On ondernemer in het JBC ingevuld 'Men komt geloofwaardiger over bij
de klant, omdat het etiket JBC als kwaliteitswaarborg overkomt.' E6n onderne-
mer in Markant vulde in: 'Het aandachtsveld van het centrum is groot en daar
kan ik een graantje van meepikken.' In het HOC reageerde een ondernemer
identiek. Vaak werd verwezen naar de eerder genoemde 'mogelijke leveranties
aan bedrijven in het centrum' 321



Men kon ook andere dan vermelde motieven aangeven. Door een tweetal onder-
nemers in het BTC werd als motief naar voren gebracht, dat het belangrijk is in
een omgeving te zitten waar het mogelijk is in contact te blijven met de nieuwste
ontwikkelingen en met belangrijke afnemers. Zoals een ondernemer, die het
vooral van dat laatste moet hebben het uitdrukte: 'To be where the action is.'
Twee ondernemers in Markant wezen op het representatieve karakter van het
complex als vestigingsmotief. Ean ondernemer vond de lokatie erg aantrekkelijk,
omdat Almere als lokale markt door de sterke groei erg interessant zou zijn. Ten
slotte werden door 2 ondernemers in Markant de soepele huurvoorwaarden als
vestigingsmotief genoemd.
Hoewel de specifieke aspecten van bedrijvencentra veelvuldig werden ge-
noemd, kan men zich afvragen of ze van doorslaggevende betekenis zijn ge-
weest. Daarom werd gevraagd de mate van belangrijkheid van elk der motieven
aan te geven. Na aggregatie bleek dat de specifieke aspecten vrijwel even hoog
scoorden als de algemene huisvestingsaspecten (ligging, prijs en kwaliteit van
de bedrijfsruimten).

Tabel 7.8: Doorslaggevende motieven tot vestiging in een supportcentrum.

J.B.C. B.T.C. Markant H.O.C.

- algemene
huisvestingsaspecten 6(40%) 11 (40 %) 21(60%) 6(50%)
- specifieke aspecten 9(60%) 17(60 %) 15(40%) 6(50%)

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrilvencentra & la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 87.

Tabel 7.9: Het beroep van de gevestigde ondernemers op de manager.

J.B.C. B.T.C. Markant H.O.C.

maakt geen geregeld gebruik
van zijn diensten                                                     3                   6                  1 3                  5

vraagt zijn advies                             5           1            4          1
maakt gebruik van zijn contacten           1           7          15          3
laat dingen door hem verzorgen           -          -           4         -

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrilvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 88.

Vervolgens werd de vraag gesteld in hoeverre men gebruik maakte van de aan-
geboden diensten en voorzieningen. Het gebruik van de managersdiensten

322 kwam hierbij afzonderlijk aan bod, omdat ze in de supportcentra een centrale



functie toegemeten hebben gekregen. Om aan de weet te komen of de gevestig-
de ondernemers dit in de praktijk als zodanig ervoeren, werd de vraag voorge-
legd of ze regelmatig een beroep deden op de manager en zo ja, waarvoor?
De beantwoording van deze vraag is weergegeven in label Z9

Uit bovengenoemde tabel Z9 zou de conclusie getrokken kunnen worden dat
de aanwezigheid van een co8rdinator/adviseur in een supportcentrum niet es-
sentieel is.
Met uitzondering van bemiddeling leek er weinig behoefte te bestaan aan de
diensten van een manager. Toch moet men met het trekken van definitieve con-
clusies voorzichtig zijn Cruciaal is namelijk of de adviezen van de manager als
zodanig doorde ondernemers worden ervaren. Algemeen is men de mening toe-
gedaan dat de manager bij wijze van spreken niet op de stoel van de onderne-
mer behoort te gaan zitten. Hij moet meer als 'praatpaal' fungeren en de onder-
nemer zoveel mogelijk de indruk geven dat deze zelf het antwoord op de vraag
heeft gevonden.
Uit de interviews met de managers bleek dat de ondernemers zelden met gerich-
te adviesvragen kwamen. Veelal stuurden ze daarop aan via omwegen en ook
in informele ontmoetingen met de manager. Volgens de managers zagen veel
ondernemers het concreet vragen om advies als een teken van zwakte, of waren
ze bang dat men extra zou moeten betalen.
In Markant en BTC was de lage score een gevolg van de gekozen opzet. Men
ging er in deze centra vanuit, dat de doelgroep, te weten goed opgeleide en
enigszins ervaren personen, minder behoefte had aan algemene maar meer aan
gespecialiseerde adviezen. Deze adviezen stegen vaak boven de capaciteit van
de manager uit en deze zag het meer als zijn taak daarvoor de geschikte des-
kundigen via de netwerkrelaties in le schakelen. Bovendien vonden de mana-
gers dat een deel van de vragen ook door collega-ondernemers opgelost zou
kunnen worden. Dit gold ook voor het HOC. Verder konden de ondernemers in
dit centrum terugvallen op de diensten van het Job Creation-bureau in Den
Haag. De managers van Markant, het BTC en het HOC zagen het dan ook meer
op hun weg liggen de contacten met deskundigen van buiten en tussen de ge-
vestigde bedrijven onderling te bevorderen en te sturen, en als een soort 'ver-
keersagent' op te treden.
Om dit te kunnen bewerkstelligen hadden de managers van Markant en het BTC
een uitgebreid relatienetwerk opgebouwd. Dit gold niet voor de manager van het
JBC. Zoveel mogelijk trachtte deze de eventuele vragen zelf te beantwoorden.
Dit werd mogelijk gemaakt door het kleinere aantal bedrijven dat onder zijn hoe-
de viel en zijn lange ondernemerservaring, waardoor hij bij de meeste 'jonge'
ondernemers als een 'vaderfiguur' gezien werd. Het HOC scoorde zowel bij ad-
visering als bij bemiddeling relatief laag. Dit was mogelijk het gevolg van de af-
wezigheid van een full-time-manager en de grote fysieke afstand tussen het cen-
trum in Rijswijk en Job Creation in Den Haag. Uit de spontane reacties in de
kantlijn van het enquateformulier bleek echter dat de ondernemers in het HOC
wei degelijk behoefte hadden aan advies en ondersteuning van een deskundige.
Tabel Z10. laat zien in welke mate de overige centrale diensten en voorzieningen
gebruikt werden.

323



Tabel 7.10: Het geregeld gebruik van de afzonderlijke centrale diensten en voor-
zieningen door de gevestigde ondernemers.

Diensten en voorzieningen J.B.C. B.T.C. Markant H.O.C.
n = 10   n = 15 n = 29   n = 11

telefoonverzorging                              7           11           17            8
type  service                                                                       6                       7                   1 0                      8

receptiedienst                                                          7                  1 2                 10                 1 1
administratieverzorging                        -            4            6           4
vergaderruimte n.a.*         7          6          6

spreekkamer n.a                6             12               3
catering/restaurant n.a.               13              n.a                 7
audio-visuele middelen n.a.                 1                  3                 -
telex                                                   3            12           19             8
kopieerapparaat                                 8           14          23           9
postverwerking                                     7            12           14             8

*n.a. = niet aanwezig

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 89

Met name de routinematige diensten en faciliteiten, zoals telefoonverzorging, re-
ceptie, telex, kopieerapparaat en postverwerking, vonden in de centra veel af-
trek. Diensten die meer inbreuk maakten op de 'privacy' van de onderneming,
zoals de administratieverzorging, waren minder in trek. De afname van centrale
diensten en voorzieningen was afhankelijk van de samenstelling van de doel-
groep: produktiebedrijven hadden in het algemeen minder behoefte aan type-
faciliteiten dan kantoorachtige bedrijven. Ook de opzet van het centrum speelde
hierbij een rol. In de eerste plaats in bouwkundig opzicht.
Wanneer de ondernemer al beschikt over een ruime compleet afgewerkte unit
zal de behoefte aan vergaderfaciliteiten elders in het centrum minder groot zijn
dan bij een kleine of minder afgewerkte unit. Het kan ook samenhangen met de
ligging van de units. Wanneer de bedrijfsruimten los van het dienstencentrum
staan, zoals bij Markant, is het gebruik van een aantal gemeenschappelijke
diensten en voorzieningen minder intensief dan bij een bereikbaarheid binnen-
door. Bovendien kan een rol spelen of een bepaalde faciliteit in het centrum een
monopoliepositie heeft en de ondernemer er gebruik van moet maken bij gebrek
aan beter. Zo konden in Markant op twee plaatsen de telex- en telefoondiensten
worden afgenomen: van het dienstencentrum van Markant en van een aldaar ge-
vestigde particuliere onderneming.
In de tweede plaats in organisatorische opzicht. In een aantal centra waren be-
paalde voorzieningen weI in het vaste servicebedrag begrepen, in een aantal an-
dere niet en moest per gebruik worden betaald. Dat laatste werkt uiteraard rem-
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Tabel 7.11. laat zien hoe men de kwaliteit van de geboden diensten en voorzienin-
gen had ervaren.

Tabel 7.11: Mening over de kwaliteit van de aangeboden gemeenschappelijke
diensten en voorzieningen in de onderzochte supportcentra.

J.B.C. B.T.C. Markant H.O.C.

n = 10 n = 15 n = 29 n = 11

Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit

2/ i bc .X

: 3, 1 : ir q % 1§. ,2 E T q
&E E &2 E g E E &2 E

Diensten en voorz.
Telefoondienst 3 3 1  10 1 -1151431
Type service 5 1-7- -7 2 1 4 2 2
Receptie-dienst 6  -  1  12 -  -  7 3  -  8  3  -
Administr. service 3 1- 4-2 1 1 2

Vergaderruimte 5 2- 5 1 -2 2 2
Spreekkamer 5 1- 9 2 1 1 1 1
Catering/restaurant 10  3  -  - - - 1 4 2
Audio-visuele midd. 1-- 2 1-
Telex 3- -1 1 1 - 14 4  1  4  4  -
Copieerapparatuur 3 2 3  13 1 -201281-
Bewaking/beveiliging 1 2- 8 2- -7 1
Postverwerking 7  -  -  11  1  -   9  3  2  8  -  -

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrilvencentra & la Carie, Den Haag, RMK, 1985, p. 90.

Uit tabel 7.11. blijkt dat de kwaliteit van de geboden diensten en voorzieningen
in het algemeen als redelijk tot goed werd ervaren. Alleen het HOC scoorde hier-
bij relatief laag
Ook werd aan de ondernemers de vraag voorgelegd, wat men als voordelen had
ervaren sinds de vestiging in het centrum (tabel Z12.).

Tabel 7.12. toont enkele opmerkelijke verschillen. In vergelijking tot Markant en
het HOC ervoeren de ondernemers in het BTC de huisvestingslasten niet als la-
ger dan elders. Daarentegen ondervonden ze meer dan de ondernemers in de
twee andere centra de voordelen van de aanwezige faciliteiten. Mogelijk houden
deze factoren verband met elkaar. In vergelijking tot hetgeen elders in de regio
aan kleine bedrijfsruimten geboden werd, mocht de m2-huurprijs van het BTC 325



Tabel 7.12: Ervaren voordelen in supportcentra.

Voordelen J.B.C. B.T.C. Markant H.O.C.
n=9 n = 19 n = 30 n = 12

kosten lager dan elders                  6               4             13              6
hogere omzet                           1              6            8            2
voordeel van aanwezige
faciliteiten                                     8              12             11              6
voordeel van publiciteit              1            5           9          3
steun van collega's                   2            -            1           3
hogere overlevingskansen            2            2            8           -
leveranties aan collega's             2            1            9           7
samenwerking met collega's
aan een nieuw produkt               -            3            4           2
door collega's op een
idee gekomen                           1              1             4            3
overige voordelen                     3            4            3           2

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 91.

aan de hoge kant genoemd worden. Dit gold niet of in mindere mate voor Mar-
kant en het HOC. De ondernemers in het BTC. hebben daarom waarschijnlijk
zeer bewust voor het BTC gekozen en de kosten op de koop toe genomen. Bij
het HOC en Markant was voor een lagere huurprijs gekozen. Bovendien was
daar minder sprake van goedkope ruimten in de directe omgeving.
De geringe hoeveelheid onderlinge leveranties in het JBC en het BTC moet wor-
den geweten aan het kleine aantal gevestigde ondernemingen (JBC) of het hoge
specialisatieniveau (BTC). Aan het hoge percentage bedrijven in Markant dat zei
grotere overlevingskansen te hebben, zal de sterke betrokkenheid van de NMB
bij het project niet vreemd zijn geweest. Andere voordelen die werden genoemd
waren: snellere start en de voordelen van een eenmansbedrijf kunnen combine-
ren met de schaalvoordelen van een grote onderneming; representativiteit van
het pand; prettige sfeer en de informele contacten met collega-ondernemers die
kunnen worden vertaald in wederzijdse opdrachten.
Uiteraard stonden tegenover deze voordelen ook nadelen (tabel Z13.).

De genoemde nadelen hielden waarschijnlijk ook verband met de gekozen
bouwkundige en organisatorische opzet. In het JBC en Markant vond men dat
de faciliteiten minder voordelen hadden opgeleverd dan aanvankelijk verwacht.
Dit zou voor een deel verklaard kunnen worden door onvrede over de vaste ver-
plichte servicebijdrage. In het BTC en het HOC waren de klachten hierover min-
der, omdat de vaste servicebijdrage lager was.

326 In het HOC en Markant hadden de ondernemers klachten over.geluidsoverlast,



Tabel 7.13: Ervaren nadelen in supportcentra.

Nadelen J.B.C. B.T.C. Markant H.O.C.

n=9 n = 19 n = 30 n = 12

huisvestingslasten zijn
hoger dan verwacht                    2             6             7            3
voordelen faciliteiten
minder dan verwacht                 4            3           14           4
tijd gaat verloren aan
publiciteit                                                                  5             2
last van ondernemers die
komen 'buurten'                                               1           2
privacy is minder                    3           1            5          4
indentiteit bedrijf                      3            2            6           2
minder
concurrentie van anderen           -           1            1           -
lokatie niet optimaal                  -                         -           3
bedrijfsruimten niet
ideaal omdat......                     4           -           6          2
nadelige voorwaarden                 1             -             -            2
overlast van anderen                        1                 1                11                6
geklets door anderen                 -           -            -           2
mist voorzieningen t.w.  ...........      2            3            2           2
andere nadelen t.w                   2            2            6           4

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra & la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 92.

mogelijk een gevolg van de grotere verscheidenheid aan gehuisveste bedrijven.
In het BTC daarentegen zouden de geringe klachten over geluidsoverlast ver-
klaard kunnen worden door de afwezigheid van traditionele industriOle activitei-
ten, en in het JBC door het geringe aantal gevestigde bedrijven.
De ruimten in het HOC en Markant werden wellicht als minder ideaal ervaren,
omdat de ruimten waren uitgerust voor een breed scala aan bedrijven, van
produktie- tot kantooractiviteiten. Het BTC met zijn smalle doelgroep had derge-
lijke klachten dan ook niet. De klachten over de kwaliteit van de bedrijfsruimten
in het JBC komen voort uit het tijdelijke karakter van de huisvesting, zodat de
exploitant relatief weinig in de verbouwing en het onderhoud had geinvesteerd.
In Markant en het HOC werd nogal geklaagd over wateroverlast. Een aantal on-
dernemers in het HOC klaagde ook over de geringe representativiteit van de om-
geving en de slechte bereikbaarheid. Beide zaken werden veroorzaakt door
bouwactiviteiten in de buurt. Drie ondernemers klaagden over de excentrische
ligging van het HOC. Het betrof hier bedrijven met een binding aan Den Haag,       327



die zich naar het Rijswijkse centrum hadden laten lokken door de aanwezige
diensten en voorzieningen. Daarnaast werd een groot aantal opmerkingen in de
kantlijn geplaatst die tezamen een aardig beeld opleveren van de problemen die
geconcentreerde huisvesting gecombineerd met gemeenschappelijke diensten
en voorzieningen kunnen opleveren.

In het JBC:
-   Er is geen contract afgesloten.
-   Er is weinig tijd om te helpen bij het opzetten en bijhouden van de administra-

tie.

-  Er is geen echte spreekkamer.
-  De servicekosten zijn niet gespecificeerd. Het is daarom niet duidelijk voor

welke voorzieningen en in welke mate moet worden betaald.
-  Er wordt weinig onderhoud gepleegd aan het centrum, omdat het 'slechts'

als tijdelijke huisvesting is bedoeld.

In het BTC:
- Bepaalde voorzieningen voor produktiebedrijven, zoals perslucht en

krachtstroom, ontbreken.
- Gezamenlijke presentatie van de bedrijven naar buiten ontbreekt.
-   Met het toenemen van het aantal bedrijven wordt de exploitatie van het cen-

trum steeds bureaucratischer.
-  Het centrum heeft bij een aantal mensen buiten het centrum de naam een

toevluchtsoord te zijn voor hulpbehoevende ondernemers. Dit werkt negatief
op de naam van de individuele bedrijven.

In Markant:
-  Uitbreiding is niet meer mogelijk omdat alle ruimten verhuurd zijn.
-  De ruimten zijn niet geheel op kantoorniveau afgewerkt, zodat extra investe-

ringen moeten worden gedaan.
-   De centrale diensten en voorzieningen zijn niet geheel toegesneden op mijn

wensen.

In het HOC:
-  De telexberichten kunnen door iedereen gelezen worden.
-     De representativiteit voor mijn bedrijf is wat minder, omdat in dit gebouw ook

'primitieve' bedrijfjes zitten.
-   In de units ontbreekt het aan water en gas. Verder is het niet mogelijk zelf de

temperatuur te regelen.
-  Mijn ruimte is niet voldoende te verwarmen.
- De 'huisregels' veranderen regelmatig en de diensten worden 'amateu-

ristisch' aangepakt.

Het laatste kritiekpunt had misschien te maken met de stormachtige groei van
het HOC, waardoor regelmatig veranderingen vereist waren om geen problemen
te krijgen. Op de individuele ondernemer kan dit ongunstig overkomen. Waar-
schijnlijk zal ook de afwezigheid van een manager ter plekke die de problemen

328 in de groeifase adequaat kan opvangen, hieraan weI debet geweest zijn.



Hoewel er veel kritiek geuit werd op het functioneren van de centra was de alge-
mene indruk voor alle centra vrij positief.

Tabel 7.14: Algemene indruk van de ondernemers over de supportcentra.

Algemene indruk J.B.C. B.T.C. Markant H.O.C.

n=9 n - 19 n = 30 n = 12

zeer positief                                     2               11                 7               1
tamelijk positief                                                  4                           7                       1 9                        4

enigszins positief                    1            1           4          5
twijfelachtig                                   2               -              -              2
negatief                                       -               -              -             -

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 95.

Vooral de ondernemers in het BTC hadden een hoge waardering voor het cen-
trum. Mogelijk is dit een gevolg van het feit dat de ondernemers, zoals eerder
aangegeven, bewust voor het BTC-concept gekozen hadden en de nadelen, zo-
als een relatief hoge m2-huurprils op de koop toe namen.

De vraag of men weer voor het centrum zou kiezen, indien men weer voor de
keuze zou worden geplaatst, werd door de meesten dan ook positief beant-
woord.

Tabel 7.15: Opnieuw de keus voor een supportcentrum door de gevestigde
ondernemers.

J.B.C. B.T.C. Markant H.0 C.

n=9 n = 19 n = 30 n = 12

ja                           4        18       22        5
neen                          -         -        2         1

weet niet                            2            1           4          2
ja, mits                          3          -         2        4

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrilvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 96.
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Het 'ja, mits...' werd door ondernemers in het JBC aangevuld met: 'meer voor-
zieningen aanwezig zouden zijn', 'meer informatie gegeven zou worden, zodat
beter ingespeeld zou kunnen worden op hetgeen te wachten stond', 'de kosten
lager zouden zijn'. Markant-ondernemers reageerden met: 'in dezelfde situatie
zouden zitten als destijds', 'betere geluidsisolatie aangebracht zou zijn' en 'in-
dien niet meer meebetaald zou hoeven worden voor diensten en voorzieningen
waarvan geen gebruik wordt gemaakt'.

Gelet op de ontwikkelingsfase en de aspiraties van ondernemingen in support-
centra zou verondersteld mogen worden dat de groei en groeiverwachtingen ho-
ger zouden zijn dan bij ondernemingen in de stadsvernieuwingscentra. In hoe-
verre deze veronderstelling juist bleek laat de volgende tabel zien.

Tabel 7.16: De groei en groeiverwachtingen van het aantal arbeidsplaatsen bij de
geanquateerde ondernemers in supportcentra.

Arbeidsplaatsen J.B.C. B.T.C. Markant H.O.C.

n=9 n = 19 n = 30 n = 10

werkzame personen bij start                   15                        37                       58                     16

werkzame personen thans              22               73 117 24

werkzame personen over
aan jaar                       34 102 182       34

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra A la Carie, Den Haag, RMK, 1985, p. 96.

De arbeidsplaatsengroei bij de bedrijven in de supportcentra was spectaculair.
Ook de toekomstverwachtingen waren rooskleurig. Vooral de bedrijven in het
BTC en Markant (centra met veel hoogwaardige bedrijven) waren zeer opti-
mistisch over de groeikansen. In het JBC en het HOC waren de ondernemers
in hun prognoses wat aan de voorzichtige kant. Vergelijken we de gemiddelde
groei in deze centra met de gemiddelde groei in de stadsvernieuwingscentra,
dan blijken er inderdaad grote verschillen le bestaan. Tussen de start tot dan toe
bedroeg de gemiddelde groei van het aantal arbeidsplaatsen in de supportcen-
tra 87%. In het onderzochte stadsvernieuwingscentrum Damsterdiep in Gronin-
gen waar de groei het grootst was, bedroeg de percentuele groei van het aantal
arbeidsplaatsen vanaf de start lot dan toe 35%. De gemiddelde verwachte groei
in supportcentra bedroeg 49%, voor Damsterdiep was dat 'slechts' 44%.

De sterke groei zou gevolgen kunnen hebben voor de ruimtebehoefte. Daarom
werd de vraag gesteld wanneer men verwachtte meer ruimte nodig te hebben.
Het antwoord op deze vraag leverde het volgende beeld op.
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Tabel 7.17: Behoefte aan meer ruimte bij voortzetting van de groei in de support-
centra.

J.B.C. B.T.C. Markant H.O.C.

n=9 n = 19 n = 30 n = 12

binnen een half jaar                       3               6                5              1
binnen een jaar                       4            5            3           2
binnen twee jaar                                 -                 3                 11                 5

binnen vijf jaar                            1              -              2             -
voorlopig nog niet                  1           5           6          2
kan het nog niet overzien             -            -             3            2

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrilvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 96.

In alle centra hadden de bedrijven binnen 2 jaar behoefte aan meer ruimte. Dat
bedrijven in het ETC ondanks lagere arbeidsplaatsengroei dan Markant
toch meer behoefte aan ruimte in het jaar daarop verwachtten, hang weI-
licht samen met het feit dat de bedrijven in BTC 'ruimte-op-maat' konden huren,
terwijl men in Markant gebonden was aan bepaalde standaardmaten, te weten
50, 75 of 100 m2 of een veelvoud, zodat men in de begintild vaak over meer ruim-
te beschikte dan strikt noodzakelijk.

Ten slotte de vraag of men eventuele uitbreiding het liefst gerealiseerd zag in het
centrum of van plan was te verhuizen wanneer de huidige bedrijfsruimte te klein
zou worden. Deze vraag werd als volgt beantwoord.

Tabel 7.18: Plannen voor bedrijfsuitbreiding door ondernemers in supportcentra.

J.B.C. B.T.C. Markant H.O.C.

n=9 n = 19 n = 30 n = 12

wil het centrum dan verlaten          3             3             8            4
wil in het centrum
blijven                                                                         2                        1 0                       1 2                        5

weet het nog niet                    4           6          10          3

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra & la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 97.
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Uit eerdergenoemde tabel blijkt dat de meningen verdeeld waren. De helft tot 1/3
wilde blijven. Velen wisten het nog niet en 1/3 of minder wilde het centrum in die
situatie verlaten. Het ideaal van iedere ondernemer op den duur toch een eigen
pand te hebben, zal hiervoor waarschijnlijk verantwoordelijk zijn.

Z5.3.3. De mening van de dagelijkse leiding over het functioneren

In een supportcentrum neemt de manager een sleutelpositie in. Hij moet zowel
rekening houden met de wensen en behoeften van de ondernemers als met die
van de initiatiefnemers. Voor beide partijen vervult de manager een aantal func-
ties. Voor de initiatiefnemers treedt hij in de eerste plaats op als beheerder die
het centrum moet behoeden voor problemen. Vaak is hij ook nog de huisbaas.
Verder moet hij bedrijven werven. Voor de ondernemers fungeert hij als praat-
paal, adviseur, bemiddelaar, manusje-van-alles en spreekbuis naar buiten. Afge-
zien van de vraag of een aantal van deze functies te allen tijde met elkaar te vere-
nigen zijn, heeft de manager door zijn intermediaire rol en vele functies een
goed overzicht van wat er zich afspeelt in een centrum.
De onderzochte centra beschikten alle over een manager met voornoemde func-
ties. In de loop der tijd was het zwaartepunt echter verschoven. De meeste ma-
nagers hadden zich in de opbouwfase beziggehouden met het werven en selec-
teren van geschikte kandidaten en het helpen van de ondernemer bij het
opstellen van het ondernemingsplan. Omdat de onderzochte centra in de onder-
zoeksperiode vrijwel vol zaten, besteedden ze hun tijd steeds meer aan andere
werkzaamheden. In het JBC, het BTC en Markant was dat vooral de advisering
van de gevestigde ondernemers. Omdat het HOC geen permanent aanwezige
manager had, lag daar de nadruk vooral op de beheersactiviteiten. In alle centra
kreeg de advisering van bedrijven die niet in het centrum gevestigd waren, een
toenemende betekenis. In het ErTC was dat vanaf het begin zo gepland. In het
JBC en Markant ontstond dat geleidelijk.
Ondanks de mogelijkheid van de BTC-manager ook extern gevestigde bedrijven
te adviseren, werd hiervan weinig gebruik gemaakt. Dit kwam doordat de advise-
ring, in tegenstelling tot die van bepaalde regionale adviesinstellingen, zoals
RDK en Rijksconsulent, niet gratis was.
Het advies dat aan de manager gevraagd werd, was in vrijwel alle centra gelijk.
Het waren vooral vragen over financiering, personeelsrekrutering, betalingen,
organisatorische en juridische structuren, commerciale aangelegenheden, enz.
Deze vragen werden zowel door bedrijven in als door bedrijven buiten het cen-
trum gesteld.

Het werven van bedrijven was een intensieve bezigheid geweest voor de meeste
managers. Bovendien waren de kosten hiervoor bij alle bedrijvencentra aanzien-
lijk; niet zo zeer door het opsporen van belangstellenden als wei het selecteren
van geschikte kandidaten. Het aantal belangstellenden dat zich in de loop der
tijd bij een bedrijvencentrum had aangemeld, was soms het tienvoudige van het
aantal dat zich daadwerkelijk had gevestigd of dat nog overwoog, zoals de vol-
gende tabel aantoont.
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Tabel 7.19: Verhouding serieuze gegadigden/daadwerkelijke vestigingen in de
onderzochte supportcentra.

J.B.C. B.T.C. Markant H.O.C.

serieuze gegadigden 120 100 350 250
gevestigde ondernemers                    10                27                30                51

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 99.

Op het eerste gezicht lijkt de verhouding in het BTC en in het HOC gunstiger te
zijn geweest dan in het JBC en Markant. Opgemerkt zij dat zowel in het BTC als
in het HOC een voorselectie had plaatsgevonden. Het BTC had honderden be-
langstellenden gekregen op de informatiedagen in Zwolle, Utrecht en Enschede.
Mensen die zich bij het BTC aanmeldden, hadden daarom bepaalde voorkennis.
Het HOC had veel ondernemers gekregen via het lopende Job Creation-project
in Den Haag. Dit werkte als een zeef. Het aantal aanmeldingen voor Job
Creation-advisering was vele malen groter geweest. De NMB analyseerde de
aanmeldingen op het moment dat Markant vol zat (oktober 1983). Dit leverde de
volgende aantallen op voor de periode april 1982 - oktober 1983.

Tabel 7.20: Resultaat van de gesprekken met de kandidaten voor Markant.

gevestigd in Markant 29 ( 8,4%)
elders gevestigd 58 (16,7%)
in gesprek over vestiging in Markant 11 12  (   3,5 %)
bedrijf was nog in een pril stadium 65 (18,7%)
afgezien van het ondernemerschap 50  (14,4 %)
onderneming viel buiten de doelgroep 41 (11,8%)
gesprek was puur informatief 92 (26,5%)

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 99.

Tussen aanmelding en vestiging lag vaak een aanzienlijke tijdsperiode. In het
JBC varieerde dit van een week tot een jaar. In het HOC en Markant bedroeg
de gemiddelde gespreksperiode ca. 3 maanden. In het BTC ca. 6 weken, hoewel
ook daar de ervaring was, dat het soms maanden kon duren voordat een vesti-
gingsprocedure geheel kon worden afgerond. De knelpunten die de managers
in het functioneren signaleerden, lagen vooral op technisch viak: in het HOC de
geluidsoverlast, de hoge verwarmingskosten van het gebouw, de slechte bouw-
kundige staat van het dak en de minder goede toegangswegen. In het JBC wa-
ren het laad- en losproblemen. In dit centrum verwachtte men deze knelpunten
evenwel niet te zullen krijgen in het nieuwe centrum. In Markant had men te kam- 333



pen met een tekort aan parkeerruimte. Dit was enerzijds het gevolg van de groter
dan verwachte groei van het aantal arbeidsplaatsen en anderzijds van de aanwe-
zigheid van een aantal verkeersaantrekkende bedrijven, zoals garages. Hoewel
slechts dan manager hiervoor uitkwam, kwam het nogal eens voor dat receptie
en telefoon overbelast waren. Uit de reacties van de ondernemers in de andere
centra bleek dat dit euvel ook daar bij tijd en wijle voorkwam.

De managers werd ook gevraagd met welke problemen over het functioneren
van het centrum de ondernemers bij hen kwamen. In het JBC ging het vooral
om de identiteit van het bedrijf. Bezoekers moesten vaak lang zoeken eer ze het
centrum gevonden hadden. In het HOC werd vaak geklaagd over de hoge ver-
warmingskosten, de beperkte tijd die beschikbaar was voor advisering en bege-
leiding en de te hoge huur. De managers van Markant en het BTC mochten zich,
wanneer uitsluitend afgegaan zou women op hun reacties, verheugen in het feit
dat ze vrijwel geen klachten kregen.

Ten slotte werd gevraagd welke problemen de managers constateerden tussen
de ondernemers onderling. In het HOC was dat vooral geluidsoverlast. Boven-
dien bleken 2 ondernemingen elkaars concurrenten te zijn geworden. De man-
ager van het HOC viel het op dat ondernemers nogal eens over elkaar roddel-
den. Ook wat dat betreft was de managers van Markant en het BTC niets
opgevallen.

Z5.3.4. De mening van de initiatiefnemers over het functioneren

De initiatiefnemers van supportcentra hebben - wanneer een centrum eenmaal
geopend is - er alle belang bij dat de centra aan de gestelde verwachtingen vol-
doen en dat de kosten binnen de perken blijven. Om dit te kunnen bereiken, is
in de eerste plaats voldoende belangstelling bij de ondernemers nodig. Hoewel
een supportcentrum pretendeert meer te bieden dan alleen huisvesting, laten de
meeste ondernemers·zich in hun keuze toch sterk leiden door prijs en kwaliteit
van de accommodatie in vergelijking tot hetgeen elders geboden wordt. Ervaring
met het bouwen en verhuren van bedrijfshuisvesting is daarom gewenst en in-
zicht in de totale lokale vastgoedmarkt zelfs strikt vereist
In alle onderzochte centra was de know-how duidelijk aanwezig. De initiatiefne-
mers van het JBC konden gebruik maken van de kennis van de Stichting
Industrie- en Handelsgebouwen Groningen. Bil het BTCTwente-project bracht
vooral Control Data haar ervaring met soortgelijke projecten in de Verenigde Sta-
ten in. Bij Markant beschikten alle participanten over ruime ervaring met het op-
zetten van bedrijfspanden. MBO had als projectontwikkelaar al tientallen jaren
ervaring met winkelcentra. Bovendien hield zij zich ook bezig met industriale be-
drijfspanden. De RIJP had zowel in Dronten, Lelystad als in Almere bedrijfsver-
zamelgebouwen gesticht. Job Creation kon bogen op ervaring met het opzetten
van identieke projecten in Groot-Brittannia. Voor zover het aan bepaalde kennis
schortte, zoals van de lokale marktomstandigheden, werden er marktstudies ver-
richt. Over de extra dimensie van een bedrijvencentrum, te weten het centrale
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met exploitatielasten en marktmogelijkheden binnen de Nederlandse verhoudin-
gen. Door zich in het buitenland te orienteren trachtten de initiatiefnemers de
kenniskloof te overbruggen. Control Data en Job Creation hadden weliswaar in
het buitenland met het concept gewerkt, maar de ervaringen hiermee waren

nogal pril. Omdat alle onderzochte centra voor Nederland een pioniersfunctie
vervulden, was het voor iedereen in meer of mindere mate een sprong in het
duister. Het was iedereen vanaf het begin duidelijk, dat de projecten in de eerste
jaren niet kostendekkend zouden zijn. Door alle betrokken partijen werd dan ook
in dan of andere vorm een bijdrage geleverd om de stichtingskosten te drukken.
De meeste participanten deden dit door middel van een eenmalige bijdrage in
de (ver-)bouwkosten. Een aantal participanten, zoals de RIJR beperkte zijn bij-
drage tot het beschikbaar stellen van mankracht voor het ontwikkelen van het
concept. Daarnaast stelden een aantal initiatiefnemers zich voor een langere pe-
riode garant voor eventuele exploitatieverliezen. Omdat de meeste centra uitgin-
gen van een exploitatieverlies gedurende de eerste 4 tot 5 jaar, was voor die ter-
mijn een financiale toezegging gedaan. Vrij algemeen vond men dat de centra
hadden voldaan aan de gestelde verwachtingen. WeI wees men erop dat het een
leerproces betrof en dat bepaalde zaken anders zouden worden opgezet of aan-
gepakt wanneer men het over zou moeten doen.

