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"The service sector...has long been the stepchild of
economic research."
V.R. Fuchs, 1968
"Zowel In onderzoek als in het beleid wordt de grootste
en enig groeiende sector stiefmoederlijk bedacht."
W. van Voorden, 1976
"Still the Cinderella
politicians alike."

industries

of

academies

and

D.F. Channon, 1978
"Cinderella has yet to become a princess"
J.I. Gershuny en I.D. Miles, 1982
"It is hard to imagine how service industries can
continue to be the 'Cinderrella' of research activity
connected with urban and regional development."
P.W. Daniels, 1983
"...this service sector is still the step-child of
socio-economic research and economic policy."
P. Coppetiers, 1986

VOORWOORD

Onderzoekers die zich bewegen op het terrein van de dienstensector zijn
nogal eens de mening toegedaan dat de belangstelling voor dit thema niet alleen in onderzoek, maar ook in beleid- niet in verhouding staat
tot de huidige betekenis van die sector. Peter Daniels (1985) spreekt in
dit verband van een "litany of neglect".
Menig onderzoeker van de dienstverlenende bedrijvigheid heeft de afgelopen jaren blijk gegeven van zijn frustratie door de positie van zijn
werkterrein te vergelijken met de aanvankelijk weinig rooskleurige situatie van Assepoester. Tot voor kort nam de dienstensector in onderzoek
en beleid inderdaad een ondergeschoven positie in, maar dat verandert
momenteel snel. Vooral de zogenaamde kennisintensieve diensten als financiële en zakelijke diensten staan in de belangstelling. Te zamen met
de kantoren van de overheid en sociaal-culturele en maatschappelijke
instellingen vormen zij de kantorensector.
Het onderzoek naar de kantorensector is in de jaren zestig gestart.
Daarbij, en ook in de studies in de daarop volgende 15 jaar, is de nadruk gelegd op de analyse van de vestigingsplaatsvoorkeuren van ondernemers en het in beeld brengen van de ruimtelijke spreidingspatronen. Gegeven de snelle groei van kantooractiviteiten in die jaren en de daaruit
voortvloeiende vraag naar geschikte locaties lag het benadrukken van de
fysieke kant van het begrip kantoor nogal voor de hand. Pas de laatste
jaren valt er bij Nederlandse geografen ook een interesse waar te nemen
voor de functionele aspecten van het kantoorbegrip: de aard van de kantooractiviteiten en in het bijzonder de wijze waarop de relaties die
door deze bedrijven worden onderhouden ruimtelijk uitwerken en doorwerken in de lokale en regionale economie. Deze uitbreiding van het onderzoeksterrein is zeker gestimuleerd door een aan het eind van de jaren
zeventig toenemend aantal publikaties van Amerikaanse en Britse onderzoekers over de intermediaire, bedrijfsgerichte dienstverlenende bedrijven. Veel van het onderzoek op dit terrein heeft zich juist gericht op
kantoorhoudende intermediaire diensten: de financiële en zakelijke diensten.
I

Gelet op het thans snel groeiende aantal publikaties over de diensten
sector - en over de intermediaire diensten in het bijzonder - kan niet
anders worden geconstateerd dan dat ondanks alles 'Assepoester' een
flink eind op weg is een prinses te worden. Gedurende deze jaren van een
opgroeiende, zich ontwikkelende 'Assepoester' heeft de onderhavige stu
die plaatsgevonden. De basis voor deze studie werd aan het eind van de
jaren zeventig gelegd. Door de toenmalige vakgroep Nederzettings- en
Bevolkingsgeografie van het Geografisch Instituut van de Katholieke
Universiteit Nijmegen werd in die jaren een project gestart dat zich
richtte op de kantorensector in middelgrote Nederlandse steden. Aanvan
kelijk waren doctoraalstudenten op dit terrein werkzaam, maar in 1981
werd aan de vakgroep voor vier jaar een onderzoekspoolplaats toegewezen.
Als wetenschappelijk medewerker op deze plaats heb ik vanaf 19Θ3 de ba
sis kunnen leggen voor het hier te presenteren onderzoek. Aanvankelijk
lag in het project sterk de nadruk op de vestigingsplaatskeuze en ruim
telijke patronen. Mede door de contacten met Peter Daniels, toen nog
werkzaam aan de universiteit van Liverpool, heeft het onderzoek in een
later stadium zich ook gericht op het toen aan belangstelling winnende
thema van de relatiepatronen van deze bedrijven.
Velen hebben op directe of indirecte wijze aan dit onderzoek een bijdra
ge geleverd. Zonder daarmee anderen te kort te willen doen, wil ik een
paar personen in het bijzonder noemen.
Bij de omvangrijke dataverzameling en -bewerking heb ik de onmisbare
hulp gehad van Hans Kramer, Martin Terhorst en in het bijzonder Carol
van Eert, André Boekesteijn en Christine van Dinteren. René Reitsma
heeft mij wegwijs gemaakt in één van de methoden van stated-preference
onderzoek en voerde ten behoeve van dat deel van de studie ook de computeranalyses uit.
Mijn dank gaat ook uit naar diegenen die voor de uiteindelijke vorm van
dit boekwerk zorg hebben gedragen: Jan Coenen en Arie Durand die het tekenwerk verzorgden en Ank Rijnberg, die de tekstverwerking voor haar rekening nam. De eindafwerking vond plaats bij Bureau Goudappel Coffeng BV
door Agnes Lammerts met medewerking van Machteld Keizer en Cecil Overmars.
De uitgave van dit boek is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen
van Aegon NV Vastgoed te Den Haag, Amev Ontwikkeling Maatschappij te
Utrecht, ABP Onroerend Goed te Heerlen, Bureau Goudappel Coffeng BV te
Deventer, de gemeenten Breda, Deventer, Enschede en Tilburg, IBC Vastgoed BV te Den Haag, Johan Matser Projektontwikkeling BV te Hilversum,
de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Oost Gelderland (Zutphen), Nijmegen en Omstreken (Nijmegen), Twente en Salland (Hengelo/Deventer) , Westelijk Noord-Brabant (Breda), Zuid-Oost Brabant (Eindhoven),
Nationale Nederlanden/Vastgoed te Den Haag, het Nederlands Studie Centrum te Vlaardingen, de provincies Gelderland en Overijssel, Stienstra
Brabant BV te Den Bosch, de Vereniging Binnenstad Ondernemers te Nijmegen en WPM te Den Bosch.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Peter Daniels (thans werkzaam
aan de Portsmouth Polytechnic). Zijn belangstelling voor het onderzoek
en de gedachtenwisselingen met hem, waren een stimulans.
Deventer, juni 1989
Jacques van Dinteren
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INLEIDING EN VRAAGSTELLING

1.1

Inleiding

De laatste twintig jaar is het aandeel van de kantorensector in de werkgelegenheid sterk toegenomen. Daarmee is deze sector bij uitstek de exponent van de post-industriële samenleving en van een ontwikkeling die
wordt aangeduid als de tertiairisering van de maatschappij.
De ontwikkeling van de kantorensector berust op diverse processen in de
samenleving van de stedelijk-industriële landen. De toenemende complexiteit van economische processen en de voortgaande behoefte aan informatie
leiden er toe dat een steeds groter deel van de beroepsbevolking zich
bezig is gaan houden met het verlenen van produktiebegeleidende of informatieverschaffende diensten in de vorm van bijvoorbeeld administratie, management en zakelijke dienstverlening. In Nederland heeft de kantoorbevolking zich tussen 1900 en 1977 in absolute zin vertienvoudigd,
terwijl het aandeel ervan in de beroepsbevolking bijna verviervoudigde
van 5,0% naar 19,7% (Bak, 1980).
De sterke groei van de kantoorfuncties heeft er toe geleid dat kantoorgebouwen steeds meer voorkomende elementen in het stadsbeeld zijn geworden. Dat geldt met name voor de grote steden, die knooppunten zijn in
wereldomvattende informatienetwerken.
De groei van de kantorensector heeft in de verschillende steden en regio's niet in gelijke mate plaatsgevonden. Dit heeft de aandacht getrokken van geografen, planologen en beleidsfunctionarissen en heeft er toe
geleid dat in de jaren zestig een stroom van kantorenstudies op gang is
gekomen waarin het ruimtelijk gedrag (1) van die bedrijven wordt geanalyseerd. Vanwege de sterke geneigdheid bij kantoorondernemers te kiezen
voor een binnenstedelijke locatie of voor een grootstedelijk gebied hebben vooral de vestigingsplaatsaspecten en de decentralisatiemogelijkheden de aandacht gekregen in onderzoek en beleid. Om reden van de zojuist
genoemde concentratie van de kantorensector in de métropolitaine gebieden is het onderzoek vooral op die gebieden en met name de grote steden
gericht geweest. Veel minder is bekend over de ontwikkeling en de omvang
van de kantorensector in middelgrote steden (50.000-200.000 inwoners),
vooral in die welke buiten métropolitaine gebieden zijn gelegen. Een en
ander is aanleiding geweest voor het ter hand nemen van het onderhavige
onderzoek met betrekking tot het ruimtelijk gedrag van kantoren in middelgrote steden gelegen buiten de Randstad. Dit met het doel informatie
te verschaffen over de omvang, de structuur en de ontwikkeling van dit
type bedrijvigheid in die steden. Naast deze inventarisatie is het gewenst te komen tot een verdergaande analyse van het ruimtelijk gedrag
van kantoren. Dat gedrag behelst niet alleen de keuze van een vestigingsplaats, maar ook en vooral het functioneren vanuit die ingenomen
geografische positie. Hoewel op dit terrein reeds het nodige onderzoek
is verricht, heeft dit, zoals gezegd, vooral in de métropolitaine gebieden of grote steden plaatsgevonden. Terwijl het daar gaat om relatief
grote (hoofd)kantoren, worden de middelgrote steden veeleer gekenmerkt
door kleinere, dienstverlenende kantoren.
Alvorens het bovenstaande nader te preciseren in onderzoeksvragen is het
nodig in de volgende paragrafen eerst duidelijkheid te scheppen in het
onderwerp van deze studie. In paragraaf 1.2 wordt ingegaan op een aantal
1

begrippen en aansluitend wordt een kort overzicht gepresenteerd van het
in Nederland verrichte onderzoek naar de diverse aspecten van de kantorensector (paragraaf 1.3). Daarin zal gesignaleerd worden dat er een
toenemende belangstelling valt waar te nemen voor onderzoek naar de zakelijke diensten. Dergelijke studies vinden vooral plaats binnen het
kader van het onderzoek naar de bedrijfsgerichte (of intermediaire)
dienstensector (2). In deze studie zal de zakelijke dienstverlening centraal worden geplaatst. In paragraaf 1.4 wordt op enkele kenmerken van
dit type kantoren ingegaan en het zal dan ook duidelijk worden waarom
binnen de kantorensector juist de zakelijke diensten de aandacht verdienen. In paragraaf 1.5 wordt de vraagstelling voor deze studie geformuleerd en aansluitend wordt ingegaan op de daaruit voortvloeiende opzet
van het onderzoek.

1.2

Kantoren en kantorensector

Bij het zoeken naar een definitie van het begrip kantoor kan niet met
een enkelvoudige omschrijving worden volstaan. Het is namelijk van belang een onderscheid te maken tussen het functionele en het fysieke kantoorbegrip (Goddard, 1975). Het functionele kantoorbegrip duidt op het
kantoor als bedrijf of bedrijfsonderdeel. Binnen dit kader zijn de begrippen kantooractiviteit en kantoororganisatie van belang. Naast het
functionele kantoorbegrip wordt het fysieke begrip gehanteerd dat betrekking heeft op het kantoor als werkruimte. Het functionele en fysieke
begrip zijn complementair: kantooractiviteiten zijn gehuisvest in kantoorruimtes .
In het kader van het geografisch onderzoek is het bovendien essentieel
dat een kantoororganisatie in de ruimte is gelokaliseerd; in dat verband
wordt de aanduiding kantoorvestiging gebruikt. In de volgende subparagrafen wordt aan de drie voornoemde begrippen verder inhoud gegeven.

1.2.1

Het functionele kantoorbegrip

De in de vorige paragraaf genoemde toenemende produktiebegeleidende en
informatieverschaffende beroepsarbeid heeft geleid tot een zeer sterke
groei van de kantoorwerkzaamheden. Deze werkzaamheden omvatten de volgende activiteiten:
de controle van commerciële of sociale processen van de organisatie;
het voeren van een administratie die bij bovengenoemde processen
komt kijken;
het doen van onderzoek ten behoeve van sturing, begeleiding, dan
wel verandering van genoemde processen;
het behartigen van belangen van de eigen organisatie, van andere
actoren of van individuen;
het bemiddelen tussen actoren en/of individuen;
het geven van voorlichting en advies aan de eigen organisatie, aan
andere actoren of individuen.
Het produkt van de kantooractiviteiten is aan te duiden als informatie.
Het gaat daarbij om nieuwe informatie die in het kantoor is ontwikkeld
2

of om informatie die een bewerking is van informatie die reeds in andere
vorm beschikbaar was.
In de vakliteratuur wordt veelal voorbijgegaan aan een omschrijving van
het begrip informatie. Gould (1975) heeft opgemerkt dat informatie, net
als bereikbaarheid, een vaag begrip is waarvan de inhoud voor de hand
lijkt te liggen tot het moment waarop we het begrip systematisch proberen aan te pakken. Een van de oorzaken van het definiëringsprobleem is
misschien wel dat de begrippen data (gegevens zonder meer) en informatie
(wat meer is dan alleen maar gegevens) worden verwisseld (zie bijvoorbeeld Leven, 1971; Hermansen, 1971). De verwarring wordt compleet a] s
gesteld wordt dat eenmaal geproduceerde informatie gebruikt kan worden
voor weer andere besluitvormingsprocessen, waarbij die informatie dan
opnieuw als data wordt aangeduid (zie bijvoorbeeld Gottmann, 1970).
In deze studie gaat het bij het begrip informatie in de eerste plaats om
informatie opgevat als een deel van het produktieproces. In dat kader
krijgt het begrip pas goed gestalte wanneer het geïntegreerd wordt in
een definiëring van het begrip informatiebehandeling. Informatiebehandeling kan worden omschreven als een veredelingsproces waarbij met kennis
of deskundigheid gegevens worden verwerkt tot informatie ten einde systematisch inzicht te verschaffen in de toestand of ontwikkeling van een
bepaald verschijnsel; als zodanig is de informatie kennisverrijkend en
nieuw voor de ontvanger en voor hem uitgangspunt voor handelen of niethandelen (zie ook Van 't Klooster, 1984; Nijkamp, 1984).
Het sterk gegroeide aandeel van kantoorwerkzaamheden binnen het totaal
van economische activiteiten is een ontwikkeling die niet alleen valt
waar te nemen door de opkomst en groei van specifieke kantoorbedrijven,
maar die ook tot uitdrukking komt in andere bedrijfstakken als de industrie, de handel en het transport. Geschat wordt bijvoorbeeld dat 32% van
de banen in de Britse industrie kantoorfuncties betreft (Marshall c.s.,
1988). Jeanneret c.s. (1985) en Hotz-Hart en Würth (1987) hebben vastgesteld dat ongeveer eenderde van de industriële werkgelegenheid dienstenfuncties betreft. Daarbij liet zich vaststellen dat dat aandeel lager is
in de perifere gebieden dan in het economisch centrum van een land (Geilinger, 1984; Hotz-Hart en Würth, 1987).
Het is met het oog op het bovenstaande dan ook essentieel dat een onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijfsorganisaties waarbinnen het personeel voor het merendeel kantooractiviteiten uitoefent (de kantoororganisatie) en die waarbinnen de kantooractiviteiten niet overheersen zoals
bijvoorbeeld in een industriële organisatie (de kantoorafdeling of -afdelingen binnen dergelijke organisaties).

1.2.2

Het fysieke kantoorbegrip

Met het voorgaande is de functionele ingang rond het begrip kantoor aangegeven. Het kantoor is echter niet alleen vanuit een functionele, maar
ook vanuit een fysieke invalshoek te omschrijven door middel van het begrip kantoorruimte: een ruimte die in hoofdzaak bestemd is voor kantooractiviteiten en waarin de daarvoor benodigde apparatuur (typemachines,
tekstverwerkers, telefoons, telex, telefax, computer enzovoort) staat
opgesteld (3).

3

Kantoorruimtes kunnen worden onderverdeeld in:
kantoorgebouwen: speciaal voor de huisvesting van een of meerdere
kantoren ingerichte gebouwen, dan wel gebouwen die voorheen een
andere functie hadden (bijvoorbeeld wonen) maar nu als kantoor in
gebruik zijn;
kantoorruimtes binnen bijvoorbeeld produktie- en distributiebedrijven) .
De laatstgenoemde categorie is bij het onderzoek naar het vestigingsplaatskeuzegedrag van ondergeschikt belang. In die gevallen zullen eisen, voortvloeiende uit de goederenproduktie of distributie meer gewicht
in de schaal leggen. Daarom zullen deze ruimtelijk niet zelfstandige
kantoorafdelingen in dit onderzoek buiten beschouwing blijven. Vanuit
een geografische optiek is het zinnig de studie tot de ruimtelijk zelfstandige kantoren te beperken.

1.2.3

Kantoorvestiging en kantorensector

Kantoororganisaties en kantoorgebouwen nemen in de geografische ruimte
een locatie in van waaruit relaties worden onderhouden met individuen,
bedrijven, instellingen en huishoudens. In het geval van een kantoororganisatie kan het gaan om één of meerdere ruimtelijke eenheden. Deze
afzonderlijke ruimtelijke eenheden worden met het begrip vestiging aangeduid .
Een kantoorvestiging kan worden gedefinieerd als een afzonderlijk gelegen bedrijf of instelling van waaruit kantooractiviteiten worden uitgeoefend voor de eigen organisatie (beheerskantoren) , voor de open markt
(overige commerciële kantoren) of voor het bereiken van ideële doeleinden, dan wel de organisatie van de samenleving (niet-commerciële kantoren) . In navolging van de definitie van 'vestiging' door het Centraal
Bureau voor de Statistiek kan als aanvullende eis worden gesteld dat de
kantoorwerkzaamheden beroepsmatig of door vrijwilligers worden uitgeoefend door minimaal één persoon gedurende minimaal 15 uur per week.
Het artefact, het kantoorgebouw, maakt geen deel uit van de kantoorvestiging.
In Nederland worden bedrijven en instellingen geclassificeerd volgens de
Standaard Bedrijfs Indeling van 1974 (SBI-1974) zoals opgesteld door het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven worden tot een bepaalde
categorie gerekend op grond van de werkzaamheden van de meerderheid van
het personeel c.q. de hoofdactiviteit van het bedrijf of de instelling.
Kantoren worden niet apart aangegeven. Kantooractiviteiten komen in alle
bedrijfstakken voor, maar zijn met name te vinden in de bedrijfstakken
'bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening' (SBI-8) en
'overige dienstverlening' (SBI-9). Door Van Hal en De Smidt (1979) is
binnen die twee bedrijfstakken een selectie gemaakt van die bedrijven en
instellingen waarvan mag worden aangenomen dat daarin overwegend kantoorwerkzaamheden worden verricht. De kantorensector is dan te omschrijven als het geheel van bedrijven in het bank- en verzekeringswezen, de
onroerend-goed sector en de zakelijke dienstverlening, en het geheel van
instellingen in de overheidssector en de institutionele sector voor zover de daar uitgeoefende werkzaamheden in hoofdzaak kantooractiviteiten
betreffen. De twee laatstgenoemde categorieën zijn nader aan te duiden
4

als de niet-commerciële kantoren; de overige vormen te zamen de commerciële kantorensector.
Deze studie beperkt zich tot de commerciële kantorensector of - met andere woorden - tot de sector 'financiële S zakelijke diensten'. De in
het kader van het onderzoek gehouden surveys hebben zich beperkt tot de
zakelijke diensten.

1.3

In Nederland verricht onderzoek naar het ruimtelijk gedrag
van kantoren

In deze paragraaf wordt een korte schets gegeven van de in Nederland
verrichte onderzoeken op het terrein van de kantorensector. Het is niet
de bedoeling een samenvatting van de onderzoeksuitkomsten te presenteren. Doel van deze paragraaf is aan te geven langs welke lijnen het kantorenonderzoek zich de laatste twee decennia heeft bewogen. Dit gebeurt
aan de hand van specifieke kantorenstudies (dus onderzoek met een ruimere opzet blijft buiten beschouwing) zoals verricht door onderzoeksinstellingen of gepubliceerd in vaktijdschriften.

1.3.1

De jaren zeventig

De eerste als zodanig aan te merken kantoorstudie werd in 1965 uitgevoerd door Van de Moosdijk. Zijn onderzoek naar "de verhuizing van enkele extern dienstverlenende bedrijven uit de binnenstad van Amsterdam
naar een punt elders in de stad" wordt algemeen beschouwd als het eerste
onderzoek op het terrein van de kantorensector. Het duurt vervolgens tot
het begin van de jaren zeventig voordat nieuwe activiteiten op dit onderzoeksgebied zijn te melden. Ook dan nog is het aantal studies beperkt
en uit deze periode genieten vooral de publikaties van Grit en Korteweg
bekendheid (Grit, 1970; Grit en Korteweg, 1971, 1976). Pas in de tweede
helft van dat decennium neemt het aantal onderzoeken toe, met name bij
de gemeentelijke overheden, hetgeen in talrijke kantorennota's resulteert. In deze periode valt een door de Rijksplanologische Dienst geïnitieerd onderzoek naar de vestigingstendensen van de kantorensector (Hanemaayer c.s., 1981). Opmerkelijk is overigens dat deze tendensen niet
werden afgeleid door middel van vragen met betrekking tot de vestigingsplaatseisen. Op grond van enkele CBS-buurtkenmerken (werkzame personen,
vestigingen, dichtheden) in vier middelgrote steden en één grote stad
werden wel zogenaamde kantoormilieus onderscheiden. Wat zo specifiek is
aan de onderscheiden milieus (stadscentrum, ring c.q. subcentra, woonwijken) wordt niet duidelijk. Alleen naar de vestigingsfactor contacten
(in de zin van persoonlijke contacten) is uitgebreid onderzoek verricht.
Analyse van die gegevens leidde tot de conclusie dat het stadscentrum
niet wordt gekenmerkt door contactintensieve kantoren. Deze uitkomst mag
niet verwonderlijk heten, omdat in deze studie ideeën, die waren getoetst (en veelal bevestigd) in steden met meer dan 250.000 inwoners in
met name Groot-Brittannië, ten onrechte werden getransformeerd naar de
kleinere middelgrote Nederlandse steden (met uitzondering van Den Haag).
De in de jaren zeventig verrichte studies hebben zich in hoofdzaak op de
vestigingsplaatsaspecten toegespitst, zij het dat daarbij wel verschillende accenten zijn gelegd. Zo heeft Ter Hart (1979) zich beperkt tot de
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vestigingsplaatsaspecten van topmanagement en plaatsten Verster en Van
Holst (1976) de vestigingsplaatskwaliteiten van centrale en decentrale
locaties tegenover elkaar. In enkele studies beperkten de onderzoekers
zich niet tot de vestigingsplaatseisen en werden ook vragen gesteld over
de kwaliteiten van de locatie en de kantoorruimte naar de stand van zaken op dat moment en werd de uitkomst daarvan vergeleken met de aan een
vestigingsplaats gestelde eisen (zie bijvoorbeeld Grit en Korteweg,
1971; Bak, 1980; Kantooractiviteiten Twente, 1982). Opmerkelijk is die
wat eenzijdige benadering van het ruimtelijk gedrag van de kantorensector niet. Men vatte immers het onderwerp in eerste instantie aan ter
oplossing van de sterk ruimtelijke concentratie in bepaalde steden (in
het westen van het land) en delen van steden (de binnenstad en directe
omgeving). Slechts in enkele studies werd het kantoor vanuit een andere
invalshoek bekeken; in die gevallen stond het vastgoedaspect op de voorgrond (Funken, 1976, 1979; Rompelman, 1979).
Overzien we het in de jaren zeventig uitgevoerde kantorenonderzoek dan
kan worden gesteld dat dit wordt gekenmerkt door:
1
een sterke nadruk op intra-stedeli]ke (of intra-stadsgewestelijke)
vestigingspatronen en weinig aandacht voor het interstedelijke of
interregionale vestigingsgedrag;
2
weinig aandacht voor de verschillen tussen typen van kantoren en
de gevolgen van die verschillen voor vestigingsplaatseisen en locatiepatronen ;
3
het ontbreken van een analyse van de wijze waarop de diverse van
belang geachte vestigingsplaatsfactoren tegen elkaar worden afgewogen ;
4
weinig aandacht voor de beïnvloeding van vestigingspatronen door
externe factoren als het beleid van projectontwikkelaars en beleggers of het overheidsbeleid;
5
het benadrukken van de vestigingsplaatsaspecten en zodoende het
negeren van de functionele aspecten binnen het ruimtelijk gedrag.

1.3.2

De jaren tachtig

De hiervoor gesignaleerde tekortkomingen in het onderzoek zijn in de jaren tachtig niet geheel weggewerkt, maar het is zonder meer duidelijk
dat het kantorenonderzoek zich in dit decennium heeft verbreed en verdiept. Bovendien is het kantoorbedrij f niet alleen meer onderwerp van
studie; halverwege de jaren tachtig nam het aantal publikaties snel toe
waarin het kantoorgebouw centraal staat.
In het vervolg van deze paragraaf wordt op de verschillende thema's verder ingegaan. Achtereenvolgens komen aan de orde het stedenvergelljkend
onderzoek, de vestigingsplaatskeuze, het kantoor als gebouw en de functie van kantoorbedrijven.