De provincie Groningen, als mede-initiatiefneemster van het JBC, ervoer het pro-
ject, zoals het functioneerde, als een positieve bijdrage aan de invulling van het
provinciaal-economisch beleid. De exploitatielasten op de wat langere termijn
baarde haar zorgen. Indien men het nog eens over zou kunnen doen, dan zou
men een hogere bijdrage van het bedrijfsleven verlangen en het centrum minder
zwaar 'optuigen'. De NOM had via het JBC inzicht gekregen in het startersge-
beuren. Een nadeel vond men dat de waarde van het idee op zich was gedevalu-
eerd door een vloedgolf aan bedrijvencentra over Nederland nadien. In haar
eindoordeel was de NOM nog wat terughoudend. Men vond de resultaten nog
niet duidelijk. Men zou uit kostenoverwegingen eerder een part-time- dan een
full-time-manager op het project zetten. De ABN vond dat haar betrokkenheid bij
het project had geleid tot grotere naambekendheid bij het midden- en kleinbe-
drijf. Nadeel was volgens haar de intensieve begeleiding die de ondernemers
vergden. Toch was de algemene indruk positief. Met name door de aanwezig-
heid van de manager, die in een grote behoefte van de ondernemers voorzag.
De ABN sloot daarom niet uit dat zij elders ook zou gaan participeren in bedrij-
vencentra.

Zoals de ABN via het JBC heeft de Amro-bank via het BTC in de eerste plaats
ervaring willen opdoen met starters. Zij vond dat zij in deze opzet was geslaagd.
Bovendien waren de contacten met de wereld van het midden- en kleinbedrijf en
aanverwante instanties hierdoor verstevigd en had het project veel PR opgele-
verd. De nadelen die de Amro-bank ondervond, kwamen voort uit de sterke wijzi-
ging van de economie. Veel starters waren niet technisch/commercieel georian-
teerd, maar begonnen veeleer een bedrijf om een einde te maken aan hun
(dreigende) werkloosheid. Hieruit zouden volgens de Amro-bank meestal niet de
sterkste ondernemingen voortkomen. Verder was de onroerendgoed-markt inge-
zakt en was er in Twente veel bedrijfsruimte tegen bijzonder lage prijzen beschik- 335



baar gekomen. Ook was het unieke karakter van het project deels verdwenen.
Veel gemeenten hadden zelf een bedrijvencentrum gesticht of overwogen dat te
gaan doen. Verder was door de recessie de groei van het centrum achtergeble-
ven bij eerdere prognoses. Wanneer men nogmaals voor de keuze zou worden
gesteld, zei men zowel de doelgroep als de dienstverlening van het centrum in
heroverweging te nemen. Deze wijzigingen kon de Amro-bank nog in de praktijk
brengen, omdat ze in de onderzoeksperiode betrokken was bij de plannen voor
BTC's in Wageningen en Rotterdam.
Ean van de belangrijkste initiatiefnemers van het BTC-project was Control Data.
Aan het doel dat dit bedrijf voor ogen stond, had het BTC grotendeels voldaan.
Men had de naambekendheid weten te vergroten, de contacten met relaties via
het project kunnen verstevigen en een bijdrage kunnen leveren aan de structuur-
versterking van het bedrijfsleven in Nederland. Hoewel het centrum in de onder-
zoeksperiode een hogere bezettingsgraad had dan beraamd, waren de inspan-
ningen die men zich hiertoe had moeten getroosten groter geweest dan
verwacht. Ook waren de exploitatielasten hoger uitgevallen. Ten eerste omdat
bepaalde activiteiten niet goed van de grond kwamen, zoals de externe advies-
verlening. Dit werd volgens Control Data veroorzaakt door het grote aantal ge-
subsidieerde adviesinstellingen in Nederland. Men moest daarom het aanvanke-
lijk concept bijstellen en zich concentreren op de nog aanwezige gaten in de
adviesverleningsmarkt. De meeste ondernemers die bij het BTC aanklopten voor
adviezen, werden doorverwezen naar de bestaande hulpverlenende instellin-
gen. Een ander probleem waarop men stuitte, werd gevormd door de ontwikke-
lingen op de vastgoedmarkt in Twente. Steeds meer leegstaande fabriekspan-
den in de regio werden verbouwd tot bedrijvencentrum, al dan niet met het
predicaat 'supportcentrum'. Hoewel deze centra kwalitatief veel minder te bie-
den hadden dan het BTC waren ze door de lage huurprijzen toch een geduchte
concurrent geworden. Men had daarom de huurprijzen in vergelijking tot de aan-
vankelijke plannen aanzienlijk verlaagd. Control Data hoopte evenwel dat in 1985
het break-even-point zou worden bereikt. De ervaringen, opgedaan met het BTC-
Twente, zou men verwerken in de BTC's Wageningen en Rotterdam. Allereerst
zouden de nieuwe centra een kleinere opzet krijgen. Verder zouden nieuwe cen-
Ira zich veel meer concentreren op kantoor-units, omdat de produktieruimten in
het BTCLTwente de grootste verhuurproblemen opleverden.

Als projectontwikkelaar en eigenaar van Markant had de MBO het grootste risico
genomen. Vanuit beleggingsoptiek was het nog steeds geen vetpot, maar men
verwachtte dat het rendement met de uitbreiding redelijk zou worden. Toch had
het project al veel indirecte voordelen opgeleverd, zodat het voor de MBO op het
moment van onderzoek al een succes was. Allereerst had de MBO via het pro-
ject grote bekendheid gekregen als bouwer van bedrijfshuisvesting. Dil leidde er
volgens haar mede toe, dat de MBO 'market-leader' op dit gebied was gewor-
den. Ook leverde het project veel technische know-how op. Know-how die ge-
bruikt kon worden bij nieuwe projecten waar men mee bezig was, zoals de uit-
breiding van Markant en het Bedrijvencentrum-Oost in Amsterdam. De MBO
ervoer twee nadelen met het project. Ten eerste een financieel nadeel. De
leegstand was toch groter dan bij normale bedrijfsruimten. Dit was een gevolg
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te maken voor vestiging: de financiering moest geregeld worden, er moest een
ondernemingsplan worden opgesteld, juridische obstakels moesten uit de weg
geruimd worden, enz. Zaken die samenhangen met het starten van een bedrijf.
Dit nam in de praktijk veel tijd in beslag, zodat de instroom van bedrijven on-
danks de grote belangstelling toch trager was verlopen dan gebruikelijk. Een
tweede nadeel kwam voort uit het succes van Markant. Veel gemeentebesturen
gingen er vanuit dat een dergelijk project ook weI bij hen door de MBO opgezet
zou kunnen worden. Het was soms niet eenvoudig de betrokkenen duidelijk le
maken dat Markant een uniek project betrof, dat niet zomaar overal gekopieerd
zou kunnen worden. Op basis van de ervaringen met Markant wilde de MBO in
verdere projecten een minder flexibele bouwformule gaan toepassen, omdat die
flexibiliteit toch leidde tot geluidsoverlast. Ook wilde men meer kantoorruimten
in plaats van produktieruimten bouwen: een wens die zoals eerder beschreven
ook bij Control Data ten aanzien van de BTC's leefde.
Het Markant-project had de NMB taI van voordelen opgeleverd. Het PR-effect op
plaatselijk en landelijk niveau was uitstekend. Voor de lokale NMB-kantoren was
het een grote steun in de rug. Er werd van buiten Markant een toenemend be-
roep gedaan op de Markant-faciliteiten. Ook deden de NMB-kantoren met de on-
dernemers in Markant behoorlijk wat bankzaken. Markant bood verder entree bij
taI van instanties in het land die zich met het midden- en kleinbedrijf bezighiel-
den. Bovendien was de Markant-situatie voor de NMB soms uitgangspunt voor
ontwikkeling van nieuwe diensten- en/of samenwerkingsvormen. Ten slotte had
men bemerkt, dat het synergetisch effect van meerdere ondernemers in een
centrum groter was dan aanvankelijk verwacht.
Het nadeel voor de NMB was het kapitaal- en arbeidsintensieve karakter. Een
probleem was ook dat het project verwachtingen wekte voor een NMB-bijdrage
elders in het land, waaraan niet altijd voldaan zou kunnen worden. Verder had
de grote aandacht in de media ook zijn nadelen. Een enkele mislukking kreeg
in de media overmatig veel aandacht. Ten slotte bestond het gevaar van rolver-
warring tussen bank(ier), beheerder en ondernemer. Daarbij verwachtte de on-
dernemer van de bank meer dan verantwoord was. Gelet op de vertrouwensrela-
tie kon de oorspronkelijke opzet om tot snelle doorstroming van beheerders te
komen maar ten dele slagen. Door deze ervaringen wijzer geworden, wilde de
NMB bij nieuwe projecten een minder geprononceerde verantwoordelijkheid op
zich nemen. In toekomstige projecten zou men de verantwoordelijkheid veel
meer bij de plaatselijke initiatiefnemers laten.
Voor de RIJP had het project meegewerkt aan het vergroten van de naambe-
kendheid van Almere bij het Nederlandse volk. Verder raakte deze overheids-
instelling nauw betrokken bij de totale problematiek van de kleine onderneming.
Andere projecten in de polders, zoals voorlichtingsdagen voor belangstellenden
in het ondernemerschap, cursussen voor startende ondernemers en een star-
terscompetitie, kwamen uit het Markant-project voort.

De betrokkenheid van Philips bij het HOC heeft dit bedrijf ook positieve publici-
teit opgeleverd. Toch had men de hoge kosten en het sociale karakter van het
project als een groot nadeel ervaren. Indien Philips weer voor de beslissing zou
staan, zou zij een beperktere financiale bijdrage leveren en het initiatief tot
oprichting aan de overheid laten. Het oorspronkelijke doel van het project, te we- 337



ten werkgelegenheid scheppen om de sluiting van een bedrijf eerder te kunnen
realiseren, was volgens haar minder noodzakelijk geworden omdat het klimaat
in Nederland ten aanzien van bedrijfssluitingen sterk was veranderd. Daar hoef-
de een project, zoals het HOC, niet meer voor te worden opgezet. Toch zijn de
activiteiten van Philips op het gebied van bedrijvencentra niet beperkt gebleven
tot het HOC. In samenwerking met de Regionaal Economische Dienst Eindho-
ven (REDE), werd in Valkenswaard een ander centrum geopend. Motief daarbij
was het bevorderen van gespecialiseerde technische bedrijven om het toeleve-
ringsklimaat in de regio Eindhoven te verbeteren.
De gemeente Den Haag was positiever over het project. Het HOC voldeed ge-
heel aan de gestelde verwachtingen: 90% van de bedrijfsruimten was bezet. De
hoge kosten waren weI een probleem geweest. Men wilde dan ook bij toekomsti-
ge projecten een bewuster beleid ten aanzien van kosten en opbrengsten voe-
ren. Ze stelde ook als voorwaarde voor eventuele vervolgprojecten dat sprake
zou zijn van grotere financiale deeltame van het bedrijfsleven.

7.5.4. De algemene centra

7.5.4.1. Beknopte beschrijving van de onderzochte centra

Evenals bij de eerder besproken centra-vormen kunnen aan de oprichting van
algemene centra zowel maatschappelijke als commerciale motieven ten
grondslag liggen. In deze paragraaf worden twee centra behandeld die beide uit
het laatste motief, te weten het rendabel maken van leegstaande panden, zijn
voortgekomen: het ondernemerscentrum Marktgracht te Almere en bedrijvenho-
tel Tegro te Tilburg. Marktgracht was gerealiseerd in een leegstaand nieuwbouw-
pand, Tegro in een voormalige textielfabriek.
Een coardinator/adviseur ontbrak. Ook beschikten beide centra niet over een on-
dersteunend relatienetwerk voor de gevestigde ondernemingen. WeI konden de
ondernemingen naar behoefte gebruik maken van bepaalde aanwezige
diensten en voorzieningen.

Het in 1981 geopende ondernemerscentrum Marktgracht maakte deel uit van
Transinvest Holding. Toen verhuur of verkoop niet mogelijk bleek, werd besloten
er een bedrijvencentrum van te maken. De aantrekkelijkheid zou verhoogd moe-
ten worden door het aanbieden van centrale diensten en voorzieningen. Daartoe
had men een gedeelte van de administratie van Transinvest verplaatst naar het
Marktgrachtgebouw. De staf werkle van hieruit verder voor Transinvest, maar de
ondernemers konden op haar diensten en voorzieningen een beroep doen.
Het netto-verhuurbaar vloeropperviak was 1.800 m2. De units varieerden van ca.
15 tot 100 m2. Ze konden vrijwel op maat geleverd worden. De huurprijs bedroeg
f. 220,- per m2/jaar. Een bedrag van f. 50,- per m2/jaar werd extra in rekening ge-
bracht voor verwarming, elektra, schoonmaak en gebruik van een aantal
diensten en voorzieningen. De ondernemers kon o.a. gebruik maken van
telefoon-, type- en cateringservice, postverwerking, archief-, magazijn- en verga-
derruimte. De minimale huurperiode bedroeg 2 jaar met een optie van 2 jaar. De
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Transinvest bood via een dochteronderneming ook venture-capital aan de geves-
tigde ondernemingen aan. Verder was het voor ondernemers mogelijk uitslui-
tend het diensten- en voorzieningenpakket af te nemen, Marktgracht te gebrui-
ken als postadres, voor opslagdoeleinden, of als ontvangstadres voor
zakenrelaties. In dat laatste geval was het mogelijk kantoor- of vergaderruimte
voor een beperkt aantal dagen te huren: het zgn. 'eendags-kantoor-
arrangement'.
Het administratiekantoor van Transinvest in Marktgracht bestond uit 3 personen.
Ean hiervan trad op als beheerder van het centrum. Er waren ten tijde van het
onderzoek 11 bedrijven in Marktgracht gevestigd. De meeste bedrijven (8) ge-
bruikten Marktgracht permanent voor het uitoefenen van hun bedrijf. De overige
hadden er alleen hun opslag of maakten gebruik van het diensten- en voorzie-
ningenpakket.
De respons op de enquOte voor permanent gevestigde bedrijven bedroeg 100%.
De overige 3 bedrijven konden niet worden benaderd. Vijf van de 8 bedrijven wa-
ren geheel zelfstandig. Twee hiervan waren gestart in Marktgracht. Drie bedrij-
ven legden zich toe op handel in hoogwaardige produklen en 5 op de verrichting
van gespecialiseerde diensten.
Het bedrijvenhotel Tegro in Tilburg was sinds eind 1982 gevestigd in een voor-
malige textielfabriek, eigendom van Tegro Beheer BV. Men besloot er een bedrij-
vencentrum van te maken, nadat de firma 'Tegro-Bouwmarkt' haar activiteiten
moest inkrimpen.
Hoewel de gevestigde bedrijven tegen betaling gebruik konden maken van de
faciliteiten van Tegro-Bouwmarkt, zoals vergaderruimte, receptie, telefoonservi-
ce, waren de lage huurprijs en de soepele vestigingsvoorwaarden de grootste
aantrekkelijkheden van het centrum. Men betaalde f. 20,- per m2/jaar voor de
huur van produktieruimten en f. 50,- per m2/jaar voor kantoorruimten. Daarbij be-
hoefde de ondernemer slechts aan maand opzegtermijn in acht te nemen, terwijl
de verhuurder een opzegtermijn van 5 jaar had. De huurbetaling geschiedde per
maand achteraf.
Voor het beheer had Tegro op part4ime basis (2 dagen per week) een gepensio-
neerd ondernemer aangetrokken.
Het netto-verhuurbaar vloeroppervlak bedroeg ca. 6.000 m2. De units varieerden
van 100 tot 800 m2. Alle units beschikten over een toilet, telefoon- en kracht-
stroomaansluiting. De kantoorruimten hadden een centrale verwarming en een
pantry Er waren 18 bedrijfjes gevestigd. Daarmee waren alle units verhuurd.
Een aantal bedrijven gebruikte de gehuurde ruimte slechts voor opslagdoel-
einden.
Men had ten tijde van het onderzoek nog een wachtlijst van 15 serieuze gegadig-
den. Het aantal personen werkzaam bij de bedrijven, exclusief de opslagbedrij-
ven, bedroeg 46.
Het enqu6teformulier werd beantwoord door 13 ondernemers: een respons van
72%. De kenmerken van de bedrijven en de ondernemers toonden veel gelijke-
nis met die van het HOC. Alle ondernemers waren geheel zelfstandig, 3 hiervan
waren gestart in Tegro. Het opleidingsniveau varieerde van middelbaar (9) tot la-
ger beroepsonderwijs (4). Het zwaartepunt van de activiteiten lag op handel en
routinematige dienstverlening. De helft van de bedrijven had een lokale of regio-
nale afzetmarkt. 339



Z5.4.2. De mening van de ondernemers over het functioneren

Het verschil in opzet van de twee ondernemerscentra - in Marktgracht het bieden
van hoogwaardige ruimten met een uitgebreid pakket aan centrale voorzienin-
gen en in Tegro het aanbieden van goedkope ruimten tegen soepele voorwaar-
den - vond zijn weerslag in de vestigingsmotieven. De Tegro-ondernemingen
voelden zich aangetrokken door de aantrekkelijke huurprijs (12 van de 13). Voor
de Marktgracht-ondernemers speelde de gunstige ligging (7 van de 8), de kwali-
teit van de bedrijfsruimte (alle 8), de aantrekkelijke faciliteiten (7 van de 8) en de
mogelijkheid tot verlaging van de bedrijfslasten (5 van de 8) een grote rol. Zowel
in de opzet van het centrum als in de kenmerken van de ondernemers vertoonde
Marktgracht dan ook veel gelijkenis met een supportcentrum. Slechts een coar-
dinator/adviseur ontbrak. Bovendien trachtte men het geheel op commerciale
basis te exploiteren. De voordelen die men ervaren had, zijn weergegeven in ta-
bel Z21.

Tabel 7.21: Ervaren voordelen in een algemeen bedrijvencentrum.

Voordelen Marktgracht Tegro
n=7 n = 13

kosten lager dan elders                                      5                8
hogere omzet                                               -               2
voordelen van aanwezige faciliteiten                      5               3
voordeel van publiciteit                                    -               2
steun van collega's                                         -               6
hogere overlevingskansen                                   3                -
leveranties aan collega's                                   2               4
samenwerking met anderen                               1               -
door collega's op een idee gekomen                       1                 3
overige voordelen                                          1               2

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 109.

Marktgracht en Tegro werden door de ondernemers niet alleen hoog gewaar-
deerd op de aspecten waarop de filosofie van het centrum berustte, zoals on-
dersteunende faciliteiten (Marktgracht) en lage kosten (Tegro), maar ook op addi-
tionele aspecten. Zowel ondernemers in Marktgracht als in Tegro wezen op de
goede sfeer. Vaak deden Marktgracht en Tegro in de waardering van de specifie-
ke voordelen van geconcentreerde huisvesting niet onder voor centra die hun
basisconcept hierop baseren, zoals supportcentra. Men verwees o.a. naar on-
derlinge leveranties. Op dit aspect scoorden Marktgracht en Tegro zelfs hoger
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deel het snel kunnen beschikken over gewenste informatie. Uiteraard zegt dit
nog niets over de kwaliteit of kwantiteit van de transacties.
Uiteraard werden door de ondernemers in Marktgracht en Tegro ook enkele na-
delen ervaren.

Tabel 7.22: Ervaren nadelen in een algemeen bedrijvencentrum.

Nadelen Marktgracht Tegro
n=7 n = 13

huisvestingslasten hoger dan verwacht                   1               3
voordelen van faciliteiten minder dan verwacht          1               2
veel tijdverlies aan publiciteit                              1                1
last van ondernemers die komen buurten                  1                 1
privacy is minder                                         1              2
identiteit van bedrijf is minder                               3                2
concurrentie in het centrum                                  -                1
lokatie niet optimaal                                        4               -
bedrijfsruimte niet optimaal                                6               2
nadelige huisvestingsvoorwaarden                      -              1
overlast van anderen                                       -               -
geklets door anderen                                       -               -
missen van voorzieningen                               -              4

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra & la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 110.

In vergelijking tot de stadsvernieuwings- en supportcentra scoorden Marktgracht
en Tegro ten aanzien van de nadelen beduidend lager. De ondernemers in Tegro
hadden zich enigszins verkeken op de extra kosten die goedkope maar matige
bedrijfsruimten met zich meebrengen. Men had last van lekkages en slechte iso-
latie. Hierdoor moest men extra kosten maken om de ruimte enigszins behaaglijk
te krijgen en lekkages te stoppen. Bij Marktgracht werd de bereikbaarheid on-
gunstig genoemd. Ook de ondernemers in Marktgracht klaagden over lekkages;
mogelijk een gevolg van een buitensporige architectuur (veel erkers) en
constructiefouten. In Tegro klaagden ondernemers over het gemis aan onderne-
mersbegeleiding en -advisering: misschien een gevolg van het feit dat veel on-
dernemers tot de categorie 'startende en jonge ondernemers' behoorden en
derhalve weinig ervaring hadden met bedrijfsvoering.

Gelet op de antwoorden op laatstgenoemde vragen zou het logisch zijn wanneer
de centrale diensten en voorzieningen in Marktgracht hoog zouden scoren. Ta-
bel Z23. geeft aan dat dit inderdaad het geval was.
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Tabel 7.23: Doeltreffendheid van de centrale diensten en voorzieningen volgens
ondernemers in Marktgracht (n=8).

goed redelijk matig

typeservice                                                    3               2               2
receptiedienst                                                5               2               -
administratieservice                                            2                -                -
vergaderruimte                                              2               -              -
telex                                                                  5                1                 1
copieerapparaat                                             6               -               1
postverwerking                                               7               -              -
telefoonservice                                                   3                2                -

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra & la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 110.

De afweging van voor- en nadelen van de huidige lokatie leverde dan ook zowel
voor  Marktgracht  als voor Tegro een gunstig beeld  op.

Tabel 7.24: Algemene indruk van Marktgracht en Tegro.

Algemene indruk Marktgracht Tegro
n=8 n = 13

zeer positief                                                 4               6
tamelijk positief                                             2               3

enigszins positief                                        1               1
twijfelachtig                                                              1                    1
negatief                                                                   -                   1
onbekend                                      -           1

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 111.

Op de vraag of men zich weer in het centrum zou vestigen, indien men opnieuw
voor de keus kwam te staan, reageerde zowel in Marktgracht als in Tegro 66n
ondernemer met 'neen', 56n met 'weet het nog niet' en 2 met 'ja, mits...: De
overigen zeiden 'ja'. Het 'ja, mits...' hield voor ondernemers in Tegro de aanwe-
zigheid van een coardinator/adviseur en in Markgracht het stoppen van eerder-
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Evenals in de supportcentra was er hier sprake van een aanzienlijke groei van
het aantal arbeidsplaatsen. Ook was sprake van hoge groeiverwachtingen.

Tabel 7.25: De groei en groeiverwachtingen van het aantal arbeidsplaatsen bij de
bedrijven in Marktgracht en Tegro.

Marktgracht Tegro
n=8 n = 13

aantal werkzame personen totaal gem. totaal gem.

bij de start 33 4,1 38         2,9
thans                                                         37        4,6        40         3,0
over een jaar 45 5,6 48         4,5

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 111.

Indien er behoefte zou zijn aan meer ruimte, wilden 3 van de 8 bedrijven in
Marktgracht de uitbreiding ter plaatse realiseren en in Tegro 7 van de 13 bedrij-
ven, respectievelijk 37,5% en 53,8%. Vier ondernemers in Marktgracht (50,0%)
zouden het centrum verlaten mocht een dergelijke situatie zich voordoen en in
Tegro aan ondernemer. De overigen (66n in Marktgracht en 5 in Tegro) wisten
het nog niet.

Z5.4.3. De mening van de initiatiefnemers over het functioneren

Voor Transinvest werd het plan een bedrijvencentrum in het leegstaande kan-
toorgebouw 'Marktgracht' te stichten uit nood geboren: het pand moest op eni-
gerlei wijze weer rendabel gemaakt worden. Ondanks het feit dat het centrum
vol zat viel de rentabiliteit toch tegen en kon het break-even-point niet worden
bereikt. Men weet dit aan de hoge overheadkosten in verhouding tot de huurop-
brengst. Transinvest had daarom weI eens overwogen meerdere centra in de na-
bijheid te stichten, die door aan manager beheerd zouden kunnen worden. Een
exploitatiebegroting had echteruitgewezen, dat dit alleen met veel inspanningen
rendabel gemaakt zou kunnen worden, waarbij bovendien de algemene uit-
gangspunten van Transinvest gewijzigd moesten worden. Dit leek hun niet rea-
listisch. In de loop van 1985 is het centrum dan ook ondanks het positieve oor-
deel van de ondernemers gesloten, en heeft het gebouw een andere
bestemming gekregen.

Ook bij Tegro was het beschikbaar komen van ruimte aanleiding geweest een
bedrijvencentrum te stichten, maar volgens de eigenaar speelden ook ideale
motieven een rol, zoals het helpen van jonge ondernemers aan goedkope huis-
vesting. Hij had in de Verenigde Staten ervaring opgedaan met bedrijvencentra.
WeI was de eigenaar van mening dat de huisvesting goedkoop zou moeten zijn, 343



met name in Tilburg. In deze gemeente werd namelijk al veel ruimte in
leegstaande textielfabrieken tegen lage prijzen verhuurd. Deze formule bleek
volgens hem een succes. De Regenboog, een bedrijvencentrum van de ge-
meente Tilburg, dat kort voor de opening van Tegro was gerealiseerd, zou vol-
gens hem een volkomen mislukking zijn geworden, omdat de ruimten van te
hoge kwaliteit en daardoor te duur zouden zijn. Ook de exploitant voelde weI de
noodzaak van een professionele coOrdinator/adviseur. Omdat Tegro was opgezet
zonder financiale steun van derden ontbrak het echter aan de middelen om dit
te bekostigen.

7.5.5. De (woon-)werkgemeenschappen

75.5.1. Beknopte beschrijving van de onderzochte centra

De (woon-)werkgemeenschappen ontlenen hun bestaansrecht in sterke mate
aan de beschikbaarheid van goedkope huisvesting en de aanwezigheid van een
markt. We treffen ze dan ook met name aan in oude en economisch gezien ge-
heel afgeschreven leegstaande panden. In deze paragraaf wordt aandacht be-
steed aan de centra 't Veem in Amsterdam en Utopia in Rotterdam. In beide cen-
tra waren bedrijven gehuisvest die op commerciOle basis functioneerden. In
't Veem bevonden zich echter ook alternatieve bedrijfjes.

Bedrijfsverzamelgebouw 't Veem dankte het ontstaan aan een kraakactie in 1980
van een aantal leegstaande pakhuizen aan het IJ te Amsterdam. Doel van de
kraakactie was van meet af aan het verwerven van huisvesting voor kleinschali-
ge alternatieve bedrijfjes. Voor dit doel hadden de bedrijven een 'Stichting tot be-
houd van 't Veem' opgericht. Het pand was kort voor het onderzoek eigendom
geworden van de gemeente Amsterdam. Omdat geen andere harde bestemming
voor het pand bestond, liet de gemeente vestiging van bedrijven in het pand toe
en was ze zelfs bereid aan de verdere uitbouw mee te werken.
Het bruto-vloeroppervlak bedroeg 10.900 m2. Er was ruimte voor ca. 55 bedrijven
in de sfeer van ambacht, dienstverlening, kunst en cultuur. Ten tijde van het on-
derzoek waren 28 bedrijven in 't Veem gevestigd. Om het voor bedrijfsvestiging
geschikt te maken, hadden de bewoners circa f. 200.000,- geinvesteerd. Wilde
het centrum ook op de lange termijn kunnen functioneren, dan zou nog voor
f. 4 miljoen in het gebouw geinvesteerd moeten worden. Men trachtte dit o.a. mo-
gelijk te maken door per maand gemiddeld f. 200,- per onderneming te vragen.
Dit bedrag was behalve voor de kosten van energie en algemene voorzieningen
bestemd voor het bouwfonds. De meeste bedrijven vonden hun afzetmarkt in
Amsterdam of directe omgeving. Het totale aantal arbeidsplaatsen bedroeg 43.
Het enquateformulier werd door 12 ondernemers van 't Veem ingevuld: een
respons van 46,2%. Allen hadden een geheel zelfstandig bedrijf. E6n was in 't
Veem gestart. Het opleidingsniveau was hoog: 8 van de 12 ondernemers hadden
hoger onderwijs gevolgd. Vijf van de twaalf ondernemers hadden in 't Veem een
ambachtelijk bedrijf, de overigen een dienstverlenend bedrijf.
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sinds februari 1977 de (woon-)werkgemeenschap Utopia gevestigd. Initiatief-
neemster was de groep die het tijdschrift Utopia uitgaf. Dit blad poogde technolo-
gie en kunst dichter bij elkaar te brengen. Men opereerde, zoals men dat zelf om-
schreef, op het raakvlak van technologie en kunst. Aanleiding was een
themanummer van Utopia gewijd aan watertorens in Nederland. Via de werk-
zaamheden aan dat nummer stuitte men op de mogelijkheid het verlaten Rotter-
damse complex te huren. Men besloot toen er een (woon-)werkgemeenschap in
te stichten om de groep dichter bij elkaar te laten wonen en de ideean, zoals die
werden geventileerd in het tijdschrift, te concretiseren. Vooral de mogelijkheid
om vanuit verschillende disciplines aan een project te werken, had de oprichters
erg aangesproken. Een coaperatieve vereniging, waarvan alle bewoners lid
moesten worden, werd opgericht voor verbouw, onderhoud en exploitatie van het
complex.
Het netto bedrijfsvloeroppervlak bedroeg ca. 900 m2. De bedrijfs-units varieer-
den van 35 tot 200 m2. Er waren 17 bedrijven in Utopia gevestigd. Daarmee was
vrijwel alle beschikbare ruimte bezet. De coaperatieve vereniging huurde het
complex van de gemeente Rotterdam. Als tegemoetkoming gaf de gemeente
jaarlijks een kleine subsidie.
Men betaalde als bedrijf geen huur maar een maandelijkse contributie van
f. 700,- aan de vereniging. Dit bedrag was voor het gebruik van de bedrijfs- en
woonruimte, alsmede de energiekosten.
Met uitzondering van een vergaderruimte en een kopieerapparaat beschikte
men niet over gemeenschappelijke voorzieningen. Wei waren er veel gezamen-
lijke activiteiten. Zowel de individuele leden als de coaperatieve vereniging
moesten een opzegtermijn van 3 maanden in acht nemen.
Als voorwaarde voor vestiging stelde men o.a. dat de kandidaat moest passen
in het Utopia-concept. De uitgangspunten daarvoor stonden omschreven in de
verenigingsstatuten. Verder moest de kandidaat qua kennis en vaardigheden
een nuttige aanvulling zijn voor de andere leden.
Veertien ondernemers in Utopia hebben aan het onderzoek meegewerkt
(respons 82,3%). Ze waren allen zelfstandig ondernemer. Evenals in 't Veem was
het opleidingsniveau onder de respondenten hoog: 10 hadden hoger onderwijs
gevolgd, van wie 6 academisch. Het zwaartepunt van de activiteiten lag op het
ambacht (4) en gespecialiseerde dienstverlening (9).

Z5.5.2. De mening van de ondernemers over het functioneren.

Zoals te verwachten viel, vertoonden de motieven om zich in 't Veem of Utopia
te vestigen grote overeenkomsten. Behalve bekende redenen als goede lokatie,
geschikte bedrijfsruimte en aantrekkelijke huurprijs werden ook mogelijkheid tot
samenwerking (in 't Veem 6 van de 12 en Utopia 11 van de 14) en aanwezigheid
van gelijkgezinden ('t Veem 9, Utopia 10) veelvuldig genoemd.
Uit de spontaan gegeven reacties bleek dat velen werden gedreven door idea-
listische motieven. Verder kan men uit de hoge scores van de antwoorden aflei-
den, dat de ondernemers een bewuste keuze hadden gemaakt. Ten aanzien van
de mogelijkheid tot samenwerken scoorde Utopia hoger dan 't Veem. Mogelijk
een gevolg van het feit dat bereidheid tot samenwerking dan van de toelatingsei- 345



sen was voor vestiging in Utopia. Dat daaraan werd voldaan bleek uit de ervaren
voordelen.

Tabel 7.26: Ervaren voordelen in (woon-)werkgemeenschappen.

Voordelen 't Veem Utopia
n = 12 n = 14

kosten lager dan elders                                                           1 0                        8

hogere omzet                                               2              3
voordeel van faciliteiten                                  -             4
voordeel van publiciteit                                   1              7
steun van collega's                                         4              4
hogere overlevingskansen                                  -              3
leveranties aan collega's                                   1               5
samenwerking met anderen                                -              7

Bron: L. H. J Verhoef, Bedrijvencentra a la Carie, Den Haag, RMK, 1985, p. 116.

Samenwerking en onderlinge stimulering vond in 't Veem in vergelijking tot Uto-
pia minder plaats. Een belangrijk voordeel van beide centra was het kostenni-
veau. In beide centra werd dit door de meeste ondernemers als lager ervaren
dan elders. Overige voordelen die werden genoemd waren: de mogelijkheid op-
bouwende kritiek te leveren op elkaar, door anderen ge'inspireerd te worden, de
mogelijkheid de ruimten naar eigen inzichten en behoeften in te richten, en het
opbouwproces in het bedrijvencentrum zelf te kunnen bei'nvloeden.

Vrijwel alle problemen die genoemd werden, hingen samen met de staat van het
gebouw. In 't Veem werd geklaagd over de bouwactiviteiten in het pand, die nog
weI enige tijd zouden voortduren. In Utopia werden de meest uiteenlopende pro-
blemen genoemd: tocht, kou, slechte staat van het pand, muggen in de kelder,
enz. Hoewel de kwaliteit van de huisvesting in 't Veem echter niet hoger mocht
worden aangeslagen dan die in Utopia werden door de ondernemers van het
laatstgenoemde centrum meer klachten geuit. Misschien werd dit veroorzaakt
door teleurstellende ervaringen gedurende meer jaren. In Utopia had men al
veel investeringen gedaan. Desondanks waren vele bouwkundige problemen
niet verholpen. De gemeente Rotterdam als eigenaar deed op het moment van
onderzoek nog niets aan het complex en het ontbrak de bewoners aan geld om
zelf de noodzakelijk investeringen te verrichten. In 't Veem daarentegen had
men in vergelijking lot Utopia nog niet veel geinvesteerd in het gebouw Boven-
dien waren de bouwactiviteiten nog in volle gang, zodat de hoop bestond dat de
problemen van voorbijgaande aard zouden zijn. Toch uitte nu al een aantal on-
dernemers twijfels over de financiale haalbaarheid van 't Veem op de langere
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Tabel 7.27: Ervaren nadelen in (woon-)werkgemeenschappen.