Stedenvergelljkend onderzoek
Tot het eind van de jaren zeventig beperkten de onderzoeken zich tot de
analyse van de situatie in één stad. Dan echter worden drie projecten
uitgevoerd waarin meerdere steden zijn betrokken en onderling worden
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vergeleken, te beginnen met een door Bak in 1977 gehouden enquête onder
circa 2600 kantoorvestigingen verspreid over geheel Nederland. In de
analyse is een onderscheid gemaakt tussen groepen van gemeenten op grond
van de grootteklasse (Bak, 1980). Dit is echter onvoldoende om te kunnen
spreken van een nadrukkelijke aandacht voor de verschillen tussen steden
en regio's, hetgeen niet wegneemt dat deze studie een schat aan gegevens
opleverde.
Duidelijk meer vergelijkend van opzet waren twee projecten die aan het
eind van de jaren zeventig werden gestart. Het eerste project betreft de
eerder genoemde RPD-studie. Dat onderzoek richtte zich op de vestigingspatronen in Groningen, Zwolle, Nijmegen, Breda en Den Haag. In de eindrapportage (Hanemaayer c.s., 1981) is onder andere de structuur en omvang van de kantorensector bekeken in relatie tot de ligging van de
voornoemde steden.
Het tweede onderzoeksproject richtte zich op de middelgrote steden in
Zuid- en Oost-Nederland en werd uitgevoerd aan het Geografisch en Planologisch Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Aanvankelijk
werden door doctoraalstudenten vergelijkbare kantoorstudies verricht in
Deventer, Hengelo, Zwolle en Kampen en uiteindelijk resulteerde dit in
het onderhavige onderzoek. Aansluitend op het onderzoek in Hengelo werd
door het ETI Overijssel een onderzoek gestart naar de kantoorbedrijven
in Twente. Ook in die studie is voor wat betreft de Twentse steden sprake van een vergelijkende analyse, zij het van dicht bij elkaar gelegen
steden (Kantooractiviteiten Twente, 19Θ2).
Met deze vergelijkende analyses komt ook een eind aan de nadruk die in
het onderzoek tot dan toe lag op de Randstad.
De vestigingsplaatsfactoren
Hoewel in sommige (theoretische) beschouwingen wel is gewezen op de he
terogeniteit van de kantorensector en de mogelijke gevolgen daarvan op
de aan een vestigingsplaats gestelde eisen (zie bijvoorbeeld Verster en
Van Holst, 1976; Ter Hart, 1976; Grit, 1979), is in het onderzoek hier
doorgaans geen rekening mee gehouden. Empirische analyses waarin dit wel
is gebeurd zijn niet talrijk (Grit en Korteweg, 1971; Terhorst, 1985;
Lambooy en Van Geuns, 1985; Van Dinteren, 1984a, 1986a). Als men echter
bedenkt dat in de kantorensector naast overheidskantoren bijvoorbeeld
ook publieksgerichte banken en op bedrijven georiënteerde zakelijke
diensten voorkomen, dan is het duidelijk dat bij een analyse van het
vestigingsplaatskeuzegedrag niet voorbij kan worden gegaan aan de diversiteit die binnen de kantorensector aanwezig is.
Niettemin is er tot nog toe weinig aandacht voor die verschillen tussen
kantoren, maar nog minder wordt rekening gehouden met de afweging die
een ondernemer tussen vestigingsplaatsfactoren maakt. Het belang dat
kantoorondememers hechten aan de verschillende vestigingsplaatsfactoren
resulteert in de onderzoeksrapporten doorgaans in een bepaalde rangorde
van factoren. Het mag echter duidelijk zijn dat een ondernemer bij de
keuze van een vestigingsplaats niet eerst nagaat of aan zijn belangrijkste eis wordt voldaan om vervolgens het rijtje (tweede, derde factor
enzovoorts) af te werken. Het is zeer wel mogelijk dat een bepaalde factor of set van factoren compenserend kan werken als niet of niet geheel
aan de belangrijkste eisen wordt voldaan.
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Hoe de ondernemer de verschillende factoren tegen elkaar afweegt en hoe
hij dan uiteindelijk tot een beslissing komt, is nog geen onderwerp van
studie geweest.
In het verlengde van het voorgaande (het ontbreken van onderzoek naar
het keuzeproces) ligt de opmerking dat er in de vestigingsplaatsanalyses
nog weinig gerichte aandacht heeft bestaan voor de externe factoren zoals het overheidsbeleid en de vastgoedmarkt.
Voor wat betreft het overheidsbeleid kan men dit thema langs twee wegen
benaderen. Ten eerste kan de onderzoeker proberen vast te stellen in
hoeverre de kantoorondernemer of de kantorensector in de vestigingsplaatskeuze is gestuurd door overheidsmaatregelen of de beschikbaarheid
van geschikte accommodaties (wat voor een deel wordt bepaald door overheid, beleggers, projectontwikkelaars en makelaars). Dergelijke studies
zijn schaars, al zijn wel enkele pogingen in die richting ondernomen
voor wat betreft de overheidsinvloed (Rijerkerk en Teunissen, 1982; Van
Dinteren, 1984a,· Terhorst, 1985) .
De tweede onderzoeksrichting heeft tot doel aan te geven wat de sturingsmogelijkheden zijn en waartoe bepaalde keuzes zouden kunnen leiden
(Van Hal en De Smidt, 1979; Hanemaayer, 1981; Hanemaayer c.s., 1981; Ter
Burg en Van Dinteren, 1982b; Van Maarschalkerweerd-Onderwater, 1985). In
relatie met het regionaal werkgelegenheidsbeleid is binnen deze tweede
richting specifieke aandacht besteed aan de spreiding van rijksdiensten
(o.a. Janssen, 1973; Bartels en Wijma, 1980; Van der Vegt c.s., 1982;
Ter Burg en Van Dinteren, 1982a; De Smidt, 1985).
Is enerzijds het beleid een belangrijke externe factor in het vestigingsplaatckeuzegedrag van kantoren, de actoren aan de aanbodzijde van
de vastgoed- of bedrij fsgebouwenmarkt spelen een niet minder belangrijke
rol. Zij bepalen mede wat voor gebouwen waar beschikbaar komen. Door hun
beleid wordt het aantal alternatieven, dat een kantoorondernemer bij
zijn keuze heeft, ingeperkt. Het keuzegedrag van personen werkzaam in de
vastgoedwereld is, als deelonderwerp binnen het kantorenonderzoek, blijven liggen. De geslotenheid van de betreffende actoren, mede ingegeven
door de grote bedragen die met het een en ander gemoeid zijn, zal hier
debet aan zijn.

Kantoorgebouwen
Behoudens de dissertatie van Funken (1976), enkele bijdragen, veelal in
de vorm van voordrachten (Funken, 1979; Rompelman, 1979; Brouwer, 1982,
1984) en redactionele artikelen in het maandblad VastGoedMarkt was er
binnen de geografie-beoefening tot voor kort geen sprake van belangstelling voor kantoorgebouwen. De laatste jaren begint zich hierin snel een
verandering af te tekenen. Er kunnen twee hoofdthema's worden onderscheiden. Het eerste gaat in op kantoren als vastgoed-object. Met name
aan het Geografisch Intituut van de Rijksuniversiteit Groningen is onderzoek in die richting uitgevoerd (Kok en Terpstra, 1986; Toekomst van
de Nederlandse Vastgoedmarkt, 1986; Lukkes c.s., 1987). In een wat ruimer kader - commercieel vastgoed - heeft ook Ter Hart (1987) de kantoorgebouwenmarkt beschreven.
Als een apart thema binnen het onderzoek van kantoren als bouwwerk is de
mogelijke herbestemming van kantoorgebouwen tot woningen te noemen. Er
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lijkt bij de ondernemers een teruglopende belangstelling te bestaan voor
de thans als kantoor in gebruik zijnde oude villa's en herenhuizen uit
de periode 1880-1940 (Van Dinteren, 1985a). Maar ook sommige in de jaren
zestig en zeventig gebouwde kantoren blijken aan veroudering onderhevig.
Sommige zijn te renoveren, maar voor andere biedt alleen sloop of herbestemming een oplossing. Van Maarschalkerweerd-Onderwater (1985), Fenten
(1986) en Progresbouw (1986) hebben naar deze herbestemmingsmogelijkheden onderzoek gedaan. Korteweg (1987) heeft aandacht besteed aan de toekomstperspectieven van na-oorlogse kantoorgebouwen in een in Utrecht
uitgevoerd onderzoek. In dit verband moeten ook de studies worden genoemd waarin voor kantoren de verhuisketens worden geanalyseerd. Janette
Walen (1988) heeft hiernaar onderzoek verricht in Den Haag en Korteweg
(1988, 1989) in Amsterdam en Utrecht. Deze studies hebben niet de verouderde kantoorbebouwing als centraal thema. Zijdelings komt dit echter
wel aan bod omdat door de grootscheepse kantoornieuwbouw in Nederland
een doorstroming tot stand komt waarbij de relatief verouderde panden
aan de onderkant van de markt een proces van downgrading kunnen doorlopen of leeg kunnen komen te staan.
Een niet in bovenstaande thema's onder te brengen onderzoek is dat naar
het effect van computertechnologie op het ruimtegebruik in kantoorgebouwen. In dit verband ook is het interessant te constateren dat ondanks
het feit dat in de kantorensector zeer veelvuldig gebruik wordt gemaakt
van moderne telecommunicatiemiddelen en computertechnologie (4) dit
(nog) niet heeft geleid tot onderzoek waarin wordt nagegaan in hoeverre
deze informatietechnologie leidt tot mogelijk andere locatiepatronen.

Kantoren en hun functionele relaties
Indien we niet te veel acht slaan op de details van de studies die tot
nog toe in dit overzicht zijn genoemd, dan zou kunnen worden opgemerkt
dat in die studies het kantoor vooral is bezien als een activiteit die
behoefte heeft aan een bepaald soort gebouwen en daarbij een uitgesproken voorkeur aan de dag legt voor centrale locaties op zowel nationaal
als stedelijk niveau. De snel groeiende kantorensector legde in de jaren
zestig en zeventig beslag op centrale delen van de (stedelijke) ruimte
en droeg bij aan de congestie in de Randstad en binnensteden doordat
aanvankelijk de voorkeur in overwegende mate naar juist die centrale
locaties uitging. Dit leidde er toe dat meer inzicht wenselijk werd geacht in de vestigingsplaatsaspecten van deze sector teneinde onder andere te kunnen vaststellen op welke wijze de problematiek van de sterk
ruimtelijke concentratie zou kunnen worden aangepakt.
De economische recessie die aan het eind van de jaren zeventig inzette
en onder meer een stagnatie van de ontwikkeling van de kantoorwerkgelegenheid tot gevolg had, leidde tot een verschuiving van de belangstelling van onderzoekers en beleidsmedewerkers in de richting van ook andere aspecten dan alleen de kantoorlocaties en vestigingsplaatseisen. Ook
de economische aspecten van de kantorensector werden onderwerp van studie. Voor zover in het vorige decennium aan dit onderwerp aandacht was
besteed, had dit zich beperkt tot de omvang, de structuur en de ontwikkeling van de kantoorwerkgelegenheid. Het besef drong nu door dat de
bijdrage van de kantorensector verder reikt en dat kantoren in de stedelijke en regionale economie een minder afhankelijke rol hebben dan tot
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dan toe werd aangenomen. Studies die in dit veld hebben plaatsgevonden
betreffen de bijdrage van het kantoorpersoneel in de detailhandelsomzetten van nabijgelegen winkelcentra (Ter Hart en Dieleman, 1982; Ter Hart,
1984), maar vooral gaat het om een (geografische) analyse van de functie
van de kantooractiviteit zélf. Dit loopt parallel met een andere ontwikkeling binnen de sociale geografie waarbij sprake is van een groeiende
belangstelling voor de intermediaire, overwegend op het bedrijfsleven
georiënteerde dienstensector. Naast de groothandel en het transport maken de financiële en zakelijke diensten een belangrijk deel uit van deze
zogenaamde intermediaire dienstensector.
In Nederland is door geografen nog weinig gedaan op het vlak van de intermediaire dienstensector en meer specifiek de intermediaire kantooractiviteiten. Dit in tegenstelling tot de onderzoeksactiviteiten van met
name geografen in het Angelsaksisch taalgebied (5) . Het geringe aantal
studies dat in Nederland op het terrein van de intermediaire diensten,
of meer specifiek de kantooraCtiviteiten, is verricht, heeft vooral een
economische inslag en laat de regionale verschillen geheel of nagenoeg
geheel buiten beschouwing (Ondernemen in Diensten, 1983; Snel, 1986;
Gravesteijn en de Wit, 1986; De Haan en Tordoir, 1986; Buursink, 1987b;
Kraan, 1987; Van Dijken, 1988; Gravensteijn en De Koning, 1988).
Geografisch onderzoek op het gebied van intermediaire diensten is in Nederland nog schaars, maar dit begint te veranderen. De laatste jaren
neemt het aantal studies gestaag toe en vooral de zakelijke dienstverlening mag zich in een groeiende belangstelling verheugen (Lambooy en
Tates, 1983; FNEI, 1985; Buursink, 1985, 1987a; Lambooy en Tordoir,
1986; Lensink, 1985, 1986, 1989; Tordoir en De Haan, 1987; Van Dinteren
en Kraan, 1988; Van Dinteren, 1988ab; Kansen voor professionele diensten
in Noord-Brabant, 1988).

1.4

Zakelijke diensten

1.4.1

Groeisector

De zakelijke dienstverlening is gedurende de laatste 15 jaar één van de
belangrijkste groeisectoren geweest. Het in beeld brengen van die ontwikkeling is mogelijk aan de hand van de Statistiek Werkzame Personen
van het CBS. Wat daaruit naar voren komt is echter enigszins geflatteerd
doordat bij de uitzendbureaus ook de uitzendkrachten (ten onrechte!)
worden meegerekend. In 1973 namen de uitzendbureaus daardoor 21% van de
werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening voor hun rekening; in
1986 zelfs bijna eenderde (32%). Worden de uitzendbureaus buiten beschouwing gelaten dan blijkt dat tussen 1973 en 1979 het gemiddelde
jaarlijkse groeipercentage op 5,8% lag. Tussen 1981 en 1983 was dit door
de recessie veel lager, namelijk 1,3%. Daarna heeft zich een sterk herstel ingezet: tussen 1984 en 1986 bedroeg het gemiddeld jaarlijks groeipercentage 9,5%.
In absolute zin hebben de accountantskantoren en de ingenieursbureaus
een belangrijke bijdrage geleverd in de werkgelegenheidsgroei in de zakelijke dienstverlening. In de laatste jaren is de toename van het aantal arbeidsplaatsen ook groot in de categorie 'overige zakelijke diensten', hetgeen verband kan houden met het ontstaan van nieuwe vormen van
zakelijke dienstverlening die zich niet laten onderbrengen in de thans
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gehanteerde classificatie van bedrijfsgroepen. Hoewel de computerdien
sten een bescheiden aandeel hebben in de zakelijke dienstverlening,
heeft deze bedrijfsgroep wel een verhoudingsgewijs grote bijdrage gele
verd in de groei.
Uit een studie van Elfring (19Θ8) blijkt dat in vergelijking met zes an
dere OECD-landen in Nederland de groei van de zakelijke dienstverle
ningssector en het aandeel ervan in de totale werkgelegenheid boven het
gemiddelde scoren. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat het aan
deel van de zakelijke dienstverlening in de totale werkgelegenheid op
liep van 1,6% in 1960 tot 5,7% in 1984. Het absolute aantal arbeids
plaatsen heeft zich in die periode verviervoudigd.
Anno 1986 wordt ruim de helft van het totale aantal werkzame personen in
de zakelijke dienstverlening (exclusief de uitzendbureaus) gevonden in
de ingenieursbureaus en de accountantskantoren (tabel 1.1). Volgens de
Statistiek Werkzame Personen waren in maart 1986 296.900 personen werk
zaam in de zakelijke dienstverlening (waarvan ruim 94.000 bij uitzend
bureaus) . Bijna tweederde van deze banen wordt door mannen vervuld (het
geen overeenkomt met het beeld in de totale bedrijvigheid) en bijna 5%
van de werkzamen werkt minder dan 15 uur per week (totale bedrijvigheid:
9,6%).
Uit het vestigingenregister van het CBS komt naar voren dat er in de za
kelijke dienstverlening op 1 januari 1987 39.711 ondernemingen en 44.312
vestigingen waren, waarvan echter een groot deel zonder personeel. In
het totale aantal ondernemingen (exclusief de overheid) heeft de zake
lijke dienstverlening een aandeel van 8,4%; voor wat betreft de vesti
gingen is dit 8,2%.

Tabel

1.1

Het aandeel van de bedrijfsgroepen in het t o t a l e aantal werkzame personen in
de zakelijke d i e n s t v e r l e n i n g ( e x c l u s i e f de uitzendbureaus)

Rechtskundige diensten
Accountantskantoren
Computerdiensten
Ingenieursbureaus
Reclamebureaus
Economische adviesbureaus
Persbureaus
Overige zakelijke diensten
Totaal
Totaal absoluut (x 1000)

1973

1979

19Й4*

1986*

7,3
27,2
0,1
31,3
6,1
6,6
0,5
20,9

7,1
30,2
3,1
31,9
5,8
5,9
0,i»
15,5

7,6
26,5
7,0
30,7
6,2
5,6
0,4
16,1

7,0
31,5
8,0
25,4
5,4
4,8
0,3
18,0

100,0
108,0

100,0
151,8

100,0
157,2

100,0
201,8

*) i n c l u s i e f werkzame personen, minder dan 15 uur per week
Bron: S t a t i s t i e k Werkzame Personen, CBS

De groei van de zakelijke d i e n s t v e r l e n i n g s s e c t o r houdt verband met het
door ondernemingen in toenemende mate inschakelen van professionele
d i e n s t v e r l e n e r s teneinde onzekerheden in de bedrijfsvoering t e verminde
ren. Bovendien i s de handelingsomgeving van het b e d r i j f complexer gewor
den, wordt gezocht naar kostenbesparingen en moeten technologische ont
wikkelingen worden bijgehouden (zie bijvoorbeeld Greenfield en Cohen,
aangehaald in Stanback, 1979; K r o l i s , 1986; Marshall c . s . , 1988). In het
algemeen i s het willen bereiken van f l e x i b i l i t e i t binnen de onderneming
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de belangrijkste reden voor de toename van de intermediaire dienstenvraag en die naar zakelijke diensten in het bijzonder (6).
Men zou kunnen veronderstellen dat de hier geschetste groei van de zakelijke dienstverlening niet een zelfstandig proces is, maar een gevolg
van de externalisering van diensten in het bedrijfsleven waardoor banen
verschuiven van de ene bedrijfsgroep naar een andere, in dit geval die
van de zakelijke diensten. Uit onderzoek (Gravesteijn en De Koning,
1987) blijkt dat de opgetreden werkgelegenheidsgroei in de commerciële
intermediaire dienstensector (waartoe ook de zakelijke diensten zijn te
rekenen) niet een gevolg is van de hiervoor bedoelde verschuiving van de
werkgelegenheid. De door de bedrijven opgegeven verwachtingen omtrent de
uitbesteding van diensten maken het zeer waarschijnlijk dat de werkgelegenheidsgroei bij de toeleverende diensten gunstig blijft.

1.4.2

De intermediaire functie

Het is opvallend dat recent onderzoek naar financiële en zakelijke diensten niet zo zeer is ingebed in het kader van het kantorenonderzoek,
maar veeleer in dat van het onderzoek naar de intermediaire dienstensector. Aan de intermediaire diensten wordt door hun verwevenheid met andere bedrijven en instellingen in toenemende mate belang gehecht in het
licht van regionaal-economische ontwikkelingen. Daarmee wordt aangegeven
dat bestudering van de zakelijke diensten niet alleen interessant is
vanuit een oogpunt van recente en verwachte werkgelegenheidsontwikkelingen, maar juist ook om redenen die verband houden met de betekenis van
deze diensten voor het functioneren van andere bedrijven en het effect
dat daarvan kan uitgaan op de regionale en stedelijke economie. Feitelijk is de groei van de zakelijke dienstverleningssector een afgeleide
van een toenemende vraag naar deze specialisten. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de rol van de zakelijke diensten in de
stedelijke en regionale economie. Nu zal eerst enige aandacht worden
besteed aan de intermediaire functie van de zakelijke diensten.
Onderzoek naar de verwevenheid van kantooractiviteiten met andere bedrijven heeft recent plaatsgevonden binnen het kader van de intermediaire dienstverlening. De financiële en zakelijke diensten - met name de
laatstgenoemde categorie - blijken een belangrijke intermediaire functie
te vervullen (Stanback, 1979; Marshall, 1983; Wood, 1986; De Haan en
Tordoir, 1986). Die conclusie kan ook worden getrokken als wordt gekeken
naar de Nationale Rekeningen 1985 (CBS, 1986). Aan de hand van die gegevens is voor bedrijfskiassen vast te stellen welke typen van bedrijvigheid sterk met andere bedrijven zijn verweven door intermediaire leveringen. Voor wat betreft het aandeel van de intermediaire leveranties in
de totale produktie nemen binnen de dienstensector het bankwezen en de
zakelijke dienstverlening een bijzondere plaats in (figuur 1.1) . Wat
meer algemeen gesteld: binnen de dienstensector vervult de bedrijfstak
financiële & zakelijke diensten het sterkst een intermediaire functie.
Als dan een zeer belangrijk deel van de leveranties door financiële en
zakelijke dienstverleners bedrijfsgericht is, dan is het echter nog niet
zo dat er sprake is van een afhankelijkheid van de industrie zoals vaak
is verondersteld. Uit diverse studies (Marshall, 1983; De Haan en Tordoir, 1986) blijkt dat de informatiebehandelende delen van de dienstensector sterk zijn verweven met andere bedrijven; niet alleen industrië12

Ie, maar juist ook dienstverlenende. Voor deze relaties verdient de zojuist gebruikte term 'verwevenheid' de voorkeur. Wanneer van 'afhankelijkheid' zou worden gesproken dan zou dit een verkeerd beeld van de situatie geven. Immers, gezien de kennis die bij deze gespecialiseerde
diensten aanwezig is kunnen de afnemers voor hun ontwikkeling en innovatief vermogen even goed afhankelijk worden genoemd van de intermediaire diensten. Het is daarom beter te spreken van een complementaire in
plaats van een afhankelijke relatie (Stanback c.s., 1981; Lambooy en
Tates, 1983? Bade, 1985; Hotz-Hart en Würth, 1987).
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Uit het bovenstaande mag worden afgeleid dat delen van de dienstensector
wel degelijk een rol kunnen spelen in de economische ontwikkelingen. Dat
de produktiviteitsgroei in de dienstensector gering is doet aan dat be
lang niets af. Ten aanzien van die produktiviteit van de dienstensector
wordt doorgaans gesteld dat deze lager is dan die in de industrie, maar
we hebben er onder andere rekening mee te houden dat produktiviteit, ze
ker in de dienstensector, zich niet eenvoudig laat meten. Nu gebleken is
dat de intermediaire diensten een belangrijke complementaire rol vervul
len in het functioneren van andere bedrijven, waaronder de industrie, is
het bovendien goed er op te wijzen dat op deze wijze de intermediaire
dienstverlening een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de produktiviteitsverhoging in het bedrijfsleven. In Canada kon dit worden aange
toond (Postner en Wesa, aangehaald in Wood, 1985). De produktiviteit in
de dienstensector mag dan laag heten te zijn, het is in het licht van
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het bovenstaande juist dat Wood stelt dat produktiviteit als een eigenschap van een geïsoleerd beschouwde sector een weinig bevredigend uitgangspunt is (Wood, 19Э5). Overigens is recent een krachtige produktiviteitsverhoging in de Nederlandse dienstensector vastgesteld (CPB, 1986).
1.4.3

De rol in de stedelijke en regionale economie

De toename van het aantal arbeidsplaatsen in de zakelijke dienstverle
ningssector en de verwevenheid van deze kantoren met andere bedrijven
zouden voldoende reden moeten zijn om in het stedelijk en regionaal-eco
nomisch beleid meer aandacht te schenken aan deze diensten. Bij de
rijksoverheid groeit het besef dat de economische ontwikkeling van re
gio's even zeer kan steunen op de aanwezigheid van dienstverlenende ac
tiviteiten, in het bijzonder zakelijke diensten, als ook op die van de
nijverheid. De oprichting van de Stuurgroep Dienstenonderzoek door het
ministerie van Economische Zaken in 1979 is daarvan een voorbeeld. De
aanbevelingen van deze werkgroep (Ondernemen in Diensten, 1983) hebben
echter nooit zo'η aandacht gekregen als die van de industriële tegenvoeter, de commissie Wagner.
Na Ondernemen in Diensten' werd binnen het apparaat van de rijksoverheid nog wel enige aandacht besteed aan de intermediaire diensten, maar
daarbij was alleen sprake van beschrijvingen en analyses vanuit een
werkgelegenheidsperspectief, zonder daarbij aandacht te besteden aan
regionale
verschillen (Zakelijke Diensten, 1984; Gravesteijn en De Wit, 1986; Gravesteijn en De Koning, 1987) .
Dat de dienstensector van betekenis kan zijn in de ontwikkeling van steden en regio's is ook van belang in het licht van het door de rijksoverheid geformuleerde beleid in de Structuurschets Stedelijke Gebieden
(1983) en - recenter - de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1988). Deze
nota's geven aan dat het spreidingsbeleid uit de jaren zeventig plaats
heeft moeten maken voor het wat duistere begrip 'economische potenties
van regio's', respectievelijk 'regio's op eigen kracht'. De rol die de
steden spelen in het bepalen van de economische potentie van een regio
en het feit dat de kantorensector, i.e. de zakelijke dienstverlening,
een belangrijke plaats inneemt in de werkgelegenheid maakt de vraag naar
de plaats van deze categorie kantoren in de regionale en stedelijke economie er des te interessanter op.
De betekenis van kennisintensieve kantooractiviteiten voor de stedelijke
of regionale economie is drieledig. Ten eerste betreft dit de werkgelegenheidsbijdrage. Op dit aspect hoeven we niet opnieuw in te gaan (zie
paragraaf 1.4.1). Ten tweede zijn zakelijke diensten van belang voor de
regionale economie door hun toeleveringen aan het plaatselijke bedrijfsleven. In dat geval is er sprake van een regionaal verzorgende functie.
Als derde en laatste aspect kan dan de bovenregionale functie worden genoemd. Daarbij gaat het niet om de verwevenheid met het lokale bedrijfsleven, maar juist om de bovenregionale relaties. Deze betreffen met name
de afzet van diensten buiten de regio en - in het geval van multilocationele ondernemingen - ook de organisatorische relaties op bovenregionale schaal.
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In het licht van de regionaal verzorgende functie worden zakelijke diensten beschouwd als belangrijke generatoren in optredende veranderingsprocessen. In een tijdperk dat gekenmerkt wordt door snelle technologische veranderingen spelen de kennisintensieve diensten een belangrijke
rol: zij zijn de bronnen en de doorgevers van die veranderingen (Marquand, 1983) en kunnen daardoor mede bepalend zijn voor de aanpassingscapaciteit van industriële en andere bedrijven (zie bijvoorbeeld Beyers
e s . , 1985). In sommige studies is het vermoeden uitgesproken dat het
ontbreken van een gespecialiseerde dienstverlening in een regio de economische groei daar zou bemoeilijken (Britton, 1974; Goddard, 1979; Marshall, 1983; Perret-Gentil c.s., 1985; Cunah en Racine, 1984; Hotz-Hart
en Würth, 1987). Empirisch onderzoek naar deze veronderstelde bijdrage
in de regionale economie heeft echter nog niet plaatsgevonden. Als zo'η
bijdrage bestaat, dan zullen de verschillende zakelijke dienstverleningsbedrijven daarin ook een uiteenlopende rol spelen. Aangenomen mag
worden dat vooral de ingenieursbureaus en de computerdiensten zo'η rol
zouden kunnen vervullen.
Sommige auteurs wijzen er op dat de aanwezigheid van specifieke inter
mediaire diensten - waarbij de gedachten vaak uitgaan naar de de zake
lijke dienstverlening - kan leiden tot een complex dat aantrekkelijk is
voor handels- en industriële ondernemingen en zelfs voor de publieke
sector (Polèse, 1982; Lambooy en Tates, 1983; Daniels, 1984; Damesick,
1986; Wood, 1986). Met andere woorden: intermediaire diensten, en vooral
de kwaliteit van die diensten, als vestigingsplaatsfactor voor andere
bedrijven.
Zonder al te zeer vooruit te lopen op hetgeen in hoofdstuk 4 aan de orde
komt kan ten aanzien van de bovenregionale functie van zakelijke diensten het volgende worden gesteld. Tot voor kort is men er vanuit gegaan
dat diensten en ook de kantorensector in overwegende mate een lokaal
verzorgende functie hebben. Met andere woorden: vooralsnog zag men kantoren als finale diensten of als toeleveranciers voor het plaatselijke
bedrijfsleven. Een stuwende functie werd in het algemeen niet aan kantooractiviteiten toegekend. Er is sprake van een stuwend kantoor als het
afzetgebied niet beperkt is tot de regio van vestiging (7). Voor de ontwikkeling van de regionale economie worden de stuwende bedrijven van
belang geacht omdat die bovenregionale afzet leidt tot multipliereffecten. Daarentegen zijn de verzorgende kantoren en bedrijven voor hun
groei afhankelijk van een bevolkingstoename of een groei van de bedrijvigheid in stad en streek.
Dat kantooractiviteiten hun diensten ook leveren aan buiten de regio gevestigde afnemers is door Beyers c.s. (1985) aangetoond terwijl Kraan
heeft laten zien dat een deel van de zakelijke diensten naar het buitenland exporteert. Bij de ingenieursbureaus is dat zelfs meer dan een
kwart. Bovendien is er in de zakelijke dienstverlening in bescheiden,
maar groeiende mate sprake van multilocationele ondernemingen met buitenlandse vestigingen en zijn er in ruime mate samenwerkingsverbanden,
met vaak buitenlandse ondernemingen, die ook tot export leiden (Kraan,
1987). De toenemende internationalisering van financiële en zakelijke
diensten is ook door andere onderzoekers gesignaleerd en onderzocht
(bijvoorbeeld Daniels, 1985c; Daniels, 1986ab; Leyshon c.s., 1987ab;
Daniels c.s., 1988; Marshall c.s., 1988).
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1.5

Vraagstelling en opbouw van de studie

1.5.1

Onderzoekskader

Hoewel in hoofdstuk 4 dieper zal worden ingegaan op het theoretisch kader van deze studie, is het zinvol om in het licht van de te stellen
onderzoeksvragen op deze plaats daar wat op vooruit te lopen. In figuur
1.2 is het theoretisch kader schematisch weergegeven.
Onderwerp van onderzoek zijn de financiële en zakelijke diensten, met de
nadruk op de laatste. De sociaal-geografische optiek van de studie leidt
er toe dat het ruimtelijk gedrag van deze kantoorhoudende bedrijven centraal staat. Dat gedrag valt uiteen in de keuze voor een vestigingsplaats en het functioneren vanuit de eenmaal ingenomen locatie. Beide
aspecten beïnvloeden elkaar. De keuze voor een vestigingsplaats wordt
mede ingegeven door ideeën omtrent het gewenste functioneren van het
bedrijf. Omgekeerd kan disfunctioneren van een gevestigd bedrijf leiden
tot het opnieuw bezien van de gekozen vestigingsplaats. De uitkomst van
zo'η heroverweging kan uiteindelijk aanleiding geven tot een relocatie.
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Het ruimtelijk gedrag kan doorgaans op twee schaalniveaus worden be
schouwd: het (inter)nationale en het regionale niveau. In het geval van
de vestigingsplaatskeuze leidt dit respectievelijk tot een analyse van
steden als vestigingsplaatsen dan wel van de vestigingsplaatsen in de
stad. Voor wat betreft het functioneren gaat het bijvoorbeeld om de ver
wevenheid van zakelijke diensten met het lokale bedrijfsleven. Op hoger
schaalniveau staat in dat geval de stuwende functie centraal.
Dit leidt er toe dat het financiële en zakelijke dienstverlenende bedrijf hier wordt beschouwd als een om bepaalde redenen op een bepaalde
locatie gevestigde onderneming die vanuit die locatie betrekkingen onderhoudt met cliënten (maar ook bijvoorbeeld met andere delen van de
onderneming en toeleveranciers) in en buiten de plaats (stad) van vestiging. Aangenomen wordt dat de ondernemer op bepaalde momenten de vooren nadelen van de locatie zal afwegen in het licht van de marktpositie
en het beleid van de onderneming.
In figuur 1.2 is ook tot uitdrukking gebracht dat het ruimtelijke gedrag
van financiële en zakelijke diensten een ruimtelijke en economische uit16

werking heeft voor geografische gebieden. Die gebieden zijn in deze studie de middelgrote steden in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en
Overijssel (zie hierna). Het ruimtelijk gedrag leidt enerzijds tot een
bepaald ruimtebeslag in regio's en binnen steden en anderzijds bepalen
deze diensten mede het economisch functioneren van de stad en daarmee
ook de positie van die stad binnen het netwerk van steden.