Nadelen 't Veem Utopia
n = 12 n = 14

huisvestingslasten hoger dan verwacht                   2               6
voordelen van faciliteiten vallen tegen                    -               4
veel tijdverlies aan publiciteit                              2               6
last van ondernemers die komen buurten                 3                2
privacy is minder                                           -               2
identiteit bedrijf is minder                                  -               1
concurrentie van anderen in het centrum                  -                -
lokatie is niet optimaal                                        -                2
bedrijfsruimte is niet optimaal                                         3                     7
nadelige huisvestingsvoorwaarden                      -              -
overlast van anderen                                       2               5
missen van voorzieningen                               3              3

Bron: L. H. J. Verhoef, Bedrijvencentra A la Carte, Den Haag, RMK, 1985, p. 117.

geluidsoverlast. In Utopia werd door een drietal ondernemers het ontbreken van
een permanent aanwezige manager en centrale administratieve ondersteuning
als een gemis ervaren. Sociale of psychologische overlast door andere onderne-
mers in 't Veem werd in dit onderzoek niet geuit. In het onderzoek dat de ge-
meente Amsterdam een jaar later hield (zie noot 17), bleken spanningen te zijn
opgetreden tussen de commerciOle en 'primitieve' ondernemingen in het cen-
trum.
De algemene indruk die de ondernemers van het bedrijvencentrum hadden, was
gunstig. De meeste ondernemers in 't Veem (10) en Utopia (9) zouden zich weer
in het bedrijvencentrum vestigen, wanneer ze opnieuw voor de keuze zouden
worden geplaatst. Slechts 2 ondernemers in 't Veem twijfelden en 3 in Utopia
antwoordden met 'ja, mits...'. Dat laatste had betrekking op de zelfwerkzaam-
heid: 'ik wil niet meer alles helpen opbouwen' of de huisvestingslasten: 'ik wil
dan meer zekerheid hebben over de totale huisvestingslasten.'

De grootste onderneming in 't Veem was een theatergroep die de ruimte ge-
bruikte voor repetities e.d. Men was met 5 personen begonnen en uitgegroeid
tot een groep van 15. De overige bedrijven in de beide centra waren voornamelijk
den, twee,- hooguit driemansbedrijven. Ook de groeiverwachtingen waren laag.
Vaak werd op het enquateformulier ongevraagd vermeld, dat men niet van plan
was te groeien omdat dit niet strookle met de kleinschaligheidsgedachte. Het
merendeel van de bedrijven had dan ook geen behoefte aan meer ruimte.
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Z5.5.3. De mening van de initiatiefnemers over het functioneren

Zowel in 't Veem als in Utopia waren de initiatiefnemers tegelijkertijd onderne-
mer. Ook het bestuur was in handen van de ondernemers. Namens het bestuur
tad wei iemand als woordvoerder of beheerder op. Dit had tot gevolg dat in deze
centra in vergelijking tot andere niet per definitie bepaalde belangengroepen
tegenover elkaar stonden. Ook de mening van de initiatiefnemer en de beheer-
der over het functioneren was vaak identiek aan die van de doorsnee-
ondernemer.
In 't Veem was men tevreden over de exploitatie van het pand: 2/3 was gevuld
en er waren nog voldoende gegadigden. Het grote probleem was uiteraard de
financiering van de noodzakelijke reparaties en verbouwingen. Veel hadden de
gevestigde ondernemers zelf al aan het pand gedaan of laten doen. De mogelijk-
heden om geld van financiers en subsidiegevers te krijgen, werd volgens de
woordvoerder groter. Positief verlopende onderhandelingen vonden plaats met
de gemeente Amsterdam en het Rijk over de exploitatie van het pand. Om de
levensvatbaarheid van het project op lange termijn te garanderen, was men be-
zig met een bouwkundig onderzoek, zodat nagegaan kon worden of nieuwe in-
vesteringen in het centrum verantwoord zouden zijn. Ook probeerde men met
alle betrokkenen in het centrum de organisatiestructuur en het beheer vorm te
geven.

In Utopia was de opbouwfase al achter de rug en kon men de structurele knel-
punten beter overzien. Deze lagen vooral op twee gebieden. Ten eerste het ma-
nagement. Het grote probleem was dat iedere ondernemer veel tijd moest beste-
den aan organisatorische werkzaamheden. Verder moest de ondernemer
eventuele problemen met het centrum of zijn bedrijfsruimte zelf oplossen. Er was
sprake van veel achterstallig onderhoud. Zolang het complex in handen was van
Utopia was door de gemeente Rotterdam als eigenaar geen onderhoud meer
verricht. Volgens de woordvoerder zou aan dit probleem een einde komen met
de algemene restauratie van het complex. In de loop van 1984 zijn deze werk-
zaamheden inderdaad gestart. De overige problemen waren van ondergeschikt
belang, zoals het ontbreken van centrale diensten en de slechte bewegwijzering
vanaf de invalsweg.

Z6. Bedrijvencentra en het lokale beleid

Als indicator voor de betekenis van bedrijvencentra wordt vaak de hoeveelheid
gevestigde bedrijven en arbeidsplaatsen gehanteerd. Niet zo verwonderlijk gelet
op de hoge werkloosheid in ons land. Op basis van de cijfers gepresenteerd in
tabel Z4., mag aangenomen worden dat het totale aantal bedrijven in de gein-
ventariseerde centra in 1985 ca. 2.000 bedraagt. In totaal zijn hier ca. 7.000 ar-
beidsplaatsen mee gemoeid. Toch behoeft dit opgeroepen beeld enige nuance-
ring. Als positief mag worden aangemerl(t het feit dat t.o.v. 1984 het aantal
bedrijven in centra met meer dan 7,5% is toegenomen. Hieronder bevinden zich
een groot aantal starters (meer dan 50%). Dit is verheugend, omdat.deze bedrij-
ven per definitie veel additionele arbeidsplaatsen opleveren. Ook positief is het

348 geringe aantal gedwongen bedrijfssluitingen in bedrijvencentra. Hoewel exacte



cijfers nog ontbreken bestaat de indruk dat dit aantal beduidend lager ligt dan
gemiddeld in ons land. Verder leveren bedrijvencentra soms een aanzienlijke bij-
drage aan de plaatselijke bedrijvigheid. Illustratief hiervoor is de betekenis van
het ondernemerscentrum Markant voor Almere. Een tiental technologisch hoog-
waardige bedrijven met een zeer gunstig toekomstperspectief heeft zich in zijn
keuze voor Almere uitsluitend laten leiden door de aanwezigheid van dit cen-
trum. Echter, relatief gezien betekent het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen in
bedrijvencentra slechts een 'druppel op de gloeiende plaat'. Van de 14.000 nieu-
we bedrijven die er jaarlijks in Nederland bijkomen, vestigt zich slechts een frac-
tie in een bedrijvencentrum. Zelfs op plaatselijk niveau zet het weinig zoden aan
de dijk. Kijken we wederom naar het voorbeeld Markant dan blijkt dat het aan-
deel van dit centrum in de totale werkgelegenheid van Almere minder dan 2%
bedraagt (de situatie in 1983: Markant 130 arbeidsplaatsen versus Almere ZOOO).
Waar moet de betekenis van bedrijvencentra dan vooral in worden gezocht?
In de eerste plaats in het huisvestingsalternatief dat wordt geboden aan de ge-
vestigde (aspirant-)ondernemers in het gebied. Met name voor kleine bedrijven
is het vinden van geschikte en goedkope huisvesting een groot probleem. Dit
geldt niet alleen voor starters en bedrijven in de alternatieve sfeer, maar vaak ook
voor bestaande bedrijven die door stadsvernieuwingsactiviteiten of congestie
gedwongen worden hun oude pand te verlaten. Een bedrijvencentrum betekent
in dergelijke situaties dat barriares om te starten worden geslecht of vroegtijdige
bedrijfsbe6indigingen worden voorkomen. Bovendien kunnen de bedrijven (blij-
vend) profiteren van het gunstige klimaat in een centrum.
Verder blijkt uit de gehouden onderzoeken dat bedrijvencentra een wezenlijke
ondersteuning kunnen bieden aan het vigerende lokale beleid. Doordat ze een
concreet substantief vormen zijn er goede mogelijkheden aanwezig om bij de
ontwikkeling en exploitatie ondersteuning van derden te verkrijgen. Soms vor-
men bedrijvencentra het startpunt voor samenwerking tussen overheid, be-
drijfsleven en overige instellingen op andere sociaal-economische terreinen.
Ook hiervoor kan het ondernemerscentrum in Almere als een duidelijk voorbeeld
gelden. De samenwerking tussen de RIJP, de NMB en MBO bij de ontwikkeling
van dit project werd gevolgd door meerdere werkverbanden in uiteenlopende sa-
menstelling voor verschillende projecten. Voorbeelden hiervan zijn een onderne-
mingsplanwedstrijd, werkervaringsprojecten en een automatiseringscursus voor
werkloze jongeren. In het laatste hoofdstuk zal hier dieper op worden ingegaan.
Vaak zijn uit de bedrijvencentra nieuwe projecten voortgekomen, die een nieuwe
stimulans betekenden voor de realisatie van de geformuleerde lokale beleids-
doelstellingen. In het vorige hoofdstuk zijn uitvoerig de projecten behandeld die
(mede) door het BTC-Twente tot stand zijn gekomen. In dit verband dient ook de
ontwikkeling in Amsterdam vermeld te worden. Successen behaald in centra zo-
als Basis hebben geleid tot de ontwikkeling van het Amsterdams Ondernemers-
centrum in het voormalige Wilhelminagasthuis waar binnen een paar jaar 250
nieuwe bedrijven dienen te worden gerealiseerd. Bij de realisatie van dit project
zijn naast de gemeente en de uitvoerder (Job Creation) ook een aantal grote Ne-
derlandse ondernemingen betrokken, waaronder NMB, IBM, KKC en Ranx Xe-
rox.
Niet meetbaar maar weI aantoonbaar is het elan dat van bedrijvencentra is uitge-
gaan op de economische ontwikkeling. Veel gemeenten hebben uit het succes 349



moed gevat door te gaan op de ingeslagen weg en een meer bedrijfsvriendelijke
houding aangenomen.
Tenslotte is het van belang rekening te houden met de effecten op de langere
termijn. De dynamiek die van bedrijvencentra uitgaal zal voor een belangrijk
deel pas in de toekomst zichtbaar worden. Op de dynamiek van bedrijvencentra
zal in de volgende paragraaf nader worden ingegaan.

7.7. De dynamiek van bedrijvencentra

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat bedrijvencentra op verschillende wijzen
het kleinbedrijf kunnen ondersteunen en bevorderen en daarmee een bijdrage
kunnen leveren aan de gewenste regionaal-economische dynamiek.
In belangrijke mate schuilt de dynamiek in het huisvestingsaspect. Bedrijven-
centra kunnen ruimte-op-maat bieden tegen gunstige voorwaarden. Hierdoor
neemt de flexibiliteit van de gevestigde bedrijven toe en worden de bedrijfslasten
beperkt. Uit de onderzoeken blijkt dat met name dit aspect als gunstig voor het
functioneren ervaren wordt door de bedrijven.
De ruimtelijke concentratie kan leiden tot interactie, zoals onderlinge leveranties,
uitwisseling van kennis, gezamenlijke acties of activiteiten, en daarmee tot om-
zetverhoging, vergroting van de overlevingskansen en marktverruiming. De kans
op deze 'kruisbestuiving' neemt toe naarmate een centrum groter is en een
meer heterogene samenstelling van bedrijfsactiviteiten vertoont. Dit blijkt onder
andere uit een vergelijking van de situatie in het HOC en Markant enerzijds en
het JBC en het BTC anderzijds.
Bovengenoemde dynamiek kan worden vergroot door het aanbod van bedrijfs-
ondersteunende diensten en voorzieningen. Hiertoe behoren in de eerste plaats
de gemeenschappelijke diensten en voorzieningen in het centrum, die kunnen
leiden tot kostenverlaging en verbetering van de bedrijfsomstandigheden, zoals
telefoon-, type- en administratieservice, vergaderruimte, telex, enz. In de tweede
plaats het relatienetwerk van het centrum met organisaties en bedrijven daarbui-
ten, waardoor diensten en voorzieningen kunnen worden verkregen die leiden
tot verdere kostenverlaging en bedrijfsomstandighedenverbetering. Ook kunnen
via het relatienetwerk opdrachten women verkregen. De bedrijvencentra met
een uitgebreid relatienetwerk, zoals Markant en het BTC, zijn hiervan voorbeel-
den. Deze diensten en voorzieningen behoeven niet alleen ten goede te komen
aan bedrijven in het centrum, maar kunnen ook aan elders gevestigde bedrijven
worden aangeboden.
Via een bedrijvencentrum kan ook de informatie-overdracht worden bevorderd.
Voor vele kleine bedrijven vormt een adequate informatievoorziening een groot
probleem. Een informatie-infrastructuur aangepast aan de behoefte van de on-
derneming kan leiden tot kostenverlaging en omzetverlaging, maar bovenal tot
een klimaat waarin stabiele bedrijfsontwikkeling en het scheppen van nieuwe
mogelijkheden kan worden bevorderd. De Oerste bron van informatie wordt ge-
vormd door de aanwezige manager. In de praktijk blijkt dat zijn kennis zich veelal
beperkt tot bedrijfseconomische aspecten. De tweede bron bestaat· uit het rela-
tienetwerk. Het bedrijvencentrum biedt een goede infrastructuur voor bundeling,
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en aanbod. Het aanbod kan zich beperken tot bedrijfseconomische kennis, maar
zich ook uitstrekken tot technologische kennis. Dat laatste vindt vooral plaats in
centra met veel technologische hoogwaardige bedrijven, zoals het BTC en Mar-
kant. De afnemers van de kennis zijn in de eerste plaats de gevestigde bedrijven.
Soms vervult een bedrijvencentrum hierbij ook een rol van elders gevestigde be-
drijven.
Uit de contacten van het relatienetwerk met het centrum kunnen nieuwe of aan-
vullende ondersteuningsprojecten voortkomen. Deze projecten kunnen gericht
zijn op de bedrijven in het centrum of daarbuiten. Ook hierbij kunnen BTC en
Markant zoals par. 7.6. liet zien, als voorbeeld dienen.

Fig. 14: De basiselementen bij de dynamiek van bedrijvencentra.
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In figuur 14 worden de verschillende elementen van de bedrijvencentra-
dynamiek nogmaals grafisch weergegeven.
De externe en interne motoriek zou vooral aangetoond moeten kunnen worden
via de groei- en ontwikkelingscijfers van de gevestigde bedrijven. Uit de gehou-
den onderzoeken blijkt dat deze bedrijven zich qua omzet en winst gunstig ont-
wikkelden 24 en dat ook het aantal faillisementen relatief gering was. 25 Toch
kunnen hier (nog) geen definitieve conclusies uit worden getrokken. Het is im-
mers nog maar de vraag of de gemiddelde ondernemer zich in een bedrijven-
centrum vestigt. De kosten die vestiging met zich meebrengt, kan voor vele mar-
ginale bedrijven een drempel vormen. Bovendien zal de exploitant bedrijven
selecteren om verzekerd te zijn van het rendement. Ook cijfers van verplaatste
bedrijven zeggen op zich weinig, omdat iedere verhuizing positieve ontwikkelin-
gen met zich mee kan brengen. Uit het onderzoek van Bouwens c.s.26 blijkt dat
de ondernemers de positieve invloed van de nieuwe lokatie op de groei zien als
een gevolg van aspecten die niet specifiek zijn voor een bedrijvencentrum. Ten
slotte dient men voorzichtig te zijn met het faillissementsniveau. Uit een onder-
zoek onder vertrokken bedrijven van een centrum in Liverpoo'27 blijkt 30% na
verloop van een jaar te zijn mislukt. In het eerste RMK-rapport over bedrijvencen-
tra werd er reeds op gewezen dat het gevaar bestaat dat bedrijven in centra niet
leren geheel op 'eigen benen te staan'.28 Meer kwantitatief onderzoek naar de
effecten van bedrijvencentra is daarom noodzakelijk. Een eerste aanzet daartoe
wordt thans ondernomen door middel van een case-onderzoek in een bedrijven-
centrum door het buro Bakkenist, Spits en Co.
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7.8. Het functioneren van bedrijvencentra; een tussenbalans

Men moet er vanuit gaan dat een bedrijvencentrum voor iedere betrokken partij
in de eerste plaats een instrument voor het realiseren van het eigenbelang is.
Soms convergeren de belangen van de verschillende partijen. Meestal zijn ze in-
different ten opzichte van elkaar, maar het komt ook regelmatig voor dat de be-
langen tegenstrijdig zijn. Ook binnen de afzonderlijke partijen kunnen de belan-
gen botsen. Meestal betreft dit de belangen van initiatiefnemers met
uiteenlopende achtergronden: een overheidsinstelling die rekening moet hou-
den met het algemeen belang en een particuliere onderneming die zijn commer-
ciale interessen in de gaten moet houden. In dergelijke gevallen zijn afspraken
vooraf gewenst. Dit kan worden toegelicht aan de hand van het voorbeeld Mar-
kant. De NMB heeft er alle belang bij dat de gevestigde ondernemers bij haar
bankieren. De RIJP daarentegen kan geen medewerking verlenen aan een pro-
ject dat leidt tot monopolievorming van een commerciale onderneming. Bij de
totstandkoming van het Markant-project is daarom afgesproken dat de bankrela-
tie geen selectiecriterium mocht zijn voor toelating van bedrijven.
Geregeld treden er conflicten op bij actoren met een identiek eigenbelang, zoals
de gevestigde ondernemingen die overlast van elkaar hebben, of verschillende
betrokken overheden.

Uiteraard wordt het scheppen van arbeidsplaatsen via een bedrijvencentrum
352 door de verschillende betrokken overheidsinstellingen als een positieve zaak ge-



zien. Alleen het geld dat men hiervoor wil c.q. kan uittrekken, ligt niet voor ieder
gelijk. Een gemeentelijke instelling beschikt vaak niet over het geld, terwijl de
Rijksoverheid moet nagaan of voor een dergelijk project subsidieregelingen be-
staan en bovendien moet berekenen wat de opbrengst is vergeleken met andere
uitgaven. Voor een aantal projecten hebben de participanten verschuivingen bin-
nen hun totale budget toegepast om de haalbaarheid en daarmee de mogelijk-
heden tot subsidiaring te vergroten. Toch zijn het vooral de belangen van de ex-
ploitant en de gevestigde ondernemer, die strijdig zijn met elkaar.

De exploitant stree# naar een rendement dat minimaal overeenkomt met de ver-
wachtingen. Knelpunten bij dat streven zijn het grote leegstandsrisico en de
hoge exploitatielasten. Het leegstandsrisico wordt bepaald door de vraag naar
bedrijfsruimte. Voor een deel heeft de exploitant dat zelf in de hand door prijs,
kwaliteit en lokatie van het centrum. Subsidies kunnen eventuele drempels ver-
lagen. Toch houdt dit het gevaar in dat andere doelgroepen worden aangetrok-
ken dan bedoeld. Zo worden in een aantal sterk gesubsidieerde centra hoog-
waardige bedrijfsruimten gebruikt voor opslagruimten.
In belangrijke mate is de exploitant afhankelijk van externe factoren en ontwikke-
lingen. Wanneer zich elders betere huisvestingsmogelijkheden voordoen neemt
de vraag af. De laatste jaren stijgt het aanbod van goedkope kleinschalige be-
drijfsruimten. Vooral de verbouw van leegstaande, reeds afgeschreven panden
tot bedrijvencentrum draagt hiertoe bij. In sommige gebieden wordt het aanbod
zo groot, dat concurrentie tussen bedrijvencentra ontstaat. De overheid draagt
daartoe bij door in dergelijke regio's centra te blijven ontwikkelen of subsidiaren,
zonder gefundeerd behoefte-onderzoek. Het BTC le Enschede is een voorbeeld
van een bedrijvencentrum dat veel concurrentie ondervindt van andere centra
die in de omgeving met overheidssteun van de grond zijn gekomen.
Teneinde meer zekerheid te krijgen over de bezettingsgraad van een centrum
geeft de exploitant de voorkeur aan het afsluiten van huur- of koopcontracten
vooraf. De mogelijkheden daartoe zijn helaas beperkt. Soms kent men de onder-
nemers vooraf niet, zoals bij starters het geval is. Maar zelfs wanneer de onder-
nemers weI bekend zijn, zoals bij bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden, lukt
het moeilijk hen op basis van een bouwtekening een contract te laten tekenen.
Dit is 6On van de oorzaken van het mislukken van het bedrijfsverzamelgebouw
De Koppel te Amersfoort. Alleen als er absoluut geen aanbod van bedrijfsruimte
is en geen tekenen van verbetering zichtbaar zijn, is de ondernemer bereid zich
voor de bouw aan een project te binden. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij een be-
drijvencentrum te Hilversum.
Het bieden van tijdelijke huisvesting, v66r het definitieve centrum is gereali-
seerd, is een mogelijkheid ondernemers vooraf te binden. Deze oplossing is on-
der andere toegepast door het BTC te Enschede en het JBC te Groningen. Voor-
waarde is weI dat de tijdelijke huisvesting zich in de onmiddellijke nabijheid van
de definitieve bevindt, of dat de ondernemers vooraf de plek kennen waar ze la-
ter komen te zitten, omdat men anders niet of met grote tegenzin (mee)verhuist.
Dit laatste heeft zich voorgedaan bij de verplaatsing van het JBC vanuit de bin-
nenstad naar een industrieterrein buiten de stad.
Een andere manier om leegstand te voorkomen is de doelgroep zo breed moge-
lijk te houden. Er zijn echter nadelen aan verbonden. Een brede doelgroep kan 353



betekenen dat hoogwaardige bedrijven zich uit het oogpunt van representativiteit
storen aan de aanwezigheid van 'primitieve' bedrijvigheid. Tevens neemt door
een grotere verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten de kans op overlast aan-
zienlijk toe.
Het leegstandsrisico is het kleinst wanneer de doelgroep zelf het initiatief neemt
tot stichting van een bedrijvencentrum. Alleen is het dan moeilijk de bouw c.q.
verbouw gefinancierd te krijgen; vooral wanneer de bewoners het centrum zelf
willen exploiteren. De vraag wie financieel aansprakelijk gesteld kan worden
dringt zich dan op. Het leegstandsrisico is in de beginperiode weliswaar laag,
maar op de langere termijn kan het sterk toenemen, vooral als het centrum toe-
gesneden is op een specifieke doelgroep: het probleem waarmee bijvoorbeeld
Utopia te Rotterdam te kampen heeft.
Hoge kosten voor werving en beheer beperken het functioneren van veel bedrij-
vencentra. Wanneer men zich richt op bepaalde doelgroepen, zoals starters, in-
novatieve ondernemingen of bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden, is het
aanbieden van huisvesting sec meestal niet voldoende. Uit het onderzoek blijkt
dat de ondernemers geholpen moeten worden bij het rondkrijgen van de finan-
ciering, het opstellen van een ondernemingsplan of het afstoten van oude be-
drijfsruimte, inventaris, enz. Dit kan tot grote vertraging leiden, omdat de exploi-
tant behalve met de bouwtechnische aspecten zich ook bezig moet houden met
de vraag hoe hij de ondernemers kan adviseren en begeleiden. Gaat men over-
haast te werk, dan kunnen in een later stadium leegstandsproblemen de kop
opsteken. Ook hiervoor is de ontwikkeling van De Koppel te Amersfoort illustra-
tief. De exploitant is voor die bijkomstige zaken vaak niet toegerust en moet zijn
heil zoeken in het inhuren van extra menskracht of het uitbesteden van de werk-
zaamheden. Daarbij komt dat advisering en begeleiding vaak zeer veel tijd ver-
gen: soms verstrijkt tussen het eerste contact en de vestiging zo'n 3 maanden.
Om de doelgroep tegemoet te komen, hanteert men veelal soepele vestigings-
voorwaarden, zoals een korte opzegtermijn. Deze voorwaarden vergroten echter
het leegstandsrisico en werken kostenverhogend op de exploitatie.
Op verschillende manieren probeert de exploitant zijn lasten te reduceren. Aller-
eerst door de stichtingskosten zo laag mogelijk te houden, zodat er meer ruimte
is voor doorberekening van bijkomende kosten in de koop- of huurprils. E6n van
de mogelijkheden om de stichtingskosten te verlagen, lijkt het realiseren van een
centrum in een bestaand pand. In de praktijk blijkt, dat de aanpassingskosten
van een bestaand pand vaak hoog zijn en dat desondanks problemen over de
kwaliteit van het gebouw blijven bestaan. Voor.*I wanneer men zich richt op
hoogwaardige activititen is dit het geval. Voordat gekozen wordt voor een be-
staand of een nieuw pand is het daarom van belang te weten wat de doelgroep
is en welke eisen deze stelt.
Om het leegstandsrisico te verminderen proberen veel bedrijvencentra via de
publiciteit zoveel mogelijk de aandacht van potentiale gegadigden te trekken.
Veel tijd en geld gaan dan echter verloren aan het informeren van oppervlakkig
geinteresseerde personen. Vooral voor centra die, omdat ze zijn afgestemd op
een bepaalde doelgroep, toch al veel afvallers tellen, betekent dit een lastenver-
zwaring die niet of nauwelijks terugverdiend kan worden uit de opbrengst van het
project. In de supportcentra bijvoorbeeld vormen de gevestigde ondernemers
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Verlaging van de lasten tracht men ook te bereiken door een snelle instroom van
ondernemers voor zover er aanbod is. In de praktijk vloeien hier ook weer moei-
lijkheden uit voort. In de beginperiode vraagt een nieuwkomer veel zorg en aan-
dacht. Bij een snelle groei van het aantal ondernemers kan de leiding het grote
aantal vragen, problemen en onderlinge conflicten nauwelijks aan. Dit was dan
van de oorzaken van de problemen bij het HOC.
Een kostenpost waarop veel exploitanten trachten te bezuinigen is de manager.
In centra waar hij ontbreekt, zoals in Utopia te Rotterdam, wordt dit als een ge-
mis ervaren. In centra waar de manager om kosten te besparen meer taken moet
verrichten of niet permanent aanwezig kan zijn, worden door de ondernemers
problemen terzake aangevoerd. De mening van een aantal exploitanten en ma-
nagers, dat veel problemen ook door de ondernemers onderling kunnen worden
opgelost, is slechts zeer ten dele juist. De ondernemer is per definitie erg indivi-
dualistisch ingesteld en in beperkte mate bereid tot samenwerking of onderlinge
hulpverlening. Zowel uit onderzoeken in Britse als in Nederlandse centra blijkt
in de begintijd sprake te zijn van samenwerking en onderlinge hulpverlening.
Naar verloop van tijd ebt dit echter weg.
Ook door bezuinigingen op gemeenschappelijke diensten en voorzieningen kun-
nen problemen ontstaan. Multifunctioneel gebruik van staf en voorzieningen
leidt nogal eens lot rolconflicten. Door bezuinigingen en bureaucratisering van
de serviceverlening worden de ondernemers geschaad in hun bedrijfsvoering.
Ten slotte zijn exploitanten van bedrijvencentra bereid veel zorg en aandacht aan
het centrum te besteden en genoegen te nemen met een lager rendement wan-
neer ook andere, hetzij politieke, bedrijfseconomische of publicitaire voordelen
uit het project te verkrijgen zijn. Het gevaar is echter groot dat op het moment
dat deze voordelen verdwijnen de economische rentabiliteit weer de overhand
krijgt. Ondernemers die vanwege een laag kostenniveau of een grote servicever-
lening naar het centrum kwamen, kunnen van een beleidsverschuiving de dupe
worden.

Voor de ondernemers is een bedrijvencentrum allereerst een werkplek. De loka-
tie en de huisvestingslasten zijn daarom in alle onderzochte bedrijvencentra
zwaarwegende vestigingsmotieven. De belangrijkste knelpunten die men sedert-
dien heeft ervaren zijn hieraan gerelateerd. De financiale lasten vallen toch ho-
ger uit dan verwacht en bij bedrijven uit stadsvernieuwingsgebieden vallen de
verplaatsingskosten nogal eens tegen.
In verschillende centra wordt geklaagd over de kwaliteit van het gebouw: niet
praktisch , in gebrekkige staat verkerend en niet representatief. De bedrijfsruim-
ten en de lokatie krijgen ook veel kritiek te verduren. Men vindt ze soms te groot,
te gehorig of men klaagt over het ontbreken van noodzakelijke voorzieningen. Bij
het lokatieaspect wijst men regelmatig op slechte bewegwijzering, vervuilde stra-
ten, criminaliteit in de buurt en parkeer- en verkeersproblemen. Soms treedt dit
op buiten de schuld van de exploitant of initiatiefnemer. Vaak ontstaat de indruk
dat de belangen van de exploitant en initiatiefnemers alsmede het beschikken
over bouwgrond of een leegstaand gebouw in het besluitvormingsproces meer
aandacht genieten dan de doelgroep. Bovendien fixeert men zich al te vaak op
het gebouw en let men niet op de omgeving. Parkeer- en verkeersproblemen zijn
hiervan een gevolg. 355



Een deel van deze klachten hangt samen met de geconcentreerde huisvesting.
Veelvuldig wordt geklaagd over geluidsoverlast, parkeerproblemen en roddel.
Soms heeft dit een sociale achtergrond: het geen rekening houden met elkaar.
Een ander deel komt voort uit de planning: men heeft bij de bouw de behoefte
aan parkeerruimte of geluidsisolatie onderschat. In belangrijke mate hangt de
overlast ook samen met de gekozen uitgangspunten. Het mikken op een brede
doelgroep heeft zoals reeds eerder gesignaleerd een aantal voordelen. Het na-
deel is echter dat door een grote vari eit aan bedrijven de kans op overlast toe-
neemt. Bouwen in laagbouw of goed isoleren zijn veelal niet afdoende.
Veel bedrijvencentra worden opgezet vanuit de gedachte dat ondernemers zich
aangetrokken zullen voelen door de additionele voordelen van concentratie. On-
derlinge steun en leveranties, omzetvergroting, grotere overlevingskansen ko-
men inderdaad voor. Alleen beperken ze zich in sterke mate tot die bedrijvencen-
tra die hiervoor de infrastructuur hebben gecreaerd, zoals de aanwezigheid van
gemeenschappelijke diensten en voorzieningen, mogelijkheid tot begeleiding en
ondersteuning Zelfs wanneer die infrastructuur er is, hangt de mate waarin hier-
van geprofiteerd wordt af van een aantal randvoorwaarden, zoals in paragraaf
ZZ reeds is uiteengezet.
Voor zover aanwezig, wordt door de ondernemers veel kritiek geuit op de ge-
meenschappelijke diensten een voorzieningen. Gewezen wordt op hoge kosten
en onvoldoende afstemming van het aanbod op de behoefte. Soms vindt men
het aanbod te beperkt, vaak echter te uitgebreid. Vooral wanneer men een hoge
vaste service-bijdrage moet betalen, zijn deze kritische geluiden veelvuldig te
horen. De meeste kritiek over onvoldoende afstemming word t geleverd in
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centra met een grote en heterogene bedrijfssamenstelling. In centra met relatief
weinig bedrijven of een homogene samenstelling speelt dit aspect minder, om-
dat men daar beter in staat is op de individuele vraag in te spelen. Veel kritiek
is er ook in de 'oudere' centra. Aanvankelijk voldeden de diensten en voorzienin-
gen, maar later niet meer, omdat bij een aantal bedrijven bepaalde behoeften
verdwenen en andere daarvoor in de plaats kwamen. Aanpassing van het aan-
bod is vaak niet mogelijk, omdat dit voor de exploitant kostenverhoging met zich
mee zou brengen of vermindering van het aanbod voor de bedrijven die er nog
wei behoefte aan hebben.
In het diensten- en voorzieningenpakket blijkt de permanent aanwezige coordi-
nator/adviseur nogal eens onderwerp van discussie te zijn. In centra waar een
dergelijk persoon ontbreekt, wordt hij door de ondernemers gemist. In centra
waar hij aanwezig is, wordt zijn nut betwilfeld. De onderzoeksresultaten wijzen
uit dat van zijn diensten minder gebruik wordt gemaakt dan vaak wordt aangeno-
men. Uit de gevoerde gesprekken tijdens het onderzoek en een analyse van de
centra ontstaat het volgende beeld: de betekenis die een co8rdinator/adviseur
voor de individuele ondernemer heeft, hangt allereerst af van de kwaliteiten van
de persoon. Een coardinator/adviseur moet beschikken over voldoende kennis
en ervaring met het kleinbedrijf en over voldoende contactuele eigenschappen.
Wanneer het daaraan schort, is de kans dat hij door de ondernemers van belang
wordt geacht gering.
Ook bij de co rdinator/adviseur hangt de betekenis sterk af van de samenstelling
en het ontwikkelingsstadium van de bedrijven. Bedrijvencentra die ondernemers
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meeste behoefte hebben aan een adviseur. Omdat centra die zich op deze doel-
groep richten zich meestal ook toeleggen op het bieden van goedkope huis-
vesting - een andere vereiste van deze doelgroep - ontbreken vaak de financiale
middelen om een permanent aanwezige adviseur aan te stellen. Bedrijvencen-
trum Tegro is hiervan een voorbeeld.
In de supportcentra doet zich een andere situatie voor. Deze centra beschikken
over een co6rdinator/adviseur. Tijdens de vestigingsgesprekken en soms ook
nog in de aanloopfase kan een adviseur met een algemene achtergrond daar
nuttig werk verrichten. Na verloop van tijd zal meer behoefte ontstaan aan
gespecialiseerd advies. Doorverwijzing is dan noodzakelijk. Later zal zelfs dat
niet meer zo nodig zijn, omdat de ondernemer zelf de weg weI weet te vinden.
Het nut van een codrdinator/adviseur staat dan ook vooral ter discussie in centra
met overwegend bedrijven die al langer gevestigd zijn.

Z9. Aanbevelingen bij de ontwikkeling van bedrijvencentra

Om de gesignaleerde problemen le elimineren c.q. te verkleinen en de dynamiek
te bevorderen, kunnen aanbevelingen worden gedaan die betrekking hebben op
de huisvesting, eventuele gemeenschappelijke diensten en voorzieningen en de
organisatorische opzet.