1.5.2

Onderzoeksvragen

Na hetgeen in paragraaf 1.3 is gepresenteerd kan niet worden gezegd dat
het ruimtelijk gedrag van kantoren en de gevolgen ervan voor steden en
regio's geen aandacht heeft gekregen. Toch zijn er nog meer of minder
grote leemtes in de bestaande kennis. Met het onderhavige onderzoek
wordt beoogd een bijdrage te leveren in de uitbreiding van die kennis.
Is daarmee kort de academische relevantie van deze studie aangegeven,
ook zal duidelijk zijn dat het beschikken over meer informatie over de
vestigingsplaatskeuze door kantoorondernemers en over het functioneren
van deze bedrijven een bijdrage kan leveren in te maken beleidskeuzes
met betrekking tot deze groeisector.
Gegeven de in paragraaf 1.3 gepresenteerde inventarisatie van in Nederland verricht onderzoek naar de kantorensector is er voor gekozen dit
onderzoek toe te spitsen op:
1
de structuur, de omvang en de ontwikkeling van de kantorensector
in middelgrote steden;
2
de vestigingsplaatskeuze door kantoorondernemers met speciale aandacht voor de afweging van vestigingsplaatseisen in het keuzeproces;
3
de relatiepatronen van kantoorondernemingen en de betekenis van
het totaal van deze relaties voor de economie van middelgrote steden.
Het uit te voeren onderzoek richt zich op de voor de open markt werkende
delen van de kantorensector, met andere woorden de financiële en zakelijke diensten. In de in het kader van deze studie uitgevoerde surveys
heeft de analyse zich beperkt tot de zakelijke diensten. Deze keuze
houdt verband met recente en verwachte toekomstige ontwikkelingen in
deze sector, de verwevenheid van zakelijke diensten met andere bedrijven
en de betekenis ervan voor de stedelijke en regionale economie. Tot de
zakelijke diensten behoren onder andere de volgende bedrijfsgroepen:
rechtskundige diensten, accountantskantoren, computerdiensten, ingenieursbureaus, reclamebureaus, economische adviesbureaus en uitzendbureaus
(zie ook bijlage 1).
Een tweede beperking betreft de keuze voor de te onderzoeken steden. Omdat het onderzoek naar de kantorensector in middelgrote steden is achtergebleven bij dat in grote steden, is het de eerstgenoemde categorie
van steden waar in deze studie de aandacht naar uitgaat. De middelgrote
steden zijn beeldbepalend voor Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel.
Buiten die drie provincies en de drie westelijke provincies komen niet
veel middelgrote steden voor. In de drie westelijke provincies wordt het
stedenpatroon beheerst door de grote steden, terwijl daarnaast nog een
groot aantal middelgrote steden voorkomt. Omdat niet alle middelgrote
17

Nederlandse steden in het onderzoek kunnen worden betrokken, is een keuze gemaakt en wel voor de middelgrote steden in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In totaal komen in die drie provincies 15 middelgrote gemeenten voor. Voor de steden zelf zijn geen gegevens beschikbaar, maar aangenomen mag worden dat deze het leeuwedeel van de bevolkingsaantallen voor hun rekening nemen. Alleen bij de gemeenten Ede en
Roosendaal s Nispen ligt dit anders door de grote omvang van het nietstedelijk gebied binnen de gemeentegrenzen. Daarom zijn deze twee gemeenten buiten het onderzoek gehouden. De resterende 13 gemeenten waarop
deze studie zich richt zijn: Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond, Den
Bosch, Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Almelo, Hengelo en
Enschede (figuur 1.3).

Figuur 1.3

De ligging van de onderzoekssteden

Omdat - zoals al is opgemerkt - in deze gemeenten de steden het leeuwedeel van de bevolkingsaantallen voor hun rekening nemen en zij dit in
waarschijnlijk nog sterkere mate doen voor wat betreft de werkgelegenheid in de gemeente, spreken we in het vervolg van steden.
Met een beschrijving van de ontwikkeling, de aard en de omvang van de
zakelijke dienstverleningssector in de geselecteerde steden wordt deze
tudie aangevangen. Deze inventarisatie zal een antwoord moeten geven op
de volgende vragen:
18

Wat zijn in Nederlandse steden de differentiële ontwikkelingen met
betrekking tot de zakelijke dienstverleningssector en wat is daarin de positie van middelgrote steden in Zuid- en Oost-Nederland?
Wat is de omvang, de structuur en de locatie van de zakelijke
dienstverleningssector in middelgrote steden in Zuid- en Oost-Nederland?
Deze vragen kunnen worden beantwoord door middel van een analyse van secundair datamateriaal.
Daarnaast rijst de vraag hoe de keuze van een vestigingsplaats tot stand
komt. Daarbij gaat de belangstelling vooral uit naar de wijze waarop de
verschillende van belang geachte vestigingsplaatsfactoren tegen elkaar
worden afgewogen. Dit leidt tot de volgende vragen:
Wat zijn de vestigingsplaatseisen van zakelijke diensten in middelgrote steden?
Bestaan er in de aan een vestigingsplaats gestelde eisen verschillen bij een onderscheid naar typen van kantoren?
Hoe worden de verschillende vestigingsplaatseisen tegen elkaar afgewogen?
Voor een deel kan bij de beantwoording van deze vragen gebruik worden
gemaakt van gegevens die in het kader van eerdere studies in vijf Overijsselse middelgrote steden zijn verzameld, maar daarmee kan niet worden
volstaan. Het was noodzakelijk om voor de gewenste gegevens met betrekking tot het ruimtelijk gedrag materiaal te verzamelen bij de zakelijke
diensten zelf.
Is de vestigingsplaatskeuze één aspect van het ruimtelijk gedrag van zakelijke dienstverleners, het functioneren van eenmaal gevestigde bedrijven is het tweede. "Functioneren" vooral in de zin van relatiepatronen:
wie zijn de afnemers en waar zijn zij gevestigd? De relaties van alle
zakelijke dienstverleningsbedrijven in een bepaalde stad te zamen zijn
te onderscheiden in intra- en interurbane relaties. Laatstgenoemde relaties dragen ertoe bij dat de stad van vestiging binnen het stedelijk
netwerk of het stedelijk systeem een bepaalde positie inneemt. Het totaal van relatiepatronen biedt, samen met de omvang en kwaliteit van de
werkgelegenheid, informatie over de betekenis van de zakelijke diensten
voor de stedelijke economie. Verondersteld zou kunnen worden dat een
zakelijke dienstverleningssector die sterk is verweven in het nationale
(of zelfs internationale) netwerk van meer betekenis is voor een stad
dan wanneer die sector merendeels bestaat uit lokaal of regionaal werkzame bedrijven.
Het onderzoek naar de betekenis van de zakelijke diensten voor de stedelijke economie wordt geleid door de volgende vragen:
Hoe zijn zakelijke diensten met andere bedrijven verweven en in
hoeverre is daarbij sprake van interurbane relaties?
Wat is de betekenis van zakelijke diensten voor de economie van
middelgrote steden in Zuid- en Oost-Nederland?

1.5.3

Opbouw van deze studie

Alvorens er toe over te gaan het onderzoek geheel en al te richten op de
middelgrote steden in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel zal eerst
moeten worden bezien hoe deze steden zich verhouden tot de andere Nederlandse steden als centrum van zakelijke dienstverlening. Aan de hand van
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bestaand statistisch materiaal is deze stedenvergelijking uit te voeren.
Deze analyse wordt in hoofdstuk 2 gepresenteerd. Is daarmee dan een
beeld gegeven van de spreiding van de financiële en zakelijke diensten
over de Nederlandse steden, in hoofdstuk 3 wordt de stedenvergelijking
voortgezet, maar dan op een ander schaalniveau. In dat hoofdstuk staan
de locatiepatronen van de betreffende kantoren binnen de geselecteerde
13 middelgrote steden centraal. Tot op dit punt heeft de studie een
sterk inventariserend karakter. Maar ook wordt in hoofdstuk 3 begonnen
met een verdergaande analyse, hetgeen zich binnen dat kader toespitst op
de vestigingsplaatsfactoren.
De conclusies die de hoofdstukken 2 en 3 afsluiten zijn meer constaterend van aard dan verklarend. Wat ten grondslag ligt aan de ruimtelijke
patronen op nationaal en lokaal schaalniveau komt in hoofdstuk 4 aan de
orde. In dat hoofdstuk worden de resultaten van onderzoek beschreven en
tevens wordt bekeken of op grond daarvan licht is te werpen op de eerder
in hoofdstukken 2 en 3 vastgestelde spreidingspatronen.
Zoals eerder opgemerkt kunnen aan de hand van statistisch materiaal niet
alle onderzoeksvragen worden beantwoord. Ten einde het ruimtelijk gedrag
nader te analyseren is een survey gehouden onder de zakelijke dienstverleners in de 13 voor dit onderzoek geselecteerde steden. De gekozen methodiek van een schriftelijke enquête legt beperkingen op aan de complexiteit van de vragen. Daarom was het noodzakelijk om voor de analyse
van de afweging van vestigingsplaatsfactoren een apart survey te houden.
Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de zakelijke diensten in 2 van de
13 middelgrote steden.
Aan de hand van de beide surveys wordt in hoofdstuk 5 tot en met 8 een
beschrijving gegeven van het ruimtelijk gedrag van zakelijke dienstverleners. In hoofdstuk 5 wordt de populatie beschreven en wordt ingegaan
op de bedrij fskenmerken. De geografische aspecten van die kenmerken vestigingsplaats en relatienetwerk - zijn onderwerp van de volgende
hoofdstukken.
In de hoofdstukken 6 en 7 staat de vestigingsplaats van de zakelijke
diensten centraal. In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de spreidingspatronen, de ontwikkelingen daarin en de factoren die daarbij een
rol spelen. Hoofdstuk 7 richt zich in zijn geheel op de beantwoording
van de vraag hoe vestigingsplaatsfactoren tegen elkaar worden afgewogen.
In hoofdstuk θ wordt gezocht naar een antwoord op de twee laatste onder
zoeksvragen. Het netwerk van relaties van de zakelijke diensten wordt
geanalyseerd en mede aan de hand van deze relaties zal worden ingegaan
op de betekenis van zakelijke diensten voor de stedelijke economie. De
conclusies die op grond van de verschillende, in de afzonderlijke hoofd
stukken beschreven deelstudies worden getrokken, zullen tot slot in
hoofdstuk 9 in hun onderlinge samenhang worden bezien. Daar ook worden
aanbevelingen gedaan voor een mogelijk te voeren beleid en voor verder
onderzoek.
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NOTEN
1)

2)

3)

h)

5)

6)

7)

Dat kantoren zich "ruimtelijk gedragen" mag op het eerste gezicht vreemd heten. Het
is in zoverre vreemd als het begrip kantoor alleen zou staan voor een bouwwerk. Een
kantoor kan echter ook worden opgevat als een functionele groep personen en als zodanig kan er dan ook sprake zijn van (ruimtelijk) gedrag.
Diensten, waaronder kantoren, zijn in verschillende mate georiënteerd op andere bedrijven en Instellingen, op individuele consumenten en huishoudens, of richten zich
op de samenleving als geheel. In het eerste geval worden die kantoren aangeduid als
de bedrijfsgerichte of intermediaire kantorensector en in het tweede geval als de
consumentgerichte of finale kantorensector. De derde groep kan de collectieve kantorensector worden genoemd.
Voor de volledigheid zou hier nog aan kunnen worden toegevoegd: "of opgesteld kan
worden", voor die gevallen waarbij sprake is van een accommodatie die niet in gebruik is of nog in gebruik moet worden genomen. Met name bij onderzoek dat zich
richt op de kantoorgebouwenmarkt is deze toevoeging zinvol.
Van alle bedrijven met vijf of meer werknemers is de automatiseringsgraad In de zakelijke dienstverlening het hoogst te zamen met die in de chemische industrie en de
groothandel. In de zakelijke dienstverleningssector heeft driekwart van de bedrijven
een computer van ten minste 10.000 gulden en/of automatiseringspersoneel in dienst
(Statistisch Jaarboek 1987. CBS, 1988).
In het begin van de jaren tachtig kan in Groot-Brittannië een groeiende interesse
worden vastgesteld voor de intermediaire dienstensector in ziin geheel of voor specifieke delen daarvan zoals de intermediaire dienstverlenende kantoren (o.a.
Gershuny en Miles 1982ab, 1983; Marshall 1982, 1983, 1985; Marquand, 1983; Daniels,
1983, 1984, 1985ac, 1986abc, 1988a; Leyshon c.s., 1987abcd; Marshall c.s., 1988). De
eerste aanzetten voor dergelijke studies waren evenwel gegeven door Amerikaanse onderzoekers (Greenfield, 1966; Fuchs, 1968, 1969; Stanback, 1979; Stanback c.s.,
1981). Met deze uitbreiding van het onderzoeksobject - Immers de financiële en zakelijke dienstverlening wordt bezien als een deel van de intermediaire dienstensector
- verdwijnt ook de Britse hegemonie in het kantorenonderzoek. Onderzoekers in Canada
(Polèse 1981, 198?, 1983; Polèse en Stafford, 1982; Coffey en Polèse, 1987) en In de
Verenigde Staten (Noyelle en Stanback, 1983; Beyers, 1983; Beyers e s . , 1984, 1985,
1986) verrichtten onderzoek naar de intermediaire dienstensector met veelal een uitgesproken aandacht voor de financiële en zakelijke diensten.
Ook In andere landen is in de jaren tachtig een begin gemaakt met onderzoek naar de
Intermediaire dienstensector. Empirische studies zijn verricht in onder andere Italië (Cappelin, 1986), Spanje (Cuadrado Rura, 1986), Duitsland (Bade, 1985), Zwitserland (Jeanneret c.s., 1984; Philippe en Monnoyer, 1985; Bailly c.s., 1987; Hotz-IIart
en Wiirth, 1987) en Denemarken (Pedersen, 1986ab).
Er zijn drie vormen van flexibiliteit te onderscheiden (Stanback, 1979; Watanabe,
1972 en The Economist, 1984, aangehaald in Imrie, 1986):
1.
functionele flexibiliteit: het inschakelen van externe expertise ter verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van de output of het management (technologische en organisatorische innovaties);
2.
numerieke flexibiliteit: het inschakelen van arbeidskrachten - al of niet specialisten - als er op een bepaald moment behoefte aan bestaat;
3.
financiële flexibiliteit: door het externaliseren, uitbesteden van diensten
en/of het te werk stellen van tijdelijke arbeidskrachten kan tegen lagere kosten worden geproduceerd.
Bij het onderscheid tussen stuwende en verzorgende bedrijven wordt niet altijd van
dezelfde criteria uitgegaan en dit geeft aanleiding tot misverstanden. Hier is uitgegaan van het afzetgebied van een bedrijf, maar in enkele andere studies hanteert
men het criterium dat het bedrijf extra inkomen en werkgelegenheid moet verschaffen.
Zo wordt door de Stuurgroep Dienstenonderzoek gesteld dat regionale export geen
voorwaarde is om als om als stuwend te worden aangemerkt. Ook zouden volgens de
Stuurgroep die bedrijven als stuwend kunnen worden aangemerkt die diensten aanbieden
die tot op het moment van vestiging van een bepaald bedrijf alleen buiten de regio
werden aangeboden. Doel van deze begripsverruiming is allereerst de subsidiemogelijkheden voor de dienstensector bij vestiging te vergroten. Dit op grond van het
Idee dat door uitbreiding of complementering van de economische structuur van een
stad of regio met de betreffende bedrijven kan worden voorkomen dat de diensten van
buiten de regio worden betrokken (Ondernemen in Diensten, 1983; vergelijk Marquand,
1983; Daniels, 1982). In de praktijk van het geografisch onderzoek is deze verruiming van het begrip 'stuwend' niet zinvol. Talrijke bedrijven die zich ooit in het
verleden in een stad of regio hebben gevestigd zouden stuwend kunnen worden genoemd,
terwijl zij met hun activiteiten de regionale grenzen niet overschrijden. Met inname
van dit standpunt is echter niet gezegd dat regionaal werkzame kantoren geen rol
zouden kunnen spelen in de plaatselijke economie.
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2

FINANCÍELE EN ZAKELIJKE DIENSTEN EN NEDERLANDSE STEDEN

2.1

Inleiding

Veelal aan de hand van een indeling van Nederland in Coropregio's is
aangetoond dat er grote verschillen bestaan in de ruimtelijke spreiding
van financiële en zakelijke diensten (zie bijvoorbeeld Lambooy en Tates,
1983; Buursink, 1985; Pellenbarg c.s., 1987). Op het niveau van de steden heeft minder onderzoek plaatsgevonden (voor uitzonderingen: zie
Buursink, 1985, 1987a; Van der Knaap en Louter, 1986). In dit hoofdstuk
wordt juist dit stedelijk niveau als uitgangspunt genomen.
In de toekomstige ontwikkeling van steden kunnen financiële, maar vooral
zakelijke diensten een belangrijke rol vervullen. Door de groeiende
vraag naar zakelijke diensten zijn deze een groeisector. Daardoor dragen
de zakelijke dienstverleners in belangrijke mate bij in de structurele
transformatie van steden in de ontwikkeling naar een diensteneconomie.
Echter, er is sprake van een sterk ruimtelijke concentratie op nationaal
niveau van zakelijke diensten. In Nederland is dat het geval in het westen van het land en vooral in de daar aanwezige grootstedelijke agglomeraties. In vergelijking met andere landen neemt Nederland daarmee geen
bijzondere positie in.
Soms zijn geluiden te beluisteren dat in de toekomst deze regionale verschillen eerder zullen worden vergroot dan verkleind. In het licht van
hetgeen eerder is gesteld ten aanzien van de rol van zakelijke diensten
in lokale economieën mag het duidelijk zijn dat het nog steiler worden
van de stedelijke hiërarchie op dit punt niet wenselijk is.
Nu nog komt uit diverse studies een dergelijke vergroting van de regionale verschillen niet naar voren. In het algemeen is er een deconcentratie binnen grootstedelijke agglomeraties of een deconcentratie ten voordele van aan deze agglomeraties grenzende regio's. Ten tweede worden
differentiële ontwikkelingen vastgesteld in landen met meerdere grootstedelijke gebieden (Marquand, 1983; Bade, 1985; Hotz-Hart en Wurth,
1987; Marshall c.s., 1988).
In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke steden een functie vervullen als
centrum van zakelijke dienstverlening en welke ontwikkelingen zich hierin recent hebben voorgedaan. Aan de hand van deze stedenvergelijking is
de positie van de 13 voor dit onderzoek geselecteerde middelgrote steden
beter te beschrijven. Voor een dergelijke vergelijking zijn diverse
bronnen beschikbaar, maar als het gaat om gegevens over vestigingen en
werkgelegenheid is het secundair materiaal beperkt. Alleen in de Bedrij f stelling van 1978 vinden we deze beide gegevens naast elkaar. Hoewel zeker niet van recent materiaal kan worden gesproken, wordt toch van
deze bron gebruik gemaakt omdat het de enige is die een vergelijking
mogelijk maakt van een groot aantal steden op beide voornoemde aspecten.
Voor een beschrijving van een ontwikkeling in de tijd zijn alleen werkgelegenheidscijfers beschikbaar. De bron is in dit geval de Statistiek
Werkzame Personen. Deze statistiek maakt een vergelijking mogelijk voor
de periode vanaf 1973 (toen de statistiek startte) tot en met 1982. In
1983 is de wijze van waarneming veranderd waardoor een breuk ontstond in
de vergelijkingsmogelijkheid door de jaren heen.
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Om toch ook te kunnen beschikken over recenter materiaal met betrekking
tot werkgelegenheid en vestigingen te zamen en om de locatie van de kantoren in beeld te brengen zijn de gemeentelijke en provinciale bedrijvenregisters als een derde bron gebruikt. Deze in 1983 uitgevoerde inventarisatie heeft zich, met het oog op de omvang van de werkzaamheden,
beperkt tot de middelgrote steden in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel.
Zodoende wordt in dit hoofdstuk gebruik gemaakt van drie bronnen: de Algemene Bedrij fstelling 1978 (bijlage 2), de Statistiek Werkzame Personen
(bijlage 2) en de eigen inventarisatie van gemeentelijke en provinciale
bedrijvenregisters (bijlage 3). Van het Handelsregister van de Kamers
van Koophandel is geen gebruik gemaakt omdat niet alle zakelijke dienstver] eners verplicht zijn zich in dit register in te schrijven (zoals
bijvoorbeeld de vrije beroepen). Daarenboven zijn de werkgelegenheidscijfers in dit Handelsregister veelal niet actueel (zie ook bijlage 3).
In deze studie staan de zakelijke diensten centraal. In dit en het volgende hoofdstuk worden ook de financiële diensten in de beschouwingen
betrokken. Zodoende is een idee te krijgen van de positie van de zakelijke dienstverlening binnen de commerciële, kennisintensieve kantorensector. Naast de zakelijke diensten behoren daartoe het bank- en verzekeringswezen en de makelaarskantoren (zie ook bijlage 1 ) . Deze bredere
aanpak is soms ook gewoon noodzaak omdat gegevens voor alleen de zakelijke diensten op het schaalniveau van de steden niet beschikbaar zijn.
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Begonnen wordt met een vergelijking van de steden voor wat betreft de vestigingen en de werkgelegenheid
in de financiële en zakelijke dienstverlening. Dit gebeurt aan de hand
van de Bedrij fstelling 1978 (paragraaf 2.2). Daarna wordt met behulp van
de Statistiek Werkzame Personen vastgesteld hoe anno 1982 de werkgelegenheidsstructuur van de Nederlandse steden eruit zag en wat daarin de
rol was van de financiële en zakelijke diensten (paragraaf 2.3). Hoe die
sector zich vanaf 1973 tot 1982 in de verschillende steden heeft ontwikkeld, komt in paragraaf 2.4 aan bod. Daarna spitst de analyse zich toe
op de 13 geselecteerde steden. De omvang van de financiële en zakelijke
dienstverleningssector in deze middelgrote steden wordt nader onderzocht
aan de hand van de bedrijvenregisters (paragraaf 2.5). Tot slot wordt in
paragraaf 2.6 op grond van de diverse gehanteerde bronnen ingegaan op de
functie van Nederlandse steden als kantorencentra en op die functie van
de 13 middelgrote steden in Zuid- en Oost-Nederland in het bijzonder.
Het gaat daarbij veeleer om een integratie van de voorgaande paragrafen
dan om een verklaring van de ruimtelijke patronen. Nadat in hoofdstuk 4
is ingegaan op de ideeën die daaromtrent bestaan, wordt in dat hoofdstuk
teruggegrepen naar de in dit hoofdstuk uitgevoerde analyse en wordt ingegaan op de mogelijke achtergronden van de tussen de steden geconstateerde verschillen.

2.2

Kantoorvestigingen en -werkgelegenheid

Door middel van locatiequotiënten op basis van cijfers van de Bedrij fstelling 1978 kan worden vastgesteld in welke mate kantoorvestigingen in
de steden zijn oververtegenwoordigd. Een hoog quotiënt voor de vestigingen vormt een aanwijzing voor de betekenis van de desbetreffende steden
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als vestigingsmilieu voor financiële en zakelijke diensten; in die steden kan nog een groei van de werkgelegenheid in die bedrij fskiassen verwacht worden (Buursink, 1987a). Het is zinvol om dit te bekijken in
samenhang met de locatiequotiënten voor de kantoorwerkgelegenheid. In
dit laatste geval kan een hoog quotiënt worden opgevat als een indicatie
voor de stuwende functie van de kantorensector (Buursink, 1987a). Een
quotiënt van meer dan 100 geeft aan dat in vergelijking met de totale
Nederlandse situatie in de betreffende stad een meer dan gemiddelde concentratie van vestigingen of werkgelegenheid wordt aangetroffen. Maar
omdat de te analyseren kantoren sterk zijn geconcentreerd in de steden
zou door een vergelijking met het Nederlandse beeld een score boven de
100 nogal gauw mogelijk zijn. Daarom is ook het gemiddelde van de steden
als grenswaarde bij de groepering van de steden gebruikt.
In totaal betreft het in deze stedenvergelijking 39 steden die op 1 januari 1973 (de begindatum van de analyse gericht op de ontwikkelingen,
zie paragraaf 2.3) 50.000 of meer inwoners telden. Feitelijk gaat het
daarbij om gemeenten waarbinnen de stedelijke kern zeer dominant is.
Omdat de stedelijke kernen van de gemeenten Rheden en Haarlemmermeer
zeker niet aan de hier gestelde grens van 50.000 inwoners kwamen, zijn
deze gemeenten buiten het onderzoek gehouden.

2.2.1

Financiële S zakelijke diensten

In figuur 2.1 is het resultaat voor de financiële S zakelijke diensten
in beeld gebracht. Op grond van de locatiequotiënten en de drempelwaarden 100 en stedelijk gemiddelde zijn zes groepen steden onderscheiden
(bijlage 4 ) . De belangrijkste vestigingsmilieus worden gevormd door de
grote steden (exclusief Rotterdam) en een aantal suburbane locaties als
Rijswijk, Zeist en Amersfoort (categorie 1, zie figuur 2.1). Buiten het
westen kan slechts één belangrijke kantorenstad worden aangetroffen, namelijk Arnhem. Een verhoudingsgewijs groot aantal vestigingen wordt ook
aangetroffen in de regionale centra Leeuwarden, Zwolle, Groningen, Apeldoorn en Alkmaar (categorie 2). Hoewel in deze steden de werkgelegenheid
uitkomt boven het landelijk gemiddelde is er in vergelijking met de
eerstgenoemde categorie steden van een minder stuwende functie sprake.
Naast deze centra is er een groep steden waar het locatiequotiënt voor
vestigingen boven de 100 uitkomt, maar waar de concentratie van de werkgelegenheid onder het stedelijk gemiddelde blijft. Hier is sprake van
steden die blijkbaar een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor financiële
en zakelijke diensten bieden. Een groei van de werkgelegenheid in deze
bedrij fskiassen behoort tot de mogelijkheden. In drie gevallen (Haarlem,
Deventer en Den Bosch; categorie 3) komt het locatiequotiënt voor de
werkgelegenheid nog net boven de 100 uit. Op grond van deze uit 1978
stammende cijfers zouden in het westen Hilversum, Delft, Zaanstad en
Leiden en daarbuiten Breda, Eindhoven, Maastricht en Venlo (categorie 4)
mogelijke een (verdere) groei in het aantal arbeidsplaatsen in de financiële en zakelijke dienstverleningssector te zien kunnen geven. In de
overige steden is de concentratiegraad van kantoorvestigingen beneden
het landelijke aandeel gelegen. Binnen die categorie vormen Ede, Rotterdam, Tilburg en Heerlen weer een aparte groep (categorie 5) omdat
hier de werkgelegenheid verhoudingsgewijs omvangrijk is, maar in een
relatief gering aantal vestigingen wordt aangetroffen.
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Figuur 2.1

Typologie van steden op grond van locatlequotiè'nten voor vestigingen en
werkgelegenheid in de financiële & z a k e l i j k e d i e n s t e n , 1978
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Het gemiddeld aantal werkzame personen per vestiging en het aantal werkza
me personen per 1000 inwoners, financiële & zakelijke diensten in 39 Nederlandse steden (bron: Bedrijfstelling 1978)

De steden die hiervoor zijn aangeduid als belangrijke kantorencentra
blijken in veel gevallen die positie te danken te hebben aan een verhoudingsgewijs groot aantal omvangrijke vestigingen binnen hun gemeentegrenzen. Dit kan worden opgemaakt uit het. gemiddeld aantal arbeidsplaatsen per vestiging. Ruim boven het landelijk gemiddelde van 8,1 arbeidsplaatsen per vestiging scoren Leeuwarden (12,1), Deventer (11,7), Arnhem
(18,9), Ede (13,9), Amersfoort (13,7), Utrecht (19,6), Amsterdam (16,7),
Den Haag (15,0), Rotterdam (14,7), Rijswijk (15,5), Den Bosch (11,2) en
Heerlen (14,3). In figuur 2.2 is dit verband tussen het gemiddeld aantal
arbeidsplaatsen per kantoorvestiging en het aantal arbeidsplaatsen in
deze vestigingen per 1000 inwoners in beeld gebracht. Berekenen we voor
deze gegevens de regressiecoëfficient, dan wordt een waarde bereikt van
0,93 (determinatiecoëfficiënt r2 = 0,86); er is dus sprake van een sterk
verband tussen de kantoorfunctie van een stad en de aanwezigheid van
grote kantoorvestigingen.

2.2.2

Zakelijke diensten

In de 39 steden komt 58% van het totale aantal arbeidsplaatsen in de bedrijfstak financiële S zakelijke diensten voor rekening van de zakelijke
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De relatie tussen het aantal arbeidsplaatsen in de financiële & zakelijke
diensten per 1000 inwoners en dat in alleen de zakelijke dienstverlening,
39 middelgrote en grote steden (bron: Bedrijfstelling, 1978)

diensten. Van een vaste verhouding voor de verschillende steden is daarbij geen sprake. Het blijkt dat naarmate het aantal werkzame personen in
de financiële & zakelijke diensten (per 1000 inwoners) groter is, het
aandeel van de zakelijke dienstverlening in die bedrijfstak terugloopt
(figuur 2.3). Op grond van een regressievergelijking kan worden gesteld
dat als de werkgelegenheid in de financiële S zakelijke dienstverlening
met 10% toeneemt die in de zakelijke diensten met gemiddeld 6,6% toeneemt.
Voor de zakelijke diensten zijn de locatiequotiënten voor vestigingen en
werkgelegenheid op dezelfde manier gehanteerd als in de vorige paragraaf
voor de financiële- S zakelijke dienstverleningssector (bijlage 5). In
figuur 2.4 is het resultaat op grond van de drempelwaarden 100 en het
stedelijk gemiddelde in beeld gebracht. Ook nu blijkt dat de milieus met
een stuwende functie (categorie 1) in de Randstad zijn aan te treffen en
dat daarbuiten alleen Arnhem een uitzonderingspositie inneemt. Daarnaast
zijn er een aantal niet onbelangrijke steden als Groningen en Zaanstad
(categorie 2) , gevolgd door Nijmegen, Leeuwarden, Den Bosch, Rotterdam
en Heerlen (categorie 3). Bij de laatste is het locatiequotiënt voor het
aantal arbeidsplaatsen opvallend te noemen in relatie tot dat voor de
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vestigingen. Opmerkelijk is ook de positie van Nijmegen: in vergelijking
met de eerder gepresenteerde cijfers voor de financiële s zakelijke
diensten komt deze stad bij een analyse van alleen de zakelijke dienstverlening veel beter naar voren.
In vergelijking met het totaal van de 39 steden mag de oververtegenwoordiging van vestigingen in de zakelijke dienstverleningssector in Delft,
Alkmaar, Hilversum en Eindhoven bijzonder worden genoemd (categorie 4 ) ,
maar waar het de werkgelegenheid betreft scoren deze vier steden beneden
het landelijk gemiddelde.
Bekijken we de 13 middelgrote steden in Zuid- en Oost-Nederland apart
dan valt allereerst en opnieuw de positie van Arnhem op. Zwolle en Apeldoorn blijken in het geval van de zakelijke dienstverlening een minder
uitgesproken positie in te nemen dan het geval was bij de financiële &
zakelijke diensten, maar daarentegen heeft Nijmegen zijn positie verbeterd. Daaruit valt op te maken dat het aandeel van de zakelijke dienstverlening in de bedrijfstak financiële fi zakelijke diensten in Zwolle en
Apeldoorn relatief bescheiden is en het bank- en verzekeringswezen in
die twee steden een belangrijke rol vervult. In Zwolle komt 35% van de
werkgelegenheid en 52% van de vestigingen in de bedrijfstak financiële ε
zakelijke diensten voor rekening van de zakelijke diensten. Voor Apel
doorn zijn deze percentages respectievelijk 33% en 54% en voor Nijmegen
61% en 56%. Voor de 39 steden te zamen gaat het om aandelen van 52% en
57%.
Den Bosch handhaaft bij de zakelijke diensten zijn niet ongunstige posi
tie zoals de Brabantse hoofdstad die innam bij de hiervoor besproken be
drijfstak financiële fi zakelijke diensten. In Eindhoven, Apeldoorn,
Zwolle, Breda en Tilburg is er wel een relatieve oververtegenwoordiging
van de vestigingen, maar niet van arbeidsplaatsen. Op grond van dit uit
1978 daterende cijfermateriaal zou kunnen worden gesteld dat deze steden
een geschikt vestigingsmilieu zijn voor zakelijke diensten; een groei
van de werkgelegenheid behoort tot de mogelijkheden. In hoeverre na 1978
zich daadwerkelijk zo'η ontwikkeling heeft voorgedaan, zal mede aan de
hand van de verdere uitkomsten van deze studie duidelijk worden.
De zakelijke diensten spelen een slechts zeer bescheiden rol in de drie
Twentse steden. Helmond en Deventer hebben een locatiequotient dat voor
wat betreft de vestigingen rond het landelijk gemiddelde ligt. Dat geldt
voor Helmond ook waar het de werkgelegenheid betreft, maar in Deventer
is door de aanwezigheid van enkele grote adviesbureaus sprake van een
meer dan gemiddelde werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening.

2.3

Kantoren en de stedelijke werkgelegenheidsstructuur

Voor de beschrijving van de werkgelegenheidsstructuur van de 39 steden
is gezocht naar een techniek waarmee de hoeveelheid gegevens op over
zichtelijke wijze kan worden gereduceerd. Gekozen is voor de corre
spondentie-analyse (1) . Corrrespondentie-analyse is een niet-lineaire
multivariate analysemethode die er op is gericht om in bij voorkeur een
twee dimensionele grafiek de relatie tussen de kolommen en de rijen van
de matrix weer te geven. In geografische toepassingen is het veelal ge
bruikelijk de kolommen van de matrix te interpreteren als variabelen,
terwijl de rijen meestal regionale eenheden zijn. Door Eppink (1984) is
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Figuur 2.4

Typologie van steden op grond van locatiequotiënten voor vestigingen en
werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening, 1978

d i e p e r ingegaan op de w i j z e waarop de o p l o s s i n g wordt b e r e k e n d . Verdere
i n f o r m a t i e over de t e c h n i e k i s onder andere t e v i n d e n i n p u b l i k a t i e s van
B e z é c r i c . s . ( 1 9 7 3 ) , G r e e n a c r e (1981) en Eppink (1983, 1 9 8 8 ) .
In de h i e r t e p r e s e n t e r e n t o e p a s s i n g wordt u i t g e g a a n van een m a t r i x
waarvan de kolommen de b e d r i j f s t a k k e n v o o r s t e l l e n en de r i j e n de 39 s t e 30

den. Er zijn drie vormen van normalisatie van de waarden in de matrix
(zie Eppink, 1983). In dit geval is uitgegaan van de symmetrische normalisatie. Vindt men bij rij-normalisatie de rijpunten (de steden) het
duidelijkst in de twee-dimensionele afbeelding terug, bij symmetrische
normalisatie worden zowel de steden als de bedrijfstakken in de resulterende grafiek zo duidelijk mogelijk in hun onderling verschillende
posities afgebeeld (bij rij-normalisatie zouden de posities van de bedrijfstakken centraal in de afbeelding zijn gelegen; zie Van Dinteren en
Eppink, 1986). De analyse is gebaseerd op cijfers uit de Statistiek
Werkzame Personen van 1982.
Passen we correspondentie-analyse toe op de matrix waarin de kolommen de
acht bedrijfstakken voorstellen en de rijen de 39 steden, dan bestaat
het op te lossen probleem in het vinden van een p-dimensionale subruimte
die het dichtst bij alle punten is gelegen. Dit gebeurt aan de hand van
aan de steden toegekende gewichten op basis van chi-kwadraat afstanden.
De subruimte waarnaar we op zoek zijn kan bij acht bedrijfstakken uit
maximaal zeven dimensies bestaan. In dat geval wordt 100% van de variantie verklaard. De verklaarde variantie is bij de eerste twee dimensies
dermate hoog (tabel 2.1) dat volstaan kan worden met een weergave van
alleen die dimensies in een grafiek (figuur 2.5). Daarin hebben de steden op grond van hun score op de eerste twee dimensies een positie gekregen.

Tabel 2.1

Dimensie

1
2
3
4
5
6
7

Eigenwaarden en verklaarde variantie voor de werkgelegenheidsstructuur in
39 steden, 1982
Verklaarde
variantie

Eigenwaarde

61,7%
17,6%
8,5%
5,0%
3,2%
2,9%
1,2%

0,0858
0,0244
0,0118
0,0070
0,0044
0,0040
0,0016

Cumulatieve
verklaarde variantie
61,7%
79,3%
87,8%
92,8%
96,0%
98,9%
100,0%

Uit de scores van de verschillende bedrijfstakken op de eerste dimensie
blijkt dat deze staat voor een onderscheid tussen de werkgelegenheid in
de industrie enerzijds en die in de financiële S zakelijke dienstverleningssector anderzijds (zie ook de posities van deze bedrijfstakken in
figuur 2.5). De tweede dimensie voegt aan het geheel een verdere differentiatie toe welke vooral is gebaseerd op of een oververtegenwoordiging
van de werkgelegenheid in de transportsector of in de niet-commerciële
diensten. Het zijn de voornoemde vier bedrijfstakken die de verschillen
in werkgelegenheidsstructuur tussen de hier onderzochte steden in belangrijke mate bepalen. Uit figuur 2.5 valt af te lezen in welke mate
deze vier bedrijfstakken (de industrie, de financiële- & zakelijke
dienstverleningssector, het transport en de niet-commerciële diensten)
zijn vertegenwoordigd in elke stad ten opzichte van het gemiddelde van
de 39 steden (2).
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Mede gezien het hoge percentage verklaarde variantie bij de eerste dimensie, lijkt bij de in het onderzoek betrokken 39 steden gesproken te
kunnen worden van een tweepolige werkgelegenheidsstructuur. Aan de ene
zijde de steden met een oververtegenwoordiging in de industriële werkgelegenheid met Velsen aan kop (67% van de arbeidsplaatsen in de industrie) terwijl ook in Hengelo (48% van de werkzame personen in de industrie) , Eindhoven (47%), Helmond (41%), Zaanstad (38%) en Eiranen (40%) het
aandeel van de industrie in de totale werkgelegenheid hoog scoort. Aan
de andere kant van die zogenaamde tweepolige structuur staan de steden
met een oververtegenwoording van de werkgelegenheid in de financiële S
zakelijke diensten. De eerstgenoemde steden zijn in het linker gedeelte
van figuur 2.5 gelegen, de kantoorsteden in het rechter gedeelte. Tot de
laatstgenoemde groep van steden behoren behalve Amstelveen (23% van de
totale werkgelegenheid in financiële s zakelijke diensten) met name Amsterdam (22%), Den Haag (20%) en Arnhem (17%). Iets boven het gemiddelde
van de 39 steden te zamen komen Leeuwarden, Utrecht en Heerlen met elk
een aandeel van 15% en Ede, Rotterdam, Rijswijk en Zeist met ieder een
aandeel van 14%.
Opvallend is nu dat in de industrie-steden in de meeste gevallen geen
andere bedrijfstakken zijn oververtegenwoordigd, terwijl daarentegen bij
de kantoorsteden vaak ook een oververtegenwoordiging van de transportsector en/of de niet-commerciële diensten wordt aangetroffen.
Verder kan worden geconstateerd dat de eerste dimensie tot op zekere
hoogte een geografisch element bevat: 63% van de steden in de drie westelijke provincies heeft een positieve score op de eerste dimensie, terwijl de steden in de intermediaire en perifere provincies overwegend een
negatieve score behalen. Slechts 14% van de steden in de intermediaire
provincies (Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel) heeft een positieve
score op de eerste dimensie. Dat is 33% in het geval van de perifere
provincies (Zeeland, Limburg, Groningen, Drente, Friesland). Er zijn
echter diverse uitzonderingen zoals bijvoorbeeld de regionale centra
Leeuwarden en Groningen die niet een perifere maar veeleer een intermediaire positie binnen de grafiek innemen. Zaanstad is een ander voorbeeld: hoewel gelegen in de Randstad neemt deze plaats een perifere positie in als gevolg van het belangrijke aandeel van de industrie in de
werkgelegenheidsstructuur. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Schiedam en
Vlaardingen.
Een en ander is uiteraard mede afhankelijk van de gekozen indeling.
Wordt uitgegaan van de mate waarin agglomeratievoordelen verondersteld
worden aanwezig te zijn dan is het beeld anders. We maken gebruik van de
agglomérat ie-index. Deze loopt van 1 tot 9 waarbij een 1 staat voor de
aanwezigheid van belangrijke agglomeratievoordelen en het hoogste cijfer
naar een perifere situatie verwijst (Dieperink en Nijkamp, 1986). In het
geval van een agglomeratie-index tussen 1 en 3, overeenkomend met het
economisch centrum van het land, behaalt slechts 53% van de steden een
positieve score op de eerste dimensie. Bij een score van 4 tot en met 6,
de intermediaire zone, scoort 27% van de steden positief. Van de perifere steden, met een index van 7 of hoger, heeft 36% een positieve score
op de eerste dimensie. Van een verband tussen de hoogte van de agglomeratie-index en de score op de eerste dimensie van de correspondentieanalyse is dan ook nauwelijks sprake (determinatiecoëfficient r2=0,21).
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De in de figuur gebruikte afkortingen voor de steden:
Alkmaar (ALK), Almelo (ALM), Amersfoort (AME), Amstelveen (AVE), Amsterdam (ASD), Apel
doorn (APD, Arnhem (ARN), Breda (BRE), Delft (DEL), Deventer (DEV), Dordrecht (DOR), Ede
(EDE), Eindhoven (EIN), Emmen (EMM), Enschede (ENS), Den Haag (HAG), Groningen (GRO),
Haarlem (HAR), Heerlen (НЕЕ), Den Helder (HEL), Helmond (IILM), Hengelo (HNG), Den Bosch
(BOS), Hilversum (HIL), Leeuwarden (LEE), Leiden (LEI), Maastricht (MAA), Nijmegen (NMG),
Rotterdam (ROT), Rijswijk (RIJS), Schiedam (SCH), Tilburg (TIL), Utrecht (UTR), Velsen
(VEL), Venlo (VEN), Vlaardingen (VLA), Zaanstad (ZAA), Zeist (ZEI), Zwolle (ZWL).
De in de figuur gebruikte afkortingen voor de bedrijfstakken:
А - Landbouw, delfstofwinning, В - Industrie, С - Nutsbedrijven, D - Bouw- en I n s t a l l a t i e 
bedrijven, E - Handel en horeca, F - Transport en communicatie, G - Financiële en z a k e l i j ke diensten, H - Nlet-commerclële diensten.
Figuur 2.5

De p o s i t i e van 39 middelgrote en grote steden en de acht bedrijfstakken in
de tweedimensionele ruimte; gebaseerd op de werkgelegenheidscijfers voor
1982

B e p e r k e n we o n s nu t o t de 13 m i d d e l g r o t e s t e d e n i n Z u i d - e n O o s t - N e d e r l a n d dan z o u d e n d e z e o p g r o n d v a n de w e r k g e l e g e n h e i d s s t r u c t u u r i n d r i e
g r o e p e n kunnen w o r d e n i n g e d e e l d . De e e r s t e g r o e p w o r d t gevormd d o o r
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slechts twee steden, Zwolle en Arnhem, die een sterker ontwikkelde financiële s zakelijke dienstverleningsector hebben dan de andere 11 steden. Een tweede groep wordt gevormd door Eindhoven, Helmond, Deventer,
Almelo en Hengelo. In al deze gevallen is een meer dan gemiddeld aandeel
van de industriële werkgelegenheid vastgesteld. De nog niet genoemde
steden Enschede, Apeldoorn, Nijmegen, Breda, Tilburg en Den Bosch vormen
te zamen de derde groep en zij laten een grote overeenkomst zien met het
gemiddelde van de 39 hier geanalyseerde steden. Enschede, Apeldoorn en
Nijmegen wijken daarvan in zoverre af dat in die steden sprake is van
een oververtegenwoordiging van de werkgelegenheid in de niet-commerciële
dienstverlening. In Den Bosch is de werkgelegenheid in de industrie
lichtelijk oververtegenwoordigd.

2.4

De ontwikkeling van de werkgelegenheid, 1973-1982

In het voorgaande is het onderwerp van studie belicht aan de hand van
twee momentopnamen per 1978 en 1982. Over de ontwikkeling in de loop van
de tijd van het aantal vestigingen van financiële en zakelijke diensten
ontbreken de gegevens. Wel is enig materiaal beschikbaar over de werkgelegenheidsontwikkeling, zij het dat dit op het niveau van steden beperkt
is tot de bedrijfstak financiële & zakelijke diensten. Mede vanwege het
gedeeltelijk steekproefkarakter van de Statistiek Werkzame Personen is
een aparte analyse voor alleen de zakelijke diensten niet verantwoord.
Maar gezien de landelijke ontwikkelingen zou kunnen worden gesteld dat
de hierna te beschrijven stedelijke ontwikkelingen in belangrijke mate
zijn bepaald door de zakelijke diensten (3).
Om steden van verschillende grootte met elkaar te kunnen vergelijken,
zal het aantal arbeidsplaatsen in de kantorensector aan een bepaalde
variabele moeten worden gerelateerd. Hier is er voor gekozen dat te doen
aan de hand van het aantal inwoners van een stad (4). Zo verkrijgen we
een maat voor relatieve concentratie (5) .
In tabel 2.2 is naast het aan het inwoneraantal gerelateerde aantal arbeidsplaatsen in de financiële & zakelijke dienstverleningssector in
1973 ook het cijfer vermeld voor 1980 en 1982. Dat ook 1980 is opgenomen
houdt verband met het toentertijd optreden van een breekpunt in de tot
dan toe gunstige ontwikkeling. Tussen 1973 en 1980 nam in de 39 steden
het aantal werkzame personen in de financiële fi zakelijke diensten toe
van 225.698 tot 296.310, om vervolgens te dalen tot 289.260 in 1982.
Bij een inwonertal van 5.626.315 in alle 39 steden te zamen bedroeg in
1973 het aantal arbeidsplaatsen in de sector financiële & zakelijke
diensten 40 per 1000 inwoners.
In de bespreking van de werkgelegenheidsontwikkelingen in de financiële
S zakelijke dienstverleningssector beperken we ons tot de 13 steden in
Zuid- en Oost-Nederland. In figuur 2.6 is voor deze steden de werkgelegenheidsontwikkeling uitgetekend voor alle tien de beschouwde jaren. Allereerst stellen we aan de hand van tabel 2.2 vast dat Arnhem in 1973
behoorde tot de kantorencentra bij uitstek. Dat is in 1982 ook nog zo,
maar ook moeten we dan constateren dat de Gelderse hoofdstad in vergelijking met de ontwikkeling in de 39 steden te zamen een lager groeitempo te zien geeft. Daarmee is Arnhem in een zelfde positie komen te verkeren als de andere, oudere kantorencentra, te weten de vier grote steden. Behalve Arnhem heeft ook Zwolle in 1982 een verhoudingsgewijs groot
34
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Figuur 2.6

De ontwikkeling van het aantal werkzame personen In financiële & zakelijke
diensten per 1000 Inwoners (Inwonertal 1973); 13 middelgrote steden In
Zuid- en Oost-Nederland, 1973-1982 (bron: Statistiek Werkzame Personen,
CBS)
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aantal arbeidsplaatsen in de financiële S zakelijke diensten. Hier echter is de groei van recenter datum. Zwolle en Arnhem hebben hun positie
vooral te danken aan een verhoudingsgewijs groot aantal omvangrijke kantoorvestigingen dat zich binnen hun gemeentegrenzen heeft gevestigd. Dat
geldt ook voor de andere kantorencentra (zie paragraaf 2.2.1).

Tabel 2.2

De ontwikkeling In de bedrijfstak financiële & zakelijke diensten in 39
middelgrote en grote steden in Nederland, 1973-1982
Werkzame personen
1per 1.000 inw. (1973)

Procentuele groei van de
de werkgelegenheid

1973

1980

1982

21
19
8
27
10

65
44
14
57
24

62
53
18
56
22

210
132
75
111
140

-5
20
29
-2
-8

195
179
125
107
120

37
19
9
21

63
78
36
17
39

75
78
36
17
39

70
90
89
89
86

19
0
0
0
0

101
90
89
89
86

Apeldoorn
Alkmaar
Velsen
Breda
Leiden

21
26
9
26
18

34
41
14
42
24

38
45
15
42
29

62
58
56
62
33

12
10
7
0
21

81
73
67
62
61

Vlaardingen
Hilversum
Tilburg
Ven lo
Eindhoven

10
16
25
18
29

13
29
39
36
47

16
25
39
28
43

30
81
56
100
62

23
-14
0
-22
-9

60
56
56
56
48

Haarlem
Enschede
Amersfoort
Hengelo
Leeuwarden

23
15
37
20
50

35
25
50
30
65

34
22
52
28
68

52
67
35
50
30

-3
-12
4
-7
5

48
47
41
40
36

Nijmegen
Dordrecht
Maastricht
Zaanstad
Utrecht

24
21
21
18
5A

36
28
34
28
74

32
28
28
23
68

50
33
62
56
37

-11
0
-18
-18
-8

33
33
33
28
26

Den Bosch
Arnhem
Schiedam
Groningen
Den Haag

35
62
21
35
63

47
79
30
43
76

44
77
26
41
73

34
27
43
23
21

-6
-3
-13
-5
-4

26
24
24
17
16

Rotterdam
Almelo
Amsterdam
Ede

49
15
78
41

54
23
89
38

56
17
85
41

10
53
14
-7

4
-26
-4
8

14
13
9
0

39 steden te zamen

40

55

54

38

Stad
Amstelveen
Zeist
Den Helder
Zwolle
Helmond
Heerlen
Rijswijk
Delft
Emmen
Deventer

Al

Bron: Statistiek Werkzame Personen, CBS
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Uit figuur 2.6 komt de continue ontwikkeling van Zwolle duidelijk naar
voren, al valt na 1980 de groei weg. Dat is overigens in de meeste steden het geval als gevolg van de zich inzettende periode van recessie.
Het verschil in hellingshoek van de curve voor Zwolle in vergelijking
met die van Arnhem toont ook duidelijk het verschil in groeitempo in de
beschouwde periode.
Een redelijk groot aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners en een gunstige ontwikkeling sinds 1973 kenmerkt de situatie in Deventer, Apeldoorn, Breda, Tilburg en Eindhoven. Opvallend is de ontwikkeling in Deventer tussen 1976 en 1980 toen er van een zeer sterke groei sprake was.
Ook Helmond ontwikkelde zich in de onderzochte periode van tien jaar in
gunstige zin, maar het aantal arbeidsplaatsen in de financiële S zakelijke diensten (22 per 1000 inwoners in 1982) is nog aan de zeer lage
kant. Hengelo en Enschede hebben een aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners dat in 1982 onder het gemiddelde lag, maar de ontwikkeling tussen
1973 en 1982 komt even boven het gemiddelde uit. Nijmegen en Almelo komen met elkaar overeen in die zin dat beide in de ontwikkeling van het
aantal werkzame personen zijn achtergebleven. Terwijl er tot 1980 nog
sprake was van een niet ongunstige ontwikkeling is daarna de situatie
beduidend verslechterd; dat geldt met name voor Almelo en in mindere
mate voor Nijmegen. Den Bosch tenslotte had in 1973 een aantal arbeidsplaatsen in de financiële S zakelijke diensten dat onder het gemiddelde
van de 39 steden lag. Daar is de daarop volgende tien jaren niet veel in
veranderd.

Tabel 2.3

Het procentuele aandeel van de steden (onderschelden naar grootte en
landsdeel) In de totale werkgelegenheid In de bedrijfstak financiële &
zakelijke diensten (SBI 8) en de ontwikkeling daarin (1973 = 100)

Landsdeel

Inwonertal gemeente

1973

1982

1973-1982

Westelijke
provincies

Meer dan 200.000 inw.
100.000-200.000 inw.
50.000-100.000 inw.
Rest

49,4
3,6
5,8
6,9

39,1
3,5
7,3
12,5

114
141
183
262

Subtotaal

65,7

62,3

137

100.000-200.000 Inw.
50.000-100.000 inw.
Rest

10,3
4,4
6,6

10,3
4,4
9,7

145
144
213

Subtotaal

21,3

24,4

166

2,9
3,1
7,0

2,4
3,5
7,3

120
164
150

13,1

13,3

147

100
284.095

100
410.549

145

Intermediaire
provincies

Perifere
provincies

100.000-200.000 inw.
50.000-100.000 Inw.
Rest
Subtotaal

Totaal
Totaal absoluut

Bron: Statistiek Werkzame Personen, CBS
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Tot op dit punt is de werkgelegenheidsontwikkeling in de bedrijfstak financiële S zakelijke diensten voor de steden afzonderlijk bekeken. Tot
slot van deze paragraaf wordt nagegaan of en in welke mate zich bepaalde
verschillen in ontwikkeling hebben voorgedaan als de steden worden gegroepeerd naar inwonertal en ligging binnen Nederland (tabel 2.3, pag.
37). Het blijkt dat de groei zich vooral heeft voorgedaan in de steden
met 50.000-100.000 inwoners en in de gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Verder stellen we opnieuw vast dat de grote steden in ontwikkeling zijn achtergebleven. Zij worden voor wat betreft het achterblijven
bij de landelijke trend op de voet gevolgd door de steden met 100.000200.000 inwoners in de periferie (Groningen, Maastricht). Voor de beide
voornoemde groepen van steden geldt niettemin dat in absolute zin de
werkgelegenheid in de bedrijfstak financiële s zakelijke diensten nog
toenam.