7.9.1. Het huisvestingsaspect

Voordat tot bouw wordt overgegaan moet onderzoek zijn verricht naar de finan-
ciale haalbaarheid en de regionale vraag- en aanbodverhoudingen van bedrijfs-
huisvesting. Ook zullen daarbij toekomstverwachtingen betrokken moeten wor-
den. Voor zover de regionale overheid bij de planontwikkeling betrokken is, moet
inpassing in het totale bedrijfsbeleid plaatsvinden.
Aan de oprichting en inrichting dienen de behoeften en eisen van de doelgroep
ten grondslag te liggen. Bijzonder grote aandacht verdient de lokatie, kwaliteit
en prijs van de bedrijfsruimte. Om dit laatste te kunnen bereiken, dient de bouw
en inrichting zo sober mogelijk te worden uitgevoerd.
Het werven van ondernemingen dient plan- en projectmatig te worden aange-
pakt. Gedacht kan worden aan het inschakelen van de participanten bij de wer-
vingsacties, het verkrijgen van free publicity, het leggen van relaties met verwan-
te projecten en bedrijfsondersteunende organisaties, direct-mailing of per-
soonlijke benadering, het houden van evenementen als open dagen en het star-
ten van een gerichte advertentiecampagne. In het rapport Bedrijvencentra & la
Carte zijn deze acties verder uitgewerkt.
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Men zou bij de werving ook de gevestigde ondernemingen kunnen betrekken.
Door een premie in het vooruitzicht te stellen, zouden ze aangemoedigd kunnen
worden onder hun relaties te werven.
Men dient er rekening mee te houden dat het aanbieden van ruimte voor de on-
dernemers vaak niet voldoende is. Ze hebben ondersteuning nodig bij het
opstellen van een (nieuw) ondernemingsplan, de financiering en het afstoten van
de oude bedrijfsruimte en inventaris. Hiertoe moet een adviseur/begeleider wor-
den aangesteld. 357



Concentratie van meerdere bedrijven betekent dat bij de bouw, inrichting en ex-
ploitatie rekening gehouden moet worden met mogelijke conflictstof, zoals ge-
luidshinder, parkeerproblemen en verlies aan eigen identiteit van de afzonderlij-
ke ondernemingen. Goede isolatie, ruime parkeervoorzieningen en een goede
bouwkundige opzet kunnen veel problemen voorkomen.

7.9.2. De diensten en voorzieningen

Wanneer gemeenschappelijke diensten en voorzieningen worden aangeboden,
moet men er rekening mee houden dat het gebruik sterk zal afhangen van de
behoefte, de kwaliteit en de prijs.
Bedrijven met hoogwaardige technologische activiteiten stellen andere eisen
aan het aanbod dan laagwaardige. Met de doelgroep voor ogen dient daarmee
bij de samenstelling van het diensten- en voorzieningenpakket rekening te wor-
den gehouden.
Bovendien dient rekening te worden gehouden met veranderingen die zich in de
loop der tijd bij gevestigde bedrijven voltrekken. Bepaalde behoeften zullen hier-
door verdwijnen, andere er voor in de plaats komen. Deze veranderingen zullen
gevolgen hebben voor de functie van de coardinator/adviseur. In het begin zal
deze zich vooral bezig moeten houden met de begeleiding van het (ver)bouwpro-
ces, het aantrekken van bedrijven en de in4ake. Later zal hij de bedrijven moeten
helpen bij de opbouw en ontwikkeling. Na enige tijd zal dit overbodig worden en
dient nagegaan te worden op welke andere wijze de coDrdinator/adviseur de on-
dernemingen ten dienste kan staan. Dit zou bijvoorbeeld het binnenhalen van
opdrachten voor de (gevestigde) ondernemingen op commissiebasis kunnen
zijn.
Een vaste ondernemingsbijdrage in de kosten voor gemeenschappelijke
diensten en voorzieningen verlaagt het risico voor de exploitant, maar leidt in de
praktijk vaak tot kostenverhoging voor de ondernemer. De kosten voor beide par-
tijen kunnen worden verlaagd. Ten eerste door zoveel mogelijk een beroep te
doen op derden voor de noodzakelijke ondersteuning, zoals het inschakelen van
het beschikbare relatienetwerk of instellingen in de omgeving. Ten tweede door
bedrijven voor eigen rekening en risico tegen gunstige condities diensten en
voorzieningen te laten verzorgen. Ten derde door het inzetten van de medewer-
kers en het gebruiken van de voorzieningen voor meerdere doelen. Hierbij kan
men denken aan de combinatie telefoniste, receptioniste, boekhouder, typiste in
dan persoon. Ten vierde het aanbieden van de diensten en voorzieningen tegen
betaling aan bedrijven die niet in het centrum gevestigd zijn. Ten slotte moet voor
blijvende onrendabele diensten en voorzieningen gezocht worden naar externe
subsidiebronnen. Indien deze niet gevonden kunnen worden moet afschaffing
worden overwogen.

7.9.3. De organisatorische opzet

Een bedrijvencentrum kan het best worden ondergebracht in een afzonderlijke
358 juridische structuur, ook wanneer het centrum in handen is van dan eigenaar.



Hierdoor wordt voorkomen dat problemen bij de exploitant onmiddellijk reper-
cussies hebben op het centrum en omgekeerd.
Om over voldoende middelen te beschikken bij het opzetten en exploiteren van
een bedrijvencentrum, moet soms samenwerking worden gezocht met anderen.
Samenwerking is soms ook nodig om optimale ondersteuning te kunnen bieden
aan gevestigde ondernemingen.
Wanneer meerdere partijen betrokken zijn, is het oprichten van een afzonderlijke
exploitatiemaatschappij niet voldoende. Er moeten dan vooraf goede afspraken
worden gemaakt over het te voeren beleid. Om de betrokkenheid te vergroten,
rekening te kunnen blijven houden met elkaars belangen en verlangens en daar-
mee de continuiteit op de langere termijn te kunnen waarborgen, verdient het
aanbeveling de participanten samen te brengen in een stichting of begeleidings-
commissie naast de exploitatiemaatschappij. In die structuur zou dan ook een
plaats gereserveerd moeten worden voor een ondernemersvertegenwoordiger.
Indien het centrum zowel huisvesting als gemeenschappelijke diensten en voor-
zieningen biedt, is het wenselijk in de exploitatie van beide onderdelen een
scheiding aan te brengen. Hierdoor kan beter worden overzien waar knelpunten
liggen of dreigen, en kan er effectiever worden ingegrepen. Daarbij verdient het
ook aanbeveling een scheiding aan te brengen tussen kostendekkende en ver-
liesgevende gemeenschappelijke diensten en voorzieningen. Hierdoor kan beter
extra aandacht worden geschonken aan de 'probleemgevallen', en voorzover
derden belang stellen in voortzetting van deze dienst of voorziening, bijvoor-
beeld de overheid ten aanzien van de bedrijfsadvisering, kunnen zij worden aan-
gespoord tot subsidi6ring of sponsoring.
De scheiding tussen de verschillende onderdelen kan een boekhoudkundige of
een juridische zijn. Voor bepaalde verliesgevende diensten verdient een afzon-
derlijke juridische structuur de voorkeur. Dit geldt onder andere voor de advise-
ring van de manager. Via een BV-structuur kan een beroep worden gedaan op
de nieuwe Subsidieregeling Management Ondersteuning. Ook het vastgoedge-
deelte zou een afzonderlijke juridische status moeten krijgen. De zelfstandigheid
stelt de centrumleiding in staat bepaalde contracten aan te gaan, zoals huur en
verhuur tegen vooraf vastgestelde prijzen. Hierdoor wordt het leegstandsrisico
verlegt van de eigenaar naar het bedrijvencentrum.
Ten slotte verdient het aanbeveling het bedrijvencentrum organisatorisch te kop-
pelen aan andere ondersteuningsprojecten, bij voorkeur onder te brengen bij
een local enterprise agency. Voor de ondernemer heeft dit als voordeel dat het
aantal loketten voor ondersteuning wordt beperkt en het ideaal van een 'one-
stop-shopping' wordt benaderd. Voor de exploitant biedt het de mogelijkheid een
deel van de taken en de daarmee gemoeide tijd en kosten over te laten aan an-
deren. Men kan hierbij denken aan het overlaten van de coardinatie/adviesverle-
ning aan een manager of stafmedewerker van een local enterprise agency. Voor-
al wanneer een dergelijk bureau ruimte huurt of ter beschikking gesteld krijgt in
het centrum, is een dergelijke opzet uitvoerbaar.

359



Noten

1.      De resultaten van dit onderzoek zijn verschenen in het rapport Bedrijvencentra, door
L.H.J. Verhoef en E.RJ. Straver, Den Haag, Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf
(RMK), 1982, no. 2.

2.    De resultaten van dit onderzoek zijn verschenen in het rapport Bedrijvencentra a la
Carte, door L.H.J. Verhoef, Den Haag, RMK, 1985, no. 1.

3.      Het betreft hierbij onderzoeken over de interesse voor vestiging in een bedrijvencen-
trum bij ondernemers in Eemland en het aangrenzend deel van Gelderland (Nijkerk,
Putten, Ermelo en Harderwijk) en een onderzoek naar meningen achteraf bij onder-
nemers die het centrum (gedwongen) verlaten hadden. Deze onderzoeken zijn (nog)
niet gepubliceerd.

4.      Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland, Verslag over het jaar 1949, Arn-
hem, p. 9-10.

5.     WI.J.M. De\mee, e.a., Mogelijke relaties van een bedrijvencentrum in de Zuidelijke IJs-
selmeerpolders, Flevobericht no. 127, Lelystad, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
(RIJP), 1983. Een vervolgonderzoek in de regio Amsterdam en 't Gooi wordt thans
uitgevoerd door het buro Iparto te Amsterdam in opdracht van de RIJR

6.      Gemeenten en bedrijvencentra, Groene Reeks, no. 63, Den Haag, Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten, 1983.

7.     In het rapport Bedrijvencentra & la Carte worden meerdere subsidie- en premiemoge-
lijkheden voor bedrijvencentra behandeld (p. 30-33 en p. 154-156)

8.   E. Wever, Nieuwe bedrijven in Nederland, Assen, Van Gorcum, 1984.
9.     W van den Berg en R Ritsema, Onderzoek naar de mogehjkheden tot vestiging van

een MeMo-bedrijvencentrum in de buitenruimte van Almere, Le\ystad, R\JP, \Nerkdo-
cument, 1982, p. 28.

10.  A. Witlox, Stadsvemieuwingsgebieden en bedr#vigheid, Utrecht, Geografisch Insti-
tuut Rijksuniversiteit Utrecht, 1982.

11.   A.S.F. van Asseldonk en A.J. van Splunter, Trade Center Almere. Een onderzoek naar
de moge#/kheden, Lelystad, RIJR Werkdocument, 1981.

12.       Ontwikkelingsplan   doe-het-zelf-complex   in   Almere-Buiten,  F\evober\cht  no.  230,  Le-
lystad, RIJR 1983.

13. L.H.J. Verhoef, a.w., p. 137-138.
14.   B. Postma-van der Meer en J. van Wezep, 'Behoeften aan bedrijvencentra? Een on-

derzoek onder beginnende ondernemers', in: Stedebouw & Volkhuisvesting, Ouni
1984) 6.

15.    Zie noot 3. Deze studie zal in de loop van 1986 als werkdocument bij de RIJP verschij-
nen.

16.       J.E.M.   Pernot,  Ondernemers  in  vier  gesubsidieerde   bedrijfsverzamelgebouwen,  Die-
men, Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, 1983.

1Z    R. Bouwmans en M. Nouwen, Bedr#fsverzame/comp/exen in Amsterdam- een onder-
zoek naar het functioneren  van tien comp/exen, Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeen-
te Amsterdam, 1985.

18.       Vervangende   huisvesting   voor  bedrijven   uit   stadsvernieuwingsgebieden,  Den  Haag,
Ministerie van Economische Zaken, 1983.

19.  Idem, p. 29.
20.  D. Henckel, Gewerbehafe: Organisation und Finanzierung, Berlin, Deutsches Institut

360 fOr Urbanistik, Berlin, 1981.



21.    R Meershoek en A. van der Zee, Alle begin is moeililk: een studie naar kleine en star-
tende ondememingen, Utrecht/Lelystad, RIJP/ Geografisch Instituut RUU, 1984.

22.  N. Hood en S. Young, Loca/ Sma# Business Deve/opment Schemes in Sco#and,
Strathclyde, Strathclyde Business School, 1981.

23.   Voor een uitvoeriger beschrijving van de onderzochte centra zie het rapport Bedrij-
vencentra a la Carte.

24.  Zie D. Henckel, a.w; N. Hood en S. Young, a.w; J. Pernot, a.w.; F. Meershoek en A.
van der Zee, a.w; R. Bouwens en M. Nouwen, a.w.

25.  M.L. Verhoef-Sleeuwenhoek, Atlas van lokale initiatieven in Nederland 1985/86, Le-
lystad, 1985.

26.  R. Bouwens en M. Nouwen, a.w.
27.   R Millea, New Enterprise Workshops - Report on Survey of Present and Former Te-

nants, Liverpool, 1985, appendix.
28.   L.H.J. Verhoef en E.RJ. Straver, Bedrijvencentra, Den Haag, Raad voor het Midden-

en Kleinbedrijf, 1982, p. 34.
29.  Dit onderzoek van K. Ooms en G.J. Wijers, onder de titel Vooronderzoek naar de

meerwaarde van lokale initiatieven is nog niet openbaar.
30. Deze kritiek werd vooral geuit door ondernemers die het centrum reeds verlaten had-

den. Dit bleek uit een onderzoek onder 12 vertrokken ondernemers (zie noot 5). Dit
onderzoek, verricht in 1985 door L.H.J. Verhoef, zal i.v.m. de vertrouwelijkheid niet
worden gepubliceerd.

31. L.H.J. Verhoef, Bedr#vencentra a la Carte, Den Haag, Raad voor het Midden- en
Kleinbedrijf, 1985, p. 163-164.

361



362



8. Een nieuw regionaal-economisch ontwikkelingskader voor
Flevoland

8.1. Inleiding

In de eerste hoofdstukken van dit proefschrift is getracht duidelijk te maken dat
de huidige en verwachte (regionaal-)economische situatie een nieuw conceptie
behoeft. In hoofdstuk 5 is het theoretisch kader hiertoe uiteengezet, en in twee
hoofdstukken daarna ten aanzien van twee deelaspecten verder uitgewerkt.
In dit laatste hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan het beleidskader. Daar-
bij zullen ook aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van het te voeren be-
leid aan de hand van een concrete regio. Gekozen is voor de nieuwe provincie
Flevoland. De volgende overwegingen hebben tot die keuze geleid:
1. In Flevoland is een krachtig gestructureerd beleid noodzakelijk, omdat:
-  het aantal beroepspersonen de hoeveelheid arbeidsplaatsen overtreft,
-    de  bevolking de komende decennia nog sterk zal groeien,1
-   het nieuwe gebied voor zijn opbouw en inrichting sterk afhankelijk is van de

overheid. Niet alleen in de nog aan te leggen Markerwaard, maar ook in de
reeds ingepolderde gebieden,

-   de instelling van de nieuwe provincie begin 1986 afstemming en heroverwe-
ging van het de voeren beleid in de verschillende gemeenten en beleidsorga-
nen vereist.

2.  In Flevoland bestaat grote behoefte aan een alternatief beleid omdat de 'ei-
gen' sectoren (landbouw, visserij, verzorging) te weinig perspectief bieden
om geheel zelfstandig de werkgelegenheidssituatie te verbeteren en het 'tra-
ditionele' aanvullende economisch beleid dat in belangrijke mate stoelt op de
opvang van bedrijven van elders niet meer voldoet.

3. Flevoland beschikt over een gunstig klimaat voor een endogeen regionaal
beleid, omdat:

-   de overheid van oudsher een sterke invloed heeft op de ontwikkeling van het
gebied,

-   het gebied zich kenmerkt door sterke flexibiliteit waardoor, zoals Constandse
stelt, 'het plan in steeds veranderende omstandigheden bruikbaar bleek te
zijn voor steeds nieuwe doelstellingen'2,

-  een aantal elementen die samenhangen met een endogene aanpak, zoals
een bedrijfsgerichte benadering (snelle en eenvoudige procedures), het in-
spelen op plaatselijke behoeften en mogelijkheden en samenwerking tussen
overheid en andere organisaties, van oudsher een bestanddeel vormen van
het beleid in de drooggelegde polders,

-  in de polders reeds bepaalde ontwikkelingen op gang zijn gebracht die on-
derdeel kunnen vormen van een endogeen regionaal beleid, zoals de bouw
van een aantal bedrijvencentra, de oprichting van een lokaal adviesbureau
en een particuliere participatiemaatschappij in Lelystad en het opzetten van
meerdere werkervaringsprojecten. 363



In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan het gevoer-
de beleid in het verleden (par. 8.2.), de aanzetten tot herorientatie van dat beleid

(8.3.) en aanbevelingen voor een endogeen beleid in Flevoland (8.4.).

8.2. Het gevoerde beleid in de drooggelegde Zuiderzeepolders3

De inrichting van de polders is onlosmakelijk verbonden met het beleid van een
instelling die in 1930 door het toenmalige Ministerie van Waterstaat, in het leven
werd geroepen. Deze instelling, die in 1963 de naam Rijksdienst voor de 1Jssel-

meerpolders (RIJP) zou gaan dragen, werd belast met 'het onderzoek, het in cul-
tuur brengen en de sociaal-economische opbouw van de gewonnen gronden'.4

Het inrichlingsbeleid in de eerste drooggelegde polder, de Wieringermeer, was
primair gericht op het scheppen van een agrarisch gebied. Het sociaal-
economisch beleid werd hier volledig op afgestemd. Om problemen, zoals gere-
zen bij de ontwikkeling van de Haarlemmermeer te voorkomen, hield de over-
heid zich intensief bezig met de ontginning, de uitgifte van de gronden aan parti-
culiere boeren en het beheer. Dit leidde er onder andere toe dat de staat de
bedrijfsgebouwen en woningen op de verpachte landbouwgronden bouwde en
voor een deel in eigendom hield. Een dergelijk sterke overheidsbemoeienis was
voor die tijd uniek. Uiteraard vereiste de vestiging van vele honderden boerenge-
zinnen de ontwikkeling van een verzorgingsapparaat. Er moesten detailhandels-
vestigingen, medische en sociale voorzieningen en ambachtelijke bedrijven ko-
men om de bevolking en de landbouwbedrijven te voorzien in hun behoeften.
Om de gewenste omvang van dit verzorgingsapparaat te kunnen vaststellen,
werd nog geen onderzoek verricht. De Staatscommissie-Vissering was in haar
richtlijnen voor de middenstandsvestiging in 1930 uiterst summier 'Daar (ge-
doeld wordt op kruispunten van hoofdwegen en kanalen) bouwe men de scholen
en kerken en geve men gelegenheid voor de vestiging van winkeliers, am-
bachtslieden enz.'5 De toewijzing van de percelen grond voor de bouw van een
bedrijfspand gebeurde in de beginjaren uitsluitend op grond van de nagetrokken
persoonlijke omstandigheden van een belangstellende, d.wz. diens financiale
positie, vakbekwaamheid en persoonlijke geschiktheid om een bedrijf te voeren.
Voor het overige gold, evenals elders, het principe van de vrije vestiging. Reeds
na enkele jaren bleken vele bedrijven hierdoor in moeilijkheden te geraken. Een
drietal oorzaken was hiervoor aan te geven. Ten eerste de concurrentie van be-
drijven gevestigd op het oude land (met name uit Wieringen en Medemblik), het
grote aantal venters van het oude land dat langs de huizen trok en de te grote
toeloop van middenstanders in de Wieringermeer. Om te kunnen overleven leid-
de dit onder andere tot sterke branchevervaging bij de gevestigde bedrijven. In
het Wieringermeerboek wordt hierbij vermeld dat combinaties van bijvoorbeeld
manufacturen, grutterswaren en brandstoffen al spoedig geen zeldzaamheid
meer waren: Ook ontstond weerstand tegen het gevoerde beleid vanuit de
middenstanders en zelfs kwamen er protestdemonstraties. Om de problemen op
te lossen besloot de toenmalige Directie van de Wieringermeer (de voorganger
van de Rijksdienst voor de 1Jsselmeerpolders) in 1935 de uitgifte van bouwgrond
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daarbij uitgangspunt zijn. Ook werd een 'Contact'-commissie ingesteld, die de
te nemen maatregelen zouden moeten voorbereiden. In deze commissie had-
den zitting vertegenwoordigers van de overheid (Directie van de Wieringermeer)
en het bedrijfsleven (middenstandsorganisaties en Kamers van Koophandel te
Hoorn en Alkmaar). Hiermee werd in de polders de eerste (voorzichtige) schrede
tot samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij de vormgeving van het
sociaal-economisch beleid gezet. In de jaren die volgden trad een aanzienlijke
verbetering van de situatie voor de middenstanders in. 7
Hoewel in geringe mate en met een beperkte omvang vestigden zich ook niet-
agrarische stuwende bedrijven in de Wieringermeer, zoals industriale bedrijven
en handelsondernemingen. Ook hierbij was de nauwe relatie tot de landbouw
duidelijk zichtbaar. Zo waren er graanopslagbedrijven, zaadhandelaren en be-
werkingsbedrijven. Ondanks het feit dat pogingen in het werk werden gesteld om
meer van dergelijke bedrijven aan te trekken, ontbrak een actief en gericht wer-
vingsbeleid. De ambivalente houding van de overheid zal hieraan in sterke mate
debet zijn geweest. Enerzijds zag men in dat deze bedrijven in de slappe perio-
de, d.w.z. najaar en winter, voor de bevolking een extra inkomstenbron zouden
kunnen betekenen. Anderzijds schatte men de kansen om deze bedrijven aan
te trekken niet al te hoog in, gelet op de beschikbare capaciteiten bij elders ge-
vestigde bedrijven. Bovendien besefte men dat in de Wieringermeer de benodig-
de arbeidskrachten nog ontbraken.

Bij de inrichting van de Noordoostpolder direct na de Tweede Wereldoorlog
stond wederom de landbouw en de bouw van agrarische verzorgingskernen cen-
traal. In het sociaal-economisch beleid werd echter een duidelijk andere koers
gevaren. Wijzer geworden door de ervaringen met de Wieringermeer werd be-
sloten de vestiging van middenstandsbedrijven te toetsen aan de vraag vanuit
de bevolking, het zgn. 'behoefte-element'. Dit hield in dat men als ondernemer
niet meer vrij was zich te vestigen, maar dat toelating afhankelijk werd gesteld
van de behoefte in het gebied. Bovendien moest redelijkerwijs kunnen worden
aangenomen dat de ondernemer uit het bedrijf een bestaan zou kunnen opbou-
wen: Beide uitgangspunten zijn nadien in de eerste inrichtingsfase ook in Oos-
telijk en Zuidelijk Flevoland grotendeels gehanteerd.' Om de gevestigde mid-
denstand te beschermen tegen concurrentie van de ambulante handel werd een
zgn. 'ventverordening' ingesteld. Door middel van dit instrument kon deze in
toom worden gehouden.
Aan het toepassen van het behoefte-element zaten weI enige haken en ogen. Zo
was het in strijd met de algemeen geldende vestigingswetgeving. De overheid
in de Noordoostpolder beriep zich echter op de uitzonderlijke situatie van het ge-
bied. Vrije vestiging zou de opbouw van een evenwichtige poldersamenleving
ernstig kunnen verstoren. Als compromis werd besloten het behoefte-element
slechts te hanteren in de eerste ontwikkelingsfase. Op 1-1-1960 werd de maatre-
gel voor de Noordoostpolder dan ook opgeheven. Invoering van het behoefte-
element hield ook in dat de vestiging getoetst zou moeten worden aan meetbare
criteria. Helaas ontbrak het in die tijd nog aan een referentiekader. In de begintijd
moest daarom 'zoekend en tastend te werk worden gegaan'.10 Men putte uit de
eigen ervaringen opgedaan in de Wieringermeer en de bedrijfsresultaten van de
gevestigde ondernemingen. Verder maakle men gebruik van de aanbevelingen 365



van de in 1949 ingestelde 'Commissie van Bijstand voor Middenstandszaken in
de Noordoostpolder'. 11

Was de overheid in het toelatingsbeleid restrictiever geworden, eenmaal toege-
laten kon de ondernemer in vergelijking tot eertijds in de Wieringermeer rekenen
op sterke ondersteuning. Ondernemers die een bedrijfspand wilden bouwen kre-
gen een forse subsidie aangeboden: voor typische middenstandsbedrijven tot
50% van de bouwkosten, voor de overige bedrijven 25%. Ook bood de overheid
winkelpanden te huur aan tegen een gereduceerde prijs. Als rechtvaardiging
voerde ze aan dat de bouwkosten in de polder in de beginfase aanmerkelijk ho-
ger lagen dan elders en de ondernemer bovendien le maken kreeg met hogere
exploitatielasten en een vrij kleine omzet.
In tegenstelling tot de Wieringermeer werd vanaf het begin rekening gehouden
met de vestiging van landbouwgebonden industriean en opslagbedrijven. Er
werden twee insteekhavens aangelegd en ruimte gereserveerd voor een 50 ha.
groot industrieterrein bij Emmeloord. 12

Het nieuwe beleid moest als een succes worden aangemerkt. De sterke over-
heidsbemoeienis in de Noordoostpolder resulteerde in die tijd in een gering aan-
taI  mislukkingen.13 Toch  ontstonden ook  in de Noordoostpolder knelpunten  die
aanpassing van het gevoerde beleid vereisten. Een belangrijk knelpunt was de
uitstoot van landarbeiders in de loop van de jaren vijftig door de toenemende
mechanisatie. Bovendien bood het gebied voor de jonge generatie onvoldoende
emplooi. Men vreesde dat vertrek van inwoners op den duur het verzorgingsni-
veau zou aantasten. Besloten werd daarom de vestiging van arbeidsintensieve
industriale bedrijvigheid te bevorderen. Omdat kennis hierover ontbrak (men
was voornamelijk agrarisch geori6nteerd), stelde de Directie van de Wieringer-
meer in 1961 een Industriecommissie in, die haar zou moeten adviseren. In deze
commissie hadden zitting vertegenwoordigers van de Directie, het Openbaar Li-
chaam (de voorloper van de gemeente) en het Arbeidsbureau. Om dit beleid te
kunnen effectueren werd het geplande industrieterrein aangewezen als vesti-
gingsplaats voor deze bedrijven. Hoewel aanvankelijk weinig animo tot vestiging
bestond, kan deze stap beschouwd worden als een breukpunt. Niet langer stond
de landbouw centraal. Het aantrekken van stuwende bedrijven betekende dat
het nieuwe gebied in concurrentie trad met andere gebieden in Nederland. Om
belangstelling bij elders gevestigde bedrijven te wekken, werden advertenties
geplaatst en voorlichtingsavonden gehouden. Toch werden de eerste successen
pas geboekt toen de Directie de vrijgekomen loodsen van haar centrale werk-
plaats aanbood aan industriale bedrijven. Binnen korte tijd werden ze verkocht
aan een vijftal bedrijven. Volgens Stuvel een zodanig succes dat later een aan-
zienlijke uitbreiding van het complex plaatsvond.

14

In het begin van de jaren zestig werd in de nieuwe polder 'Oostelijk Flevoland'
de kern Dronten tot ontwikkeling gebracht. Tezamen met de kleinere kernen Bid-
dinghuizen en Swifterbant zou ze moeten fungeren als verzorgingskern voor het
agrarische gebied. Een groot probleem bij de ontwikkeling van de verzorgings-
kernen vormde de omvang. Het geringe aantal arbeidskrachten benodigd in de
landbouw door mechanisatie un de verwachte koopkrachtafvloeling door toene-
mende mobiliteit, pleitten voor kernen met een geringe omvang. Een voorzienin-
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gestegen welvaart, vereiste daarentegen grote kernen. Besloten werd in vergelij-
king tot de Noordoostpolder het aantal te ontwikkelen kernen te beperken, maar
men zou het inwonertal in die kernen hoger stellen dan het omringende verzor-
gingsgebied eigenlijk rechtvaardigde. 15 Dit wilde men realiseren  door een  be-
perkt overloopbeleid. Aan de hand van programma's van eisen zouden de voor-
zieningen moeten worden vastgesteld.
Dit inrichtingsbeleid had duidelijk consequenties voor het te voeren sociaal-
economisch beleid. Om tot een evenwichtige opbouw van het voorzieningenap-
paraat te komen kon niet meer volstaan worden met 'Fingerspitzengefuhl'. Uit-
gebreide statistische gegevens waren noodzakelijk. Voor het verkrijgen van die
gegevens werd door het beleid voor het eerst een beroep gedaan op het sociaal-
wetenschappelijk onderzoek. Daarbij kon worden teruggevallen op de kennis
vergaard met de ontwikkeling van het voorzieningenapparaat in de Noordoost-
polder. 16 Ook  liet  men  voor het eerst een wetenschappelijk onderzoek verrich-
ten naar het totale functioneren van de winkelvoorzieningen. Bovendien
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moest men van meet af aan trachten niet-agrarisch gebonden werkgelegenheid
aan te trekken. In Dronten werd daartoe een industrieterrein aangelegd van 50
ha. Het wervingsbeleid bleef echter beperkt tot het plaatsen van advertenties. De
RIJP moest nog wennen aan niet-agrarische vestigingen. Een vestigingsprikkel
voor de bedrijven bleek evenals in de Noordoostpolder te zijn: het beschikbaar
stelien van de gebouwen die leeg kwamen te staan door de verhuizing van de
centrale werkplaats van de RIJP van Dronten naar Lelystad.

Vergeleken met het verleden betekenden de veranderingen in het sociaal-
economische beleid bij de ontwikkeling van Lelystad eind jaren zestig en van Al-
mere in de jaren zeventig een ware aardverschuiving. Niet langer lag het zwaar-
tepunt bij de landbouw, maar bij de bevolking van stedelijke herkomst. In het rap-
port Een structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders uit 1961 en nadien18

in de Tweede nota over de ruimte/#ke ordeninglg kregen Lelystad en Almere be-
langrijke taken toegewezen bij de opvang van woningzoekenden uit de noord-
vleugel van de Randstad. Lelystad moest daarbij uitgroeien tot een stad van
100.000 en Almere zelfs van 125.000 A 250.000 inwoners. Het streven was er
daarbij op gericht de voorzieningen en de werkgelegenheid gelijke tred te laten
houden met de bevolkingsaanwas.

20

Voor het beleid hield dit in dat nog meer gebruik moest worden gemaakt van on-
derzoeksrapporten. Om knelpunten in het voorzieningenapparaat te voorkomen,
liet de RIJP in beide plaatsen regelmatig onderzoeken verrichten naar het functi-
oneren van de detailhandel.21
Het bedrijfswervingsbeleid bestond niet meer uitsluitend uit het zorgen voor een
goede infrastructuur, zoals de aanleg van wegen en industrieterreinen, of het
plaatsen van advertenties, maar bewoog zich op meerdere fronten. Er werden
acquisiteurs aangesteld om potentiale kandidaten voor vestiging op te sporen en
te benaderen. Via 'direct mailing' werden potentiale doelgroepen periodiek op
de hoogte gehouden van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen in het ge-
bied. Branche-gerichte acquisitie werd gevoerd door middel van voorlich-
tingsstands op vakbeurzen. Bedrijven die de keuze op de polders lieten vallen,
werden geholpen met snelle, eenvoudige vestigingsprocedures en lage grond-
prijzen. Een belangrijk referentiekader daarbij bleek de verhuizing van de RIJP 367



naar Lelystad. De ervaring die hiermee werd opgedaan werd verwerkt in het be-
drijfsvestigingsbeleid. Zo werd grote aandacht besteed aan de voorlichting en
huisvesting van meeverhuizend personeel en werd tijdelijke huisvesting beschik-
baar gesteld in zgn. 'wisselpanden' wanneer nog niet beschikt kon worden over
een definitief bedrijfspand.

Een welkome ondersteuning voor de ontwikkeling van Lelystad vormde de vesti-
ging van meerdere grote instellingen, voor een deel in het kader van de sprei-
ding van rijksdiensten. Zo vestigden zich in Lelystad de RIJR de Dienst der Zui-
derzeewerken, een elektriciteitscentrale, enige landbouwkundige, biologische
en veterinaire onderzoeksinstellingen, alsmede agrarische proefstations, samen
goed voor meer dan 2.000 arbeidsplaatsen. Een tweede steun in de rug was de
'Premieregeling Stimulering Ontwikkeling Lelystad'. Deze regeling, die uniek
was voor Nederland, maakte het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een pre-
mie van f. 10.000,- per gecreOerde arbeidsplaats te verlenen. Later werd dit be-
drag verhoogd.22 Verder konden de bedrijven hoge premies ontvangen in het
kader van de Wet Investeringsrekening, als gevolg van de groeikernstatus van
Lelystad. Deze laatste regeling gold ook voor Almere. Een afzonderlijke premie-
regeling zoals voor Lelystad werd voor Almere niet in het leven geroepen. De be-
langstelling voor vestiging in Almere maakte dit overbodig. Ten slotte profiteer-
den beide groeikernen van het ruimtegebrek voor bedrijven in hun belangrijkste
donorgebieden: de Amsterdamse agglomeratie en het Gooi. In dit laatste gebied
werd vanouds via een 'Gooise Industrieverordening' de vestiging van industriale
bedrijven tegengegaan.23
In toenemende mate werd dit beleid ondersteund vanuit het onderzoek. Via re-
gionale en sectorale verkenningen werd aangegeven waar mogelijkheden voor
bedrijfswerving lagen. Vooral Almere heeft van deze ondersteuning vanuit het
onderzoek kunnen profiteren. Voorbeelden hiervan zijn studies gehouden in het
Gooi24  Eemland25 en Amsterdam26 en studies onder groothandelsbedrijvens
buitenlandse bedrijven 28, de kantorensectorm en onderzoeksinstellingen.
Ook werd in opdracht van de RIJP het vestigingsklimaat voor bedrijven in Le-
lystad en Almere vergeleken met concurrerende gemeenten.31
Aanvankelijk verliep de economische ontwikkeling van Lelystad en Almere zeer
voorspoedig. Vooral door de overloop van particuliere bedrijven uit Amsterdam
en het Gooi32 en de vestiging van eerder genoemde onderzoeksinstellingen. In
de tweede helft van de jaren zeventig begon zich voor Lelystad een ongunstiger
beeld af te tekenen. De opbouw werd eenzijdig. Vrij veel bedrijven behoorden
tot  de  bouw  of de (semi-)overheidssector. Andere sectoren bleven achter. 33  De

arbeidsplaatsenontwikkeling liep steeds meer achter bij de toename van het
aantal beroepspersonen.34 Het gevolg hiervan was een groei van de uitgaande
pendel en een sterke toename van de werkloosheid. Lag het werkloosheidscijfer
in 1976 voor Lelystad nog onder het landelijk gemiddelde (3,7% tegenover 4,2%
voor Nederland), vanaf 1979 begon het daar boven te liggen (in 1983 respectie-
velijk  19.1%  en   14,6%).35 Een aantal oorzaken was hiervcor  aan te wijzen.  Ten
eerste de stagnatie van de Nederlandse economie, waardoor de bereidheid om
een bedrijf te verplaatsen, te starten of uit te breiden afnam en het aantal faillis-
sementen steeg. Ten tweede de toenemende concurrentie van Almere. Voor het
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af het eind van de jaren zeventig werden de mogelijkheden om zich in Almere
te vestigen aanzienlijk vergroot. Ten derde het toenemende aantal jongeren dat
op de arbeidsmarkt kwam, en ten vierde de daling van de bouwactiviteiten in Le-
lystad. Vooral de bouwsector kreeg hiervan te lijden. Vanaf 1981 nam het aantal
arbeidsplaatsen in de bouw gestaag af.
Hoewel in geringere mate en in een latere periode dan Lelystad begonnen zich
ook in Almere problemen voor te doen. De belangstelling om zich te verplaatsen
naar Almere nam af door de economische crisis en een meer ondernemings-
vriendelijke opstelling van de donorgemeenten, terwijl het aantal nieuwe bewo-
ners per jaar onverminderd hoog bleef.