2.5

De bedrijfstak financiële ε zakelijke diensten volgens de be
drij venregisters .

Om een actueler beeld te krijgen van vestigingen en werkgelegenheid te
zamen zijn in 1983 de bedrijvenregisters van gemeenten en provincies ge
ïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft zich beperkt tot de 13 middelgrote steden in Zuid- en Oost-Nederland (6) en tot vestigingen met vijf
of meer werkzame personen.

2.5.1

De omvang van de kantorensector

Uit tabel 2.4 komt naar voren dat de provinciale hoofdsteden de belangrijkste kantorencentra in het onderzoeksgebied zijn. Dit met voor Zwolle
de aantekening dat in dat geval de aanwezigheid van grote vestigingen
een belangrijke rol heeft gespeeld in het bereiken van die positie.
De drie Twentse steden daarentegen hebben het minste recht op de aanduiding kantorencentrum. De financiële en zakelijke dienstverlening is in
deze steden van een beperkte omvang. De overige zeven steden ontlopen
elkaar niet zo erg veel als wordt gekeken naar de arbeidsplaatsen. De
verschillen worden hier vooral bepaald door de vestigingen. Apeldoorn en
Deventer zijn dan met elkaar te vergelijken vanwege een duidelijke ondervertegenwoordiging van vestigingen in de financiële en zakelijke
diensten. In Breda en Eindhoven echter is juist sprake van een oververtegenwoordiging en Tilburg, Helmond en Nijmegen nemen een in alle opzichten neutrale positie in doordat de cijfers voor deze drie steden een
grote overeenkomst te zien geven met het gemiddelde van de 13 steden te
zamen.
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Tabel 2Λ

Arbeidsplaatsen en vestigingen per 1000 inwoners, financiële en zakelijke
diensten
Vestigingen

Arbeidsplaatsen

Financiële &
zakel Ijke diensten

Zakelijke
diensten

Financiële &
zakeli jke diensten

Zakelijke
diensten

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

?9
29
31
27

11
12
12
18

1,27
0,96
1,25
1,13

0,71
0,64
0,80
0,75

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

40
25
77
27
25

18
14
46
7
17

1,64
0,99
1,47
0,72
0,78

0,89
0,62
1,02
0,39
0,52

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

44
13
17
15

19
6
11
8

1,08
0,60
0,60
0,69

0,70
0,41
0,38
0,41

Totaal

26

15

1,02

0,65

Bron: bedrijvenregisters, 1981/82

2.5.2

Kantoorvestigingen

In de 13 middelgrote steden bevinden zich ruim 1500 vestigingen van financiële en zakelijke diensten (met 5 of meer werkzame personen). Uit
tabel 2.5 (pag. 40) blijkt dat een zeer belangrijke absolute bijdrage
wordt geleverd door Eindhoven en Arnhem. Belangrijk zijn verder Breda,
Tilburg, Den Bosch en Nijmegen. Met een aantal van rond de 100 vestigingen volgen Apeldoorn, Zwolle en Enschede. In het totale aantal vestigingen is de bijdrage van Helmond, Deventer, Almelo en Hengelo beperkt.
Uiteraard is de omvang van de stad mede van invloed op de omvang van de
kantorensector. In de vorige paragraaf is daar reeds rekening mee gehouden door de cijfers te relateren aan de inwoneraantallen.
Binnen de bedrijfstak financiële S zakelijke diensten overheerst de bedrijfsgroep van de zakelijke dienstverlening (tabel 2.5). Pas op ruime
afstand volgen de bankvestigingen.
Worden de steden afzonderlijk bekeken dan kan worden vastgesteld dat
tussen de steden de verschillen overheersen. Van een zekere overeenkomst
is sprake bij Breda en Apeldoorn waar het aandeel van de vestigingen in
de zakelijke dienstverlening beneden het gemiddelde van de 13 steden
ligt. De financiële sector is in beide steden daarentegen lichtelijk
oververtegenwoordigd. Ook Tilburg, Eindhoven en Almelo laten een min of
meer overeenkomstige verdeling over de bedrijfsgroepen zien. Dat geldt
ook voor Helmond en Deventer. In deze vijf steden behoort bijna tweederde van de vestigingen tot de zakelijke diensten. In Deventer en Helmond
is bovendien sprake van een relatieve oververtegenwoordiging van makelaarskantoren.
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Tabel 2.5

Het procentuele aandeel van de bedrij fskiassen In het totaal aantal vestigingen In de sector financiële & zakelijke diensten

Banken

Verzeke
ringen

Make
laardij

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

26
22
23
24

11
6
7
5

7
7
6
15

56
66
64
67

100
100
100
100

149
149
243
66

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

33
20
15
24
14

5
10
10
14
4

8
6
θ
14

54
62
69
54
68

100
100
100
100
100

147
146
190
103
50

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

19
21
22
1Θ

6
5
0
11

11
5
13
11

65
68
64
60

100
100
100
100

91
38
45
99

Totaal

21

β

8

63

100

1516

β

Zakelijke
diensten

Totaal

Bron: bedrijvenregisters, 1981/82

Totaal
absoluut

ρ < 0,05

Bij een onderscheid naar grootteklasse (tabel 2.6) blijkt dat de helft
van de kantoorvestigingen in de 13 steden 5-10 werkzame personen heeft.
Ruim een kwart telt 11-25 personen. Het valt op dat de Brabantse steden
een kantorensector hebben die wordt gekenmerkt door een zekere overver
tegenwoordiging van kleine vestigingen. Een uitzondering hierop wordt
gevormd door Helmond. Nijmegen en Apeldoorn geven een beeld te zien dat
in grote lijnen overeenkomt met het gemiddelde van de 13 steden. Door
gaans wat groter van omvang zijn de kantoorvestigingen in Arnhem en de
vijf Overijsselse steden. Omvangrijke kantoren zijn met name aanwezig in
Arnhem, Deventer en Zwolle.

Tabel 2.6

Kantoorvestigirigen naar personeeIsgroot teklasse
5-10
pers.

11-25
pers.

26-50
pers.

meer dan
50 pers.

Totaal

Totaal
absoluut

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

52
56
57
52

29
22
25
24

10
9
8
15

9
12
10
9

100
100
100
100

149
149
243
66

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

57
51
41
52
30

21
30
34
26
32

12
9
9
13
14

10
10
17
10
24

100
100
100
100
100

147
146
190
103
50

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

32
50
38
44

34
24
27
31

12
13
22
16

22
13
13
8

100
100
100
100

91
38
45
99

Totaal

49

28

11

12

100

1516

Bron: bedrijvenregisters, 1981/82

0,01
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2.5.3

Kantoorwerkgelegenheid

Kon bij de analyse van de vestigingen worden geconstateerd dat de zakelijke dienstverlening het grootste aandeel heeft en het bankwezen op de
tweede plaats komt, als naar het aantal arbeidsplaatsen wordt gekeken is
het beeld juist omgekeerd. Dat wordt veroorzaakt door nogal grote verschillen in de gemiddelde personeelsomvang van de vestigingen (tabel
2.7). De verschillen tussen de kantoorgroepen houden vooral verband met
het voorkomen of het verhoudingsgewijs vaak ontbreken van grote vestigingen. Wordt met de mediaanwaarde gewerkt dan worden de verschillen nagenoeg opgeheven.

Tabel 2.7

De gemiddelde personeelsomvang naar bedrijfsklasse
Rekenkundig
gemiddelde

Mediaan

Banken
Verzekeringswezen
Makelaardij
Zakelijke diensten

48
50
21
23

10
11
14
11

Totaal

31

11

Bron: bedrijvenregisters, 1981/82

De verdeling van de arbeidsplaatsen over de vier bedrij fskiassen binnen
de financiële fi zakelijke dienstverlening is dusdanig dat - evenals bij
de vestigingen - tussen de steden de verschillen overheersen (tabel
2.Θ, pag. 42). Die verschillen tussen de steden worden vooral bepaald
door het bankwezen en de zakelijke diensten. Bij de makelaarskantoren
lopen de percentages niet erg sterk uiteen. Tot op zekere hoogte geldt
dat ook voor het verzekeringswezen, maar er zijn op dat punt twee opval
lende uitzonderingen, namelijk Tilburg en Apeldoorn. In beide steden
wordt deze bijzondere positie veroorzaakt door met name één grote vestiging in de betreffende branche. In Tilburg is dat Interpolis en in Apeldoorn Centraal Beheer. In het laatste geval lijkt in de huidige reclamecampagne zelfs te worden gesuggereerd dat de begrippen Apeldoorn en Centraal Beheer synoniem zijn.
Voor de overige steden geldt - zoals reeds opgemerkt - dat vooral de
werkgelegenheid in het bankwezen of in de zakelijke diensten het beeld
bepaalt. Vastgesteld kan worden dat als er een relatieve oververtegenwoordiging van de werkgelegenheid in het bankwezen is, dan is er - als
waren het tweede communicerende vaten - doorgaans sprake van een relatieve ondervertegenwoordiging van de zakelijke diensten.
Het bankwezen is met name oververtegenwoordigd in Breda, Eindhoven, Den
Bosch en Zwolle. Breda en Zwolle hebben bijvoorbeeld geprofiteerd van de
vestiging van gedecentraliseerde diensten van grote landelijke banken:
een effectencentrum in Breda en een computercentrum in Zwolle. In Breda
is bovendien een girocodeercentrum gevestigd. Eén van de hoofdkantoren
van de Rabobank bepaalt voor een belangrijk deel in Eindhoven mede het
beeld. Iets dergelijks geldt ook voor Van Lanschot Bankiers in Den
Bosch.
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De zakelijke diensten bepalen de kantoorwerkgelegenheid in belangrijke
mate in Helmond, Deventer en Hengelo. Verder is het aandeel van de zakelijke dienstverleningssector in de werkgelegenheid in Nijmegen en Arnhem
en tot op zekere hoogte in Enschede van enige betekenis.

Tabel 2.8

Het aandeel van de bedrijfsklassen In de werkgelegenheid in de sector
financiële & zakelijke diensten
Banken

Verzekeringen

Zakelijke
diensten

Makelaardij

Totaal

Totaal
absoluut

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

48
25
47
16

11
26
8
6

4
7
7
11

38
42
38
67

100
100
100
100

3465
4542
6071
1609

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

47
30
30
15
23

4
7
8
56
2

4
8
3
4
9

45
56
59
25
66

100
100
100
100
100

3566
3607
9951
3861
1642

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

44
39
29
29

8
2
0
6

5
9
8
11

44
50
63
53

100
100
100
100

3714
1300
2154

Totaal

34

13

6

48

100

46271

789

Bron: b e d r i j v e n r e g i s t e r s , 1981/82

2.6

Samenvatting

In dit hoofdstuk is aan de hand van bestaand statistisch materiaal een
beschrijving gegeven van Nederlandse steden als centra van financiële &
zakelijke dienstverlening. Voor de middelgrote steden in Zuid- en OostNederland is een aanvullende inventarisatie uitgevoerd.
Het onderzoek heeft zich gericht op de financiële en zakelijke diensten.
Waar het materiaal dat toeliet, is apart ingegaan op de zakelijke diensten. Binnen de bedrijfstak financiële S zakelijke diensten blijkt 58%
van het totale aantal werkzame personen te worden gevonden in zakelijke
dienstverlenende bedrijven. Daarbij valt op dat naarmate deze bedrijfstak in een stad geringer van omvang is, het werkgelegenheidsaandeel van
de zakelijke diensten in de bedrijfstak financiële ε zakelijke diensten
groter is.
Gebleken is dat verschillen in de werkgelegenheidsopbouw in Nederlandse
steden vooral worden bepaald door de werkgelegenheid in de industrie en
die in financiële fi zakelijke diensten; is er - in vergelijking met de
gemiddelde cijfers voor de 39 steden - een relatieve oververtegenwoordiging in de industriële sector, dan is daarvan geen sprake bij de bedrijfstak financiële ε zakelijke diensten. Bovendien is gebleken dat in
de kantoorsteden vaak ook andere dienstensectoren als transport fi commu
nicatie en niet-commerciële diensten zijn oververtegenwoordigd.
De status van 'kantorenstad' berust, zo is uit het onderzoek naar voren
gekomen, op het voorkomen van grote kantoren. Dit kan worden beschouwd
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als een indicatie voor de aanwezigheid van hoofdkantoren en topmanagement. Die kantoorsteden zijn dan vooral in de Randstad aan te treffen en
in zoverre is er sprake van een zeker geografisch element in de werkgelegenheidsopbouw. Op dat patroon zijn echter diverse uitzonderingen.
Voor wat betreft de financiële S zakelijke diensten is dan vooral de positie van Arnhem opvallend te noemen. Voor het overige zijn de kantoorsteden in het westen van het land gelegen.
Waren aanvankelijk de grote steden en Arnhem de belangrijkste centra van
financiële S zakelijke dienstverlening, later, in de jaren zeventig, komen ook andere steden als zodanig op. Voorbeelden zijn Amstelveen, Rijswijk, Zeist en Amersfoort. De opkomst van deze kleinere steden in de
Randstad is veroorzaakt door de trek uit de grote steden (aangezien migratie vooral korte-afstandsmigratie blijkt te zijn; zie Potters, 1983;
Wever, 1984; Daniels, 1985c; Lensink, 1986a; De Jong, 1987) en aan gunstige oprichtingsoverschotten, zoals onder andere voor Leiden en Amersfoort aantoonbaar bleek (Wever, 1984; Pellenbarg c.s., 1987).
Door deze suburbanisatie en veranderende locationele voorkeuren zijn de
grote steden in de jaren zeventig en begin jaren tachtig bij de algemeen
landelijke werkgelegenheidsontwikkeling in de financiële s zakelijke
dienstverlening achtergebleven. Gezien hetgeen zojuist is opgemerkt over
de steden die zich recent wel in gunstige zin hebben ontwikkeld, zal het
duidelijk zijn dat het beeld voor de grote steden gunstiger zou zijn geweest als was uitgegaan van de agglomeratie als analyse-eenheid.
Hoewel er sprake is van een achterblijven van de grote steden neemt dit
niet weg dat er in die steden wel nog een sterke absolute toename van
het aantal arbeidsplaatsen in de kantorensector kan worden vastgesteld.
Is de suburbanisatie dan wel deconcentratie van de financiële S zakelijke dienstverlening in de Randstad een aspect van de ruimtelijke ontwikkelingen gedurende de laatste 15 jaar, een ander aspect is de gunstige
werkgelegenheidsontwikkeling in de aan de Randstad grenzende regio's. In
deze intermediaire zone (bestaande uit de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel) heeft de werkgelegenheid in de bedrijfstak financiële fi zakelijke diensten zich het beste ontwikkeld. Dat geldt in sterkere mate voor de gemeenten met minder dan 50.000 inwoners dan voor de
in deze studie centraal geplaatste middelgrote steden; die komen qua
ontwikkeling overeen met het landelijke beeld.
De middelgrote steden in de intermediaire zone zijn door middel van een
inventarisatie van de bedrijvenregisters aan een nader onderzoek onderworpen. Op grond van deze en andere bronnen kan de functie van deze middelgrote steden als centra van financiële & zakelijke dienstverlening
verder worden beschreven. Naar wijze van verzameling en het jaar waarop
de gegevens betrekking hebben, verschillen deze bronnen nogal. Toch is
het mogelijk om op grond van deze onderzoeksuitkomsten de volgende typologie te geven.
Voor Arnhem geldt - en dat kwam hiervoor al tot uitdrukking - dat deze
stad een belangrijk kantorencentrum is. Arnhem functioneert op een niveau dat vergelijkbaar is met de grote steden, zij het dat er qua omvang
van de daar aanwezige financiële fi zakelijke diensten duidelijke verschillen zijn met die grote steden. Arnhem vertoont ook een zelfde werkgelegenheidsontwikkeling als die grote steden: de stad bleef de laatste
15 jaar achter bij het algemene groeitempo van de steden. Maar dat neemt
niet weg dat het absolute aantal vestigingen en arbeidsplaatsen verder
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is gegroeid.
Als belangrijke centra, maar functionerend onder het niveau van de Gelderse hoofdstad, komen Zwolle en Den Bosch naar voren. Zodoende blijken
het de drie provinciale hoofdsteden te zijn die een belangrijke functie
vervullen als kantorenstad. Wordt alleen naar de zakelijke diensten gekeken, dan is het verschil tussen Arnhem en de twee andere steden groter. Arnhem steekt dan gunstiger af. Dit wordt veroorzaakt door het belangrijke aandeel van de financiële dienstverlening in Zwolle en Den
Bosch.
Opvallend is het verschil in groei tussen de twee laatstgenoemde steden.
In Zwolle is een zeer sterke toename vastgesteld, terwijl in Den Bosch
een werkgelegenheidsontwikkeling is waargenomen die bij de landelijke
trend achterbleef. Dat Den Bosch dan toch zo van betekenis is, geeft aan
dat deze stad al langer een functie vervult als een centrum van zakelijke dienstverlening dan Zwolle dat doet. Recent lijkt Den Bosch zich van
de minder goede werkgelegenheidsontwikkelingen te hebben hersteld (BGC,
1987). Zwolle zou de zeer voorspoedige groei te danken kunnen hebben aan
de groeistadstatus. Aan de hand van het onderzoeksmateriaal is dit niet
hard te maken, maar het valt wel op dat ook twee andere groeisteden,
Breda en Helmond, in de beschouwde periode een gunstige ontwikkeling
hebben doorgemaakt.
Ook Apeldoorn heeft de laatste twee decennia een groei in de financiële
fi zakelijke dienstverlening te zien gegeven. In Apeldoorn is de financiële sector veel prominenter aanwezig dan de zakelijke dienstverleningssector.
In Nijmegen is juist het omgekeerde het geval. Daar had anno 1978 de zakelijke dienstverlening wat meer overwicht, maar in de jaren daarna
lijkt het verschil tussen de werkgelegenheid in financiële en die in
zakelijke diensten wat te zijn verkleind. In het algemeen is het beeld
voor Nijmegen niet ongunstig. Dat geldt zeker ook voor Breda, Tilburg en
Eindhoven die op een groot aantal aspecten een sterke gelijkenis vertonen. Ontwikkelingsmogelijkheden lijken hier aanwezig te zijn, al is het
onwaarschijnlijk dat alle drie de steden daarvan zullen profiteren gelet
op de niet al te grote onderlinge afstanden. Voor Eindhoven geldt bovendien dat in absolute aantallen arbeidsplaatsen en vestigingen deze stad,
te zamen met Arnhem, een bijzondere positie inneemt in het onderzoeksgebied.
Geheel onderaan de ranglijst van kantoorcentra in Zuid- en Oost-Nederland staan de drie Twentse steden. Het is voor een zeer belangrijk deel
de industrie die in deze steden de dienst uitmaakt. Wat dat betreft zijn
ook Deventer en Helmond tot op zekere hoogte tot deze categorie van steden te rekenen, ware het niet dat Helmond op grond van de inventarisatie
van de bedrijvenregisters niet slecht scoort. Naar later in hoofdstuk 5
zal blijken, is uit de inventarisatie mogelijk een te positief beeld van
Helmond naar voren gekomen.
Bij de situatie van Deventer past een kanttekening. De stad heeft ondanks een niet groot aantal vestigingen toch een belangrijke werkgelegenheid in met name de zakelijke dienstverlening. Dit wordt veroorzaakt
door de aanwezigheid van enkele grote adviesbureaus. In de periode 19731982 kon in Deventer een zeer gunstige werkgelegenheidsontwikkeling in
de financiële S zakelijke dienstverleningssector worden vastgesteld, die
zich ook in recente jaren heeft voortgezet.
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NOTEN
1)

2)

3)

Ook andere technieken zoals principale componentenanalyse en clusteranalyse zouden
in het streven naar een reductie van het datamateriaal te gebruiken zijn, maar een
vergelijking van deze technieken met correspondentie-analyse leidt voor wat betreft
de beschrijving van de werkgelegenheidsstructuur tot de conclusie dat de drie soorten van analyses nergens met elkaar in tegenspraak zijn, maar dat de correspondentie-analyse het duidelijkste en overzichtelljkste beeld geeft. Alleen hier worden de
steden samen met de bedrijfstakken in dezelfde grafiek afgebeeld en worden - in
tegenstelling tot de clusteranalyse - de steden niet dwingend ondergebracht in clusters, die vaak heterogeen qua Inhoud zijn en waarvan het derhalve niet duideliik is
waarom het die groepen van steden zouden moeten zijn. Bij correspondentie-analyse
hebben we te maken roet een continuüm waarin elke stad zijn plaats heeft in iedere
dimensie van de analyse (Van Dinteren en Eppink, 1986; Eppink en Van Dinteren,
1986).
Dit gemiddelde is gebaseerd op de percentages per bedrijfstak per stad. Er is sprake
van een sterke oververtegenwoordiging als het percentage van een stad meer dan 1
standaarddeviatie boven het gemiddelde uitkomt. In het geval dat in een stad bij een
bedrij fskiasse wordt gescoord boven het gemiddelde van de 39 steden, maar de grens
van 1 standaarddeviatie niet wordt overschreden, wordt gesproken van een matige
oververtegenwoordiging.
Uit de onderstaande tabel valt op te maken dat in de voorspoedige ontwikkeling in de
bedrijfstak financiële & zakelijke diensten een verhoudingsgewijs meer dan gemiddelde bijdrage is geleverd door de makelaarskantoren, de zakelijke diensten en de
verhuurbedrijven. Bij de laatstgenoemde categorie gaat het echter om een groep
bedrijven die niet tot de kantorensector kan worden gerekend. Hoewel de groei bij de
makelaarskantoren voorspoedig is geweest, is de werkgelegenheidsbijdrage in absolute
zin beperkter van omvang. Dit in tegenstelling tot de zakelijke dienstverleningssector. Van het tussen 1973 en 1983 toegenomen aantal arbeidsplaatsen in de sector
financiële & zakelijke diensten komt 5S% voor rekening van de zakelijke diensten. In
absolute aantallen gaat het om een toename met 63.000 arbeidsplaatsen. Tussen 1983
en 1985 nam het aantal arbeidsplaatsen in de zakelilke diensten met nog eens 67.000
toe, maar - zoals in paragraaf 1.4 reeds aan de orde kwam - hier Is sprake van een
geflatteerd beeld omdat In de Statistiek Werkzame Personen niet alleen het personeel
van het uitzendbureau wordt geteld, maar ook de uitzendkrachten in de telling worden
meegenomen. En Juist in het begin van de jaren tachtig heeft het aantal uitzendkrachten een sterke toename te zien gegeven,
Voor de volledigheid kan worden opgemerkt dat in de hier uitgevoerde inventarisatie
van de bedrijvenregisters de uitzendkrachten niet zijn meegeteld.

Tabel. De omvang en ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de sector financiële & zakelijke diensten, 1963-1983
Arbeidsplaatsen (x 1000)
1963
Bankwezen
Verzekeringswezen
Makelaarskantoren
Zakelijke diensten
Verhuurbedrijven

1973

1983

72.3

90.6
47.9
19.0
138.9

116.1
55.3
28.9
202.0

1.0

1.4

4.9

50.8
40.8

9.0

Index
1963-1973

229
136
321
279
490

1973-1983

128
115
152
145
350

Bron: Statistiek Werkzame Personen, CBS

4)

5)

Ook zou gedacht kunnen worden aan de potentiële beroepsbevolking. Gebruik maken van
deze variabele of het inwoneraantal leidt niet tot opmerkelijke verschillen (Buursink, 1984).
Bij een vergelijking in de tijd leidt dit tot een probleem. In de periode 1973-1982
nam in alle hier onderzochte steden het aantal arbeidsplaatsen in de financiële &
zakelijke diensten toe, maar liet de bevolkingsontwikkeling 7eer wisselende beelden
zien. In vijf steden groeide de bevolking in het genoemde tijdvak met meer dan 10%:
Alkmaar (+ 29% ten opzichte van 1973), Apeldoorn (+ 11%), Zwolle, Emmen en Ede (elk
+10%). Daarentegen nam de bevolking in zes steden met meer dan 10% af. Dat is het
geval in Utrecht, Rotterdam (elk - 13%), Den Haag, Amsterdam, Velsen (elk - 11%) en
Schiedam (- 10%). Door deze verschillen valt de relatieve concentratiemaat in 1982
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6)

gunstiger uit bij die steden die een sterke suburbanisatie laten zien terwijl bij
steden met een sterke bevolkingsgroei deze maat lager scoort. Nu is het volgens
Buursink zo dat het verband tussen de bevolkingsontwikkeling en de werkgelegenheidsontwikkeling in de dienstensector niet zo "rechtstreeks" is als vaak wordt gedacht.
Een groot gedeelte van de personen, dat werkzaam is in de stedelijke dienstensector,
is woonachtig buiten de stad (Buursink, 1984). Zo bleek uit het in het kader van
deze studie gehouden onderzoek onder zakelijke diensten dat van het personeel 45%
woonachtig is in de stad van vestiging, 47% in de omliggende regio en 8% buiten die
regio woont. Het hierboven gesignaleerde probleem dat zijn wortels heeft In de verschillende bevolkingsontwikkelingen in de steden is daarmee nog niet opgelost.
Aangezien het ons hier vooral te doen is ora een maat die een vergelijking tussen de
steden mogelijk moet maken en uitgaande van de veronderstelling dat er geen sterk
verband bestaat tussen de bevolkingsontwikkeling en de werkgelegenheidsontwikkeling
in een stad (mede ook gelet op de regionale functie die een stad in deze heeft) is
besloten het aantal arbeidsplaatsen in de jaren na 1973 eveneens te relateren aan
het inwonertal van 1973.
De feitelijke inventarisatie heeft zich niet beperkt tot de financiële en zakelijke
diensten; ook de niet-commerciële kantorensector (overheid, institutionele sector)
maakte deel uit van de inventarisatie. In deze studie beperkt de aandacht zich tot
de sector financiële & zakelijke diensten. De lezer die geïnteresseerd is in de inventarisatie van de totale kantorensector (commercieel en niet-commercieel) of meer
informatie wenst over specifiek de niet-commerciële kantoren kan worden verwezen
naar een interlmrapportage, uitgevoerd in het kader van dit project (Van Dinteren,
1984b).