De gewijzigde economische situatie had ook gevolgen voor het beleid ten aan-
zien van Zeewolde, een agrarische verzorgingskern die in de jaren tachtig in ont-
wikkeling is genomen. Qua functie en opzet vertoont deze kern sterke overeen-
komsten met Dronten. In beide kernen wordt de bevolkingsomvang niet alleen
bepaald door de grootte van het verzorgingsgebied, maar ook door de levensvat-
baarheid van de kern. De aanwezigheid van een bepaald basisvoorzieningen-
pakket wordt daartoe essentieel geacht. Volgens het structuurplan wordt dit be-
reikt bij een omvang van ca. 10.000 inwoners. Dit heeft wei tot gevolg, aldus het
structuurplan, dat Zeewolde al bij een omvang van ca. 8.000,6.500 inwoners zal
tellen die niet strikt aan het landelijk gebied gebonden zullen zijn.36 Omdat de
verplaatsingsgeneigdheid bij bedrijven de laatste jaren geringer is geworden en
verder van belang wordt geacht dat vanaf het begin een redelijk evenwicht wordt
nagestreefd tussen de omvang van de beroepsbevolking en de werkgelegenheid
ter vermijding van een negatief pendelsaldo, kan niet zoals destijds in de begin-
fase van Dronten volstaan worden met een tamelijk afwachtende houding ten
aanzien van de bedrijfsontwikkeling. Integendeel, een actief en gericht bedrijfs-
wervingsbeleid is noodzakelijk. Doordat het Zeewolde aan middelen en mens-
kracht ontbreekt is de RIJP ingeschakeld deze taak ook na de gemeentewording
op zich te nemen. Door middel van bedrijfsbezoeken, voorlichting via 'direct mai-
ling', beurzen en advertenties, een verzamelgebouw voor kleine bedrijven en
bedrijfsterreinen voor uiteenlopende doelgroepen, wordt dit beleid kracht bijge-
zet. Het primaire wervingsgebied voor bedrijven wordt gevormd door het aan-
grenzende deel van Gelderland (Veluwe), Utrecht (Eemland) en Noord-Holland
(het Gooi). Het gebied dat volgens de plannen ook de bewoners van Zeewolde
dient te leveren.37

Nieuwe inzichten en de economische teruggang hebben ook hun sporen nage-
laten op de plannen voor de Markerwaard. In een eerste studie uit 1975 werden
drie varianten uitgewerkt: een volledig agrarische Markerwaard, een Marker-
waard die zowel agrarische als industriale bedrijvigheid als belangrijkste
bestaansbronnen zou hebben en een Markerwaard met een overwegend urbaan
karakter.38 De sterke overloop van bevolking en bedrijven naar de Zuidelijke IJs-
selmeerpolders leidde ertoe dat in de werkhypothese Structuurp/an /Jsse/meer-
gebied van 1979 niet alleen voor de laatste variant gekozen werd, maar er expli-
ciet vanuit werd gegaan dat de Markerwaard op den duur een kerngebied van
de Randstad zou vormen. Een tweede nationale luchthaven en twee grote ste-
den onderbouwden deze visie.39 Op basis van de economische ontwikkelingen 369



in de jaren tachtig en de nieuwste inzichten over de toekomstige maatschap-
pijstructuren zijn deze plannen in de ijskast gezet.40 De agrarische en recreatie-
ve mogelijkheden van het gebied staan in de huidige plannen centraal. 41

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat het inrichtingsbeleid van de polders se-
den de start meerdere malen is veranderd. Dit werd veroorzaakt door lokatiever-
schillen, waardoor de twee noordelijke polders een agrarisch karakter kregen en
de twee bij de Randstad gelegen polders een meer stedelijk karakler. Verder
door de verwerking van eerdere ervaringen en nieuwe inzichten bij de inrichting
van een volgende polder, en economische en maatschappelijke veranderingen.
Vooral die laatste hebben geleid tot een opvangfunctie van de Zuidelijke 1Jssel-
meerpolders voor bedrijven en personen uit de Randstad.
De veranderingen hebben ook hun weerslag gehad op het ruimtelijk-
economisch beleid. De eenvoud van handelen uit de begintijd, waarbij de rand-
voorwaarden vrijwel uitsluitend werden bepaald door de omstandigheden in het
nieuwe gebied zelf, maakte plaats voor een complexe aanpak met een sterke ex-
terne afhankelijkheid. In de Wieringermeer kon nog volstaan worden met het
scheppen van voorzieningen en werkgelegenheid die volledig waren geant op
de omvang van de landbouw in het gebied. In de Zuidelijke 1Jsselmeerpolders
daarentegen werd men voor de voorzieningen en werkgelegenheid voor de snel
groeiende bevolking in belangrijke mate afhankelijk van de overloop van bedrij-
ven van elders. Dit vereiste de inzet van meer menskracht en kennis.
De uitvoering van dit beleid werd bevorderd door een aantal gunstige omstandig-
heden. Bij elke nieuwe polder die moest worden ingericht, had men te maken
met een maagdelijk gebied zonder historisch gegroeide obstakels. Ook proble-
men die na verloop van tijd ontstonden, waren niet onoverkomenlijk. Verder had
men de beschikking over een omvangrijk apparaat met een sterke uitvoerings-
gerichtheid, zodat de benodigde menskracht en kennis intern kon worden vrijge-
maakt. De waarde hiervan bleek met name toen ondersteuning van het beleid
door het onderzoek noodzakelijk werd. In eerste instantie om een voorzieningen-
apparaat te kunnen ontwikkelen met een voldoende draagvlak. Later om tevens
een actief acquisitiebeleid te kunnen voeren. Ten slotte werden de Noordoostpol-
der en de Zuidelijke 1Jsselmeerpolders ontwikkeld in een tijd van economische
expansie.
Herori6ntatie van het economisch beleid is thans gewenst. De werkgelegenheid-
sontwikkeling blijft achterlopen bij de groei van de bevolking. Ook zal in de ko-
mende decennia een relatief groot aantal jongeren toetreden tot de ar-
beidsmarkt. Verder is met de gemeentewording van de twee laatste kernen,
Almere en Zeewolde, op 1-1- 1984 en de instelling van de provincie Flevoland op
9-14986 een einde gekomen aan de uitsluitende verantwoordelijkheid van deRIJP voor het huidige gebied. Daarmee zijn ook de mogelijkheden om dit appa-raat in te schakelen bij de beleidsrealisatie verminderd. Ten slotte vereist de hui-
dige problematiek dat de gemeenten hun beleid meer op elkaar afstemmen, we-
derzijdse ondersteuning bieden en gezamenlijk optreden.
Het voeren van een endogeen regionaal-economisch ontwikkelingsbeleid kanhierbij een sleutelelement zijn. In paragraaf 8.4. worden aanbevelingen gegeven
voor een actieplan. Daarvoor zal echter worden nagegaan in hoeverre reeds
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8.3. Aanzetten tot een nieuw regionaal-economisch ontwikkelingsbeleid
in Flevoland

De eerste gedachten over het voeren van een endogeen regionaal beleid ont-
stonden bij de realisatie van Lelystad en Almere aan het eind van de jaren zeven-
tig. Niet zozeer de toename van de werkloosheid of de noodzaak tot herstructu-
rering lagen hieraan ten grondslag, als weI de vrees dat de overloop van
stuwende bedrijvigheid van elders of de uitbouw van het voorzieningenapparaat
in deze steden niet voldoende arbeidsplaatsen zouden opleveren voor de snel
toenemende bevolking. Vooral omdat het beleid in beide steden vanaf het begin
gericht was op evenwichtige groei.

42

In 1978 liet de RIJP een onderzoek verrichten naar de ontwikkelingsmogelijkhe-
den van stuwende bedrijven in Almere en Lelystad.43 Centraal in de opdracht
stond het identificeren van potentiale economische 'kiemcellen', die via cluste-
ring en vernieuwing een sterke groei zouden doormaken en andere activiteiten
zouden opwekken en stimuleren. Het onderzoek leverde niet het gewenste resul-
taat op, onder meer omdat men stootte op een geringe verplaatsingsgeneigd-
heid bij grote ondernemingen, die als 'kiemsector' voor de Flevolandse werkge-
legenheid zouden kunnen functioneren. Een probleem dat ook reeds naar voren
kwam bij de behandeling van de (on)mogelijkheden van de traditionele groeipool
voor regionale ontwikkeling in de huidige en toekomstige periode.
Na deze poging boog de RIJP zelf zich over het vraagstuk. Men beperkte zich
tot Almere, omdat de directe verantwoordelijkheid van de RIJP met Lelystad per
1-1-1980 als gevolg van de gemeentewording ophield. Diverse werkgroepen bin-
nen de RIJP gingen zich hiermee bezighouden. Hoewel de werkgroepen los van
elkaar opereerden en de doelgroepen aanzienlijk verschilden, waren er in de be-
naderingswijze meerdere overeenkomsten: 44

1. Uitgegaan werd van een projectmatige aanpak. Centraal stond daarbij een
concreet plan, gebaseerd op de mogelijkheden van Almere en verroeende
behoeften van de doelgroep.

2.  Het plan ging meestal uit van clustering van meerdere kleinere bedrijven op
zodanige wijze dat een grootschalig element ontstond.

3. Hoewel bestaande binnen- en buitenlandse projecten als voorbeeld dienden,
werd steeds een eigen vorm gegeven aan de plannen en werd er gelet op de
mogelijkheden en beperkingen vanuit de organisatie, het gebied en de doel-
groep.

4.  In de werkgroepen waren zowel medewerkers op het gebied van onderzoek
en beleid als op het gebied van uitvoering werkzaam.

5.  Samenwerking met andere partijen in de uitvoeringsfase, met name met het
particuliere bedrijfsleven.

Hieronder zullen een drietal projecten worden beschreven die volgens dit stra-
mien zijn ontwikkeld.
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8.3.1. Het Handelscentrum-project

De oorsprong van het Handelscentrum-project ligt bij een onderzoek dat in 1978
werd gehouden naar de verplaatsing en oprichting van groothandelsbedrijven,
met name naar de ontwikkelingen in de noordvleugel van de Randstad. Uit dit
onderzoek bleek, dat handelscentra een belangrijk sturend element kunnen
zijn.45 Voor een deel komen de voordelen overeen met die van een bedrijven-
centrum, d.w.z. het bereiken van kostenverlaging door gemeenschappelijke
diensten en voorzieningen, onderlinge leveranties en samenwerking. Er zijnechter ook een aantal specifieke voordelen. Een handelscentrum zal door de
mogelijkheid tot vergelijking van identieke produkten of aanschaf van een totaal-
pakket aan benodigde produkten en diensten, veel potentiOle afnemers trekken.
Gevestigde bedrijven kunnen hierdoor hun omzet vergroten en de distributie-
kosten verlagen. Bovendien kan men door de aanwezigheid van diensten, voor-
zieningen en andere bedrijven meer service verlenen aan de afnemer.
Aan de hand van studies naar de potenties van Flevoland werd als vervolg op
dit onderzoek nagegaan welke centra in dit gebied wellicht haalbaar zouden
zijn.46 Om vast te kunnen stellen aan welke randvoorwaarden zou moeten wor-
den voldaan, werd in 1979 een onderzoek gehouden bij de bestaande centra in
ons land.47 De eindconclusie van dit onderzoek luidde, dat Almere voor een
handelscentrum beschikte over een gunstige ligging. Wei gold als absolute voor-
waarde dat de bedrijven in een eventueel op te richten centrum een marktaan-
deel van 70 tot 80% zouden hebben. Alleen dan zou de bezoeker tot optimale
produktvergelijking kunnen komen.
In 1980 werden als eerste aanzet voor een centrum pilot-studies onder diverse
groothandelsbranches verricht.48 Een gunstige bijkomstigheid was het feit dat
via het onderzoek ook belangstellenden voor vestiging in Almere werden op-
gespoord, los van de vraag of zij zich in een handelscentrum wilden vestigen.
Deze adressen konden na goedkeuring van de respondenten voor bedrijfswer-
ving worden aangewend. In een vervolgstudie werden de meest belovende bran-
ches, waar onder de micro-elektronica, meubelen, vrije tijdsartikelen en sanitair,
meer diepgravend onderzocht. 49 Daartoe werd in iedere branche een steek-
proef getrokken. Met name de leveranciers van personal- en home-computers
bleken geinteresseerd. Bewust werd het 80% marktaandeel-criterium nog niet
gehanteerd, omdat een eventuele afwijzing van de mart-leader (IBM) in dezefase direct het afvallen van de branche zou betekenen.
Op basis van deze onderzoeksgegevens werd vervolgens een plan van eisen
voor een handelscentrum in de kantoorautomatisering opgesteld.50 Dit plan
bestond uit kantoor-, showroom- en demonstratieruimte voor bedrijven in de
hard-ware sector en een educatief centrum, tezamen ca. 11.000 m2 netto vloer-
oppervlak. Voor een tweede fase werd gedacht aan uitbreiding met onder ande-
re de soft-ware branche. De haalbaarheid hiervan was gebaseerd op een studie
verschenen bij de Nederlandse Herstructureringsmaatschappij (NEHEM), waar-in de problemen van de soft-ware branche werden beschreven en mogelijke
oplossingen werden aangedragen. Ook werd gedacht aan uitbreiding met een
opleidingsinstituut voor kantoorautomatisering. Hiermee werd ingespeeld op hetnationale overheidsbeleid gericht op automatisering van het bedrijfsleven51 Uit-
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verbreding van het draagvlak en vergroting van het aantal bezoekers.
Het plan van eisen speelde een belangrijke rol bij het aantrekken van participan-
ten. De RIJP liet daarbij het oog vallen op een tweetal partijen die uitsluitend om
commerciele motieven geT'nteresseerd zouden zijn, te weten een projectontwik-
kelaar (Burginvest BV) en een architectenbureau (Zanstra, De Clerq Zubli, Van
den Oever & Partners Architecten BV). Op basis van 'no cure, no pay' besloten
ze deel te nemen. Het project kreeg de naam 'Almatrium'. Vervolgens werd in
een bijeenkomst begin 1981 tezamen met vertegenwoordigers van de grootste
leveranciers, en de branche-organisatie VIFKA, de realiseerbaarheid besproken.
Ook IBM werd uitgenodigd en geconfronteerd met de onderzoeksresultaten. De
resultaten van deze bijeenkomst en van een eigen onderzoek van de VIFKA ga-
ven aanleiding met het project door te gaan.
De behoefte aan verdere verbreding van het handelscentrum leidde tot vervolg-
onderzoeken bij brancheverwante bedrijven. Ze gaven ook inzicht in de mogelijk-
heden voor een andere bestemming van het centrum, wanneer de vestiging van
de computerbranche zou mislukken.
Een knelpunt vormde echter nog steeds het ontbreken van een goed inzicht in
de belangstelling bij het vereiste aantal bedrijven (70-80% marktaandeel) en het
ontbreken van een flink aantal 'letters of intent' voor daadwerkelijke vestiging.
In 1985 werden onderzoeken hiernaar verricht.52 Inmiddels had de gemeente
Almere het project van de RIJP overgenomen. Ook moest men met andere partij-
en in zee gaan, omdat Burginvest zich had teruggetrokken en het project in
Nieuwegein probeerde te realiseren. In juni 1985 werd in Almere een symboli-
sche eerste paal geslagen voor het handelscentrum, dat inmiddels omgedoopt
was in 'Alcom House' (zie perspectieftekening).
Wanneer het project tot uitvoering komt zal ca. 30.000 m2 bruto vloeropper-
vlak worden gerealiseerd. Het aantal nieuwe arbeidsplaatsen dat het cen-
trum dan zal opleveren, wordt op 300 tot 500 geraamd.53 Verwacht wordt dat
zich in de onmiddellijke nabijheid meerdere bedrijven zullen vestigen, die van
de uitstraling van het centrum mee willen profiteren of gelieerd zijn aan de ge-
vestigde bedrijven in het centrum. Hierdoor zal het aantal arbeidsplaatsen een
veelvoud kunnen bedragen van de genoemde 300 tot 500. Door de concurrentie
die is ontstaan, met name met Nieuwegein, is realisatie in Almere nog niet ge-
heel definitief.

8.3.2. Het Doe-het-zeIf-centrumproject

Omdat behoefte bestond de nieuwe kern Almere-Buiten een economisch ele-
ment van allure te geven, ontstond vanuit het onderzoek binnen de RIJP (project-
bureau Almere) het idee van een zgn. 'Doe-het-zeIf-centrum'.54 Het zou een ge-
bouwencomplex moeten worden met een breed scala aan bedrijven op het
gebied van doe-het-zelf en vrijetijdsbesteding. Evenals bij het Handelscentrum-
project hoopte men via clustering een hogere aantrekkingskracht te bereiken
dan een gespreide lokalisering van deze bedrijven te zien zou geven. De doel-
groep werd echter voornamelijk gevormd door de detailhandel. Model hiervoor
stonden de Amerikaanse themacentra.
In 1980 verscheen een studie naar de branches die voor dit themacentrum in 373



aanmerking zouden kunnen komen en het benodigde aantal vierkante me-
ters.55 Volgens deze studie zou in het centrum een drietal hoofdfuncties moeten
worden gevestigd: detailhandel, dienstverlening en kantoren/groothandel. In to-
taal zou het centrum 73.000 m2 bruto vloeroppervlak moeten omvatten, waarvan
de helft in de eerste fase (eerste 10 jaar na realisatie). In die fase zou de nadruk
moeten komen te liggen bij de detailhandel (20.000 m2), in de tweede fase bij de
dienstverlening (19.500 m2) en in mindere mate detailhandel (15.000 m9. Een op-
merkelijk aspect voor Flevoland in de studie was het verzorgingsgebied. Tot dan
toe was er bij de ontwikkeling van nieuwe kernen in de polders steeds vanuit ge-
gaan dat het verzorgingsapparaat een fund*had voor het eigen gebied. Daarbij
bestond voortdurend angst voor koopkrachtafvloeiing. 56 Het Doe-het-zeIf-
centrum daarentegen zou koopkracht naar de polders toe moeten trekken. Niet
alleen de Zuidelijke 1Jsselmeerpolders, maar ook de Gooi- en Vechtstreek en in
mindere mate Amsterdam, Utrecht en Eemland werden tot het verzorgingsge-bied gerekend.57 De onderzoeksresultaten wekten de interesse bij meerdere
projectontwikkelaars. Een drietal besloot een eigen haalbaarheidsstudie te ver-
richten. 58

Ook bij dit project werd een doorbraak geforceerd met een actie-onderzoek on-
der potentiale vestigers. Begin 1984 werd een 'mailing' gehouden onder detail-
handelsbedrijven met meer dan tien werknemers in Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht. Hierop kwamen ca. 130 positieve reacties binnen. De ge-
meente Almere, die de uitvoering van het project inmiddels had overgenomen
van de RIJR verzocht eind 1984 aan drie projectontwikkelaars op basis van 'no
cure, no pay' en in onderlinge competitie een plan te maken.59 In februari 1985
werd uit deze drie MBO, een dochter van de NMB, voor realisatie van de eerste
fase (15.000 m2) uitverkoren.

Het plan waarmee met de uitvoering waarschijnlijk medio 1986 zal worden be-
gonnen, omvat een gebouwencomplex van totaal 77500 m2 vloeroppervlak:
40.000 m2 voor de detailhandel inclusief tuincentra, 22.500 m2 voor dienstverle-
nende instellingen, zoals horeca, reisbureaus en banken, en 15.000 m2 voor kan-
toren en groothandel. Gedacht wordt aan verschillende subthema's binnen het
hoofdthema 'doe-het-zelf': doe-het-zeIUwonen, sport/hobby, vakantie/recreatie
en tuin. Elk thema wordt ondergebracht in aan of meer modules (gebouw met
een standaardmaat: zie perspectieftekening). De primaire doelgroep wordt ge-
vormd door bedrijven met volumineuze artikelen, die in stads- en winkelcentra
moeilijk plaatsbaar zijn. Deze bedrijven moeten de voedingsbodem vormen voor
andere, meer kleinschalige detailhandelsactiviteiten.
De opening van het centrum vindt medio 1987 plaats. Aansluitend zal met de
bouw van de volgende drie fasen begonnen kunnen worden. De termijn waarop,
hangt mede af van de belangstelling vanuit het bedrijfsleven.

a3.3. Het Startersproject

Voortbordurend op de 'kiemcel'-gedachte, zoals die oorspronkelijk via onder-
zoek uitgewerkt had moeten worden, werd binnen de RIJP het idee gelanceerd

374 een centrum met gemeenschappelijke diensten en voorzieningen voor startende
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bedrijven te cre&ren. Het idee werd vervolgens voorgelegd aan de NMB. Daar
bleek men ontvankelijk voor het idee. Te meer omdat dit in de lijn lag van andere
activiteiten die men had ontwikkeld op het gebied van de ondersteuning van het
kleinbedrijf. 60

Begin 1980 werd een werkgroep geformeerd bestaande uit medewerkers van
beide organisaties en een dochteronderneming van de NMB, MBO. De werk-
groep kreeg tot taak op korte termijn een uitgewerkt plan op tafel te leggen. Het
plan zou een verzamelgebouw voor een aantal kleine innoverende en startende
bedrijven moeten omvatten, waarbij hulp geboden zou worden op bedrijfsecono-
misch, financieel, commercieel, administratief en technisch gebied. De inbreng
van de verschillende partijen zou moeten bestaan uit assistentie bij de vestiging
van bedrijven en huisvesting van werknemers (RIJP-aandeel), de bouw en finan-
ciering van het gebouw (MBO-aandeel) en financiering, begeleiding, advisering,
dienstverlening enz. aan de gevestigde bedrijven (NMB-aandeel).
Besloten werd dat de NMB en de RIJP onafhankelijk van elkaar een haalbaar-
heidsonderzoek zouden houden. Verder zou een werkbezoek aan drie gereali-
seerde projecten in Groot-BrittanniO gemaakt moeten worden: Killn Farm Busi-
ness Centre en CONE Centre in Milton Keynes en Westminster Industrial Estate
in Woolwich.
De resultaten van beide onderzoeken en het werkbezoek gaven aanleiding om
verder te gaan en een programma van eisen voor een nieuwbouwcentrum in Al-
mere op te stellen.61 Eind 1980 werd het sein tot bouw van het ondernemers-
centrum Markant op groen gezet (zie ook hoofdstuk 7). In 1983 werd besloten
het centrum uit te breiden (zie perspectieftekening). Eind 1985 is deze uitbrei-
ding gerealiseerd. Hierdoor kan de bestaande bezetting van 24 ondernemingen
in Markant worden uitgebreid tot ca. 60. Het aantal arbeidsplaatsen in 1985 (130)
kan hierdoor bij volledige bezetting oplopen tot ca. 400. Eind 1985 hebben door
ruimtetekort de eerste bedrijven Markant verlaten. Alle hebben zich naar een lo-
katie binnen Almere verplaalst.

Reeds tijdens de ontwikkelingsfa$e ontstonden in de werkgroep ideean voor
follow-ups van het Markant-project. Eind 1980 werd in dat kader een studiereis
naar Denemarken (Danish Invention Center in Tastrup) gehouden om de moge-
lijkheden van een uitvinderscentrum c.q. technische ontwikkelingswerkplaats in
Markant na te gaan.62 De realisatie werd voorlopig aangehouden, omdat in Rot-
terdam plannen voor een Nederlands uitvinderscentrum bestonden en realisatie
in deze fase een extra complicatie voor het experiment Markant zou betekenen.
WeI werd contact gezocht met TNO om zittingsdagen in Markant te laten verzor-
gen door een technisch adviseur. Deze adviseur zou moeten werken voor de be-
drijven in Markant en de omgeving. Om de haalbaarheid hiervan na te gaan
werd in 1982 een onderzoek verricht.63 Met de uitbreiding van Markant is ook
het plan voor een technische ontwikkelingswerkplaats uit de ijskast gehaald. Het
huidige plan gaat in de richting van een werkplaats voor flexibele automatise-
ring. In samenwerking met het Hoger Beroeps Onderwijs in Haarlem worden
door de participanten voorbereidingen getroffen. Bedrijven uit Markant of de om-
geving (straal van 30 km) kunnen van de aanwezige CAD/CAM-faciliteiten ge-
bruik maken. Eind 1985 is een onderzoek gestart om de behoefte bij bedrijven

376 uit Almere, het Gooi en Amsterdam te meten.64
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Eind 1981 werd wederom door de werkgroep een studiereis naar Groot-
Brittannie gemaakt. Van de opgedane ideeen werden een tweetal verder uitge-
werkt: een op de praktijk gerichte starterscursus en een ondernemingsplancom-
petitie. Het doel van de starterscursus was aspirant-ondernemers via een cursus
van zes weekenden bij te spijkeren op het gebied van de bedrijfsvoering, te hel-
pen bij het opstelien van een ondernemingsplan, het verkrijgen van kredieten en
het leggen van de noodzakelijke contacten. Tezamen met de NMB en in latere
fase de Stichting RegioBaak, een dochterinstelling van het VNO, werd de cursus
in de loop van 1982 verder uitgewerkt. Op 25-9-1982 vond voor 120 geinteres-
seerden een voorlichtingsdag in Almere plaats. Aan de cursus die daarop volgde
deden 13 personen mee. 65 In de loop der tijd werden in Almere verdere voor-
lichtingsbijeenkomsten en starterscursussen gehouden. Ca. 400 personen be-
zochten een voorlichtingsbijeenkomst (3 in totaal) en 45 deden aan de cursus
mee (eveneens 3 in totaal). Van de eerste twee cursussen waren er in februari
1985 14 gestart, een deel hiervan in Almere waarvan 2 in het ondernemerscen-
trum Mari(ant.66 Ook buiten de polders vond de starterscursus navolging. Hier-
toe ging RegioBaak met het Centraal Instituut Midden- en Kleinbedrijf in zee. Het
belang hiervan werd onderstreept door een subsidie die in 1984 door het Minis-
terie van Economische Zaken werd toegekend aan de cursusdeelnemers. 67
In 1982 werd het startschot gelost voor een ondernemingsplancompetitie. 68 Het
doel hiervan was het stimuleren van nieuwe bedrijven, met name in Flevoland.
De competitie werd tevens ingepast in de jubileumviering '50 jaar Afsluitdijk'.
Oorspronkelijk was het de bedoeling met alle banken tezamen de competitie te
organiseren. Dit bleek geen haalbare kaart. De Rabobank was echter bereid het
project alleen te financieren. Ook werd ondersteuning verkregen van de Stich-
ting Kleinnood. In totaal zijn er 41 plannen ingediend, 23 hiervan zijn beoor-
deeld. In september 1983 vond de prijsuitreiking plaats. Via de

cor,6 etitie zijn10 bedrijven gestart. Per 1-12-1985 bleek de helft hiervan nog over.

8.3.4. Overige projecten in Almere

Om iets te doen tegen de stijgende werkloosheid, met name onder jongeren,
startte de gemeente Almere begin 1984 in navolging van Lelystad met zgn.
'werkervaringsprojecten'. Basis voor deze werkervaringsprojecten vormde een
studie uitgevoerd door de RIJP in de periode 1982-1983 naar de aard van de per-
soneelsbehoefte bij het bedrijfsleven en de principiale bereidheid van onderne-
mers om aan de werkervaringsprojecten mee te werken. 70
In 1983 werd door de Stuurgroep Bevordering Werkgelegenheidit een begin
gemaakt met de werving van plaatsen bij bedrijven die in het eerdergenoemde
onderzoek positief hadden gereageerd. Eind 1983 startte een uitgebreide wer-
vingscampagne onder jeugdige werklozen. Uiteindelijk werden 18 jongeren ge-
plaatst in 15 bedrijven. Zes personen konden te werk worden gesteld bij bedrij-
ven in het ondernemerscentrum Markant. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat
slechts de helft (9 deelnemers) de volle termijn heeft deelgenomen. Vier vonden
daarna werk.72 Voor de tweede ronde gehouden voorjaar 1985 bestond zowel
bij de bedrijven als bij de jeugdige werklozen duidelijk minder belangstelling. Uit-
eindelijk werden 6 personen geplaatst bij 6 bedrijven. Hiervan hebben 4 de volle 381



termijn deelgenomen. Alle deelnemers kregen daarna een baan aangeboden bij

het bedrijf.
Problemen vormden de geringe belangstelling bij jongeren met een voltooide
schoolopleiding, het arbeidsintensieve karakter van de organisatie en begelei-

ding, alsmede de afstemming van de vraag op het aanbod. Bovendien nam de
kritiek van de Rijksoverheid op werkervaring bij commerciele bedrijven toe. Dit
alles heeft tot gevolg gehad dat deze opzet niet zal worden gecontinueerd.73

In 1984 werd op verzoek van de Stuurgroep Bevordering Werkgelegenheid een
onderzoek verricht onder computerhoudende bedrijven.74 Hierdoor wilde men
een indruk krijgen van de eisen die gesteld worden aan personeel dat met com-
puters omgaat. Het uiteindelijke doel was via een nog op te zetten automatise-
ringscursus betere kansen te bieden aan werkzoekenden, met name bij de pro-
bleemgroepen. Vanuit het bedrijfsleven (accountantskantoor Van Dien+Co) werd
daarbij ondersteuning aangeboden. Uit het onderzoek bleek echter dat de be-
drijven vooral behoefte hadden aan personeel met een hogere informatica-
opleiding. Het aantrekken van medewerkers voor routinematige automatise-
ringswerkzaamheden vormde geen knelpunt. Ook elders was de ervaring dat
met name behoefte bestond aan cursussen voor hoger en middelbaar automati-

seringspersoneel. Desondanks besloot de Stuurgroep de belangen van de aan-
bodzijde, d.w.z. de kansarme werklozen, te laten prevaleren boven de behoefte
van de bedrijven aan personeel met een gedegen vooropleiding. Omdat het pro-
ject pas eind 1985 van start is gegaan, zijn nog geen ervaringscijfers bekend.

8.3.5. De proiecten in Lelystad

Hoewel de groeiende werkloosheid en de verminderde bedrijfsimmigratie aan
het eind van de jaren zeventig een beleidsombuiging noodzakelijk maakten,
bleef de gemeente nog enige jaren op het spoor van de traditionele bedrijfswer-

ving zitten. Door een intensievere en gerichtere aanpak hoopte men het tij te
kunnen keren. De resultaten van een actie-onderzoek, dat in dit kader werd ver-
richt, waren echter niet bemoedigend. Van de 2.000 geanquateerde bedrijven
toonden slechts een tiental eventuele belangstelling voor vestiging in Le-
lystad.75 Tot directe vestigingen leidde dit onderzoek in het geheel niet.
Eind 1981 vond de ombuiging plaats. Men ging toen over op een beleid, waarbij

gebruik werd gemaakt van endogene potenties en samenwerking, met andere
partijen bij de beleidsuitvoering. In eerste instantie betrof het projecten om iets
te doen aan de hoge jeugdwerkloosheid.76 In samenwerking met de Bedrijfs-
kring Lelystad en het Gewestelijk Arbeidsbureau werd besloten werkerva-
ringsprojecten bij het bedrijfsleven op te zetten. Voor Nederland ging het hierbij
om een uniek project. In de loop van 1982 meldden zich 142 kandidaten voor 101
werkobjecten. In totaal werden tussen 1-6 en 1-10-1983, 83 jongeren geplaatst.

77

Van 10 deelnemers kon achterhaald worderi dat ze een vaste aanstelling hadden
gekregen. Een groot probleem was de begeleiding. Door gebreken hierin stop-
ten 27 jongeren vroegtijdig met hun project.78 Hoewel het evaluatieverslag uit-
wees dat de deelnemers tevreden waren, bleek bij een nieuwe ronde in 1984 de

382 belangstelling bij de jongeren te zijn gedaald. Onderzoek wees uit dat met name



de geringe financiale beloning een negatieve beeldvorming in de hand werkte.
Toch stonden de jongeren niet geheel afwijzend tegenover een werkerva-
ringsproject. 79 Geconcludeerd  werd meer voorlichting te geven  aan de jonge-
ren en een betere registratie van werkloze jongeren op te zetten. Bovendien zou
het beleid moeten inspelen op de groei en de animo onder jongeren om (samen
met anderen) een eigen bedrijf op te zetten. In 1983 was de gemeente daarmee
echter al begonnen. Er werden toen een confectie- en een reinigingsbedrijfje
(rolemmers) voor werklozen opgezet. Deze bedrijven draaiden aanvankelijk met
succes. Enige jaren later was men echter gedwongen de bedrijfjes te sluiten.
Gebrek aan begeleiding was de oorzaak. In 1985 werd een derde ronde van het
werkervaringsproject opgezet. Om de belangstelling bij de jongeren te vergro-
ten, kon men OOn dag per week vrijwillig geschoold worden. De kosten hiervan
werden betaald door de deelnemende bedrijven. Van de 670 jongeren die wer-
den benaderd, reageerden er 115. Het bedrijfsleven had in totaal 151 ar-
beidsplaatsen beschikbaar gesteld.