46

3

DE VESTIGINGSPLAATS VAN KANTOREN IN MIDDELGROTE STEDEN

3.1

Inleiding

De vestigingsplaatskeuze kan op diverse schaalniveaus worden bekeken.
Gebruikelijk is een tweedeling in de interregionale en de intrastedelijke vestigingsplaatskeuze. Dit hoofdstuk gaat in op de ruimtelijke patronen in de stad en de daaraan ten grondslag liggende factoren. De intrastedelijke vestigingsplaatsfactoren verdienen de aandacht omdat de dynamiek in de kantoorlocaties zich in zeer sterke mate op het lokale niveau
afspeelt. Bovendien zal de groei van de kantorensector en in het bijzonder van de zakelijke dienstverlening een verder beslag leggen op de stedelijke ruimte en dit kan leiden tot een verhoogde dynamiek. In dat verband is het zaak om te zorgen voor goede vestigingsmilieus voor de sterk
groeiende delen binnen de kantorensector. De vraag komt op waar dergelijke milieus het best kunnen zijn gesitueerd, gegeven de voorkeur van
veel kantoorondernemers voor een binnenstedelijke locatie. Nu reeds legt
de kantorensector op de binnenstad een omvangrijk beslag.
Terwijl in het vorige hoofdstuk een groot aantal steden in het onderzoek
was betrokken, beperkt dit hoofdstuk zich tot de middelgrote steden in
Zuid- en Oost-Nederland. Aan de hand van de inventarisatie van de bedrijvenregisters worden in paragraaf 3.2 de locatie en spreiding van de
financiële en zakelijke diensten beschreven. We roepen daarbij in herinnering dat die inventarisatie zich heeft beperkt tot de vestigingen met
vijf of meer werknemers (zie ook bijlage 3) . Deze paragraaf wordt gevolgd door een analyse van de vestigingsplaatsfactoren aan de hand van
surveys gehouden onder kantoorondernemers in de vijf Overijsselse middelgrote steden (paragraaf 3.3). In paragraaf 3.4 staan de optredende
veranderingen in het spreidingspatroon en de daarmee verband houdende
factoren centraal. In een laatste paragraaf worden de verschillende resultaten van het onderzoek samengevat.

3.2

Locatie en spreiding

Bij het analyseren van de ruimtelijke spreiding van financiële S zakelijke diensten (1) kan gebruik worden gemaakt van kaartmateriaal, maar
ook kunnen verschillende typen gebieden worden onderscheiden. Beide methoden worden hier toegepast. Voor wat betreft een indeling in deelgebieden is gekozen voor een combinatie van functionele structuur en bebouwingsperiode. Dit leidt tot de volgende indeling:
1
de binnenstad: de pre-industriële kern waarvan de grens is bepaald
op grond van de aaneengesloten stedelijke bebouwing omstreeks
1870;
2
de binnenstedelijke randzone (hierna randzone te noemen): de
vroeg-industriële schil. Dit betreft het tussen 1870 en 1930 bebouwde gebied (aaneengesloten bebouwing) met uitzondering van
eventuele bedrijfsterreinen (voor zover minimaal 1 ha groot);
3
de woonwijken: de aaneengesloten stedelijke bebouwing van na 1930,
met uitzondering van de bedrijfsterreinen;
4
de bedrijfsterreinen: terreinen met een oppervlak van minimaal
1 ha en met de bestemming handel, nijverheid, dienstverlening of
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bedrijvigheid (incidenteel kan hierbij een enkel terrein behoren
dat van voor 1930 dateert) ;
5
het buitengebied: het binnen de gemeentegrens vallende gebied waar
geen sprake is van een aaneengesloten bebouwing (2).
In de middelgrote steden blijken in het buitengebied nauwelijks kantoorvestigingen te kunnen worden aangetroffen (3). Meer dan éénderde van de
vestigingen bevindt zich in de binnensteden. Aangezien dit deelgebied
qua omvang het kleinst is in vergelijking met de andere deelgebieden,
wijst dit op een belangrijke functie van de binnenstad als vestigingsgebied. Met een aandeel van rond de 30% volgen de randzone en de woonwijken (tabel 3.1). Bij een nader onderscheid naar bedrijfsgroepen blijkt
het aandeel van de deelgebieden duidelijk te variëren. Het bankwezen is
in de binnenstad verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd, hetgeen terug
te voeren kan zijn op de publieksfunctie. Daarentegen zijn deze kantoren
ondervertegenwoordigd in de randzone. De aanwezigheid van representatieve vestigingsplaatsen in de randzone (bijvoorbeeld de zogenaamde singelpanden) kan aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op de daar aanwezige
zakelijke diensten, makelaarskantoren en kantoren van het verzekeringswezen.
In de woonwijken zijn de bankvestigingen en makelaarskantoren sterk vertegenwoordigd. In het geval van de banken zal het vooral filialen in de
nevencentra betreffen. Voor een vestiging op een bedrijfsterrein blijkt
maar weinig belangstelling te bestaan.

Tabel 3.1

Kantoorvestigingen naar deelgebied, totaal van de 13 steden
Binnenstad

Randzone

Woonwijken

Bedrijfsterreinen

Totaal

Totaal
abs.

Banken
Verzekeringswezen
Makelaarskantoren
Zakelijke diensten

44
36
26
32

17
33
32
31

37
26
37
31

2
4
5
6

100
100
100
100

324
118
124
942

Totaal

35

28

32

5

100

1508

ρ < 0,01

Bron: bedrijvenregisters, 1981/82

Voor het totaal van de 13 steden geldt dat de binnenstad zeker niet ge
kenmerkt wordt door een oververtegenwoordiging van kleinere kantoren
(tabel 3.2). Een veronderstelling die, gelet op de structuur van de
meeste binnensteden, niet onredelijk lijkt. Verhoudingsgewijs zijn er
echter juist veel grote vestigingen in de binnenstad te vinden. Absoluut
gezien bevinden zich evenwel talrijke kleinere kantoren in de binnen
stad. Het is de randzone waar met name kleine kantoorvestigingen worden
aangetroffen. Aangenomen kan worden dat in dit stadsdeel de meeste kan
toren gehuisvest zijn in voormalige woonhuizen en dat daarom de kleine
kantoren zijn oververtegenwoordigd. In de binnenstad daarentegen hebben
veel meer kaalslagactiviteiten plaatsgevonden waardoor daar een groot
schaliger bebouwing mogelijk is geworden.
De omvang van de kantoorvestigingen in de woonwijken is diffuus. Er is
sprake van een lichte oververtegenwoordiging van kantoren met tussen de
5 en 10 werkzame personen. Ook in het geval van de bedrijfsterreinen is
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e r geen s p r a k e van een d u i d e l i j k b e e l d . M i d d e l g r o t e k a n t o o r v e s t i g i n g e n
z i j n op d e r g e l i j k e t e r r e i n e n o v e r v e r t e g e n w o o r d i g d .

Tabel 3.2

De personeelsomvang van de vestigingen naar deelgebied
Binnen
stad

Rand
zone

Woo nwijken

Bedrijfs
terreinen

5-10 personen
11-25 personen
26-50 personen
meer dan 50 personen

29
40
37
42

30
28
21
28

37
26
34
28

4
6

Totaal

35

28

32

Totaal

Totaal
abs.

3

100
100
100
100

744
415
167
182

5

100

1508

Й

Bron: bedrijvenregisters, 1981/82

ρ < 0,01

De verschillen tussen de omvang van kantoorvestigingen in de onderschei
den deelgebieden leidt ook tot verschillen in de bijdrage van die gebie
den in het totale aantal kantoorvestigingen en de totale kantoorwerkgelegenheid (figuur 3.1).

i j werkgelegenheid
vestigingen

40
"33
<v
Ό

Я зо
to

H

ω

Έ 20
<υ

8
10

binnenstad
Figuur 3.1

randzone

woonwijken

bedrijfsterreinen

buitengebied

Het procentuele aandeel van de deelgebieden in de totale werkgelegenheid
en in het totale aantal vestigingen

De in de randzone aanwezige vestigingen leveren een verhoudingsgewijs
geringe bijdrage in de kantoorwerkgelegenheid. De kantoorbezetting is
dan ook gering, namelijk gemiddeld 23 arbeidsplaatsen per kantoor. In de
woonwijken en in mindere mate in de binnenstad zien we het omgekeerde:
de procentuele bijdrage van deze deelgebieden ligt voor de werkgelegen
heid hoger dan voor de vestigingen. Dientengevolge komt de gemiddelde
49

personeelsbezetting in de woonwijken met 36 arbeidsplaatsen per vestiging uit boven het totaalgemiddelde van 31. De omvang van een doorsnee
vestiging in de binnenstad komt overeen met dat totaalgemiddelde. Het
hoogste scoren de bedrijfsterreinen waar het doorsnee kantoor 39 personeelsleden telt.
Met deze onderzoeksuitkomsten is duidelijk geworden wat het aandeel is
van de vier onderscheiden deelgebieden in het totale aantal vestigingen.
Een vergelijking van de 13 steden onderling wordt op dit punt bemoeilijkt door de uiteenlopende omvang van de deelgebieden in de diverse
steden. Door verschillen in stedelijke ontwikkeling (groeitempo) is bijvoorbeeld de randzone in de ene stad verhoudingsgewijs veel groter van
omvang dan in een andere stad. Zo varieert het aandeel van de binnenstad
in het totale stedelijke oppervlak (met uitsluiting van het buitengebied) van 1% tot 7% en dat van de randzone van 3% tot 30%. Door nu het
aantal vestigingen te relateren aan het oppervlak van het deelgebied kan
het probleem worden ondervangen. In tabel 3.3. is het aantal kantoorvestigingen per hectare gegeven.

Tabel 3.3

Het aantal kantoorvestigingen per hectare
Binnenstad

Randzone

Woonwijken

Bedrij fsterreinen

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

0,23
0,78
0,85
0,79

0,26
0,05
0,07
0,05

0,03
0,03
0,04
0,03

0,00
0,02
0,01
0,02

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

0,33
0,67
0,81
0,40
0,25

0,28
0,15
0,37
0,05
0,12

0,04
0,01
0,02
0,01
0,01

0,02
0,01
0,02
0,02
0,01

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

0,51
0,24
0,80
0,48

0,10
0,04
0,02
0,11

0,02
0,01
0,01
0,01

0,00
0,01
0,01
0,01

Totaal

0,49

0,11

0,02

0,01

Bron: bedrijvenregisiters, 1981/82

Het is overduidelijk en niet verwonderlijk dat de dichtheid in het algemeen het grootst is in de binnensteden, op ruime afstand gevolgd door de
randzone. Alleen in het geval van Breda is de dichtheid in de binnenstad
iets minder dan die in de randzone. Uiteraard is bij het bekijken van
deze cijfers er rekening mee te houden dat ook de absolute omvang van de
kantorensector in een stad deze cijfers mede bepaalt. Maar wordt ook dat
gegeven in de analyse betrokken, dan kan alleen maar worden geconcludeerd dat er weinig overeenkomsten tussen de steden bestaan. Dat door
verschillen in stedelijke ontwikkeling de dichtheden in de deelgebieden
in de historische steden verschillen van die in de steden die sinds de
tweede helft van de vorige eeuw en/of deze eeuw sterk zijn gegroeid,
komt uit de cijfers niet naar voren. Een voor de hand liggende verklaring voor de sterke verschillen tussen de steden is niet gevonden.
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Voor de verdere analyse van het spreidingspatroon is aan elk kantoor een
positie toegekend binnen een over elk van de steden gelegd vierkantennet
met grids van 250x250 meter. Doordat de deelgebieden min of meer concentrisch van vorm zijn, is in de voorafgaande paragrafen al enig zicht gekregen op de spreiding van de kantorensector. Dit kan worden verfijnd
door een analyse van het spreidingspatroon met behulp van het vierkantennet. Een dergelijk net maakt het mogelijk een spreidingspatroon op
eenvoudige wijze te beschrijven door gebruik te maken van geostatistische maten zoals bijvoorbeeld de standaardradius (4). Echter, een vergelijking van het spreidingspatroon in de 13 steden onderling is met behulp van geostatistische maten niet mogelijk door de verschillende afmetingen van de grondgebieden (5). Daarom zal een vergelijking van de
spreiding van de financiële S zakelijke dienstverleningssector gebaseerd
moeten zijn op het naast elkaar leggen van de spreidingskaarten.
Bekijken we eerst het spreidingspatroon voor de sector financiële S zakelijke diensten in zijn geheel aan de hand van de kaarten in figuur 3.2
(6). Uit een vergelijking van deze kaarten komt naar voren dat in Tilburg, Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle deze sector een geconcentreerde vorm heeft. Van een sterke spreiding over de stad is sprake in
Eindhoven, Helmond en de drie Twentse steden. Met uitzondering van Eindhoven is de omvang van de sector beperkt. Bovendien gaat het in relatieve zin om een gespreid patroon: ook in deze steden is de meerderheid van
de kantoorvestigingen in en rond de binnenstad te vinden.
Uit de spreidingskaarten blijkt de sterke gerichtheid van kantoren op de
binnenstad en de directe omgeving ervan. In een aantal gevallen is er
een duidelijke belangstelling voor bepaalde locaties, vooral bij de stations en langs de singels. Belangrijke concentraties van kantoren nabij
de hoofdstations van de NS vinden we in Breda, Den Bosch, Arnhem en Deventer. In de drie Twentse steden gaat het niet om zeer grote aantallen
kantoren, maar in relatief opzicht is ook hier sprake van een oververtegenwoordiging van vestigingen rond het station. In bijna alle gevallen
bevinden deze concentraties zich tussen het hoofdstation en de binnenstad. In Arnhem treffen we aan beide zijden van het station veel kantoren aan.
In vier (historische) steden worden concentraties van kantoren langs de
singels aangetroffen. Kennelijk hebben de in Zwolle, Deventer, Arnhem en
Nijmegen daar aanwezige representatieve panden een belangrijke aantrekkingskracht op kantoren uitgeoefend.
Buiten de centrale delen van de stad is de kantorensector sterk gespreid. Echte subcentra zijn nergens vastgesteld; de enige uitzondering
wordt gevormd door bedrijfsterrein Het Laar, in het zuiden van Tilburg.
Verder valt in deze delen van de stad op dat de kantoren in zekere mate
zijn georiënteerd op de hoofdverkeerswegen.
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Hoewel de spreiding van de kantorensector over de stad niet in een maat
kan worden uitgedrukt, is het wel mogelijk de spreiding van de hier onderscheiden kantoorgroepen voor de verschillende steden te vergelijken
door de standaardradius te berekenen aan de hand van de gestandaardiseerde coördinaten, namelijk de z-scores van de x- en de y-as. In tabel 3.4
zijn de resultaten weergegeven.
In het algemeen kan men zeggen dat de kantoren van het verzekeringswezen
redelijk sterk zijn geconcentreerd. Een middenpositie wordt ingenomen
door de vestigingen van het bankwezen. Sterker gespreid zijn de kantoren
van de zakelijke dienstverlening. De makelaarskantoren geven in het algemeen de sterkste spreiding over de stad te zien.
Tussen de 13 steden bestaan ten aanzien van deze spreidingspatronen talloze en grote verschillen. Daarom is het feitelijk onmogelijk om van een
algemeen beeld te spreken. Tot op zekere hoogte wordt m Den Bosch, Apeldoorn en Almelo aan het hiervoor beschreven patroon voldaan.

Tabel 3.4

De ruimtelijke spreiding van kantoorgroepen (standaardradii gebaseerd op
gestandaardiseerde coördinaten)
Bankwezen

Verzekeringswezen

Makelaarskantoren

Zakelijke
diensten

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

1,63
1,56
1,61
1,60

1,20
1,01
1,04
0,51

1,62
1,12
1,26
2,09

1,42
1,48
2,28
1,43

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

1,58
2,13
1,41
1,37
0,75

1,93
1,13
1,28
0,98
1,82

1,13
1,75
1,04
1,63
2,08

1,58
1,19
1,37
1,37
1,33

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

1,31
1,13
0,98
1,02

1,20
1,00

1,43
1,89
2,06
2,05

1,46
1,82
1,62
1,25

-

1,77

Bron: bedrijvenregisters, 1981/82

3.3

Vestigingsplaatsfactoren

3.3.1

Inleiding

In de voorgaande paragrafen is gebleken dat verschillende typen kantoren
qua vestigingspatroon niet met elkaar overeenkomen. Of dat verband houdt
met verschillen in vestigingsplaatseisen is een punt dat in dit hoofdstuk
aan de orde zal worden gesteld. In paragraaf 1.3.2 is in dat verband
reeds opgemerkt dat de kantorensector een te heterogeen geheel is om te
kunnen veronderstellen dat voor de verschillende typen van kantoorvestigingen de vestigingsplaatseisen dezelfde zijn (7).
Het empirisch materiaal waarop de te presenteren analyse van de vestigingsplaatsfactoren berust is afkomstig uit surveys gehouden in de vijf
Overijsselse steden in de periode 1979-1981 (Everaers, 1979; Van Dinteren, 1981; Kantooractiviteiten Twente, 1982; Ellenbroek, 3982). Voor de
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analyse zijn de vergelijkbare gegevens uit de surveys samengevoegd voor
zo ver het financiële en zakelijke diensten betreft die vijf of meer
werkzame personen tellen. De resulterende populatie telt 126 kantoorvestigingen. Door deze inperking van de oorspronkelijke populatie is het
niet mogelijk aan te geven wat de representativiteit van dit bestand is.
Voor de surveys in hun geheel geldt dat de respons varieerde van 52% (in
Almelo) tot 70% (in Hengelo) . In het algemeen was de responsgroep een
goede afspiegeling van het totaal. Of dat ook geldt voor de hier te gebruiken, beperktere, populatie laat zich achteraf niet meer vaststellen.

3.3.2

Achterliggende dimensies

In alle vijf Overijsselse steden konden de ondernemers van 14 verschillende vestigingsplaatsfactoren (betrekking hebbend op de vestigingsplaats in de stad (8)) het belang aangeven op een vijfpuntsschaal die
liep van 'zeer van belang' tot 'onbelangrijk'. Nagegaan is of deze eisen
tot een kleiner aantal (latente) dimensies kan worden gereduceerd. Daartoe is een principale componenten-analyse uitgevoerd (9). In tabel 3.5
is voor de eerste vijf componenten de eigenwaarde gegeven en het daarbij
behorende percentage verklaarde variantie.

Tabel 3.5

Component

Eigenwaarde, percentage verklaarde variantie en het cumulatieve percentage
verklaarde variantie voor de eerste vijf componenten
Eigenwaarde

Verkl.variaritle

(.%)
1
2
3
4
5

3,41
1,50
1,21
1,11
0,97

24,3
10,7

8,6
7,9
6,9

Cumulatief
("o)

24,3
35,0
43,7
51,6
58,5

Gekozen is voor een oplossing met vier componenten. In dat geval wordt
52% van de variantie door die vier componenten verklaard. Veel
variabelen blijken hoog te laden op de eerste component, hetgeen de
interpretatie bemoeilijkt. Daarom is een varimaxrotatie uitgevoerd,
zodat componenten worden verkregen met zoveel mogelijk uitsluitend hoge
en lage ladingen met behoud van de eis van onderlinge onafhankelijkheid.
De geroteerde componentenmatrix is in tabel 3.6 weergegeven.
De eerste component laat zich eenvoudig benoemen. Deze betreft de
kenmerken van de kantooraccommodatie, maar ook speelt de directe
omgeving van het kantoorgebouw een rol in de vorm van de aanwezigheid
van voldoende parkeergelegenheid.
De tweede en de derde component verwijzen naar 'situeringsaspecten'
("ligging nabij..."). Bij de tweede component betreffen drie van de vier
factoren de ligging ten opzichte van andere actoren waarmee zakelijke
relaties worden onderhouden. De eis met betrekking tot de ligging bij
winkelmogelijkheden is tot op zekere hoogte een vreemde eend in de bijt.
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Deze variabele geeft ook een lagere lading op de tweede component te
zien dan de andere drie vestigingsplaatseisen in deze component. Gelet
op de ladingen van 'ligging nabij winkelmogelijkheden' op de onderscheiden componenten zou deze ook deel uit kunnen maken van de derde component. Geeft de tweede component de ligging weer ten opzichte van zakelijke relaties, de derde component doet dit in hoofdzaak voor de voorzieningen. Voorzieningen dan in ruime zin, want naast bijvoorbeeld de
binnenstedelijke voorzieningen is dan ook de infrastructuur als een
voorziening te beschouwen.
De vierde component bestaat uit slechts twee factoren. Hier zou sprake
kunnen zijn van een verwijzing naar de wenselijkheid van een kantoormilieu.

Tabel 3.6

Geroteerde componentenmatrix
Componenten
Ie

2e

3e

0,67
0,65

-0,09
0,04

0,10
0,13

0,16
-0,09

0,62

0,18

0,?3

-0,02

0,59
0,58

0,14
0,21

0,26
-0,44

0,03
0,32

nabij toeleveranciers
0,11
nabij clientèle
-0,04
nabij andere delen van het bedrijf 0,08
bij winkelmogelijkheden
0,19

0,73
0,70
0,63
0,41

0,19
-0,18
0,19
0,35

0,10
0,37
-0,29
0,09

0,06

0,18

0,63

0,37

0,28

0,04

0,60

0,03

0,27

0,23

0,56

0,17

-0,06
0,29

0,17
-0,14

0,15
0,31

0,75
0,58

Parkeermogelijkheden
Huur of prijs van het kantoor
Uitbreidingsmogelijkheden op
langere termijn
Mogelijkheden voor flexibel gebruik van
de kantoorruimte
Aanwezigheid van voldoende ruimte
Ligging
Ligging
Ligging
Ligging

Ligging bij typisch binnenstedelijke
voorzieningen
Ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet
Ligging nabij bronnen van informatie
en ideeën
Ligging bij andere kantoren in verband
met communicatie
Representativiteit van de locatie

Ue

Bron: surveys Overijsselse steden, 1979-1981

Twee belangrijke vestigingsplaatseisen, de bereikbaarheid per auto en
die per openbaar vervoer, zijn buiten deze analyse gehouden omdat deze
factoren alleen aan de Zwolse ondernemers zijn voorgelegd. Een alleen
voor de Zwolse financiële fi zakelijke diensten uitgevoerde principale
componenten analyse geeft te zien dat als deze beide vestigingsplaatsfactoren tot een bepaalde component zouden zijn te rekenen dit de eerste
component zou zijn, te weten die van de huisvestingsaspecten in combinatie met de parkeermogelijkheden.
Samenvattend kan worden gesteld dat de onderscheiden vestigingsplaatseisen zich in vier dimensies laten uiteenleggen:
1
kenmerken van de accommodatie te zamen met de verkeersomgeving
(bereikbaarheid, parkeren);
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2
de aanwezigheid van een kantoormilieu;
3
de ruimtelijke situering ten opzichte van zakelijke relaties;
4
de ruimtelijke situering ten opzichte van voorzieningen.
De eerste twee dimensies betreffen derhalve de accommodatie en de directe omgeving van de vestiging. De twee andere hebben betrekking op de
relatieve situering van de vestiging.

3.3.3

Het belang van de vestigingsplaatseisen

Bekijken we nu de vestigmgsplaatseisen afzonderlijk. Gaan we uit van
het percentage kantoren dat een eis "zeer van belang" of "van belang"
vindt, dan scoren de verkeers- en parkeeraspecten het hoogst, gevolgd
door de representativiteit van de locatie en kenmerken van de accommodatie (tabel 3.7). Met betrekking tot de laatstgenoemde groep kenmerken
zou gesteld kunnen worden dat veel beslissers bij het zoeken van een
accommodatie niet uitgaan van een lange-termijn visie. De uitbreidingsmogelijkheden op de langere termijn en de mogelijkheid van flexibel
ruimtegebruik scoren beduidend lager dan de belangrijkste factoren. Nog
opvallender is de constatering dat bij de vestigmgsplaatseisen de functionele aspecten in de z m van de ligging nabij toeleveraars, dienstverleners, clientèle en andere niet erg belangrijk worden gevonden. Dat
geldt m het algemeen ook voor het aanwezig zijn van diverse faciliteiten als bijvoorbeeld winkels, sportmogelijkheden en culturele faciliteiten. Alleen de recreatiemogelijkheden scoren verhoudingsgewijs hoog. Uit
tabel 3.7 blijkt duidelijk dat men de vestigingsplaatseisen met betrekking tot de functionele omgeving en de aanwezigheid van diverse faciliteiten van minder belang vindt dan de geschiktheid van de accommodatie
en de verkeersaspecten. Van een behoefte aan contactmogelijkheden is in
deze middelgrote steden dus nauwelijks sprake.
Mede met het oog op de m de vorige subparagraaf naar voren gekomen dimensies zou kunnen worden geconcludeerd dat een goede kwaliteit van de
accommodatie en een goede verkeerssituatie noodzakelijke voorwaarden
zijn waaraan voldaan moet worden wil tot vestiging worden overgegaan.
Daaraan kan worden toegevoegd dat de kwaliteit van de buurt een rol
speelt (de representativiteit) maar geen noodzakelijke voorwaarde is en
dat de ruimtelijke situering ten opzichte van zakelijke relaties en
voorzieningen van weinig belang worden geacht.
Het voorafgaande mag dan een algemeen beeld verschaffen van de m de
kantorensector van belang zijnde vestigingsplaatsfactoren, het is echter
niet vanzelfsprekend dat er door naar kenmerken verschillende kantoren
in dezelfde mate belang wordt gehecht aan de onderscheiden vestigingsplaatsfactoren. Tn enkele studies is meer of minder diepgaand aandacht
geschonken aan het mogelijk bestaan van verschillen in vestigingsplaatseisen (bijvoorbeeld Grit en Korteweg, 1971; Vorselman, 1977; Kantorennota Emmen, 1980; Bak, 1980; Roosjen en Snel, 1981; Lambooy en Van
Geuns, 1985).
Ook in deze studie blijken inderdaad bij een aantal vestigingsplaatsfactoren verschillen tussen kantoren voor te komen (10) , maar opvallend is
dat bij de zes hoogst scorende factoren dergelijke verschillen niet kunnen worden vastgesteld. De kantoorondernemers zijn daarover unaniem dezelfde mening toegedaan, zij het dat kantoren met een baliefunctie (met
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Tabel 3.7

Het percentage ondernemers dat de vestigingsplaatsfactoren "zeer van belang" en/of "van belang" vindt

Vestigingsplaatseisen:

zeer
van
belang

(zeer)
van
belang

Goede bereikbaarheid per auto (1)
Parkeermogelijkheden
Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer (1)
Goede stand/representativiteit van de locatie
Aanwezigheid van voldoende ruimte

62
72
46
46
40

97
96
87
82
76

Aantrekkelijke huur of prijs van het kantoor
Ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet
Ligging in de binnenstad (3)
Mogelijkheden voor flexibel gebruik van de kantoorruimte
Uitbreidingsmogelijkheden op de langere termijn

32
24
26
19
13

76
64
61
56
55

Ligging
Ligging
Ligging
Ligging
Ligging

bij
bij
bij
bij
bij

recreatiefaciliteiten (2)
afnemers/klanten
winkelmogelijkheden
typisch binnenstedelijke voorzieningen
bronnen van informatie en ideeën

30
22
15
7
8

45
44
37
34
33

Ligging
Ligging
Ligging
Ligging
Ligging

bij
bij
bij
bij
bij

andere kantoren in verband met communicatie
toeleveraars/dienstverleners
andere delen van het bedrijf
sportfaciliteiten (3)
culturele faciliteiten (3)

10
3
7
1
2

32
20
14
13
6

Bron: surveys Overijsselse steden, 1979-1981

1. alleen in Zwolle gevraagd
2. alleen in Deventer gevraagd
3. niet in Zwolle gevraagd

name de nevenvestigingen van financiële diensten) nog wat meer betekenis
toekennen aan de bereikbaarheid per openbaar vervoer dan de andere al
doen. Iets dergelijks geldt ook voor de grote kantoren die wat meer dan
algemeen het geval is de aanwezigheid van voldoende ruimte van belang
vinden. Dat bij de vestigingsplaatsfactoren die het belangrijkst worden
gevonden geen opvallende verschillen tussen typen van kantoren voorkomen
is niet zo verwonderlijk gelet op de aard van deze eisen. Welke ondernemer zou bijvoorbeeld kiezen voor een pand met onvoldoende ruimte?
Bij de overige vier factoren die door meer dan de helft van de ondernemers (zeer) belangrijk worden gevonden, laten de ligging ten opzichte van
het landelijk verkeersnet en de ligging in de binnenstad een duidelijk
verschil zien bij een onderscheid naar baliefunctie, het aantal bezoekers
en de hoogte van het bezoekquotient. Deze drie laatstgenoemde variabelen
vertonen een onderlinge samenhang. Kantoren met een baliefunctie (doorgaans ook de kantoren met een hoog bezoekquotient en een groot aantal
bezoekers) blijken de ligging in de binnenstad belangrijker te vinden dan
kantoren zonder zo'η functie. Bij de ligging ten opzichte van het lande
lijk verkeersnet is het beeld juist omgekeerd: daaraan wordt door de kan
toren met een geringe baliefunctie meer waarde gehecht. Ten aanzien van
die factor met betrekking tot het landelijk verkeersnet kan tevens worden
opgemerkt dat kantoren die op (inter)nationaal niveau werkzaam zijn en/of
grote kantoorvestigingen die factor nog belangrijker vinden dan de overi
ge kantoren.
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Ook bij de vestigingsplaatsfactoren die door minder dan de helft van de
ondernemers (zeer) van belang worden gevonden, doen zich tussen de categorieën van kantoren verschillen voor. Doorgaans wordt daarbij niet dusdanig gescoord dat een meerderheid het belang van een bepaalde factor
onderstreept. Daarop zijn twee uitzonderingen. Het blijkt dat bij een
groot aantal bezoekers (meer dan 250 per week) de ligging ten opzichte
van de clientèle en de ligging nabij winkelmogelijkheden belangrijk worden gevonden. Bij de laatstgenoemde vestigingsplaatsfactor valt in dit
verband wellicht meer te denken aan de wenselijkheid van een ligging nabij een grote passantenstroom dan aan de winkelmogelijkheden voor het
eigen personeel.