Vanaf 1983 ging de gemeente ook meer aandacht schenken aan een endogeen
beleid bij de stimulering van het bedrijfsleven. Daarbij werd aansluiting gezocht
bij de sterke factoren van Lelystad: de aanwezigheid van veel landbouwkundige
onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen, een redefijk bevolkingsdraagvlak,
bestuursfuncties en de grote hoeveelheid vrij beschikbare grond. Gelet op het
ontwikkelingsstadium is het nog te vroeg om een oordeel uit te spreken over dit
beleid.
In OOn der eerste structuurversterkende projecten werd ingespeeld op de moder-
ne landbouw in Flevoland en de aanwezige landbouwinstituten. Met 12 instituten
behoort Lelystad tot de belangrijkste landbouwonderzoeks- en ontwikkelingscen-
tra van Nederland. Basis voor het project vormde een onderzoek van de RIJP
naar het lokatiegedrag van dergelijke instellingen.80 In 1983 werd een vervolg-
onderzoek gehouden naar de mogelijkheden van Lelystad om de landbouwge-
richte bedrijvigheid in die plaats te bevorderen. De opdracht tot dit onderzoek
ging uit van de Stichting Agrotechniek, een stichting bestaande uit vertegen-woordigers van de gemeente, overige overheidsinstellingen, waaronder de RIJR
landbouwinstituten en het plaatselijke bedrijfsleven. De conclusie van dit
onderzoek81 luidde dat Lelystad in staat moest worden geacht specifieke ver-
werkingsbedrijven aan te trekken. Daarnaast zou de ontwikkeling van spin-offs
uit de bestaande onderzoeksinstellingen bevorderd kunnen worden. Verder werd
de ontwikkeling van thema-centra gebaseerd op de landbouw aanbevolen. Ge-
dacht werd daarbij onder andere aan een centraal landelijk centrum voor twee-
dehands landbouwwerktuigen, een bedrijvencentrum voor kleine landbouwge-
richte bedrijven en een World Agribusiness Trade Centre. Om dit alles te kunnen
realiseren werd samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de verschillen-
de landbouwinstituten noodzakelijk geacht.
In een studie uit 1985 werden bovenstaande conclusies verder uitgewerkt.

82

Centraal stond met name de vraag in hoeverre de instituten (kenniscentra) be-
reid waren een bijdrage te leveren aan de stimulering van de economische be-
drijvigheid wanneer daartoe op hen een beroep zou worden gedaan. Deze be-
reidheid bleek duidelijk aanwezig, hoewel ze voornamelijk bestond uit het
beschikbaar stellen van know-how en in mindere mate uit het dienstbaar maken 383



van de aanwezige faciliteiten. Eind 1985 werd door de gemeente Lelystad beslo-
ten om de haalbaarheid van een agro-technologisch bedrijvencentrum na te
gaan. Naast de mogelijkheden van Lelystad voor dergelijke bedrijven (kennis-
overdracht van de onderzoeksinstituten, ligging in belangrijk afzetgebied) wordt
ingespeeld op de schaalverkleiningstendensen binnen en vanuit grote organisa-
ties (zie hoofdstuk 5). In verband met de benodigde menskracht, financiale mid-
delen en know-how werd de RIJP en de provincie Flevoland om ondersteuning
gevraagd.83

Het tweede bedrijvigheidsgerichte project op endogene basis betrof de on-
dersteuning en stimulering van starters. In tegen&telling tot Almere vormde niet
een bedrijvencentrum de spil, maar lokale bedrijfsadvisering. In 1982 werden in
samenwerking met de Kamer van Koophandel enige startersbijeenkomsten ge-
organiseerd. Begin 1983 kwam op initiatief van de gemeente en de Bedrijfskring
Lelystad de 'Managementgroep Lelystad' tot stand. Via deze groep zou zowel
aan startende als aan bestaande ondernemers hulp geboden moeten worden.
Het contactpunt werd ondergebracht bij het Stafbureau Bedrijfsvestigingen van
de gemeente Lelystad. Men werkte niet met betaalde krachten, maar met een
groot aantal plaatselijke ondernemers en bedrijfsmanagers die als mentor wilden
optreden.
In 1984 werd het project aangevuld met bedrijfsfinanciering. In dat jaar deed de
Bedrijfskring Lelystad in samenwerking met de gemeente Lelystad en het Ge-
westelijk Arbeidsbureau een oproep aan het bedrijfsleven om te participeren in
de pas opgerichte particuliere participatiemaatschappij (PPM) Lelystad BV. Het
primaire doel was de bedrijvigheid te ondersteunen door het verschaffen van risi-
codragend vermogen. Tezamen met de begeleiding via de Managementgroep
Lelystad zou dit optimale ondersteuning moeten bieden. Om een optimaal kli-
maat te scheppen voor de ondersteuning zijn de Managementgroep en de PPM
aan elkaar gekoppeld. De Managementgroep beoordeelt de participatie-
aanvragen en verleent al dan niet in combinatie met financiering management-
ondersteuning. De gemeente Lelystad heeft de eerste stap gezet door voor
f. 250.000,- garant te staan, terwijl het Gewestelijk Arbeidsbureau uit de middelen
voor Bijzondere Regionale Projecten f. 100.000,- beschikbaar stelde en de Be-
drijfskring f. 50.000,-. Via de oproep tot participatie aan het bedrijfsleven kwam
tot oktober 1985 ca. f. 125.000,- binnen. Sinds november 1985 richt men zich via
aandelen van f. 50,- ook tot de lokale bevolking. In de periode juni 1984 tot juli
1985 hebben zich 41 bedrijven lot de PPM gewend.84 Daarvan waren er 6 reeds
bestaande bedrijven en 35 aspirant-ondernemers. Hiervan zijn 17 na onderzoek
en advies niet en 10 w61 gestart. Daarmee zijn zo'n 80 nieuwe arbeidsplaatsen
gemoeid.
In 1986 vult de gemeente Lelystad het startersproject aan met een bedrijvencen-
trum. In dit centrum zullen 48 units van ieder 60 m2 worden gerealiseerd. Ook
worden gemeenschappelijke diensten en voorzieningen aangeboden. In tegen-
stelling lot het ondernemerscentrum Markant is daarbij het uitgangspunt dat
deze diensten en voorzieningen verzorgd worden door particuliere bedrijven ge-
vestigd in het centrum. 85

384 De beperkte mogelijkheden en middelen nopen de gemeente op andere terrei-



nen t.b.v. een endogeen beleid tot terughoudendheid. Dit geldt onder andere het
benutten van de recreatieve en toeristische potenties via grootschalige projec-
ten. Haar bemoeienis beperkt zich daarbij tot nu toe tot het initi6ren van voorstel-
len, zoals voor nieuwe attractiepunten naast de reeds bestaande aan de
kuststrook 86 , of het verlenen van enige medewerking aan particulieren die met
initiatieven rondlopen.

8.3.6. Projecten in Dronten en Zeewolde

In Dronten zijn de laatste jaren ook verschillende projecten ter hand genomen
die gebaseerd zijn op lokale potenties. Door tekort aan menskracht en middelen
wordt de ontwikkeling ervan nog sterker dan in Lelystad overgelaten aan het par-
ticuliere initiatief. De gemeentelijke bemoeienis beperkt zich voornamelijk tot het
aangeven van mogelijkheden en het interesseren van derden. Dit geldt onder
meer de (woon-)werkgemeenschap 'Middenland'. De realisatie was het resultaat
van gesprekken tussen het gemeentebestuur van Dronten en de Stichting
MeMO. Het initiatief ging uit van het gemeentebestuur. Zij had vernomen dat
deze Stichting op zoek was naar een lokatie voor een te ontwikkelen centrum
voor mens- en milieuvriendelijk wonen en werken. In afwachting van definitieve
huisvesting in een nieuwbouwwijk in Dronten-Zuid bood de gemeente een voor-
malig personeelsverblijf van de RIJP te Biddinghuizen aan als tijdelijke huis-
vesting voor de (woon-)werkgemeenschap 'Middenland'. Voor de exploitatie
werd een stichting in het leven geroepen: MW 2. Problemen die zich in de afge-
lopen jaren hebben voorgedaan, zoals hoge verbouwingslasten, zullen er waar-
schijnlijk toe leiden dat het project niet meer wordt verplaatst. Per begin novem-
ber 1985 waren er 12 bedrijfjes gevestigd met totaal 13 arbeidsplaatsen.
Van beperkte overheidsbemoeienis is ook sprake bij de ontwikkeling van een
jachthaven in de onmiddellijke nabijheid van het recreatiepark 'De Flevohof' en
de aanleg van stranden, kleine eilandjes en een jachthaven in het Ketelmeer. De
gemeente heeft weliswaar voor deze twee projecten plannen ontwikkeld, maar
de uitvoering laat ze in het geheel aan particulieren over. In de ontwikkeling van
een bedrilvencentrum dat in 1985 in Dronten werd gerealiseerd, heeft de plaat-
selijke overheid zelfs nauwelijks de hand gehad. Ook de uitbreiding van dit uit
10 units bestaande centrum in 1986 zal geheel door een particulier ter hand wor-
den genomen.
Qua karakter vertonen de projecten van Zeewolde sterke gelijkenis met die van
Dronten. Ook daar gerichtheid op recreatieve potenties en ontwikkeling van een
verzamelgebouw voor (startende) bedrijven. Verschillend is echter de aanpak.
Dit is voornamelijk het gevolg van de gemaakte afspraken tussen Zeewolde en
de RIJP bij de gemeentewording. Hierdoor kan de gemeente bij de ontwikkeling
beschikken over alle diensten van dit overheidsapparaat. Dit resulteert in een in-
tegrale aanpak van projecten, zoals die eerder door de RIJP in Almere is ge-
volgd. Onderzoek, beleid en uitvoering werken intensief samen bij het selecteren
van de doelgroepen en wervingsgebieden, het bepalen van mogelijke acties en
het toetsen van de plannen op hun haalbaarheid. Door de aard van de projecten
tot nu toe was samenwerking met derden overbodig. Gelet op eerdere ervarin-
gen van de RIJP en de continuering van haar betrokkenheid bij Zeewolde moet 385



de inschakeling van participanten bij toekomstige, grotere projecten niet uitge-
sloten worden geacht.

8.3.Z Enige conclusies

Kenmerkend voor Flevoland is de nauwe relatie tussen het economisch en ruim-
telijk beleid. Dit is niet zo verwonderlijk gelet op het ontwikkelingsstadium waarin
het gebied zich bevond en zich ten dele nog steeds bevindt. Tijdens de eerste
inrichtingsfase heeft optimale benutting van de specifieke mogelijkheden en sa-
menwerking met andere partijen, waaronder het bedrijfsleven, steeds centraal
gestaan.
De laatste jaren wordt bovengenoemde aanpak ook gehanteerd bij het verster-
ken en verbeteren van de gegroeide economische structuren in Flevoland. De
lokale initiatieven die uit dit beleid zijn ontsproten, vertonen de kenmerken, zoals
in de voorafgaande hoofdstukken geconstateerd:
1. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het ge-

bied. Voor een deel zijn de mogelijkheden in de verschillende gebiedsdelen
identiek, zoals de aanwezigheid van bewoners met behoefte aan werk en be-
paalde voorzieningen, ondernemende personen met belangstelling voor het
starten, uitbreiden of versterken van een bedrijf. Hierdoor ligt ook een deel
van de projecten op hetzelfde vlak, zoals bedrijvencentra, starterscursussen,
werkervaringsprojecten en toeristisch-recreatieve attractiepunten. Voor een
deel verschillen de mogelijkheden tussen de poldergemeenten echter. Dit
heeft mede tot gevolg gehad dat specifieke projecten werden en worden
geantameerd. Zo buit Almere bij projecten als het Doe-het-zeIf-centrum en
het Alcom-House zijn ligging ten opzichte van de Randstad uit en speelt Le-
lystad met het Agro Business Project in op zijn centrale ligging in het grootste
en modernste aaneengesloten landbouwgebied van Nederland, alsmede de
aanwezigheid van meerdere landbouwinstituten.

2.  Bij de meeste initiatieven is sprake van samenwerking tussen overheid en be-
drijfsleven. Evenals in Twente (zie hoofdstuk 6) heeft de samenwerking in een
aantal gevallen geresulteerd in vervolgprojecten. Het meest sprekende voor-
beeld is Markant. Uit dit project is een starterscursus, een prototype-
workshop en een starterscompetitie voortgekomen.

Uit de beschrijving van de situatie in Flevoland met betrekking tot lokale initiatie-
ven worden echter ook de randvoorwaarden duidelijk. Hiertoe behoort in de eer-
ste plaats een cliantgerichte benadering. Met name bij de werkervaringsprojec-
ten ontbrak het daar wei eens aan. De geringe mogelijkheden om zich te
ontploolen, de lage status in de directe omgeving en de geringe verdiensten leid-
den tot een steeds lagere interesse bij de jongeren. Mede gelet op de bezwaren
van derden, zoals concurrentievervalsing, heeft men in Almere na de tweede
werkervaringsronde vooralsnog besloten te stoppen. Hoewel Almere met de
nieuwe computeropleidingscursus geheel binnen de belangstellingssfeer van
vele jongeren opereert, moet ook daar succes op de langere termijn betwijfeld
worden, omdat de eerste cursus niet aansluit op de behoefte van het bedrijfsle-
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lystad na de tweede werkervaringsronde het beleid gewijzigd. Door de deelne-
mers ook een scholingscursus te bieden, hoopte men de belangstelling opnieuw
op te wekken. Toch zijn ook in Lelystad door de teruglopende interesse onder
jongeren stemmen opgegaan een streep te zetten onder het project.
In de tweede plaats zijn er de externe factoren. Een deel van de lokale initiatie-
ven is voor wat betreft de realisatie afhankelijk van financiale steun of participatie
van elders gevestigde partijen. Wanneer deze ondersteuning wordt onthouden
kan een initiatief geen doorgang vinden. Dit overkwam onder andere een geza-
menlijk project van RIJP en Instrumentum TNO, waarbij een aantal door TNO
ontwikkelde produkten met reale marktmogelijkheden in een speciaal daartoe
ontwikkeld bedrijvencentrum in Almere door werkloze jongeren zou worden ge-
produceerd. Aan de hand van de produktie zouden de jongeren een gedegen
opleiding kunnen krijgen.87 Hoewel de haalbaarheid in de exploitatiefase nim-
mer is betwijfeld, kon de Rijksoverheid het benodigde startkapitaal niet beschik-
baar stellen, omdat het bestaande beleidsinstrumentarium in die tijd (1982) niet
in dergelijke projecten voorzag. Tot de externe beTnvloedingsfactoren behoort ze-
ker de concurrentie met andere gemeenten. Met name Almere heeft dit onder-
vonden bij de ontwikkeling van projecten met een bovenregionale functie. Dit
geldt voor het Doe-het-zelf-centrum, dat door de 'agressieve' werving van bedrij-
ven op het gebied van vrijetijdsbesteding en wonen door Amsterdam (industrie-
terrein Zuidoost) en Diemen steeds meer wordt teruggedrongen naar een project
van lokaal c.q. regionaal belang, maar ook voor het Handelscentrum voor de au-
tomatisering. Na het bekend worden van het project zijn ook op andere plaatsen
in ons land plannen in deze richting gelanceerd. Uit de ontwikkelingen rond deze
twee projecten blijkt dat een snelle follow-up na het lanceren van het plan nood-
zakelijk is wil het optimaal worden geaffectueerd.
Ten slotte blijkt uit de beschrijving het grote belang van het organiserend vermo-
gen in een regio. De projecten in Almere en Zeewolde werden voor een belang-
rijk deel (mede) gedragen door de RIJR Bij de ontwikkeling ervan kon een be-
roep worden gedaan op de aanzienlijke hoeveelheid menskracht, middelen,
kennis, creativiteit en externe relaties van dit overheidsapparaat. Bovendien
strekte tot voordeel dat de RIJP sterk uitvoeringsgericht was, zodat bureaucrati-
sche barriares en bestuurlijke weerstanden nauwelijks een rol speelden. Een be-
langrijke sleutel tot het succes bleek de gevoerde werkwijze. De ontwikkeling en
uitvoering van projecten werd door kleine afzonderlijke werkgroepen bestaande
uit onderzoekers, beleids- en uitvoeringsmedewerkers ter hand genomen. Deze
integrale en doelgerichte aanpak wekle vertrouwen bij derden, zodat men veelal
in staat was geschikte medeparticipanten te vinden. 88

Impliciet maakt de laatste conclusie ook de schaduwzijden van een endogeen
economisch beleid zichtbaar. De beschikbaarheid van een krachtig lokaal c.q.
regionaal organiserend vermogen is noodzakelijk. Hoewel het bij de verschillen-
de partijen in het poldergebied niet ontbrak aan ideeOn, de wil tot het leveren van
een bijdrage aan de economische ontwikkeling of aan bereidheid lot samenwer-
king, was de totaal beschikbare capaciteit nog te beperkt. Het ontbreken van vol-
doende know-how en ondersteuning moet dan ook als OOn der belangrijkste oor-
zaken gezien warden voor het relatief lage tempo waarin lokale initiatieven tot
stand kwamen in Lelystad en Dronten, beide gemeenten waarin de RIJP in de
jaren tachtig niet meer actief was. 387



Versterking van het lokale en regionale vermogen blijft in Flevoland vooralsnog
van cruciale betekenis. Met name nu de taken van de RIJP met betrekking tot
de inrichting van de bestaande 1Jsselmeerpolders vrijwel zijn beaindigd. Nieuwe
stimulerings- en ondersteuningsstructuren moeten worden ontwikkeld, die de
ideean gebaseerd op de lokale potenties systematisch en zonder al te veel poli-
tieke barridres kunnen aanpakken en uitwerken. Bereidheid tot samenwerking
tussen de onderscheiden gemeenten, met name tussen Almere en Lelystad, om
een voldoende draagvlak te krijgen is daarbij een eerste vereiste.
In de laatste paragraaf wordt nagegaan in hoeverre daartoe in Flevoland de wil
en de mogelijkheden aanwezig zijn en hoe dan en ander vorm dient te krijgen.

8.4. Aanbevelingen voor een endogeen sociaal-economisch
ontwikkelingsplan voor Flevoland

8.4.1. Inleiding

De noodzaak van een gericht stimuleringsbeleid is in Flevoland duidelijk aanwe-
zig, vooral in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Hoewel de werkgelegenheid daar
de laatste jaren flink is gestegen, loopt deze nog steeds achter bij de groei van
de beroepsbevolking.89 Dit heeft onder andere geleid tot een hoge werkloos-
heid, met name onder vrouwen", en een sterk negatieve pendelbalans. Tegen-
over een inkomende pendel van 36,1% van het totale aantal arbeidsplaatsen in
Flevoland stond een uitgaande pendel van 51,5% van de beroepsbevolking in
1982.91 Uit het pendelonderzoek van 1985 blijkt dat de pendel absoluut is toe-
genomen.92 Ten slotte zal men rekening moeten houden met de effecten van
het gevoerde overloopbeleid. De toename van de bevolking van 160.000 eind
1983 naar 300.000 aan het eind van deze eeuw zal leiden tot een sterke groei
van de beroepsbevolking. Gelet op het feit dat zich vooral jongere bevolkings-
groepen vestigen, zal het aantal potentieel actieven sterker toenemen dan el-
ders. Een intergemeentelijk beleidsplan voor het provinciale gebied verwacht
een toename van 10,7% tegen 5.9% in Nederland.93 Verder zal rekening gehou-
den moeten worden met een toenemende druk van het aantal vrouwen op de ar-
beidsmarkt. In 1980 bedroeg het deelnemingspercentage onder vrouwen in de
Zuidelijke 1Jsselmeerpolders 16% tegen 29% in Nederland.94
De noodzaak van een gericht stimuleringsbeleid wordt des te sterker nu de ge-
meentelijke overheden in hun gezamenlijk beleidsplan als hoofddoelstelling heb-
ben gesteld, dat: 'Gestreefd dient te worden naar volledige en volwaardige werk-
gelegenheid, bij gelijktijdig nastreven van een zo veelzijdig mogelijke
samenstelling daarvan. ,95

8.4.2. De sociaal-economische ontwikkelingsstrategie in Flevoland volgens
recente beleidsnota's

Begin 1985 verscheen het intergemeentelijke Beleidsplan sociaal-economische
388 ontwikkeling twaalfde provincie. Het rapport omvatte in de eerste plaats de perio-



dieke rapportage ten behoeve van de landelijke Nota regionaal sociaal-
economisch be/eid 1986-1990. Daarnaast trachtte men in het rapport ook een
aanzet te geven voor een beleidsplan ten behoeve van de nog in te stellen nieu-
we provincie Flevoland. Expliciet wordt daarbij gekozen voor een endogeen eco-
nomisch beleid: 'De voorhanden zijnde ontwikkelingsmogelijkheden en het gun-
stige produktiemilieu dienen daartoe ten volle benut, respectievelijk in stand
gehouden en, waar mogelijk versterkt te worden. ,96

Uit de verdere uitwerking blijkt dat de nadruk in het rapport ligt op de periodieke
rapportage. Ruime aandacht wordt geschonken aan de projecten en wensen van
de afzonderlijke gemeenten, met name ten aanzien van die zaken waarvoor on-
dersteuning van buitenaf (lees Rijksoverheid) noodzakelijk is. Een onderlinge
weging van projecten en behoeften vindt niet plaats. Hierdoor krijgt het rapport
meer het karakter van gemeentelijke 'verlanglijstjes', zonder prioriteitsstelling en
kosten-batenanalyses. In het rapport komen geen gezamenlijk te voeren activei-
ten of op te zetten projecten aan de orde. Ook wordt geen aandacht besteed aan
de vraag welke structuren op lokaal en provinciaal niveau de beste voorwaarden
bieden voor realisatie van het te voeren beleid.

Begin 1985 is door de Studiekring Flevoland van het Nederlands Christelijk
Werkgeversverbond Midden-Nederland (NC\/\/) een zgn. speerpuntennota op-
gesteld om de ondernemersvisie te geven over het te voeren beleid in de nieuwe
provincie Flevoland. De nota wordt gekarakteriseerd door een pragmatische
aanpak. 97 Bovendien vertoont de nota niet de zwakten van het intergemeentelij-
ke beleidsplan. Zo worden er duidelijke prioriteiten gesteld: 'Het aantal doelen
en middelen is bewust beperkt tot juist die punten waarvan wij vinden, dat die
zeer sterk aansluiten bij de potenties van het gebied Flevoland. Hiermee wil niet
gezegd zijn, dat andere doelen en middelen uitgesloten worden.'98 Op basis
van een sterkte-zwakte-analyse worden per activiteitencluster en per gemeente
de speerpunten verder uitgewerkt. Als 'sectorale' speerpunten worden ge-
noemd: de infrastructuur, waar onder de Markerwaard, de agro-techniek, de vis-
serij en het toerisme.
In de nota wordt veel aandacht besteed aan de te volgen ontwikkelingsstrategie
en de organisatiestructuur die daarbij moet worden gekozen. Men beperkt zich
daarbij echter tot het provinciale niveau en brengt geen relatie aan met het ge-
meentelijke beleid. Dit moet toch wei als een hiaat gezien worden gelet op het
feit dat de uitvoering van het endogene ontwikkelingsbeleid met name op het la-
gere niveau dient te geschieden.

8.4.3. Organisatorische aspecten van het endogene ontwikkelingsbeleid

Het tot stand brengen van een gezonde economische ontwikkeling is tijdens de
beginfase van iedere nieuwe polder en woonkern een zaak van de RIJP ge-
weest. Na die opbouwfase nam de gemeentelijke overheid die taak over. De laat-
ste jaren zijn de overheden in Flevoland in toenemende mate overgegaan op het
voeren van een endogeen economisch beleid. Daarbij wordt ook in hoge mate
samenwerking gezocht met andere partijen, waaronder het plaatselijke be-
drijfsleven. Naast successen zijn echter ook de schaduwzijden zichtbaar gewor- 389



den. Daartoe behoort in de eerste plaats het gebrek aan samenwerking tussen
de verschillende gemeenten. Hoewel het gemeentelijk niveau een ideale basis
biedt voor de realisatie van een endogeen beleid, betekent 6an en ander niet dat
het heil per definitie steeds gezocht moet worden in taI van mini-structuren. Om
het draagvlak te vergroten of verspilling van krachten te voorkomen, is het soms
gewenst bepaalde activiteiten of projecten te beperken tot het provinciale niveau.
Een voorbeeld hiervan vormt de bedrijfsfinanciering. Lelystad beschikt reeds
enige tijd over een eigen particuliere participatiemaatschappij. Almere doet po-
gingen er voor de eigen gemeente ook Oan van de grond te tillen, terwijl de pro-
vincie ook reeds belangstelling heeft getoond. In het belang van het gehele ge-
bied zou het aanbeveling verdienen deze activiteiten te bundelen.

In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt getracht aanbevelingen te geven voor
een gedifferentieerde organisatiestructuur die optimale effectiviteit en efficiency
van de inspanningen mogelijk maakt.

8.4.3.1. De organisatiestructuur op lokaal niveau

In de voorafgaande paragrafen zijn meerdere projecten beschreven die via sa-
menwerking tussen overheid en andere partijen tot stand kwamen of nog moe-
ten komen. Veelal geschiedt deze samenwerking nog op ad hoc basis. Welis-
waar is hierdoor veel bereikt, maar voor de lange termijn dient toch een bepaald
beleid en een organisatiestructuur ontwikkeld te worden.
Basis voor het beleid moet een beschrijving ten aanzien van de sterke en zwak-
ke punten zijn.99 Tot de deelfacetten behoren: de sociale structuur (samenstel-
ling van bevolking, woningmarktsituatie, gezondheidszorg, educatieve, culturele,
recreatieve voorzieningen, enz.), de economische structuur (de aanwezige be-
drijfssectoren, de produktiestructuur, de beroepsbevolking, arbeidsplaatsen,
pendel, werkloosheid, inkomen, bedrijfsomzet, bedrijfswinst, enz.), de organisa-
torische structuur (hoeveelheid, aard en financiale positie van de werkzame or-
ganisaties; bereidheid tot regionale/lokale samenwerking en ondersteuning), de
fysieke structuur (ligging, omvang, prijs en kwaliteit van de nog beschikbare
agrarische, stedelijke en industriale gronden; kwaliteit, aard en capaciteit van de
infrastructuur).
Vervolgens moeten de mogelijkheden worden verkend, die het ontstaan van
nieuwe en versterking c.q. uitbreiding van bestaande activiteiten in de gemeente
kunnen bevorderen. Dit vereist in de eerste plaats dat de doelgroepen worden
geselecteerd en van ieder de knelpunten en behoeften worden vastgesteld. Hier-
toe kunnen de wensen en ideean, zoals deze leven onder de plaatselijke bevol-
king, bedrijven en instellingen, worden ge'inventariseerd. Er kan een analyse
worden gemaakt van technologische, bedrijfsorganisatorische en regionaal-
economische processen en er kunnen behoeften zoals verwoord in gemeentelij-
ke, provinciale en nationale beleidsnota's worden bestudeerd.
Vervolgens dient op basis van de plaatselijke mogelijkheden te worden bepaald
welke acties noodzakelijk zijn om de doelgroepen te kunnen ondersteunen bij
het elimineren van knelpunten of het bieden van een aantrekkelijk perspectief.
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op provinciaal niveau ondernomen kunnen worden. Ook moet een trajectmatige
aanpak gevolgd worden. Dat wil zeggen dat vastgesteld moet worden of een ac-
tie het gewenste effect kan bereiken of dat meerdere opeenvolgende acties (een
traject) daartoe noodzakelijk zijn. Daarbij is het niet verplicht, dat alle acties op
het gemeentelijk niveau plaatsvinden. Zo kan de begeleiding van starters het
beste op lokaal niveau geschieden, maar de financiering of de exportbevorde-
ring op provinciaal niveau.
Bij de ontwikkeling van een organisatiestructuur dient de flexibiliteit nauwlettend
in het oog te worden gehouden. Een lokaal ondernemingsinstituut naar Brits
voorbeeld, de zgn. local enterprise agency, biedt daartoe goede mogelijkheden.
Dit instituut zou bemand moeten worden door een kleine vaste staf van mede-
werkers, ten dele afkomstig uit het bedrijfsleven en geheel of gedeeltelijk verkre-
gen op uitleenbasis (secondee-systeem) van grote ondernemingen of instellin-
gen. Het instituut zou zich bezig moeten houden met het initiaren en begeleiden
van projecten gericht op bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Het opzetten van een lokaal ondernemingsinstituut is echter niet voldoende. Be-
drijven en instellingen werkzaam in of voor het gebied moeten zich bereid tonen
op ad hoc-basis bijstand te verlenen wanneer een beroep op hen wordt gedaan.
In diverse rapporten wordt erop gewezen dat de basis hiertoe in de polders aan-
wezig is. Zowel de Speerpuntennota van het NCW100 als de intergemeentelijke
beleidsnota101 wijzen op de reeds bestaande samenwerking tussen overheid en
bedrijfsleven op velerlei gebied. Volgens de Speerpuntennota komt dit voort uit
een 'pioniersmentaliteit' in de polders. Onderzoeken gehouden in Almere en Le-
lystad wijzen uit dat ondersteuning ten behoeve van een lokaal ondernemings-
instituut of concrete projecten aanwezig is. Uit een onderzoek ten behoeve van
een ondernemingsinstituut in Almere, gehouden in 1984 onder 21 instanties die
zich bezig (zouden kunnen) houden met ondersteuning aan bedrijven of werklo-
zen, blijkt dat het merendeel (18) in principe bereid is kennis, menskracht of fi-
nanci le middelen ter beschikking te stellen. Een aantal van hen wil zelfs mee-
werken aan de oprichting van een dergelijk instituut en stafmedewerkers
leveren.102 In een vervolgstudie onder stuwende bedrijven in Almere wordt deze
ondersteuningsbereidheid bevestigd. Van de geOnqu6teerde 92 bedrijven103

staat meer dan 65% (62 bedrijven) positief tegenover het idee van een lokaal
ondernemingsinstituut. Bijna 70% (53 bedrijven) is bereid actief mee te werken
aan de realisatie. Bovendien is een groot aantal bedrijven bereid de activiteiten
van een lokaal ondernemingsinstituut te ondersteunen: 76% wil (onder voor-
waarden) aandelen nemen in een op te richten particuliere participatiemaat-
schappij, 85% wil adviezen geven wanneer op hen een beroep wordt gedaan,
60% wil werklozen aan een (tijdelijke) baan helpen en meer dan 70% zegt op
andere wijze een helpende hand te kunnen bieden (huisvesting verschaffen, ap-
paratuur beschikbaar stellen, ideean leveren die kunnen leiden tot de oprichting
van een nieuw bedrijf, enz.). Ook blijkt uit dit onderzoek dat veel ondernemers
weI een beroep zouden doen op het instituut wanneer het eenmaal gerealiseerd
is. Wellicht zou de full-time secretaris van de Bedrijfskring Almere een centrale
rol kunnen vervullen in een op te richten ondernemingsinstituut.
In Lelystad is met de oprichting van de Managementgroep Lelystad de eerste
stap naar een volwaardig lokaal ondernemingsinstituut reeds gezet. Men be-
schikt echter nog niet over een vaste onafhankelijke staf en de werkzaamheden 391



beperken zich nog tot het adviseren van starters en het beoordelen van aanvra-
gen voor financiering via de participatiemaatschappij Lelystad. Uit het grote aan-
taI ondernemers dat als mentor wil fungeren voor starters en de hoge bijdrage
die het bedrijfsleven heeft geleverd aan de participatiemaatschappij (f 125.000,-)
blijkt weI de sterke betrokkenheid van ondernemers met het gebied en de grote
ondersteuningsbereidheid.

8.4.3.2. De organisatiestructuur op provinciaal niveau

Een discussie die steeds weer oplaait, betreft de vraag of het al dan niet aanbe-
veling verdient de economische stimulering van een gebied over te laten aan
een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Deze discussie vindt zijn oor-
sprong in het besef dat bepaalde activiteiten beter op regionaal dan op lokaal
niveau aangepakt kunnen worden. Men denke aan de acquisitie van bedrijven,
het adviseren, begeleiden en financieren van hoogwaardige ondernemingen, de
exportpromotie, het opzetten van grote projecten ter bevordering van de werkge-
legenheid of bedrijvigheid, en het verzorgen van de voorlichting op beurzen en
manifestaties.
Er bestaat echter kritiek ten aanzien van het functioneren van de bestaande
ROM's. Voor de Tweede Kamer was dit eind 1983 zelfs aanleiding om een onder-
zoek te houden naar het imago. Het onderzoek werd gehouden onder direct104

en minder direct betrokkenen. Hoewel de doelstelling van een ROM in het alge-
meen positief beoordeeld wordt, is er veel scepsis over de wijze waarop de
ROM's hun taak uitvoeren. De besluitvorming ten behoeve van de dagelijkse
werkzaamheden zou te traag zijn, de taakvervulling te ambtelijk en bureaucra-
tisch, de kennis op bepaalde gebieden zou ontbreken, met name bij de advise-
ring, begeleiding en innovatiebevordering van bedrijven, de meeste ROM's zou-
den niet goed ingebed zijn in de omgeving waarin ze (dienen te) functioneren
en het bedrijfsleven zou niet goed weten op welke doelgroepen de ROM's zich
richten en wat hiervan kan worden verwacht. De Noordelijke Ontwikkelingsmaat-
schappij draagt bovendien het imago bedoeld te zijn om verbetering le brengen
in de slechte regionaal-economische situatie van het noorden. Veel van de kri-
tiek blijkt samen te hangen met de sterke bemoeienis van de centrale overheid
met het functioneren, de ambtelijke status en de geringe taakafbakening. In het
onderzoeksrapport wordt derhalve geadviseerd de ROM's nauwer te laten sa-
menwerken met de particuliere sector, opdat flexibeler kan worden ingespeeld
op de specifieke behoeften van het regionale bedrijfsleven. In 1981 verrichtte de
Economisch-Technologische Dienst (ETD) voor Noord-Holland een onderzoek
naar de aard, werkwijze en kosten van de ROM's. Nagegaan werd of een105

ROM een aantrekkelijk alternatief voor Noord-Holland zou kunnen zijn. De con-
clusie was echter negatief. De apparaatskosten bleken aanzienlijk. Het zou veel
inspanning kosten om een Rijksbildrage le ontvangen. De bemoeienis van het
Rijk zou toenemen, hetgeen ten koste zou gaan van het functioneren. Bovendien
zou bundeling van taken in een ROM kunnen stuiten op weerstanden bij be-
staande (semi-)overheidsinstanties die zich met de bedrijvigheid bezighouden.
Men verbond hieraan voor zichzelf de conclusie, dat: 'Een ROM naast alle pro-
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ten werd daarom maar, per specifiek geval oplossingen te zoeken die aansluiten
bij de bestaande structuren.

De eerste ideean over een regionaal-economische ontwikkelingsstructuur voor
een provincie Flevoland ontstonden begin 1982 binnen de RIJR Aan de hand
van ervaringen elders werd een concreet plan uitgewerkt. 107 Een traditionele
ROM werd min of meer om dezelfde motieven als vermeld in het ETD-Noord-
Holland-onderzoek afgewezen. De kosten zijn te hoog. Als regio krijgt men hier-
door al snel het etiket 'probleemgebied' opgeplakt. De hierarchische binding
met 'Den Haag' beperkt de bewegingsvrijheid. De bureaucratische structuur
werkt niet stimulerend op de taakvervulling, terwijl de noodzakelijke bindingen
met het bedrijfsleven ontbreken. In gebieden met een ROM ontstaan vaak over-
lappingen met andere ondersteunings- en stimuleringsinstellingen.
De kern van het voorstel houdt in dat Flevoland de beschikking krijgt over een
regionaal ondernemingsinstituut dat zich vooral toelegt op het stimuleren en on-
dersteunen van starters en kansrijke bedrijven. Dit instituut zou financieel, mate-
rieel en organisatorisch gedragen moeten worden door alle poldergemeenten,
tezamen met het gevestigde bedrijfsleven. De activiteiten zouden moeten be-
staan uit het verzamelen van statistische gegevens, verrichten van onderzoek,
het geven van voorlichting, advies, begeleiding en leningen aan ondernemin-
gen. Dat laatste zou moeten geschieden door een op te richten particuliere parti-
cipatiemaatschappij. Zowel het bestuur als de medewerkers zouden afkomstig
moeten zijn uit de sfeer van de overheid en het bedrijfsleven. Gesuggereerd
wordt in de studie een deel van de medewerkers aan te trekken via het Britse
secondee-systeem. Ondanks de duidelijke keuze voor een samenwerkingsmo-
del moet de haalbaarheid van dit voorstel in de huidige omstandigheden gering
worden geacht. Het gaat er vanuit dat zoveel mogelijk taken worden gecentrali-
seerd. Dit zou zeker stuiten op weerstanden bij de gemeenten, omdat de belan-
gen te sterk divergeren, an op financiale barriares, omdat het draagvlak van Fle-
voland in vergelijking tot andere provincies beperkt is.

In de Speerpuntennota van het NCW wordt de oprichting van een ROM even-
eens afgewezen. Gepleit wordt voor een krachtig provinciaal Bureau Economi-
sche Zaken, dat zich, als nouveauta voor een provincie, actief zou moeten bezig-
houden met de werving van bedrijven en de oprichting van een Instituut
Ondernemend Flevoland. Dit instituut zou een aantal activiteiten moeten bunde-
len, zoals advisering, financiering en promotie van bedrijven. Het zou gekoppeld
moeten zijn aan de Kamer van Koophandel en voor de uitoefening van taken ge-
bruik moeten maken van externe deskundigen: '...aangezien het niet mogelijk
zal zijn allerlei deskundigen in dienst te nemen, hetgeen voornamelijk te maken
heeft  met het kostenaspect, gekoppeld  aan het draagvlak.' 108 Hoewel  deze
structuur in de nota niet verder wordt uitgewerkt, lijkt ze sterk op de structuur,
zoals die geleidelijk in Twente is gegroeid. Onder de paraplu van de Stichting Sti-
mulering Bedrijven, een rechtspersoon opgericht door de Kamer van Koophan-
del voor Twente en Salland, functioneert daar Empronet Export BV (exportbevor-
dering). Het is de bedoeling, dat hiervan ook deel gaan uitmaken de Twentse
Ideeanbank voor meer werkgelegenheid (begeleiding en advisering van hoog-
waardige (startende) bedrijven en uiteenlopende stimuleringsprojecten), de par- 393



ticuliere participatiemaatschappij 'Ondernemend Twente', een managementcur-
susproject en in de toekomst wellicht de Stichting Nieuwe Banen Twente
(begeleiding en advisering van traditionele bedrijfsactiviteiten) en mensen die
starten vanuit een uilkeringssituatie. Alle organisaties hebben hun eigen netwer-
ken en zullen ook onder de Stichting Stimulering Bedrijven hun zelfstandigheid
kunnen blijven behouden. In hoofdstuk 7 is deze structuur reeds uitgebreid aan
de orde gekomen.

Gelet op de negatieve aspecten die eraan kleven, is een ROM in Flevoland niet
wenselijk. Bovendien moet financiale ondersteuning door de Rijksoverheid voor
een dergelijke structuur betwijfeld worden, omdat de polders niet behoren tot de
grootste probleemgebieden van ons land.
Het Twente-model leent zich in principe wei voor Flevoland, omdat de gemeente-
lijke autonomie ten aanzien van het te voeren beleid centraal staat en de over-
koepelende (provinciale) structuren van onder af worden geinitieerd en gedra-
gen. Tot die overkoepelende structuren die door de gemeenten en het
gevestigde bedrijfsleven ontwikkeld zouden kunnen worden, behoort het eerder
genoemde Instituut Ondernemend Flevoland. Het zou zich bezig moeten hou-
den met die onderdelen van bedrijfsondersteuning en lokale ontwikkeling, waar-
voor het draagvlak op plaatselijk niveau le klein is of een centrale aanpak meer
en betere resultaten oplevert. Hiertoe behoren onder andere een particuliere
participatiemaatschappij, mits de andere initiatieven op dit gebied hierin op-
gaan, een exportpromotiebureau en een innovatiegroep die zich bezighoudt met
intensieve begeleiding en ondersteuning van hoogwaardige bedrijven. Ook zou
men zich bezig kunnen houden met het inrichten van voorlichtingsstands op
beurzen, bedrijfsacquisitie in het buitenland en het houden van ondernemers-
cursussen. Voor de kleinere poldergemeenten, waarvoor het draagvlak van een
local enterprise agency ontbreekt, zou het Instituut aanvullende taken kunnen
verrichten. Om de haalbaarheid en effectiviteit te vergroten zou het Instituut On-
dernemend Flevoland evenals de Twentse Stichting Stimulering Bedrijven zich
moeten bedienen van een werkmaatschappij per activiteitenonderdeel.
De afdeling Economische Zaken van de provincie zou zich in deze structuur be-
zig moeten houden met de gebruikelijke taken, zoals subsidieverlening. Boven-
dien zou ze ten behoeve van de gemeenten, de opgerichte local enterprise
agencies en het Instituut Ondernemend Flevoland kunnen werken aan het syste-
matisch onderzoeken en verkennen van mogelijkheden die kunnen leiden tot
versterking van de economische structuur. Terreinverkenning en beleid, in han-
den van gemeenten en provincie; uitvoering, in handen van local enterprise
agencies en het Instituut Ondernemend Flevoland, sluiten hiermee naadloos op
elkaar aan en kunnen optimaal tot hun recht komen.

Toch dient het Twente model aangepast te worden aan de bijzondere omstandig-
heden in Flevoland. De ondersteunende activiteiten in Twente berusten groten-
deels op de (kostenloze) inzet van kennis, menskracht en middelen van regio-
naal aanwezige actoren. Hiertoe behoren niet in de laatste plaats de
kenniscentra, waaronder HTS-en, de Technische Hogeschool Twente, TNO, en
de grote ondernemingen in Twente. Hoewel de goede wil duidelijk aanwezig is,
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draagvlak. Voor bepaalde onderdelen zal daarom ook ondersteuning gezocht
moeten worden bij instellingen die niet of zijdelings belangen hebben in de pol-
ders. Zo zou om voldoende kapitaal bijeen te krijgen voor een regionaal werkza-
me particuliere participatiemaatschappij een koppeling tot stand gebracht kun-
nen worden met aan of meer particuliere financieringsinstellingen.
Aspecten waaraan ruime aandacht moet worden geschonken, zijn het verzame-
len van basismateriaal en het verrichten van onderzoek ten behoeve van het te
voeren beleid, alsmede economische projectontwikkeling. Zaken die in het verle-
den door de RIJP werden behartigd. Gelet op de hoge kosten, de aanwezige
kennis van de materie en van het gebied, en het vertrouwen dat men nog steeds
geniet, verdient het aanbeveling de RIJP bij de uitvoering le betrekken. Beter
dan een Economisch-Technologisch Instituut moet zij in staat worden geacht een
deel van de voorbereidende taken uit te voeren. Betrokkenheid van de RIJP ver-
eist echter onderhandelingen met 'Den Haag'.

8.5. Conclusie ten aanzien van Flevoland

Flevoland beschikt over een aantal factoren die zeer gunstig kunnen werken bij
het voeren van een endogeen regionaal-economisch beleid. Hiertoe behoort in
de eerste plaats de beschikbaarheid over een ruime hoeveelheid, relatief goed-
kope grond, die nog voor velerlei doeleinden kan worden aangewend. In de
tweede plaats de gunstige ligging t.o.v. de Randstad. In de derde plaats de actie-
ve opstelling van de overheid alsmede de bereidheid bij andere partijen, zoals
het lokale bedrijfsleven, om een bijdrage te leveren aan de economische ontwik-
keling van de polders. 'Last but not least', het feit dat Flevoland zich nog groten-
deels in de opbouwfase bevindt. Dit geldt in het bijzonder voor de twee grootste
bevolkingsconcentraties, Lelystad en Almere. Volgens Andersson is een der-109

gelijke structurele instabiliteit zelfs een basisvoorwaarde om creativiteit, synergie
en daarmee vooruitgang te bewerkstelligen.
De ontwikkelingen in de afgelopen jaren laten zien dat Flevoland reeds op deze
gunstige factoren heeft ingespeeld en daarmee een aanzet kon geven tot een
gestructureerd endogeen regionaal-economisch beleid. Voorbeelden van pro-
jecten die op deze wijze tot stand kwamen, zijn het ondernemerscentrum Mar-
kant, meerdere werkervaringsprojecten en een ondernemersplanwedstrijd. In de
nabije toekomst kan aan dit rijtje zeker het Doe-het-zelf-centrum worden toege-
voegd en wellicht ook het Alcom House in Almere.
De ervaringen die met de gevolgde aanpak zijn opgedaan, tonen echter ook aan
dat Flevoland op een aantal aspecten tekorten vertoont. In de eerste plaats is de
hoeveelheid economische activiteiten in de polders nog gering. Dit beperkt de
mogelijkheden tot groei via de gebruikelijke onderlinge (commerciOle) relaties
sterk. In de tweede plaats beperkt het geringe aantal economische actoren
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de mogelijkheden voor ondersteuning van het lokale bedrijfsleven bij initiatieven
die in het kader van een endogeen regionaal-economisch beleid worden ontwik-
keld. Voor de grotere projecten, zoals het ondernemerscentrum Markant, het
Doe-het-zeIf-centrum, de ondernemingsplanwedstrijd en het Alcom House, was
dan ook ondersteuning van elders gevestigde bedrijven en organisaties noodza-
kelijk. Afgezien van het feit dat deze situatie het vinden van geschikte participan- 395



ten moeilijker maakt, zijn hier ook gevaren aan verbonden. Organisaties zonder
'gevoelsmatige' binding met het gebied zijn eerder geneigd zich los te maken
van een project of zich zelfs tegen de belangen van het gebied te keren. De ont-
wikkelingen rond het Alcom House-project zijn hiervoor illustratief. In de derde
plaats het ontbreken van een regionale ondersteunings- en stimuleringsstruc-
tuur. Tot nu toe bestaat er tussen de onderscheiden Flevolandse gemeenten wei-
nig samenwerking op economisch gebied. Gelet op de eerder genoemde beper-
kingen is die samenwerking bij een endogeen economisch beleid noodzakelijk.
Omdat de invloed van de RIJP is afgenomen, dient de provinciale overheid of
een op te richten Instituut Ondernemend Flevoland een katalysatorfunctie te ver-
vullen.
Op het aspect van de te kiezen ondersteunings- en stimuleringsstructuur zal in
de laatste paragraaf van dit hoofdstuk dieper worden ingegaan.

8.6. Algemene conclusie

Op vele plaatsen in Nederland richt men zich thans op het benutten van de be-
schikbare potenties in het gebied om te komen tot de gewenste ontwikkeling. In
de voorafgaande hoofdstukken is uiteengezet waaraan moet worden voldaan om
het gewenste resultaat te bereiken. De beschrijving van Flevoland maakt duide-
lijk dat geen blauwdruk te geven is waar het lokale beleid zich op moet richten
en binnen welke structuur een en ander moet plaatsvinden. De basissituatie ver-
schilt van plaats tot plaats en het te voeren beleid vereist derhalve telkens een
andere invulling. Toch zijn er ten aanzien van de ondersteunings- en stimule-
ringsstructuren weI bepaalde basisvoorwaarden te geven, waaraan moet worden
voldaan. Deze zijn ook in de EG-consultatie door van Poppel en in mindere mate
door Waldus en Goossens opgesomd:
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1. Het gebied moet een eenheid vormen.
2.  Er moet sprake zijn van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, om

uitgaande van ieders eigen verantwoordelijkheid, te komen tot bundeling van
middelen, relaties en kennis.

3.  De gemeenten in de desbetreffende regio moeten de belangrijkste partij vor-
men bij oprichting en deelname.

4. De nieuwe ondersteunings- en stimuleringsstructuren moeten juridisch en
feitelijk zelfstandig kunnen opereren, maar door de deelnemende partijen
kunnen worden gecontroleerd.

5.  De structuren moeten flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderin-
gen in en buiten het werkingsgebied. Men mag derhalve niet uitgaan van een
eindmodel.

6.  Er moet een duidelijke formulering van doelstellingen zijn waarop de verant-
woordelijken voor de uitvoering te allen tijde kunnen worden aangesproken.

Z De structuren moeten kunnen beschikken over voldoende, maar vooral ge-
kwalificeerd personeel.

8.  De structuren mogen niet leiden tot overlapping met andere ondersteunings-
instellingen.

9. De structuren moeten politiek geaccepteerd zijn door alle direct en indirect
396 betrokken partijen.



Op basis van de ervaringen die in Flevoland maar ook elders zijn opgedaan,
kunnen hier een drietal criteria aan worden toegevoegd:
1.  Wanneer de betrokken partijen uiteenlopende belangen hebben, dienen be-

paalde afspraken schriftelijk of via een 'gentlemen's agreement' gemaakt te
worden. Hiermee wordt voorkomen dat partijen die uit het samenwerkings-
verband treden, de in het geding zijnde belangen schade kunnen berokke-
nen.

2.  De werkzaamheden dienen integraal te worden verricht. Dit houdt in dat on-
derzoek. programmering en uitvoering samenwerken in alle stadia van de
projecten en overige activiteiten.

3.  Bij het ontwikkelen van projecten en activiteiten, zowel in de sfeer van lokale
stimulering in het algemeen als op het gebied van ondersteuning van bepaal-
de doelgroepen in het bijzonder, moet steeds rekening worden gehouden met
de reeds bestaande structuren en met de specifieke potenties. Zoals ook bij
Flevoland is gebleken kunnen de potenties van gemeenten aanzienlijk ver-
schillen.

Ondanks verschillen in uitgangssituaties en de criteria waaraan moet worden
voldaan, dient elk gebied in ons land echter in staat te worden geacht structuren
te crearen, die een nieuw economisch perspectief kunnen bieden voor de eigen
ontwikkeling en de ondersteuning aan bevolking en bedrijfsleven.
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9. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Door middel van theoretische en praktische kennis wordt in dit proefschrift ge-
tracht een nieuwe conceptie over regionaal-economische ontwikkeling te
construeren. In de theorie die hieromtrent wordt ontvouwd krijgen bepaalde ver-
onderstelde maatschappelijke veranderingen en technologische vernieuwingen
belangrijke functies toegemeten. Met behulp van empirische ervaringen wordt

vervolgens gepoogd deze theorie te ondersteunen. Een essentidle schakel tus-
sen theorie en praktijk vormen daarbij de verschijnselen die algemeen worden

aangeduid met de term 'lokale initiatieven'. Centraal in de probleemstelling staat
dan ook de vraag in hoeverre lokale initiatieven een theoretische en empirische
grondslag kunnen bieden voor het genereren van een lokale en regionale
sociaal-economische ontwikkeling en aangrijpingspunten kunnen opleveren
voor een op die leest te schoeien beleid.

In het eerste hoofdstuk wordt het kader aangegeven waarbinnen de pro-
bleemstelling geplaatst moet worden. Om de aangeroerde problematiek zo over-
zichtelijk mogelijk te kunnen behandelen wordt de probleemstelling in meerdere

deelvragen opgedeeld.

In het tweede hoofdstuk worden een aantal gepubliceerde toekomstverkennin-

gen en -voorspellingen behandeld. Het doel hiervan is het opsporen van aan-
grijpingspunten voor een door ons zelf te formuleren plausibel toekomstbeeld,
dat als referentiekader kan fungeren voor een te ontwikkelen regionaal- econo-
misch ontwikkelingsconcept. De behandelde toekomstverkenningen op strikt
wetenschappelijke basis blijken niet volledig het gewenste resultaat op le leve-
ren. Immers, in veel gevallen wordt hierbij gewerkt met trendextrapolaties, waar-
bij op basis van bepaalde vooronderstellingen het tijdsaspect methodologisch
wordt verwerkt in een (beperkt) aantal economische, technologische of maat-
schappelijke factoren. Een dergelijke aanpak leidt echter eerder tot een evolutio-
nair dan een revolutionair en spectaculair toekomstbeeld. Omdat enkele huidige
maatschappelijke en technologische verschijnselen doen vermoeden dat we ons

op het breukvlak van twee samenlevingsvormen bevinden, worden ook toe-
komstvisies van meer revolutionaire aard bestudeerd. Hoewel de theoriean en
visies van Toffler, Naisbitt, Maccrae en Robertson een tamelijk populair-
wetenschappelijk karakter dragen, leveren ze toch nuttige extra bouwstenen op
voor het theoretische concept.

In het derde hoofdstuk wordt een systematisch overzicht gegeven van het ge-
voerde regionaal sociaal-economische beleid in Nederland. Door uit te gaan van
een indeling in verschillende beleidsfasen wordt getracht na te gaan welke

koerswijzigingen in de loop der tijd hebben plaatsgevonden. Verder wordt onder-
zocht welke mogelijkheden lagere overheden ter beschikking staan voor het voe- 405



ren van een eigen beleid. De conclusie is dat in het verleden weliswaar voortdu-
rend beleidswijzigingen hebben plaatsgevonden, maar dat de centrale
doelstellingen, te weten het aanvankelijke streven naar gelijkwaardigheid en la-
ter aangevuld met doelmatigheid, steeds overeind zijn gebleven. Ook de Nota
regionaal sociaal-economisch beleid 19864990 gaat nog steeds uit van deze
twee doelstellingen. De indruk bestaat echter dat effectuering van het voorgeno-
men beleid zal betekenen dat deze doelstellingen niet langer gehandhaafd kun-
nen worden. Onder druk van de omstandigheden wordt namelijk een beleid
voorgestaan dat er op neer zal komen dat regio's hun problemen op eigen kracht
moeten zien op te lossen. De nieuwe conceptie moet met deze ontwikkeling dan
ook terdege rekening houden.

De bestaande regionaal-economische theoriean komen uitgebreid in hoofdstuk
4 aan de orde. Een breed scala aan theoretische concepten wordt te berde ge-
bracht. De centrale vraag hierbij is of de bestaande theoriean voldoende hand-
vatten bieden voor de huidige regionaal-economische vraagstukken. Het ant-
woord is ontkennend. De fundamentele tekortkomingen van de bestaande
theorievorming ter verklaring van de huidige regionaal-economische ontwikke-
lingen komt onder de noemer 'crisis in de theorievorming' aan de orde. Naast
wetenschapstheoretische en methodologische problemen wordt een sterk ac-
cent gelegd op het onvermogen van de bestaande theorie om de actuele, snelle
en diepgrijpende veranderingen op een adequate manier te analyseren, te ver-
klaren en oplossingen hiervoor aan te dragen. Het grote knelpunt vormt het in-
schatten en traceren van de ruimtelijk-economische gevolgen van de technologi-
sche vernieuwingen. Aan het slot van het hoofdstuk wordt ook nog ingegaan op
de relatie tussen de theorievorming enerzijds en het gevoerde beleid anderzijds.
De gebrekkige theoretische onderbouwing van het in Nederland gevoerde be-
leid wordt aangetoond. Zo ontbreekt een eenduidige consistente theoretische
grondslag voor het gevoerde beleid nagenoeg geheel. Deze discrepantie kan ten
dele worden toegeschreven aan het geringe vermogen van de bestaande theo-
riean om oplossingen te bieden voor actuele regionaal-economische problemen.

Hoofdstuk 5 vormt het kernhoofdstuk van het proefschrift. Mede op basis van de
bevindingen en analyses uit de voorafgaande hoofdstukken wordt getracht in dit
hoofdstuk een nieuwe theoretische conceptie voor het bevorderen en ondersteu-
nen van regionaal-economische ontwikkeling tot stand te brengen. Om dit doel
te kunnen bereiken worden verschillende bouwstenen gehanteerd. Zo wordt te-
ruggegrepen naar de toekomstverkenningen, de besproken regionale theorie-
vorming en de ontwikkelingen, zoals die in het verleden hebben plaatsgevonden
en thans nog plaatsvinden. Met name aan de huidige lokale initiatieven in ons
land wordt in dit kader ruime aandacht geschonken. Gebruik wordt gemaakt van
de grote hoeveelheid beschikbare empirische onderzoekgegevens. De confron-
tatie van deze onderzoekgegevens met de theoretische inzichten over de rol en
betekenis van technologische en maatschappelijke vernieuwingen voor de regio-
nale ontwikkeling, levert de hoofdelementen voor de nieuwe conceptie op. Mede
op basis van de huidige ontwikkelingen, zoals ruimtelijk-economische verschui-
vingen, schaalverkleining in het produktieproces, hogere kwaliteitseisen van de
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de richting van netwerkstructuren, ontstaan de contouren van de toekomstige
(regionaal-)economische produktiestructuur. Ze lijken voor de regionale ontwik-
keling uitermate gunstige perspectieven te bieden. Er wordt in dit kader zelfs ge-
sproken van nieuwe mogelijkheden tot regionale regeneratie en revitalisering.
Om bovengenoemd perspectief voor regionale ontwikkeling binnen bereik te
brengen is weI een specifieke aanpak noodzakelijk. Deze aanpak kan worden
getypeerd als het voeren van een endogeen regionaal-economisch
(ontwikkelings-)beleid. Het gaat er hierbij voornamelijk om met behulp van de
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen economische potenties in
het onderhavige gebied op te sporen, te mobiliseren en via daartoe gecreOerde
netwerkstructuren te operationaliseren. Op deze wijze kan een belangrijke bij-
drage geleverd worden aan de gewenste regionale dynamiek. Het ruimtelijk-
motorisch element vormt daarbij de regionale relatienetwerken. Ze bestaan voor
een belangrijk deel uit plaatselijk werkzame of gevestigde actoren die om uiteen-
lopende motieven ondersteuning willen bieden aan bepaalde regionale doelen
of doelgroepen.
Een aldus uitgewerkt concept wijkt af van de traditionele groeipooltheorie, die na
de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol heeft gespeeld in het regionaal-
economische ontwikkelingsbeleid in Nederland. Immers, in deze theorie zijn het
met name (grootschalige) elementen van exogene oorsprong en met een exoge-
ne gerichtheid die de gewenste regionaal-economische ontwikkeling in gang
moeten zetten. Pas als die elementen tot wasdom komen, ontstaat ook daar min
of meer een aroei van binnen uit.
De vele lokale initiatieven die de laatste jaren alom van de grond zijn gekomen
kunnen geheel geplaatst worden binnen het nieuwe ontwikkelingskader. Hoewel
de groei voor een deel beschouwd kan worden als het lokale antwoord op de
economische recessie, lijkt een verklaring in nog sterkere mate gezocht te moe-
ten worden in de behoefte in te spelen op technologische en maatschappelijke
veranderingen via de nog niet gebruikte, interne lokale potenties. Het onderzoek
naar lokale initiatieven heeft tevens aannemelijk gemaakt dat sociaal-
economische structuren onder druk komen te staan. Centralistische, hiOrar-
chisch opgebouwde structuren gericht op grootschaligheid maken steeds meer
plaats voor gedecentraliseerde netwerkstructuren met kleinschalige economi-
sche activiteiten. Een succesvol regionaal-economisch beleid wordt hierdoor in
toenemende mate afhankelijk van de mate waarin men de verschillende interne
potenties weet op te sporen en aan te boren. Een eigen actieve rol van de regio
wordt hierdoor onontbeerlijk. Van groot belang zal blijken te zijn het vermogen
om de juiste organisatorische structuren te creOren die aansluiten bij de lokaal
ontwikkelde en nog te ontwikkelen potenties.

In het zesde hoofdstuk vindt een eerste empirische staving van de endogene
ontwikkelingstheorie plaats. Aan de hand van een onderzoek onder een vijftal
concrete lokale initiatieven in Twente wordt nagegaan hoe plaatselijke relatienet-
werken tot stand komen, hoe ze functioneren en welke rol de verschillende acto-
ren hierbij spelen. Het onderzoek komt tot de volgende conclusies:
1.  Het ontstaan van netwerken hangt ten nauwste samen met de behoefte nieu-

we activiteiten te ontwikkelen, gericht op het bedrijfsleven en/of regio. Deze
behoefte is het gevolg van gesignaleerde knelpunten en mogelijkheden. 407



2. Aan deelname van de verschillende actoren ligt een sterk eigenbelang ten
grondslag.

3.  De actoren die de eerste aanzet geven tot ontwikkeling van een nieuwe activi-
teit kunnen afkomstig zijn uit de sfeer van het bedrijfsleven, de overheid of
de belangenbehartiging.

4. De actoren in een netwerk bestaan veelal uit instituties, actief in het werkge-
bied, zoals lagere overheden, traditionele ondersteuninginstellingen, bedrij-
ven en ge'institutionaliseerde lokale initiatieven.

5.  Netwerken en lokale initiatieven komen slechts tot stand wanneer in een ge-
bied voldoende ontwikkelingspotentieel voorhanden is.

6. De ondersteuning van de netwerkactoren kan bestaan uit het beschikbaar
stellen van geld, menskracht, kennis, faciliteiten en relaties.

Z  Het gebruik van netwerken wordt bepaald door de werkwijze van een lokaal
initiatief en de geografische alsmede planologische afstand van de gebruiker
tot het lokale initiatief.

8.  Uitbreiding van een netwerk vindt plaats door behoefte aan meer en aanvul-
lende ondersteuning door de gebruikers van een lokaal initiatief, ontwikkeling
van nieuwe of aanvullende activiteiten door een bestaand initiatief en samen-
werking van verschillende lokale initiatieven bij de ontwikkeling van een nieu-
we activiteit.

9.  De ontwikkeling van nieuwe of aanvullende activiteiten door bestaande lokale
initiatieven kan leiden tot het ontstaan van geheel nieuwe netwerken.

Nadat op basis van het onderzoek de betekenis van netwerken voor de betrok-
ken participanten en voor de regio is aangegeven wordt het hoofdstuk besloten
met een groot aantal algemene randvoorwaarden voor de ontwikkeling en het
functioneren van netwerken.

In het zevende hoofdstuk wordt de empirische behandeling van de probleemstel-
ling voortgezet met bespeking van bedrijvencentra. Voor deze categorie lokale
initiatieven is gekozen omdat ze via de fysieke clustering van bedrijven in staat
moeten worden geacht te functioneren als een traditionele groeipool. In het
hoofdstuk worden vier typen bedrijvencentra onderscheiden. Na een overzicht
van de ontwikkeling van bedrijvencentra in Nederland en behandeling van enige
gepubliceerde binnen- en buitenlandse onderzoeken, wordt aan de hand van
een eigen onderzoek onder 11 bedrijvencentra in ons land nagegaan hoe ze
functioneren, welke betekenis ze hebben voor lokale overheden, op welke wijzen
ze dynamiek kunnen bewerkstelligen en met welke knelpunten de verschillende
partijen worden geconfronteerd. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijvencentra op
verschillende wijzen een dynamiek kunnen bewerkstelligen. In de eerste plaats
via het aanbod van goede en goedkope huisvesting tegen aantrekkelijke voor-
waarden. In de tweede plaats via de interacties tussen de gevestigde bedrijven.
In de derde plaats via het aanbod van bedrijfsondersteunende diensten en voor-
zieningen en ten slotte via de realisering van nieuwe of aanvullende projecten.
Ook dit hoofdstuk wordt besloten met een serie aanbevelingen om de gesigna-
leerde problemen te elimineren c.q. te verkleinen en de dynamiek te bevorderen.
Deze aanbevelingen hebben betrekking op het huisvestingsaspect, eventuele
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In het achtste hoofdstuk staat het beleidskader voor een endogeen regionaal-
economische aanpak centraal. Gekozen is voor de nieuwe provincie Flevoland.
In het hoofdstuk wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het gevoerde
beleid in het verleden, de aanzetten tot heroriantatie en aanbevelingen voor een
endogeen beleid in Flevoland. Uit de gegeven beschrijvingen blijkt dat Flevoland
beschikt over een aantal gunstige factoren voor het voeren van een endogeen
regionaal-economisch beleid en zich de laatste jaren steeds op dit gebied bewo-
gen heeft. Bij een aantal projecten heeft Flevoland zelfs een voortrekkersrol ver-
vuld. De ervaringen die met de gevolgde aanpak zijn opgedaan tonen echter ook
aan dat Flevoland op een aantal aspecten tekortschiet. Het voornaamste tekort
vormt het geringe draagvlak. Om de knelpunten die hieruit voortvloeien te kun-
nen overwinnen is samenwerking tussen de onderscheiden Flevolandse ge-
meenten een absolute voorwaarde.
Ten slotte wordt in het hoofdstuk een reeks algemene basisvoorwaarden gege-
ven waaraan een adequate ondersteunings- en stimuleringsstructuur moet vol-
doen:

1. Het gebied moet een eenheid vormen.
2. Er moet sprake zijn van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.
3. De gemeenten in het gebied moeten de belangrijkste partij vormen.
4. De structuren moeten zelfstandig kunnen operereri.
5.  De structuren moeten zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandig-

heden.

6. Het beleid moet vanuit duidelijke doelstellingen opgezet worden.
Z De structuren moeten kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd

personeel.
8. De structuren mogen niet leiden tot overlappingen.
9. De structuren moeten politiek geaccepteerd zijn.
10. Tussen de partijen dienen vooraf duidelijke werkafspraken gemaakt te wor-

den.

11. De werkzaamheden dienen integraal te worden verricht.
12. De structuren moeten rekening houden met bestaande structuren en de spe-

cifieke potenties in een gebied.
De algemene eindconclusie luidt echter dat elk gebied, ondanks verschillen in
uitgangspositie, in staat moet warden geacht een nieuw economisch perspectief
te crearen.
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3. Summary, conclusions and recommendations

In this dissertation an attempt is made to construct a new conception about
regional-economic development by means of theoretical and practical knowl-
edge. In the theory which is unfolded with regard to this, important functions are
ascribed to certain assumed social changes and technological innovations.

Subsequently we endeavour to support this theory by means of empirical ex-
periences. To these, symptoms generally indicated as 'local initiatives' create an
essential link between theory and practice. The central point in the problem is
consequently the question as to how far local initiatives can present a theoretical
and empirical foundation for the generating of a local and regional social-
economic development and can produce points of impact for a policy organized
on that lines.

In the first chapter the framework is indicated within which the problem has to
be put. To be able to discuss the problematic nature touched upon as surveyable
as possible the problem is divided into more division questions.

In the second chapter a number of published future-explorations and predictions
are dealt with. The aim of this is the tracing of points of impact for a plausible
future image, to be formulated by ourselves, that can function as a frame of refer-
ence for the development of a regional-economic development-concept. The dis-
cussed future explorations on a strictly scientific basis dont't prove to yield the
result wished for completely. After all, in many cases trendextrapolations are
used with these explorations, in the course of which, on the basis of certain as-
sumptions, the time-aspect is worked methodologically into a (limited) number
of economic, technological or social factors. Such an approach, however, sooner
leads to an evolutionary than a revolutionary and spectacular future image. Be-
cause some present-day social and technological symptoms make us suspect
that we are on the fracture of two kinds of society, future visions of a more revolu-
tionary nature are also being studied. Though the theories and visions of Teffler,
Naisbitt, Maccrae and Robertson have a rather popular-scientific character, they
yet produce useful extra materials for the theoretical concept.

In the third chapter the pursued regional social-economic policy in the Nether-
lands is reviewed systematically.
By starting from a division in various stages of policy we endeavour to find out
what changes of course have taken place in the course of times. What possibili-
ties are available to lower authorities in order to pursue a policy of their own is
investigated as well. The conclusion is that in the past, it is true, changes of poli-
cy have taken place continually, but that the central objectives, namely the initial
striving for equivalence and later amplified with functionality, have remained
erect all the time. The Note 'regional social-economic policy 1986-1990' still 411



starts from these two objectives as well. However, the impression exists that ef-
fectuation of the proposed policy will mean that these objectives can no longer
be maintained. Namely, under the stress of the circumstances, a policy is advo-
cated that will come down to the fact, that the regions have to solve their prob-
lems under their own steam. The new conception has to take this development
thoroughly into account.

The existing regional-economic theories come up for discussion in detail in
chapter 4. A wide scale of theoretical concepts is brought up. The central ques-
tion to this is whether the existing theories offer sufficient support for the present-
day regional-economic questions. The answer is negative. The fundamental im-
perfections of the existing theory-formation to explain the present-day regional-
economic developments comes up for discussion under the denominater 'crisis
in the theory-formation'. Apart from scientific4heoretical and methodological
problems the inability of the existing theory to analyse, explain and to solve the
current fast and radical changes in an adequate way is accentuated strongly.
The main bottleneck is the judging and tracing of the spatial-economic conse-
quences of the technological innovations. At the end of the chapter the relation
between theory-formation on the one side and the pursued policy on the other
side is also entered into. The insufficient theoretical support of the pursued poli-
cy in the Netherlands is demonstrated. Thus, a consistent, unambiguous theo-
retical foundation for the pursued policy almost misses completely. This dis-
crepancy can partly be ascribed to the poor capacity of the existing theories to
offer solutions for current regional-economic problems.