3.3.4

Stedelijke deelgebieden beoordeeld

Welke delen van de stad worden door de kantoorondernemers nu als het
meest ideaal gezien, gelet op de hierboven besproken eisen? In de enquêtes in de Overijsselse steden is de beslissers gevraagd een beoordeling
te geven van de huidige locatie voor wat betreft de onderscheiden vestigingsplaatsfactoren (11). Voor de belangrijkste vestigingsplaatseisen en
de eisen die bij bepaalde kenmerken tot verschillen leiden wordt in deze
subparagraaf dat oordeel nagegaan (12) .
Bij 5 van de 12 geselecteerde vestigingsplaatsfactoren kunnen voor wat
betreft de beoordeling van de deelgebieden significante verschillen worden vastgesteld (tabel 3.8). De parkeermogelijkheden en de bereikbaarheid per auto geven een ongunstig beeld voor de binnenstad te zien. Dit
is conform het gangbare (voor?)oordeel ten aanzien van de bereikbaarheid
van dit stadsdeel en de daar aanwezige parkeermogelijkheden. Daarentegen
komt de binnenstad gunstiger naar voren waar het de bereikbaarheid met

Tabel 3.8

Het procentueel aandeel van de kantoorondememers dat de geselecteerde
vestigingsplaatsfactoren als "goed" beoordeelt, naar deelgebied
Percentage
(zeer) van
belang

Bereikbaarheid per auto
Parkeermogelijkheden
Bereikbaarheid per
openbaar vervoer
Representativiteit van
de locatie
Aanwezigheid van voldoende
ruimte
Huur/prijs kantoor
Ligging t.o.v. het landelijk verkeersnet
Ligging In binnenstad
Flexibiliteit kantoorruimte
Ultbreidlngsraogel1j kheden
op langere termijn
Ligging t.o.v. clientèle
Ligging bij winkelmogelijkheden

Oordeel over deelgebied
Binnen - RandWoonbedrijfsstad
zone
wijken
terreinen

Significantieniveau (p)

97
96

38
22

89
54

100
63

80
80

0,00
0,00

87

74

81

56

20

0,03

82

83

86

79

60

0,39

76
76

70
65

75
70

67
79

67
86

0,57
0,14

64
61
56

71
90
41

85
80
53

74
59
45

90
67
38

0,21
0,01
0,89

55
44

36
68

37
59

35
69

67
57

0,55
0,41

37

88

73

54

14

0,00

Bron: surveys Overijsselse steden, 1979-1981
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het openbaar vervoer betreft. Dat geldt ook voor de randzone. Dat de
waardering voor de ligging in de binnenstad en voor de winkelmogelijkheden afneemt met het groter worden van de afstand tot de binnenstad mag
evenmin verwondering wekken.
Op grond van een combinatie van de door de kantoorondernemers het meest
van belang geachte factoren met de oordelen van deze respondenten over
de onderscheiden deelgebieden (tabel 3.Θ) kan worden gesteld dat in het
algemeen de randzone en de woonwijken als vestigingsgebieden gunstig
naar voren komen. Op de derde plaats komen de bedrijfsterreinen die ech
ter slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en bovendien minder
representatief zijn dan de andere deelgebieden.
Voor kantoren met een publieksfunctie zijn de binnenstad en de aangren
zende randzone ideale locaties. De randzone heeft daarenboven het voor
deel van een minder sterke congestie. De andere kantoren lijken op zeer
diverse locaties gevestigd te kunnen worden, maar de algemene eisen in
aanmerking genomen toch vooral buiten de binnenstad. Gelet op de diverse
vestigingsplaatsfactoren springen dan vooral de kwaliteiten van de rand
zone in het oog, gevolgd door die van de woonwijken.

3.4

Vestigingstendensen

3.4.1

Locationele dynamiek

In overeenstemming met talrijke andere studies is in het onderhavige on
derzoek in de 13 middelgrote steden een sterke concentratie van de kan
torensector vastgesteld. Een ruimtelijke concentratie die zich vooral
voordoet in de binnenstad en in niet onbelangrijke mate in de daar om
heen gelegen gorde] van oude wijken. Verondersteld wordt dat de beteke
nis van centraal stedelijke locaties voor financiële s zakelijke diensten sinds het eind van de jaren zestig aan het verminderen is. De ontwikkeling van de kantorensector in Amsterdam Zuid-oost, Amstelveen, Zoetermeer. Voorburg en andere vestigingsplaatsen zijn duidelijk waarneembare voorbeelden van zo'η deconcentratieproces. Wat zich echter in en
rond de grote steden afspeelt hoeft zich niet noodzakelijkerwijs ook
voor te doen in de buiten de Randstad gelegen middelgrote steden. Het
statistisch materiaal dat nodig is om deze ontwikkelingen te beschrijven
is echter niet voor handen. Een indruk van de locationele dynamiek in de
middelgrote steden in het onderzoeksgebied is te ontlenen aan gegevens
verkregen uit de in de vijf Overijsselse steden gehouden surveys. Voor
de vestigingen die in de tien jaar voorafgaande aan de enquêtes (19791981) zijn verhuisd is nagegaan in welke deelgebieden zij eerst gevestigd waren. Door een vergelijking van het huidige en vorige deelgebied
kan een indicatie worden verkregen van de locationele dynamiek in de
jaren zeventig. Een indicatie slechts want men dient te bedenken dat in
de beschouwde populatie de opgeheven en gestarte vestigingen ontbreken.
Van 90 kantoren is de meest recente verhuisbeweging in de jaren zeventig
bekend (tabel 3.9, pag. 66). Uit de tabel blijkt dat verhuizingen binnen
een zelfde deelgebied veelvuldig voorkomen, namelijk in de helft van de
gevallen. Ook in diverse andere studies is aan het licht gekomen dat een
verandering van vestigingsplaats over korte afstand en binnen hetzelfde
deelgebied binnen de stad een vorm van verplaatsing is die vaak kan worden gesignaleerd (Alexander, 1979; Damesick, 1979; Roosjen en Snel,
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1981; Daniels, 1982).
In de beschouwde periode heeft de binnenstad zijn aandeel weten te behouden. Daarentegen is de afnemende betekenis van de randzone als vestigingsgebied opmerkelijk (tabel 3.10). Dit is veroorzaakt door ontwikkelingen in de tweede helft van de jaren zeventig waarbij vooral de naoorlogse woonwijken als locatie aan betekenis hebben gewonnen. Zo lijkt
het er op dat de spreiding van de kantorensector een tweetoppige structuur krijgt: aan de ene kant de binnenstad en aan de andere kant de naoorlogse woonwijken en meer in het algemeen de buitenwijken van de stad.
Op grond van deze analyse voor vijf Overijsselse steden kunnen moeilijk
algemeen geldende conclusies worden getrokken voor alle middelgrote steden in het onderzoeksgebied. Toch lijkt een zekere generalisatie mogelijk. Ten eerste omdat de beschreven ontwikkelingen corresponderen met
de nog te beschrijven onderzoeksuitkomsten van het survey onder zakelijke diensten in alle 13 steden (hoofdstuk 6 ) . En ten tweede omdat in enkele studies enige ondersteuning voor de bovenstaande gevolgtrekkingen
kan worden gevonden, althans voor wat betreft de stabilisatie van het
aandeel van de binnenstad (Kantorennota Helmond, 1977; De kantorensector
in Tilburg, 1981, Van der Wiel, 1982; Vloergebruik in de kantorensector
van Breda, 1985 (13)).

Tabel 3.9

Verhuisbewegingen van financiële & zakelijke diensten In de Jaren zeventig
(totale tabel Is 100%)

VAN
Binnenstad
NAAR
Binnenstad
Randzone
Woonwijken
Bedrijfsterreinen
Totaal
Totaal absoluut

Randzone

?2
8
8
2

10
14
13

uo

33
34

36

Woonwijken

Bedrijfsterreinen

1
1
12
3

2

18
16

4
4

Totaal

Totaal
absoluut

36
23
33
8

2

32
21
30
7

100
90

Bron: surveys Overijsselse steden, 1979-1981

Tabel 3.10

Verhuizers naar vertrek- en aankomstlocatie

1970-•1974

Binnenstad
Randzone
Woonwijken
Bedrij fsterrelnen
Totaal
Totaal absoluut

1975 en later

Vertrek

Aankomst

Vertrek

52
36
10
3

36
32
26
7

34
39
22
5

36
19
37
9

100
31

100
31

100
59

100
59

Bron: surveys Overijsselse steden, 1979-1981
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Aankomst

3.4.2

Beleidsachtergronden

Het op grond van het beschikbare materiaal verklaren van de geconstateerde veranderingen in het spreidingspatroon van financiële S zakelijke
diensten is niet eenvoudig. Een samenstelsel van factoren, intern en extern, kan tot de vastgestelde ontwikkelingen aanleiding hebben gegeven.
Binnen de onderneming leiden bijvoorbeeld rationalisatie en schaalvergroting tot mogelijk andere vestigingsvoorkeuren en buiten de onderneming hebben economische ontwikkelingen en de beslissingen van andere
actoren (gemeentelijk beleid, projectontwikkelaars, afnemers) invloed op
de uitkomst van de evaluatie van de vestigingsplaats. In deze subparagraaf gaan we nader in op de gemeentelijke beleidsachtergronden.
De stabilisatie in het aandeel van de binnensteden in de spreiding van
de kantoorvestigingen lijkt vooral een gevolg te zijn van de problemen
die daar zijn met betrekking tot het parkeren, de bereikbaarheid per
auto en de beschikbaarheid van accommodaties. Dat zijn aspecten van de
vestigingsplaats waar veel belang aan wordt toegekend. Op alle drie kan
het gemeentelijk beleid van invloed zijn. Voor wat betreft de parkeersituatie moeten de belangen van de verschillende functies in de binnenstad
tegen elkaar worden afgewogen (lang versus kort parkeren) en zijn vaak
de mogelijkheden beperkt door de gegeven historische structuur. De beschikbaarheid van accommodaties wordt in tal van steden in het onderzoeksgebied beïnvloed door een bevriezing van de kantoorontwikkelingen
in de binnenstad.
Nadat er aanvankelijk geen bezwaren waren tegen de snel groeiende kantorensector in de centrale delen van de stad trad er aan het eind van de
jaren zestig onder invloed van de maatschappelijke veranderingen een
wijziging op in de houding van de gemeentelijke overheid welke vooral
terug te vinden is als een kentering in het gevoerde binnenstadsbeleid.
Allerlei gemeentelijke plannen met betrekking tot de binnenstad ondergingen drastische wijzigingen (bijvoorbeeld het City-plan in Eindhoven,
het Civic-centre plan in Breda, het plan voor de Benedenstad in Nijmegen) . De bijgestelde of nieuwe plannen lieten niet veel ruimte meer voor
kantoorontwikkelingen: in veel binnensteden werden dergelijke ontwikkelingen bevroren. Met uitzondering van Breda geldt dat voor alle historische binnensteden in het onderzoeksgebied. In de andere steden was vaak
nog wel ruimte voor nieuwe kantoorontwikkelingen welke meestal op kaalslagterreinen konden plaatsvinden (bijvoorbeeld Eindhoven, Helmond, Enschede, Apeldoorn). In Tilburg werd op dergelijke terreinen echter voorrang gegeven aan woningbouw en werden ook daar de kantoorontwikkelingen
bevroren.
Het in onvoldoende mate aanwezig zijn van accommodaties kan groeiende
ondernemingen er toe brengen een nieuwe locatie buiten de binnenstad te
zoeken. Per saldo leidt dit niet tot grote veranderingen: de achtergelaten accommodatie wordt in nagenoeg alle gevallen weer door een ander
kantoor in gebruik genomen ongeacht de problematiek met betrekking tot
bereikbaarheid en parkeren. Dat er, ondanks dat er problemen zijn met de
als zeer belangrijk beschouwde vestigingsplaatsfactoren met betrekking
tot de kenmerken van de accommodatie en de verkeerssituatie, toch een
ruime belangstelling blijkt te bestaan voor de binnenstad kan op een
aantal factoren zijn terug te voeren. Een eerste is dat voor sommige
vestigingen een locatie in de binnenstad noodzakelijk wordt gevonden met
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het oog op de publieksfunctie van het kantoor. Van de kantoren met een
sterke publieksfunctie wordt in de Overijsselse steden meer dan de helft
in de binnenstad aangetroffen. Naar de rand van de stad is sprake van
een afnemende publieksfunctie van de daar gevestigde kantoren (zie ook
paragraaf 6.2).
Een tweede reden voor de concentratie van kantoren in de centrale stadsdelen houdt verband met niet-materiële vestigingsplaatsfactoren als bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van het stadscentrum, historische gebondenheid en imago. Bij deze redenen is eerder sprake van de wenselijkheid
van een locatie in de binnenstad dan van een noodzakelijkheid daartoe
zoals in het geval van de publieksgebonden kantoren.
Bekijken we de randzone dan kan in grote lijnen worden vastgesteld dat
dit gebied voor wat betreft de vestigingsplaatsaspecten en het gevoerde
gemeentelijk beleid overeenkomsten vertoont met de binnenstad. Kenmerkend voor de randzone lijkt de groeiende problematiek rond het veranderende bestand van kantoorgebouwen te zijn. Een ontwikkeling die misschien ook verband houdt met de eerder vastgestelde dalende belangstelling voor dit stadsdeel als kantoorlocatie. De in de randzone aanwezige
grote, representatieve woonhuizen boden de expansieve - en nog tamelijk
kleinschalige - kantorensector in de jaren zestig een goede vestigingsmogelijkheid. De groei van de kantorensector viel samen met een ontwikkeling waarbij deze representatieve woonhuizen om redenen van kosten of
veranderde woonwensen werden verlaten. In het gemeentelijk beleid wordt
er nu vaak naar gestreefd deze zogenaamde 'verkantoring' niet verder te
laten voortschrijden. Hoewel er zeker geen sprake is van één standpunt
ten aanzien van de ontwikkelingen in de randzone in een bepaalde stad
(meestal wordt een gedifferentieerd beleid gevoerd waarbij locaties
langs hoofdverkeerswegen en nabij stations worden ontzien) kan het beleid in het algemeen worden getypeerd als een 'bevriezingspolitiek',
soms gecombineerd met terugdringing van de kantorensector (Zwolle en
Arnhem). Alleen in Helmond, Den Bosch, Nijmegen en Hengelo is sprake van
een streven de kantorensector te bevorderen, doorgaans in bepaalde delen
van de randzone.
Zijn zo in het algemeen de vestigingsmogelijkheden door het gemeentelijk
beleid beperkt, van nog meer invloed op het teruglopende aandeel van de
randzone in de vestigingsplaatskeuze van kantoren lijkt de kwaliteit van
de daar aanwezige accommodaties te zijn. Veranderingen in de kantorensector zelf (schaalvergroting) en veranderde eisen ten aanzien van de
huisvesting (exploitatiekosten en energieverbruik) leiden er nu toe dat
de voormalige woonpanden bij kantoorondernemers niet meer zo hoog genoteerd staan als huisvestingsmogelijkheid. Kunnen verouderde panden mogelijk nog enige tijd dienst doen als huisvesting voor niet-kapitaalkrachtige kantoororganisaties, uiteindelijk zal gekozen moeten worden voor
een bouwkundige aanpak wil leegstand niet het gevolg zijn. In hoofdlijn
kunnen ten aanzien van de aanpak van bij kantoororganisaties in gebruik
zijnde verouderde panden drie wegen worden bewandeld, te weten renovatie, herbestemming, of sloop gevolgd door nieuwbouw (De Boer, 1985).
Kortom, de problematiek rond de randzone als kantoorlocatie houdt vooral
verband met de omvang en kwaliteit van de accommodaties en niet met de
kwaliteiten van de randzone als gebied (los van de aanwezige accommodaties) . In het voorafgaande is de randzone als vestigingsmilieu dan ook
goed naar voren gekomen.
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Ook de woonwijken worden door de kantoorondernemers die daar gevestigd
zijn zeer goed beoordeeld. Te zamen met het in het algemeen niet-restrictieve beleid van de gemeentelijke overheid zijn dit de belangrijkste
redenen voor de groei van de kantorensector in dat deelgebied. In het
beleid van de gemeenten wordt overigens vaak wel de voorkeur uitgesproken voor bepaalde typen van locaties in de na-oorlogse woonwijken zoals
winkelcentra
(Arnhem, Nijmegen, Zwolle), speciale kantoorterreinen
(Zwolle, Breda, Nijmegen, Deventer), nabij voorstadshaltes van de NS
(Arnhem, Nijmegen) of langs stedelijke hoofdwegen (Zwolle, Breda, Nijmegen) soms met de bedoeling als geluidscherm te functioneren voor achterliggende woonwijken. Alleen in Helmond en Enschede streeft de gemeente er naar kantoorontwikkelingen in de na-oorlogse wijken te belemmeren
om zo de kantoorwerkgelegenheid in en rond de binnenstad te bevorderen.
Voor de bedrijfsterreinen geldt ook dat vaak een 'bevorderend' beleid
wordt gevoerd. De kwaliteit van deze terreinen wordt door de kantoorondernemers in het algemeen niet zo hoog ingeschat. Vooral op belangrijke punten als bereikbaarheid per openbaar vervoer en representativiteit
scoren de bedrijfsterreinen niet hoog. Dat geldt ook voor wat minder van
belang geachte factoren als de ligging nabij winkelmogelijkheden en die
nabij de clientèle. Men zou hieruit kunnen proeven dat de perspectieven
voor bedrijfsterreinen ongunstig zijn. Voor terreinen met een gemengde
functie zal dit zeker gelden. De kansen liggen echter zeker anders voor
terreinen waarop alleen dienstverlenende bedrijven of alleen kantoren
worden toegelaten, zeker als deze gunstig zijn gelegen aan of nabij het
landelijk verkeersnet.

3.5

Samenvatting

Evenals dat het geval was bij hoofdstuk 2 beperken we ons in deze laatste paragraaf tot een korte terugblik op hetgeen in dit hoofdstuk aan de
orde is gesteld. Een beschouwing van de onderzoeksuitkomsten in een breder kader (literatuur, ander onderzoek) zal worden gegeven in hoofdstuk
4.
Is in hoofdstuk 2 het spreidingspatroon van de financiële S zakelijke
diensten op een nationaal schaalniveau aan een onderzoek onderworpen
(met name voor wat betreft de steden), dit hoofdstuk had daarentegen het
spreidingspatroon van deze kantoren in de steden tot onderwerp. De analyse heeft zich hier beperkt tot de middelgrote steden in de provincies
Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel.
Het blijkt dat bepaalde kenmerken van het landelijke spreidingspatroon
ook gelden voor het lokale niveau: een sterke concentratie en processen
van deconcentratie. Voor wat betreft de ruimtelijke concentratie is
vastgesteld dat 35% van de vestigingen in financiële S zakelijke diensten in de binnenstad wordt aangetroffen en 28% in de omliggende laat
19e eeuwse, vroeg 20e eeuwse wijken. In de onderzochte steden zijn zeer
weinig kantoren op bedrijfsterreinen gevestigd, hetgeen voor een deel te
maken heeft met het veelal ontbreken van specifiek voor kantoren ontwikkelde terreinen.
Omdat de binnenstad qua oppervlak doorgaans een veel geringere omvang
heeft dan de aangrenzende randzone, geeft de dichtheid nog veel beter de
concentratie van de kantorensector weer: 1 vestiging per 2 ha in de bin69

nenstad en 1 per 10 ha in de randzone.
Gelet op de door de ondernemers van belang geachte vestigingsplaatsfactoren en de waardering daarvoor in de onderscheiden deelgebieden, ligt
een dergelijke concentratie van kantoren in de binnenstad niet voor de
hand en komen eerder de randzone en de woonwijken als vestigingsgebieden
in aanmerking. Een uitzondering hierop wordt gevormd door kantoren met
een publieksfunctie (bijvoorbeeld banken, uitzendbureaus) waarvoor de
binnenstad vanuit een oogpunt van centraliteit en de aanwezigheid van
voetgangersstromen een voor de hand liggende locatie is.
In het licht van het voorgaande past ook de sterk toegenomen belangstelling voor een vestiging in woonwijken. Daarbij valt een zekere oriëntatie op de hoofdinfrastructuur te ontdekken.
De binnensteden van de middelgrote steden behielden de laatste 15 jaar
hun aandeel in het aantal kantoorvestigingen, maar in de randzone valt
een opvallende terugval in het aantal daar gevestigde financiële S zakelijke diensten waar te nemen.
De stabilisatie van de positie van de binnenstad lijkt op diverse factoren terug te voeren te zijn. Genoemd kunnen worden de functie die het
gebied heeft voor publiekgerichte kantoren, het risicomijdende gedrag
van de vastgoedmarkt en de rol van niet-materiële vestigingsplaatsfactoren (historische gebondenheid, aantrekkelijkheid stadscentrum, imago).
De randzone is een goede locatie genoemd. Dat ondanks de aanwezige locationele kwaliteiten hier toch een sterk vertrekoverschot is vastgesteld,
wordt verondersteld verband te houden met het niet (meer) voldoen van de
in de randzone aanwezige accommodaties aan de thans door de ondernemers
gestelde eisen.
Voor wat betreft de eisen die door de kantoorondernemers aan hun vestigingsplaats worden gesteld, is uit het onderzoek naar voren gekomen dat
de voorgelegde vestigingsplaatseisen tot vier dimensies zijn te reduceren:
1
de kenmerken van de accommodatie en de verkeersomgeving;
2
de aanwezigheid van een kantoormilieu;
3
de ruimtelijke situering ten opzichte van zakelijke relaties;
4
de ruimtelijke situering ten opzichte van voorzieningen.
Aan de hand van het door de ondernemers aangegeven belang van de vestigingsplaatseisen die tot eenzelfde dimensie behoren, zou generaliserend
kunnen worden gesteld dat de kenmerken van de accommodatie te zamen met
de verkeersomgeving een noodzakelijke voorwaarde zijn, wil een ondernemer tot vestiging over gaan, dat de aanwezigheid van een kantoormilieu
daarbij een rol speelt (primair in de zin van 'representatieve omgeving'), maar geen noodzakelijke voorwaarde is en dat de ruimtelijke situering van het kantoor (de ligging ten opzichte van zakelijke relaties
en voorzieningen) van weinig belang is.
Voor verschillende typen van kantoren kunnen de diverse, afzonderlijke
eisen een verschillend gewicht hebben. Het valt daarbij op dat bij de
vestigingsplaatsfactoren die het belangrijkst worden gevonden, geen verschillen tussen uiteenlopende typen van kantoren zijn vast te stellen.
Dit in tegenstelling tot de wat lager scorende eisen. Zonder al te zeer
in detail te treden, kan worden geconcludeerd dat kantoren met een publieksfunctie de ligging in de binnenstad van belang vinden, te zamen
met de ligging nabij de clientèle en de aanwezigheid van winkelmogelijk70

heden. Grote kantoren en kantoren die op (inter)nationaal niveau werkzaam zijn, hechten een meer dan gemiddeld belang aan de ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet.
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NOTEN
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

13)

Deze studie richt zich op de financiële en zakelijke diensten. De inventarisatie van
de bedrijvenregisters had aanvankelijk een bredere opzet waarbij ook de kantoren van
de overheid en van andere niet-commerciële diensten werden geïnventariseerd. Diegenen die geïnteresseerd zijn in de resultaten van deze bredere inventarisatie kunnen
worden verwezen naar een in het kader van dit onderzoek gepubliceerde interimrapportage (Van Dinteren, 1984b).
Bij het toedelen van buurten tot bepaalde deelgebieden Is vertrokken vanuit de CBSbuurtindeling, zoals die in de verschillende steden wordt toegepast. Aan de hand van
de eerder gegeven omschrijvingen van de deelgebieden zijn de onderschelden buurten
gegroepeerd. De grenzen van de CBS-buurten bleken veelal samen te vallen met grenzen
van relevante bebouwingsperioden.
Van de in totaal 1516 financiële en zakelijke diensten zijn er 8 in het buitengebied
te vinden. Deze Я vestigingen zijn in het vervolg opgenomen in de categorie 'be
drijfsterreinen' (65 vestigingen).
De standaardradius (Sr) is vergelijkbaar met de standaarddeviatie uit de gewone
statistiek en geeft de spreiding rond het zwaartepunt weer. De standaardradius is
gebaseerd op de standaarddeviatie van alle coördinaten van de x-as en die van de
y-as. Deze maat kan in een kaartbeeld worden weergegeven als een cirkel met als
middelpunt het zwaartepunt en de standaardradius als straal. Uitgaande van ISr valt
binnen die cirkel 634 van de waarnemingen, bij 1,5 Sr 894 en bij 2 Sr 98%.
Geprobeerd is een vergelijking mogelijk te maken door de spreiding van de kantoorvestigingen (als geheel en per bedrijfsgroep) te relateren aan de doorsnede van de
stad (gebaseerd op twaalf radii met als middelpunt het zwaartepunt van de kantorensector). De resultaten van die berekeningen waren echter niet In die mate bevredigend dat van een goede vergelijkingsmaat kan worden gesproken (Van Dinteren, 1984b).
Voor Tilburg waren geen adressen van kantoren beschikbaar, maar wel gegevens over de
kantoorvestigingen op het niveau van de in Tilburg gehanteerde 'planologische subwijken'. Het gaat daarbij om buurten van geringe omvang. Gegeven deze fiinmazige
indeling was het niet bezwaarlijk om de gegevens voor deze subwijken over te zetten
naar het zo centraal mogelijk in die subwijk gelegen vierkant.
In een eerdere publikatie (Van Dinteren, 1986a) is een soortgelijke analyse uitgevoerd, maar daarin waren tevens de overheidskantoren en de kantoren van niet-commerci^le diensten betrokken. Daarentegen beperkt de hier te presenteren analyse van de
vestigingsplaatsfactoren zich tot de financiële en zakelijke diensten.
Voor de betekenis van de bovenlokale vestigingsplaatsfactoren kan worden verwezen
naar Van Dinteren, 1986a.
Als correlatiemaat voor de ordinale gegevens is de coefficient van Kendall genomen.
Inspectie van de correlatiematrix leidt tot de conclusie dat hoge correlatiecoëfficienten ontbreken. Van de 91 correlaties komen er 32 boven de 0,20 en 7 boven de
0,30 uit. De Kalser-Mayer-Olkin-maat (zie Norusis, 1985) bedraagt 0,79 en dat is
hoog genoeg om de principale componenten-analyse op zinvolle wijze voort te zetten.
Het al of niet voorkomen van verschillen bij een onderscheid naar kenmerken is in
dit onderzoek nagegaan voor de categorieën van de variabelen bedrijfsgroep (financiële diensten, inclusief makelaarskantoren, versus zakelijke diensten), status van
de vestiging, de aanwezigheid van een baliefunctie, het aantal bezoekers per week,
het bezoekquotient (het aantal bezoekers per week per employée), het aantal personeelsleden en de omvang van het verzorgingsgebied.
In het onderzoek In Deventer is alleen gevraagd naar de eisen, zodat de kantoren in
die stad in deze paragraaf verder buiten beschouwing blijven.
Binnen deze deelgebieden kunnen uiteraard nog zeer verschillende locaties worden
aangetroffen (zie bijvoorbeeld Terhorst, 1985). Ten einde de analyse uitvoerbaar te
doen zijn, wordt aan deze mogelijke Interne differentiatie van de deelgebieden voorbijgegaan.
In het eerste geval (stabilisatie) kan bij een voortgaande groei niettemin sprake
zijn van een geleidelijke deconcentratie. Zo bleek dat tussen 1975 en 1980 het
aantal kantoren in het centrum van Eindhoven absoluut nog toenam, maar dat het
procentuele aandeel van dit gebied in het totale aantal vestigingen was gedaald. Dat
geldt ook voor het omliggende gebied. Groei in absolute en relatieve zin had vooral
plaats bulten de rondweg (Van der Wiel, 1982). In Breda nam tussen 1975 en 1980 het
kantoorvloeroppervlak in de binnenstad nog met 20% toe waarna het in de daarop
volgende Jaren (tot 1983) gelijk bleef. Explosief groeide het kantoorvloeroppervlak
langs hoofd- en invalswegen (in 1983 + 170% ten opzichte van 1975; Vloergebruik in
de kantorensector van Breda, 1985). In Helmond liet de binnenstad tussen 1972 en
1977 de sterkste toename zien voor wat betreft kantoorvestigingen en kantoorwerkgelegenheld, alleen het daarbinnen gelegen centrum H e t een afname zien. Maar ook is
vastgesteld dat in het centrum relatief veel nieuw gestichte bedrijven werden aangetroffen (Kantorennota, 1977). Voor wat betreft de startende bedrijven is in Tilburg
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gebleken dat die nog steeds belangstelling hebben voor de binnenstad. Het vestigingspatroon van de starters wijkt niet opvallend af van reeds gevestigde kantoren.
Verhuizingen van kantoorondernemingen lieten in Tilburg in de periode 1975-1979 per
saldo een verminderde concentratie van de kantorensector in het centrum zien. Dit
werd vooral veroorzaakt door het vertrek van enkele grote kantoren van het openbaar
bestuur. Het aantal kantoren in de financiële & zakelijke dienstverlening in de
binnenstad nam daarentegen nog toe (De kantorensector in Tilburg, 1981).
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4