Chapter five forms the key chapter of the dissertation. Also on the basis of the
experiences and analyses from the previous chapters. In this chapter we en-
deavour to accomplish a new theoretical conception for the stimulation and sup-
port of regional-economic development. To be able to achieve this end, several
materials are used. Thus, we hark back to the future-explorations, the regional
theory-formation discussed and the developments, such as the ones that took
place in the past and still take place in the present. Particularly the present-day
local initiatives in our country get plenty of attention in this context. A large quan-
tity of available empirical research-data is used. The confrontation of these
research-data with the theoretical and social innovations for the regional de-
velopment produces the main elements for the new conception. As well on the
basis of the present-day developments, such as spatial-economic shiftings, sca-
ling down in the production-process, higher quality-demands of the consumer
upon the product and organizational-economic changes towards network-
structures, the contours of the future (regional)-economic production-structure
originate. They seem to offer extremely favourable perspectives to the regional
development. In this context is even spoken of new possibilities to regional
regeneration and revitalization. In order to bring the perspective above men-
tioned within reach a specific approach is necessary. This approach can be
characterized as the pursuing of an endogenous regional-economic (develop-
ment)-policy. The main point is to trace economic potentials in the area in ques-
tion by means of the social and technological developments, to mobilize and to
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way an important contribution can be made to the desired regional dynamic. The
regional relation-networks create the spatial-motoric element to this. They exist
for a considerable part of local active or established factors which want to offer
support to certain regional targets or target-groups for various reasons. A con-
cept worked out in this manner differs from the traditional centre of growth-
theory, which has played an important part in the regional-economic
development-policy in the Netherlands. After all, in this theory it are notably
(large scale) elements of exogenous origin and with an exogenous directedness
which have to set going the desired regional-economic development. Only if
these elements come to growth, growth from the inside will more or less develop
there too. The many local initiatives, which have arisen everywhere in the last
few years, can entirely be placed within the new development-framework.
Though the growth can partly be considered as the local answer to the economic
recession. an explanation seems to have to be found still more strongly in the
need to go into technological and social changes by way of internal local poten-
tials, not yet used. The research into local initiatives has also made plausible that
pressure is put on social-economic structures. Centralistic, hierarchical built-up
structures aiming at extensiveness, make room for decentralized networkstruc-
tures with small-scale economic activities more and more. Because of this, a
successful regional-economic policy becomes increasingly dependent on the
amount in which the various internal potencies are to be traced and openend.
An active part of the region itself becomes indispensable because of this. The
ability to create the exact organizational structures that correspond to the local
developed potencies and to the potencies still to be developed, will prove to be
of great interest.

In the sixth cahpter a first empirical verification of the endogenous development-
theory takes place. With the help of research among a number of five concrete
local initiatives in Twente we try to find out in what way local relation-networks
come into being, how they fuction and what part the various actors play in this
process. This research arrives at the following conclusions:

1.  The development of networks is closely connected with the need to develop
new activities, aiming at trade and industry and/or the region.
This need is the result of signalized bottlenecks and possibilities.

2.  To the participation of the various actors a strong self-interest lies at the root.
3. The actors that start the development of a new activity may come from the

circles of trade and industry, the government or the promotion of interest.
4.  The actors in a network often consist of institutions active in a working-area,

such as lower authorities, traditional support-agents, industries and institu-
tionalized local initiatives.

5.  Networks and local initiatives only come into being if sufficient development-
potential is available in an area.

6.  The support of network-actors may consist of the money which is made avail-
able, human power, knowledge, facilities and relations.

7.  The use of networks is determined by the working-method of a local initiative
and geographical as well as planological distance of the user to the local ini-
tiative. 413



8.  Extension of a network takes place because of the need for more and com-
plimentary support by the users of a local initiative, development of new or
complimentary activities by an already existing initiative and co-operation of
several initiatives at the development of a new activity.

9. The development of new or complimentary activities by existing local initia-
lives may lead to the development of entirely new networks.

After, on the basis of this research, the meaning of networks to the involved par-
ticipants and to the region has been stated, the chapter is concluded with a large
number of general verge-conditions for the development and functioning of net-
works.

In the seventh chapter the empirical discussion of the problem is continued with
the discussion of industrial centres. We chose for this category of local initiatives
because they are thought to be capable of functioning by way of the physical
clustering of industries as a traditional centre of growth. In this chapter we distin-
guish four kinds of industrial centres. After a survey of the development of indus-
trial centres in the Netherlands and the discussion of some published research
at home and abroad, we gather from our own research among eleven industrial
centres in our country how they function, what they mean to local authorities, in
what ways they can accomplish dynamic and with what bottlenecks the various
parties are confrontated. This research shows that industrial centres can accom-
plish dynamic in various ways. In the first place by way of the supply of good and
cheep housing at attractive conditions. In the second place by way of the interac-
tions between the established industries. In the third place by way of the supply
of industrial-supporting services and facilities and finally by way of the realization
of new or complimentary projects. This chapter too is concluded with a series of
recommendations to eliminate, in a given case to reduce the signalized prob-
lems and advance the dynamic. These recommendations have reference to the
housing-aspect, available services, if any, and facilities, as well as the organiza-
tional plan.

In chapter 8 the policy-structure for an endogenous regional-economic approach
is the central point. The new province of Flevoland was chosen. In the chapter
attention is consecutively paid to the pursued policy in the past, the stimulations
to reorientation and recommendations for an endogenous policy in Flevoland.
From the descriptions given, Flevoland appears to have the disposal of a number
of favourable factors to pursue an endogenous regional-economic policy and
Flevoland appears to have been active in this field continually in the last few
years. With a number of projects Flevoland even functioned as a pioneer. The
experiences gained with the pursued approach demonstrate however, that
Flevoland falls short in a number of aspects. The main deficiency is created by
the small potential. To be able to conquer tha bottlenecks resulting from this defi-
ciency, co-operation between the distinguished municipalities in Flevoland is an
absolute condition. Finally a number of general basis-conditions is presented,
which an adequate support- and stimulation-structure has to fulfil.
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1.  The area has to form a unit.
2.  There must be a question of co-operation between government and trade

and industry.
3.  The municipalities in the area must create the most important party.
4.  The structures must be able to operate independently.
5.  The structures must be able to adjust to changing circumstances.
6.  The policy must be developped from explicit objectives.
Z   The structures must be able to have the disposal of sufficient qualified staff.
8.  The structure must not lead to overlapping.
9.  The structures must be accepted politically.

10. Explicit work-agreement must be made between the parties beforehand.
11. The activities must be performed integrally.
12. The structures must take account of the existing structures and specific

potencies in an area.
The general final conclusion, however, is that every area, in spite of differences
in starting-point, is thought to be capable of creating a new economic perspec-
live.
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Bijlage 1: Onderzoeksvragen veldwerk

1. Vragen over het ontstaan van lokale initiatieven
- Welke personen/organisatie(s) hebben de eerste aanzet gegeven tot het loka-

le initiatief?
- Wanneer heeft zich dit afgespeeld?
-  Wat was de aanleiding en het motief voor dit initiatief?
-  Welk doel had men voor ogen?
-  Hoe is dit eerste idee verder uitgewerkt?
- Welke personen/organisaties waren bij de uitwerking betrokken?
-  Met welke personen/organisaties zijn verder nog contacten gelegd?
- Welke personen/organisaties zijn benaderd?

2. Vragen over de realisatie van lokale initiatieven
-  Met welke personen/organisaties is het niet tot een verder samenwerkings-

verband gekomen en waarom niet?
- Welke personen/organisaties zijn uiteindelijk gaan samenwerken in het lokale

initiatief?
-  Wanneer en hoe zijn deze erbij betrokken geraakt?
- Onder welke gemeenschappelijke noemer heeft men elkaar uiteindelijk ge-

vonden?
-  Wat waren voor ieder van de partners de motieven?
- Waaruit bestond de bijdrage van ieder der participanten?
- Welke factoren hebben tijdens de realisatie van het initiatief een remmende

c.q. stimulerende functie gespeeld?

3. Vragen over de gevolgen en effecten van lokale initiatieven
- Welke problemen heeft men ondervonden toen het initiatief eenmaal was ge-

realiseerd en wat zijn tot nu toe de resultaten?
- Welke contacten heeft men overgehouden door het initiatief?
-  Met welke personen/organisaties bestaan nog steeds contacten en op welk

gebied?
-  Is men ook nog betrokken bij initiatieven elders?
-  Zijn uit of binnen het initiatief nieuwe projecten ontstaan en hoe zijn die ont-

staan?
-  Wie waren daarbij betrokken en wat zijn tot nu toe de resultaten?

4. Interne organisatie van de netwerken
-   In welke mate is de betrokken organisatie intern afgestemd op de begeleiding

en ondersteuning van lokale initiatieven?
- Welke veranderingen hebben plaatsgevonden in de organisatie van het loka-

le initiatief en waarom?
-  Zijn er bepaalde personen binnen de exploitanten/participanten belast met

de begeleiding/ondersteuning van lokale initiatieven?
-   Zijn er personen binnen de organisatie die op persoonlijke titel betrokken zijn

bij lokale initiatieven?
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Bijlage 2

DEZE ENQUETE ZAL STRIKT VERTROUWELIJK WORDEN BEHANDELD.

ONDERZOEK BEDRIJVENCENTRA: ONDERNEMERS.

Enquetenummer ..
(niet invullen)

S.V.P. AANKRUISEN HETGEEN VAN TOEPASSING IS.

1. Aard van het bedrijf: ......

2. Gevestigd in:
(Plaatsnaam, straat en eventueel naam van het bedrilvencentrum invullen)

Uw funktie: eigenaar/manager/andere, te weten:
(doorstrepen hetgeen niet van toepassing is)

ENIGE ACHTERGRONDGEGEVENS.

4. Is dit bedrijf geheel zelfstandig of maakt het deel uit van een elders
gevestigde onderneming?
0 geheel zelfstandige onderneming
0 dochterondememing of nevenvestiging door naar vraag 8

5. Waar bent u met dit bedrijf gestart of waar was u hiervoor gevestigd?
0 in of direkt bij mijn woning (slaapkamer, schuur, garage, etc.)
0 in een bedrijfspand elders (a/ dan niet in eigendom)
0 in dit bedrijvencentrum

6. Op welk niveau ligt uw hoogst genoten schoolopleiding?
0 academisch niveau (Universiteit, Hogeschoo/)
0 hoger beroepsonderwils (HTS, HEAO)
El middelbaar beroepsonderwijs (MTS, MEAO, Mid. Detailhandelsschool)
0 middelbaar algemeen onderwils, (HBS, Atheneum, Gymnasium, HAVO,

MAVO)
0 lager beroepsonderwijs (LTS, Lagere Detailhandelsschool, LEAO)
0 lager algemeen onderwils (Lagere school, VGLO, Huishoudschool)
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7. Wat deed u voordat u dit bedrijf had?
0 ik was eigenaar van een ander bedrijf
0 ik had de leiding van een ander bedrijf in loondienst
0 ik had een baan in een ander bedrijf
0 ik was werkloos en genoot een uitkering
0 ik had nog geen betrekking, (scholier, student, huisvrouw)
0 anders, te weten:

8. Hoe zou u uw bedrilf willen kenschetsen?
0 als een handelsbedrijf in 'normale' gangbare produkten
0 als een handelsbedrijf in vrij 'hoogwaardige' produkten
0 als een ambachtelijk bedrijf
0 als een produktie- of assemblagebedrijf, waarbij 'gewone'

produktietechnieken worden gebruikt
0 als een produktie- of assemblagebedrijf, waarbij 'hoogwaardige'

produktietechnieken worden gebruikt
0 als een bedrijf, dat routinematige diensten verleent
0 als een bedrijf, dat gespecialiseerde diensten verleent

(meerdere antwoorden zijn bij vraag 8 mogelijk)

9. Hoe zou u het afzetgebied van uw produkten of diensten willen
omschrijven?
El de buurt (meer dan 70% lever ik aan de aangrenzende buurt of wijk)
0 de direkte omgeving (meer dan 70% lever ik binnen een straal van 15

km)

0 de regio (meer dan 70% lever ik binnen een straal van 40 km)
0 geheel Nederland (meer dan 70% lever ik binnen Nederland)
0 intemationaal (minder dan 70% lever ik binnen Nederland)

10. Wanneer heeft u zich in dit centrum gevestigd?
maand par 19.............

11.  In  welke  gemeente woonde  u  toen  u  de  eerste  gesprekken  voerde  met
dit bedrilvencentrum en in welke gemeente werkte u toen?

ik woonde in de gemeente

ik werkte in de gemeente
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VRAGEN DIE OVER DIT BEDRIJVENCENTRUM GAAN

12.  Op  welke  wilze  bent  u  voor  de  eerste  keer  in  contact  gekomen  met  dit
bedrijvencentrum?
0 via een advertentie, een bericht in de krant, op de tv of radio
0 op een beurs waar informatie over het centrum werd gegeven
0 via een folder die mij ongevraagd werd toegestuurd
0 via zakelijke relaties, te weten:0 Kamer van Koophandel

ORDK
0 CIMK
0 Rijksnijverheidsdienst
0 Overheid (gemeente, provincie e.d.)
0 de bank
0 accountant
0 makelaar
0 andere, te weten: ..................................

[3 via een persoonlijke relatie (vriend, kennis, familielid, collega)
C] andere, te weten:                                                              ......
0 weet niet meer

13. Speelden onderstaande motieven een rol, toen u besloot om zich hier te
vestigen?
0 ik kon elders geen geschikte huisvesting vinden
0 ik werd elders gedwongen mijn bedrijfsruimte te verlaten

(stadsvernieuwingsaktiviteiten, bedrijfsruimte te klein of niet meer
geschikt)

0 geen van deze faktoren speelde een rol bij mijn beslissing

(meerdere  antwoorden  zijn  bij  vraag  13  mogelilk)

14. Wat waren uw motieven om zich juist in dit bedrijvencentrum te vestigen?
(NAAST AANKRUISEN VAN HET HOKJE S.V.P. DOOR MIDDEL VAN
EEN GETAL OP DE STIPPELLIJN ERVOOR DE MATE VAN
BELANGRIJKHEID AANGEVEN).

0 ik vond de lokatie geschikt
.......... [3 ik vond de bedrijfsruimten geschikt voor mijn bedrijf

0 ik vond de huurprijs aantrekkelijk
0 ik vond de centrale diensten en voorzieningen aantrekkelijk
El ik verwachtte d.m.v. de gevraagde huurprijs en de centrale diensten

en voorzieningen mijn bedrijfslasten te kunnen verkleinen
0 ik verwachtte mijn overlevingskansen te kunnen vergroten, omdat ik

in dit centrum niet ge,soleerd zou zitten
0 ik verwachtte veel hulp en ondersteuning van de initiatiefnemers van

het centrum
0 ik verwachtte, dat mijn omzet groter zou zijn dan wanneer ik

geTsoleerd zou zitten, omdat .
El ik verwachtte samenwerking met andere bedrijven in het centrum 439



......... 0 ik zag veel in de adviesmogelijkheden in het centrum
El ik verwachtte, dat ik aan andere bedrijven in het centrum zou

kunnen leveren
0 het sprak mij aan, dat er ook andere bedrijven in het centrum

zouden zitten, die in dezelfde positie zouden verkeren als ik
(starters, bedrijven uit een stadsvernieuwingsbuurt of mensen, die
er dezelfde ideean op na zouden houden als ik)

....... 0 andere motieven, te weten:

..0
(meerdere  antwoorden  ziin  bijvraag  14  mogelijk)

15. Heeft dit centrum ook centrale voorzieningen en diensten gericht op
verlaging van de bedrijfslasten of verbetering van de
bedrijfsomstandigheden?
0 ja
0 neen doorgaan  naar vraag  19

16. Beschikt het centrum over een manager, die ook optreedt als adviseur en
begeleider?
0 ja
0 neen doorgaan  naar  vraag  18

17. Maakt u regelmatig gebruik van ziln diensten?
0 neen
0 ik vraag regelmatig zijn advies
0 ik maak regelmatig gebruik van de kontakten, die hij heeft met personen

en organisaties buiten het centrum
0 ik laat regelmatig dingen door hem verzorgen
0 ik kom regelmatig op bijeenkomsten, die hij voor de bedrijven

organiseert
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18. Van welke voorzieningen maakt u regelmatig gebruik en hoe beoordeelt u
de mate van doeltreffendheid en de prils die u ervoor moet betalen?

Doeltreffendheid Kostenniveau
goed redellik matig goedkoop redelilk duur

0 telefoondienst              0          0          0 0          0          0
0 type-service                  0         0         0 0         0         0
0 receptie-dienst             0          0          0 0         0         0
0 administratie-service       0          0          0 0         0         0
0 vergaderruimte             0          El          0 0         0         0
0 techn. ont\N. facilit.         0          0          0 0         0         0
0 spreekkamer              0         0         0 0         0         0
0 catering/restaurant         0          0          0 0         0         0
0 audio-visuele middelen    0         0         0 0         0         0
0 telex                          0          El          0 0          0          0
0 copieer-apparaat           0          0          0 El         0         0
0 bewaking/beveiliging      0         0         0 0         0         0
0 postverwerking            0         0         0 0         0         0
0 overige, te weten

Fl  0  00  0  0

0  0  00  0  0
0     0     0 0 0     0

19. Afgezien van de motieven waarom u zich hier gevestigd heeft, wat heeft
u tot op heden als voordelen ervaren van het bedrilvencentrum?
0 mijn kosten zijn lager dan wanneer ik elders gevestigd zou zijn
0 ik heb mijn omzet weten te verhogen
El ik heb veel voordeel gehad van de aangeboden diensten en

voorzieningen
0 ik heb veel voordeel gehad van de publiciteit rond het centrum
0 ik heb veel steun gehad van mijn collega-ondernemers
0 mijn overlevingskansen zijn aanzienlijk vergroot
0 ik heb kunnen leveren aan ondernemers in het centrum
0 ik heb met ondernemers in het centrum kunnen werken aan het

ontwikkelen van een nieuw produkt of dienst
El ik heb door collega's nieuwe ideean kunnen opdoen
0 andere voordelen, te weten:
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20. Wat heeft u nu u hier gevestigd bent als nadelen ervaren van dit
bedrijvencentrum?
0 de kosten voor de huisvesting zijn toch hoger dan oorspronkelijk

verwacht
0 de voordelen van de centrale diensten en voorzieningen zijn toch

geringer dan aanvankelijk verwacht
O veel tijd gaat verloren aan publiciteit of aan het te woord staan van

belangstellenden
0 veel tijd gaat verloren aan collega-ondernemers, die bij mij komen

'buurten'

0 de privacy is wat minder
0 de identiteit van mijn bedrijf is wat minder
0 ik ondervind concurrentie van mijn collega-ondernemers
0 de lokatie van het centrum is toch niet helemaal optimaal, omdat:

O de bedrijfsruimten zijn toch niet zo ideaal, omdat

0 de vestigingsvoorwaarden, die hier gelden, ervaar ik als nadelig, omdat:

0 ik heb geluidsoverlast van mijn buurman
0 ik ondervind andere overlast, te weten:

0 de collega-ondememers hebben het steeds maar over hun successen,
ik krijg daar zo langzamerhand een 'minderwaardigheidscomplex' van

0 ik mis bepaalde voorzieningen en diensten duidelijk, te weten:

0 andere nadelen, te weten: ...                                            .....

(bil vraag  19 en  20 zijn  meerdere  antwoorden  mogelijk)

21. Als  u  de  genoemde  voor-  en  nadelen  tegen  elkaar  afweegt,  wat  is  dan
de algemene indruk van dit bedrilvencentrum
0 zeer positief
0 tamelijk positief
El enigszins positief
0 twijfelachtig
0 negatief
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22. Stel u kwam weer voor de keus te staan zich in dit centrum te vestigen.
Zou u dat dan weer doen, als u dit alles in overweging neemt?
0 ja
0 neen
0 weet het nog niet
0 ja, mits

23. Hoeveel betaalde arbeidsplaatsen (uzelf meegeteld) had het bedrijf toen
u hier begon, hoeveel zijn het er nu en hoeveel denkt u over 1 jaar te
hebben  (eind  1984)?
Toen ik hier begon werkzame personen
Nu zitten hier werkzame personen
Over 1 jaar zijn er waarschijnlijk .. .............................werkzame personen

24. Besteedt u ook bepaalde werkzaamheden uit aan anderen, die buiten het
centrum gevestigd zijn, bijvoorbeeld thuiswerkers, Sociale Werkplaatsen
e. d.

0 neen doorgaan naar vraag 27
0 ja

25. Zo ja, hoeveel arbeidsplaatsen zijn hier globaal mee gemoeid, wanneer u
die arbeid zou herleiden tot een 40-urige werkweek en een normaal
werkjaar, m.a.w. hoeveel mensen houdt u hiermee permanent aan het
werk?

.... arbeidsplaatsen

26. Waarom besteedt u werkzaamheden op deze wijze uit?
0 het is goedkoper dan wanneer ik mensen in dienst zou nemen
0 ik durf nog geen mensen in dienst te nemen, omdat ik de zaak nog niet

helemaal kan overzien
0 het gaat hier om 'piekwerk'
0 ik ben bang, dat ik anders te snel uit het centrum zal groeien, waardoor

ik voor hoge kosten kom te zitten of niet meer kan profiteren van de
voordelen van een centrum

El andere redenen, te weten:

(meerdere antwoorden zijn bij vraag 26 mogelijk)
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27. Hebt u bij de participanten zelf of via de kontakten van de participanten
orders in de wacht kunnen slepen, die u, wanneer u elders was
gevestigd, waarschijnlijk nooit in de wacht zou hebben kunnen slepen?
0 ja
0 neen
0 weet niet

28. Indien de huidige groei van het bedrijf zich voortzet, wanneer verwacht u
dan meer ruimte nodig te hebben?
0 binnen een half jaar
0 binnen een jaar
0 binnen twee jaar
0 binnen vijf jaar
0 voorlopig ziet het daar nog helemaal niet naar uit
0 de kans, dat ik eruit groei, is wei aanwezig, maar ik kan dat toch

helemaal niet overzien

29. Wanneer u hier uit mocht groeien, zijn er dan nog voldoende
mogelijkheden in dit centrum om de uitbreiding te kunnen realiseren?
0 op dit moment weI
O op dit moment niet
0 weet niet

30. Bent u van plan, wanneer u uit deze ruimte mocht groeien, het centrum te
verlaten of hoopt u dat uw huisvestingsproblemen binnen het centrum
opgelost kunnen worden?
0 ik ben van plan dit centrum te verlaten en me elders te vestigen
D ik hoop op uitbreidingsmogelijkheden binnen het centrum
0 weet het nog niet

31.  Wanneer  u  het  centrum  mocht  verlaten,  wilt  u  dan  nog  gebruik  blilven
maken van het centrale diensten- en voorzieningenaanbod?
0 ja
0 neen einde van de enquete
0 weet (nog) niet

32. Indien u zich elders zou vestigen en toch gebruik zou willen blijven
maken van de diensten en voorzieningen van het centrum om welke zou
het dan gaan?
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WIJ DANKEN U VOOR UW MEDEWERKING.

Zoals reeds in de begeleidende brief medegedeeld, verwerken wij deze
gegevens zonder naamsvermelding. Mocht u toezending van de resultaten
van deze enquete op prijs stellen, dan verzoeken wij u evenwel hieronder uw
naam en adres te vermelden.

Naam van het bedrijf: ........
Adres:

Vestigingsplaats (+ postcode):

Ingevuld door:
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Bijlage 3

ONDERZOEK BEDRIJVENCENTRA: MANAGERS

Naam van de manager: .........        ..                                         ......
Werkzaam in bedrijvencentrum:                                 ...........  .......

PERSOONLIJKE ROL

1. Wat is uw achtergrond?
(opleiding, ervaringen met het bedrijfsleven, funkties e.d.)

2. Sinds wanneer bent u in dit centrum werkzaam?

3. Door wie wordt uw salaris opgebracht?

0 geheel door de bedrijven uit de opbrengsten van de service-toeslag
0 geheel door de betrokken participanten in het centrum, te weten:

0 gedeeltelijk uit de service-toeslag en gedeeltelijk door de betrokken
participanten, te weten:

4. Welke van de volgende funkties oefent u in het centrum uit?
0 beheerder (zorgen dat alles goed reilt en zeilt in het centrum)
0 huisbaas (innen van huurpenningen of aanmanen van wanbetalers)
0 gastheer (ontvangen van geTnteresseerde personen en groepen e.d.)
El acquisiteur (werven van nieuwe bedrijven)
0 organisator (organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor de

gevestigde bedrijven in het centrum)

5. Funktioneert u in het centrum ook als adviseur of bemiddelaar voor de
gevestigde bedrijven in het centrum (bemiddelen in de zin van het
verkrijgen van hulp en ondersteuning bij elders gevestigde bedrijven,
instellingen en personen)?
0 ja
3 neen doorgaan naar vraag 14

6. Kunt u zeggen, waarover men uw advies vraagt en kunt u daarin ook nog
een volgorde in aangeven wat betreft de mate waarin men u dit advies
vraagt?
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7. Kunt u datzelfde doen voor uw bemiddelende funktie?

8. Geeft u ook adviezen of zakelijke bemiddeling aan bedrilven of personen,
die niet in het centrum gevestigd zijn?
0 ja, af en toe
0 ja, regelmatig, te weten: ...............................
0 neen doorgaan naar vraag  14

9. Kunt u zeggen, waarvoor personen of bedrijven van buiten het centrum
advies of bemiddeling vragen en kunt u ook aangeven door middel van
een rangorde in welke mate dit aan u wordt gevraagd?

10. Kunt u globaal aangeven om wat voor bedrijven of personen het hier
gaa°
(kleine ambachtelijke bedrijven, detailhandelaren, starters e.d.)

11.  Weet  u  ook  ongeveer  waar  die  bedrijven  of  personen  vandaan  komen?
(uit de buurt, uit de gemeente, uit de hele regio etc.)

12. Weet u hoe deze personen of bedrijven op het idee gekomen zijn u te
benaderen?

(op advies van een kennis, zakelijke relatie, op basis van een
krantenbericht e.d.)

13. Worden voor deze diensten en bemiddelingen t.b.v. bedrijven en
personen, die elders gevestigd zijn ook bepaalde kosten in rekening
gebracht? Zo ja, welke tarieven worden gehanteerd?
0 neen
0 ja, te weten: ......

14. Moet u regelmatig groepen of individuele buitenstaanders ontvangen in
het centrum. Zo ja, kunt u aangeven hoeveel keer dat gemiddeld per
maand moet gebeuren?
0 neen doorgaan naar vraag 16
0 ja, te weten: ....................... per maand

15.  Kunt  u  ook  via  een  rangorde  aangeven  om  wat  voor  personen  of  groepen
het gaat?
..... overheidsdienaren

mensen uit het bedrijfsleven
... scholieren/studenten

. buitenlanders
..... journalisten
..... overigen, te weten:
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16.  Indien  u  uw  arbeidstijd  als  manager op  100% zou  stellen,  hoeveel  tild
bent u dan kwilt voor de diverse taken?

...% aan advisering van bedrijven, die hier gevestigd zijn
% aan bemiddeling voor bedrijven in het centrum
% aan advisering en bemiddeling van bedrijven buiten het centrum
% aan representatieve taken (ontvangen van belangstellende

buitenstaanders)
% aan werven en begeleiden nieuwe kandidaten voor het centrum

.% aan beheers- en administratieve taken
% aan organiseren van bijeenkomsten voor de gevestigde bedrijven

....% overige taken

18.  Is  het  zwaartepunt  van  uw  aktiviteiten  in  de  loop  der  tijd  verlegd?  Zo  ja,
welke taken vergden in het begin meer tijd?

19. Kunt u ook zeggen hoeveel uren u gemiddeld voor het centrum per week
in touw bent?
..... uur

GEGEVENS OVER DE BEDRIJVEN

20. Hoeveel bedrijven zijn thans in het centrum gevestigd?
commerciale ondernemingen
niet-commerciOle organisaties

21.  Hoeveel  bedrilven  hebben  inmiddels  het  centrum verlaten  en  wat  was
hiervan de reden?

als gevolg van een faillissement
.... als gevolg van uitbreiding van het bedrijf
..... als gevolg van disfunktioneren, waardoor hij is verwijderd

... uit eigen beweging, omdat het hem hier niet beviel
. overig, te weten:

22. Voor hoeveel bedrijven is er thans nog plaats in het centrum?
(ca.) ..... bedrijven

23. Is uitbreiding van het centrum gepland. Zo ja, wanneer, met hoeveel m2
en voor hoeveel bedrijven ongeveer?
0 neen

0 ja, bouw start in de maand .............................. 19.....
 2

..... bedrijven
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24. Hoeveel serieuze kandidaten heeft u in de loop der tijd op bezoek
gehad?

ca. ..... kandidaten over de periode

25. Wat waren de redenen dat kandidaten afvielen?

0 het plan was nog niet rijp
0 het bedrijf bood geen toekomst
0 het bedrijf was niet geschikt voor vestiging hier
0 kandidaat trok zich om niet te achterhalen redenen terug
0 kandidaat was een concurrent van andere bedrijven hier
El kandidaat vond de huurprijs te hoog
0 kandidaat vond de centrale voorzieningen of het pand ongeschikt
E overige redenen:

26. Door wie of wat zijn de kandidaten geattendeerd op het bedrijvencentrum
als mogeliike vestigingsplaats?

A.....% via participant 1: te weten of haar contacten

B  ..... % via participant 2: te weten of haar contacten

C  ..... % via participant 3: te weten of haar contacten

D .....% via participant 4: te weten of haar contacten
E  ... % via.nauwe relaties van participant 1, te weten:
F .....% via nauwe relaties van participant 2, te weten:
G .....% via nauwe relaties van participant 3, te weten: .............................
H .....% via nauwe relaties van participant 4, te weten: .............................

% I  via een advertentie in de krant, een tv of radioprogramma
% J via beurzen, waar het bedrijvencentrum heeft gestaan

.....% K via de direct-mailing
% L via zakelijke relaties voor zover niet genoemd in A t/m H

.....% Kamer van Koophandel

.....% banken

.....% makelaars

.....% Rijksnijverheidsdienst

.....% Overheid

.....% Accountants

.....% CIMK

..% andere, te weten:

% M andere, te weten:

.....% N weet niet
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27. Wat zijn de belangrijkste zaken, die u moet regelen met de
kandidaat-vestiger en kunt u daarin een rangorde aangeven?
0 helpen maken van een ondernemingsplan
0 rondkrijgen van de financiering
0 juridische struktuur bepalen
0 vereiste papieren rondkrijgen
0 overige zaken, te weten:

28. Hoeveel tild verstrijkt er gemiddeld tussen het eerste gesprek met de
kandidaat en het moment dat hij zich daadwerkelijk hier vestigt?

..... weken/maanden

VRAGEN OVER DE CENTRALE DIENSTEN EN VOORZIENINGEN

29. Welke centrale diensten en voorzieningen biedt u hier aan? Welke moeten
uit de service-bijdragen worden gehaald en welke moet de ondernemer
per gebruik betalen?

uit service-bijdrage per gebruik
0 telefoonservice                              0                   0
0 receptie-service                           0                  0
0 administratie                              0                  0
0 type-service                                 (1                   0
0 managersaktiviteiten                      0                 0
01 spreekkamer                              El                 0
0 audio-visuele middelen                      0                   0
0 vergaderruimte                            0                 0
0 catering/kantineservice                     0                 0
0 telex                                        El                  0
0 kopieerapparaat                          0                 0
0                                                                                      0                                   El
0.                 0       0
0                          0           0
0         .....                                                                0                                0

30. Zijn er nog wensen t.a.v. de uitbreiding van het centrale diensten- en
voorzieningenpakket. Zo ja, wat wilt u zelf nog erbij en wat voor wensen
hebben de ondernemers zelf ter berde gebracht?

Mijn wensen t.a.v. uitbreiding:

Wensen van de ondernemers over uitbreiding:

31.  Welke  van de eerder genoemde voorzieningen worden ook regelmatig
door bedrijven en instellingen van buiten het centrum benut? 451



32. Zijn er ook voorzieningen en diensten, die u niet in het centrum kunt
aanbieden, maar waarvoor u t.b.v. de ondernemers hier weI speciale
regelingen getroffen hebt met personen (bijvoorbeeld accountant) of
bedrijven (bijvoorbeeld administratiekantoor of schoonmaakbedrijf) van
buiten?

0 neen

0 ja, te weten:

FUNKTIONEREN VAN HET CENTRUM

33. Welke knelpunten ervaart u t.a.v. de lokatie van het centrum?
(slecht bewegwijzerd, slechte toegangswegen, ver van de woonwijk etc.)

34. Welke knelpunten ziet u bij de ondernemers ten opzichte van elkaar?
(elkaar overlast bezorgen etc.)

35. Welke knelpunten ervaart u in de bebouwingsstruktuur van het centrum?
(onvoldoende parkeerplaatsen, slechte isolatie etc.)

36. Welke knelpunten ervaart u in het funktioneren van de centrale diensten
en voorzieningen?
(welke voorzieningen zijn overbelast en welke voorzieningen worden
onbenut)

37. Wat zijn de voornaamste klachten, waarmee de ondernemer in dit
centrum naar u toekomt t.a.v. het funktioneren van het centrum?
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Bijlage 4

ONDERZOEK BEDRIJVENCENTRA: INITIATIEFNEMERS.

1. Wat waren  de motieven  van  uw groep of organisatie om  het  initiatief te
nemen c.q. te participeren bil de oprichting van dit bedrilvencentrum?
(profit en non-profit motieven)

2. Wat is uw bijdrage geweest, of wat is zij nog steeds aan het centrum?
(huisvesting, know-how, mankracht, goedkope financiering van het pand
etc.)

3. Welke voordelen heeft u ervaren voor uw groep of organisatie aan dit
initiatief.

4. Welke nadelen heeft u ervaren voor uw groep of organisatie aan dit
initiatief?

5. Wat is thans uw mening over het bedrijvencentrum?
(balans van voor- en nadelen)

6. Welke dingen zou u toch anders doen, als u weer voor de beslissing
kwam te staan dit bedrilvencentrum op te richten?
(hierbij kunnen zaken van vraag 4 en 5 terugkomen)

7. Bent u van plan elders ook bedrijvencentra te stichten. Zo ja, onder welke
voorwaarden?
(hierbij kunnen elementen van 6 terugkeren)

8. Heeft u voordat u ging participeren of het initiatief daartoe nam, ook
haalbaarheidsstudies verricht?
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