HET RUIMTELIJK GEDRAG VAN KANTOREN

4.1

Inleiding

4.1.1

Ruimtelijk gedrag

In de twee voorgaande hoofdstukken is een beschrijving gegeven van de
nationale en lokale spreidingspatronen van financiële en zakelijke diensten. Verklaringen voor de geconstateerde spreidingspatronen zijn nog
nauwelijks aan de orde gekomen, al is in hoofdstuk 3 al wat dieper ingegaan op de vestigingsplaatseisen. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van
door anderen verrichte studies het vestigingsplaatsgedrag op nationaal
en lokaa] schaalniveau verder besproken. Niet alleen wordt daarbij ingegaan op de locatiekeuze en de spreidingspatronen? de locatie van financiële en zakelijke diensten wordt immers ook in belangrijke mate door de
markt bepaald. Met andere woorden: het (potentiële) netwerk van relaties
met afnemers speelt ook een rol. Er is zodoende sprake van een complementaire relatie tussen enerzijds de keuze van een vestigingsplaats en
anderzijds het functioneren (met name het onderhouden van relaties) vanuit die eenmaal gekozen locatie. Deze twee verschillende ruimtelijke
aspecten van de onderneming liggen besloten in het kernbegrip 'ruimtelijk gedrag van kantoren'.
In het licht van het bovenstaande betekent dit dat in deze studie het
kantoor wordt benaderd als een om bepaalde redenen op een bepaalde locatie gevestigde onderneming die vanuit die locatie betrekkingen onderhoudt met cliënten (maar ook bijvoorbeeld met andere delen van de onderneming en toeleveranciers) in en buiten de plaats (stad) van vestiging.
Aangenomen wordt dat de ondernemer op bepaalde momenten de voor- en nadelen van de locatie zal afwegen in het licht van de marktpositie en het
beleid van de onderneming. Hierbij past een kanttekening met betrekking
tot het onderscheid tussen locatie en accommodatie. Beide begrippen worden te zamen genomen in het begrip vestigingsplaats. De accommodatie
komt in dit onderzoek alleen aan de orde voor zover de kwaliteit en beschikbaarheid van kantooraccommodaties meespelen in de vestigingsplaatskeuze.

4.1.2

Produktiemilieu en handelingsomgeving

Door een kantoorondernemer worden aan een vestigingsplaats bepaalde eisen gesteld die hij binnen bepaalde randvoorwaarden tracht te realiseren
(in paragraaf 4.4.2 wordt hier dieper op ingegaan). Het is in dit verband vrij gebruikelijk om te spreken van het zoeken naar een geschikt
produktiemilieu. Het produktiemilieu (1) kan worden gedefinieerd als het
geheel van voor de bedrijven en instellingen externe omstandigheden van
uiteenlopende aard, dat in een plaats of gebied aanwezig is en van directe of indirecte betekenis is voor vestiging en ontwikkeling van bedrijvigheid in die plaats of dat gebied (Vonk en Willems, 1972). Bij een
dergelijke definiëring wordt vertrokken vanuit het gebied. Een andere
mogelijkheid is de door bedrijven gestelde produktievoorwaarden als uitgangspunt te nemen. In die zin is het begrip produktiemilieu ook wel
uitgelegd. Van Keulen en Van der Hart (1971) suggereerden een onder75

scheid te maken tussen het aangeboden en het gevraagde produktiemilieu
en De Smidt definieerde het produktiemilieu vanuit de onderneming als
"het geheel van externe condities, met andere woorden factoren buiten de
bedrijfshuishouding, die op vestiging en het functioneren van een bedrijfsvestiging van invloed zijn" (De Smidt, 1975). Hoe juist de beide
invalshoeken ook mogen zijn, het kan wel aanleiding geven tot verwarring
omdat in de literatuur beide betekenissen van produktiemilieu door elkaar worden gebruikt·
Aan deze verwarring zou een eind kunnen worden gemaakt door voor het gevraagde produktiemilieu de term handelingsomgeving te gebruiken. Handelingsomgeving en produktiemilieu dienen dan in het vervolg te worden gezien als verschillende, maar complementaire begrippen. Van produktiemilieu dient te worden gesproken bij een milieu- of gebiedsgerichte analyse, terwijl bij een analyse waarin bedrijven of instellingen centraal
staan beter gesproken kan worden van handelingsomgeving. Aangezien in
deze studie de kantoorondernemer centraal staat, wordt uitgegaan van de
handelingsomgeving.
Buursink (1985) definieert de handelingsomgeving als het ruimtelijk kader waarin een bedrijf of instelling de condities aantreft die van
doorslaggevende invloed kunnen zijn op het succes of falen van dat bedrijf of die instelling. Het zal duidelijk zijn dat het daarbij gaat om
een grote hoeveelheid aan aspecten variërend van de aanwezigheid van
concurrenten, de vestigingsmogelijkheden, de samenstelling van de bedrijvigheid en/of van de bevolking tot de wetgeving door de overheid en
de veranderingen in de voornoemde en andere aspecten. De handelingsomgeving is geen stabiel gegeven. Onder invloed van allerlei processen is
die omgeving aan veranderingen onderhevig. Dit biedt opnieuw zowel mogelijkheden als beperkingen. De ondernemer hoeft daarbij niet passief toe
te zien. Hij kan invloed op de omgeving uitoefenen door zelf initiatieven te ontplooien waardoor zijn handelingsveld verruimd wordt of waardoor hij middels schaalvergrotingsprocessen wordt opgenomen in ruimere
kaders. Wel verkeert de ene ondernemer c.q. organisatie door voorsprong
in kennis, kapitaal en macht vaak in een betere positie om actief of
zelfs anticiperend op te treden dan de andere (Buursink, 1985).
Met het oog op de specifieke eisen die aan een vestigingsplaats kunnen
worden gesteld en het functioneren vanuit de gekozen vestigingsplaats
zou het begrip handelingsomgeving voor kantoren in de volgende dimensies
uiteen zijn te leggen:
1
geografische situering
a
functioneel: de (mogelijkheid van)(persoonlijke) contacten,
relaties met andere delen van de onderneming, relaties met
toeleveranciers;
b
fysiek: de bereikbaarheid
2
kenmerken van de buurt;
3
kenmerken van de accommodatie;
4
de institutionele omgeving (vastgoedmarkt, kapitaalmarkt, overheid
e.a.)
5
overige (veelal interregionale) factoren, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, de woningmarkt of de woonomgeving.
Aspecten van een keuze tussen steden en de keuze van een vestigingsplaats in de stad lopen dwars door deze dimensies heen, zij het dat niet
alle genoemde aspecten even relevant zijn voor beide niveaus. De kenmerken van de buurt en van de accommodatie spelen bij de keuze van een ves76

tigingsplaats in de stad terwijl de zogenaamde interregionale factoren,
zoals de naam reeds aangeeft, op het andere schaalniveau spelen.
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de te onderscheiden schaalni
veaus (lokaal, nationaal) en dimensies.
Het vervolg van dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt inge
gaan op het proces van de vestigingsplaatskeuze (paragraaf 4.2) waarna
aan de hand van reeds verrichte studies dieper wordt ingegaan op de ves
tigingsplaatsfactoren die een rol spelen bij de keuze van een stad (pa
ragraaf 4.3) en de keuze van een vestigingsplaats in de stad (paragraaf
4.4).
Het ruimtelijk gedrag van kantoren houdt, zoals reeds opgemerkt, niet
alleen in dat naar een bepaalde vestigingsplaats wordt gezocht, maar
heeft ook betrekking op het functioneren door middel van relaties met
andere bedrijven. Op die relaties wordt ingegaan in paragraaf 4.5. Voor
al zal daar aandacht worden besteed aan het totaal van relaties dat door
de kantorensector in de plaats van vestiging wordt onderhouden, hoe dit
mede de positie van een stad in het stedelijk netwerk bepaalt en hoe de
afzonderlijke vestigingen te zamen door hun relaties een bijdrage leve
ren in de stedelijke economie.

4.2

De keuze van een vestigingsplaats

Bezien we de vestigingsplaatskeuze als een proces, dan kan die keuze in
theorie als een tweetraps-beslissing worden gezien: de keuze voor een
bepaalde stad of regio, gevolgd door de keuze van een locatie binnen het
geselecteerde gebied. De eerste trap komt echter bij talrijke kantoren
niet aan de orde. Men start een bedrijf in de woonplaats en daar kan het
uitgroeien tot een groot kantoor. Van een bewuste keuze voor de stad van
vestiging is geen sprake (zie Beyers с.s., 19Θ5, 1986; Lensink, 1986).
Uit het in het kader van deze studie gehouden survey (zie o.a. hoofdstuk
6) is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat van alle zakelijke diensten in
de onderzoekssteden die ooit van locatie zijn veranderd, het in slechts
8% van de gevallen ging om een intergemeentelijke verplaatsing. Daarom
ook verdient de locatiekeuze in de stad meer aandacht dan de keuze tus
sen steden. Een en ander sluit niet de mogelijkheid uit dat bij onte
vredenheid over de plaats van vestiging naar een andere gemeente wordt
gegaan. Maar zelfs dan is de afstand die wordt afgelegd vaak nog zeer
beperkt en wordt in het algemeen de 40 km niet overschreden (Potters,
1983; Daniels, 1985c; Lensink, 1986a; De Jong, 1987).
Het in deze paragraaf te beschrijven keuzeproces heeft zowel betrekking
op de intrastedelijke als de interstedelijke schaalniveaus. Gelet op het
voorgaande zal in de praktijk de keuze van een locatie in de stad het
meest voorkomen.
4.2.1

De evaluatie van het plaatsnut

Een ondernemer kiest een bepaalde vestigingsplaats voor zijn kantoor in
de verwachting dat op die plaats een aantal voor dat kantoor relevante
voordelen aanwezig is dat een goed functioneren van het kantoor mogelijk
maakt. De mate van voorkeur voor een gegeven vestigingsplaats, komt tot
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uitdrukking in het plaatsnut. Dit kan worden omschreven als het geheel
van voordelen dat een beslisser verwacht te ontlenen aan een accommoda
tie op een bepaalde plaats in een bepaalde omgeving.
Het plaatsnut is het resultaat van een combinatie van waarderingen voor
of oordelen over vestigingsplaatsfactoren met betrekking tot een bepaal
de locatie. Wanneer een ondernemer moet kiezen voor een vestigings
plaats, dan zal hij voor een aantal mogelijke vestigingsplaatsen de kwa
liteiten daarvan vaststellen op grond van een aantal geformuleerde ei
sen. De diverse kenmerken van de verschillende vestigingsplaatsmogelijkheden worden samengevoegd tot totaaloordelen. Met andere woorden: door
een bepaalde combinatie van deelnutten van een vestigingsplaats komt de
ondernemer tot het vaststellen van een totaalnutswaarde voor een vesti
gingsplaats. Er dient vervolgens een beslissing te worden genomen en het
lijkt voor de hand te liggen dat die vestigingsplaats zal worden gekozen
die de hoogste (subjectieve) nutswaarde krijgt toegewezen.
Wanneer nu een ondernemer een keuze voor een vestigingsplaats heeft ge
maakt en het kantoor daar gevestigd is, mag men aannemen dat de onderne
mer geneigd of gedwongen is de geschiktheid van zijn vestigingsplaats
(het plaatsnut) af en toe of zelfs regelmatig te evalueren. Als de uit
komst daarvan is dat de behoeften en aspiraties van de kantooractiviteit
en de kenmerken van de vestigingsplaats met elkaar in evenwicht zijn,
dan zal men die vestigingsplaats handhaven. Is er van zo'η evenwicht
geen sprake, dan ontstaat een spanningssituatie. Daling van het plaats
nut tot een ongewenst niveau kan worden veroorzaakt door veranderingen
in het bedrijf of de instelling zelf (bijvoorbeeld een personeelsuit
breiding waardoor de accommodatie te klein is geworden) of door verande
ringen in de omgeving (bijvoorbeeld het doorvoeren van parkeermaatregelen of een verkeerscirculatieplan). Op een eenmaal ontstane spanningssi
tuatie is een drietal reacties denkbaar:
het besluit om de bestaande accommodatie of de gestelde eisen aan
te passen;
het besluit om een alternatieve vestigingsplaats te zoeken, hetzij
voor de vestiging als geheel, hetzij voor een deel ervan;
het besluit om niets te ondernemen.
Het besluit om niets te ondernemen in combinatie met het overschrijden
van een tolerantiedrempel lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd.
Het kan echter zijn dat het de kantooractiviteit ontbreekt aan het ver
mogen om de ontstane spanningssituatie te verminderen of te elimineren.
De financiële middelen kunnen ontbreken of - in het geval dat het kantoor deel uitmaakt van een grotere organisatie - de toestemming van het
hoofdkantoor kan uitblijven. Ook kan, nadat het besluit is gevallen om
een alternatieve vestigingsplaats te gaan zoeken, na een evaluatie van
de mogelijkheden alsnog worden besloten om de huidige vestigingsplaats
te handhaven.
Het is mogelijk een spanningssituatie te verminderen door een aanpassing: een bijstelling van de vestigingsplaatseisen, dan wel een herstructurering van de vestigingsplaats door bijvoorbeeld de accommodatie
ter plekke uit te breiden of te verbouwen. Of de voorgenomen aanpassing
ook doorgaat - denk hierbij met name aan de fysieke herstructurering is punt twee. Ook in dit geval is het denkbaar dat er omstandigheden
zijn die er toe leiden dat toch nog besloten wordt de situatie te laten
als deze is.
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De derde reactie op een spanningssituatie kan het besluit zijn om te
gaan zoeken naar een alternatieve vestigingsplaats. Let wel, dit betekent nog niet dat daadwerkelijk tot een (gedeeltelijke) verplaatsing
wordt overgegaan. Het migratieproces kan namelijk in een tweetal fasen
uiteen worden gelegd (Brown en Moore, 1970). In de eerste fase valt het
besluit om naar een nieuwe vestigingsplaats uit te zien. Het zoeken naar
en beoordelen van een nieuwe vestigingsplaats vormen de tweede fase.
Evenals bij de eerstgenoemde reactie kan een kantoor na een evaluatie
van de diverse alternatieve vestigingsplaatsen besluiten van een verplaatsing af te zien en te kiezen voor een aanpassing.
Het overwegen van een verplaatsing hoeft niet uitsluitend een reactie te
zijn op het overschrijden van een kritieke drempel van het plaatsnut,
maar kan ook in meer of mindere mate worden afgedwongen door externe
factoren zonder dat het plaatsnut tot een peil van ontevredenheid is gedaald. Als oorzaken kunnen onder andere worden genoemd: overheidsbeleid,
opzegging van de huur, fusie, centralisatie of reorganisatie. De introductie van externe factoren die op het keuzeproces inwerken heeft, te
zamen met het idee dat elke locatiekeuze sterk wordt beïnvloed door de
mate waarin de beslisser is geïnformeerd, geleid tot verfijningen in de
analyse van het keuzeproces. In de volgende subparagraaf wordt daar op
ingegaan.

4.2.2

Randvoorwaarden bij het keuzeproces

In de traditionele locatieleer was een volledig geïnformeerde, rationeel
handelende en naar optimalisatie strevende ondernemer het vertrekpunt in
de analyses. In de jaren zestig werd een basis gelegd voor een gedraggeoriënteerde benadering in de geografie, waarbij niet langer werd uitgegaan van een optimaal geïnformeerde ondernemer die streeft naar optimalisatie van de produktie, maar van een ondernemer die tracht tot een
voor hem bevredigend produktiepeil te komen (de ondernemer als 'satisficer'). Het ruimtelijk gedrag van de ondernemer wordt onder andere beperkt door de mate waarin hij over informatie beschikt en de kwaliteit
van de informatie. Niet alleen betreft dit de benodigde informatie met
betrekking tot de keuze van een vestigingsplaats, maar ook die over het
functioneren vanuit de gekozen locatie. Daarenboven speelt ook het vermogen van de ondernemer om informatie te gebruiken een rol van betekenis
(Pred, 1967, 1969; Persson, 1979). Het vermogen om met de beschikbare
informatie om te gaan is onder andere afhankelijk van het opleidingsniveau van de ondernemer, zijn perceptie en kennis van de omgeving, zijn
sociale contacten enzovoorts.
Hoewel de beschikbaarheid van informatie een belangrijke verklarende
factor zal kunnen blijken te zijn in het ruimtelijk gedrag van kantoren,
dient dat gedrag ook te worden geplaatst in een ruimer kader, namelijk
dat van de omgeving waarin een kantoor functioneert. Een omgeving die in
positieve zin kan inwerken op het ruimtelijk gedrag van de kantooronderneming, maar die ook beperkingen kan opleggen. Bij de institutionele benaderingswijze bestudeert men het gedrag van actoren binnen de door de
maatschappelijke omgeving geschapen mogelijkheden en onmogelijkheden. De
nadruk in het onderzoek ligt daarbij op de onmogelijkheden, de beperkingen of 'constraints'. Er zijn echter niet alleen beperkingen. Ook
biedt de omgeving bepaalde voorwaarden, mogelijkheden, zodat misschien
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beter van (positieve en negatieve) condities kan worden gesproken. In
het geval van de kantorensector wordt de maatschappelijke omgeving onder
andere gevormd door makelaars, projectontwikkelaars, bewoners-actiegroepen, gemeente-ambtenaren enzovoorts.
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen interne en externe condities. In het eerste geval gaat het om beperkingen dan wel mogelijkheden
vanuit de kantooronderneming zelf. In het andere geval betreft het beperkingen of mogelijkheden welke zijn gelegen in de omgeving van het
kantoor (2) . De vestigingsplaatskeuze van een kantoor komt tot stand
door een samenspel van interne en externe condities. De laatstgenoemde
condities zijn op te splitsen in materieel-ruimtelijke en regelgebonden
condities. Tot de eerste groep zijn bijvoorbeeld te rekenen de vastgoedmarkt en de arbeidsmarkt en tot de tweede de regels zoals vastgelegd in
bestemmingsplannen.
Daarenboven is het ruimtelijk gedrag van kantoorondernemers beperkt door
de eigen capaciteiten of de handelingsvrijheid die men heeft als vestiging binnen een meervestiging-organisatie (interne condities). Financiële mogelijkheden bijvoorbeeld kunnen een kantoor doen afzien van een
verhuizing. Als het daarbij te doen is om een uitbreiding van het vloeroppervlak, dan kan mogelijkerwijs een oplossing worden gevonden in een
uitbreiding van de dan geoccupeerde accommodatie. Maar dan moet dat wel
weer binnen een bestemmingsplan mogelijk zijn of mogelijk worden gemaakt .
In enkele kantoorstudies is ingegaan op de rol van de externe condities
in de zin van de invloed van andere actoren op het ruimtelijk gedrag van
kantoorondernemingen. De invloed van de door projectontwikkelaars genomen beslissingen op het locatiepatroon van kantoren is door Moor (1979)
beschreven. Edwards (1983) heeft een besluitvormingsproces gepresenteerd
waarin de nadruk ligt op de keuze van een nieuw onderkomen en waarin rekening is gehouden met externe en interne omgevingsfactoren die op dat
proces inwerken. En tenslotte heeft Bateman (1985) aandacht besteed aan
de wijze waarop de vastgoedindustrie in zijn handelen wordt beperkt door
overheidsoptreden.
Opgemerkt kan worden dat de aandacht voor externe condities in onderzoek
- voor zover er van zo'η aandacht al sprake is - zich toespitst op het
vestigingsplaatskeuzegedrag. Dit neemt niet weg dat ook het functioneren
van een reeds gevestigd kantoor door die externe omstandigheden kan wor
den beïnvloed. Een door ons in Breda bezocht ingenieurs- en adviesbureau
bijvoorbeeld kan zijn werkterrein niet naar België uitbreiden op grond
van het feit dat men daar niet erkend is. Alleen een financieel niet
aantrekkelijke samenwerking met een Belgisch bureau zou uitkomst kunnen
bieden. Na 1992 zal dat voor deze ondernemer ook anders zijn. Ook dit,
het openstellen van de grenzen binnen de Europese Gemeenschap, is een
voorbeeld van zo'η externe omstandigheid die het functioneren van zake
lijke diensten zal beïnvloeden.
Keren we terug naar de keuze van een vestigingsplaats, dan kan het proces dat daarbij wordt doorlopen - en wat in het begin van deze subparagraaf reeds is beschreven - in een model worden samengevat (figuur 4.1).
De ideeën van Brown en Moore (1970) met betrekking tot het intra-urbane
migratieproces hebben als basis gediend. Niet in het model opgenomen
zijn de startende kantoren en de opheffingen. De startende kantoren worden geacht een groot gedeelte van de in het figuur aangegeven stadia te
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doorlopen. Het beginpunt voor deze kantoren l i g t f e i t e l i j k b i j het formuleren van de v e s t i g i n g s p l a a t s e i s e n .
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4.3

Steden als vestigingsplaatsen

Met het oog op de vestigingsplaatskeuze wordt vaak verwezen naar twee
theoretische kaders die gebruikt kunnen worden in een verklaring van de
spreidingspatronen. Ten eerste is dat de centrale plaatsen theorie die
echter alleen gebruikt kan worden in het geval van regionaal-verzorgende
kantoren. Als een mogelijke tweede kader wordt de informatie-circulatietheorie genoemd. Deze theorie wordt vooral gehanteerd in samenhang met
de locatiepatronen van intermediaire kantoren. Beide theorieën worden
met name dan ten tonele gevoerd als het gaat om de vestigingsplaatskeuze
op interregionaal niveau, maar dat neemt niet weg dat elementen van beide theorieën tot op zekere hoogte ook worden toegepast op intrastedelijk
niveau of naar dat niveau zijn getransformeerd. Voor wat betreft de informatie-circulatietheorie geldt bovendien dat elementen daaruit ook als
raamwerk kunnen fungeren bij de bestudering van het functioneren van
kantoorvestigingen en de betekenis daarvan voor de stedelijke economie
(paragraaf 4.4).

4.3.1

Het draagvlak

Voor een analyse van de vestigingsplaatskeuze van ondernemingen biedt
het draagvlakconcept uit de centrale plaatsen theorie (Christaller,
1933; Lösch, 1939; Berry en Garrison, 1958) een kader. De concepten
reikwijdte en drempelwaarde of draagvlak vormen de basis van deze theorie. De reikwijdte en het daarmee verbonden idee van afstandsminimaliserinq in het consumentengedrag is door Christaller gehanteerd, terwijl
het draagvlakconcept eerder teruggaat op de ideeën van Lösch.
Voor het onderzoek van de ruimtelijke ontwikkeling van de dienstensector
- of meer specifiek van de kantorensector - is eigenlijk alleen het idee
van het draagvlak van belang, omdat dat betrekking heeft op het vestigingsgedrag van ondernemers. Essentieel in het draagvlakconcept is de
stelling dat voor elk bedrijf dat goederen of diensten levert aan consumenten of bedrijven het draagvlak een drempelwaarde heeft, in die zin
dat er een bepaalde omzet moet worden gehaald om een dienstverlenende
activiteit in een plaats commercieel haalbaar te doen zijn. Niet alleen
het aantal inwoners, bedrijven of instellingen bepaalt die omzet, maar
ook de samenstelling ervan. Bij de bewoners valt te denken aan kenmerken
als het inkomens- en opleidingsniveau. Ook de samenstelling van de bedrijvigheid in stad en regio is medebepalend voor de vraag naar diensten. Die vraag varieert onder andere met de organisatorische status van
het bedrijf en de omvang ervan.
Het draagvlakconcept is een geschikte basis voor een verklaring van het
vestigingsplaatsgedrag van intermediaire dienstverlenende bedrijven als
de betreffende diensten regelmatig worden betrokken. De wijze waarop
landelijk opererende ondernemingen in de accountancy hun netwerk van
kantoren opbouwen lijkt in belangrijke mate te kunnen worden verklaard
vanuit dat idee van het draagvlak.
De door een groot deel van de kantorensector geleverde diensten zijn
echter niet massaal en hebben geen gestandaardiseerd karakter. Dat geldt
vooral voor de kennis-intensieve kantoren (zakelijke dienstverlening en
RSD). Aangezien informatie en kennis de produkten van die kennisintensieve diensten zijn, zou de verkrijgbaarheid daarvan en de toegang daar82

toe een grotere rol kunnen spelen bij de locatiekeuze dan de specifieke
locatie ten opzichte van het marktgebied. Deze in relatie tot de markt
grotere vrijheid van locatiekeuze wordt bovendien mogelijk gemaakt door
het feit dat de vragers naar diensten (waarbij in dit geval hoofdzakelijk wordt gedacht aan bedrijven en instellingen) minder belang hechten
aan de geografische nabijheid van de aanbieder naarmate de gevraagde
dienst specialistischer van aard is. Daarenboven wordt van die gespecialiseerde diensten minder frequent gebruik gemaakt (Marshall, 1982; Polèse, 1982; Bater en Walker, aangehaald in Wood, 1985; Daniels, 1986c;
zie ook paragraaf 8.2).
Kortom, bij de analyse van de locatiekeuze door niet regionaal-verzorgende kantoren zou de aanwezigheid van informatievoordelen en informatiestromen een beter kader kunnen bieden dan het draagvlakconcept.

4.3.2

Informatievoordelen

Het effect van de beschikbaarheid van informatie op de vestigingsplaatskeuze is met name door Zweedse geografen bestudeerd. Voorts is veel
waarde toegekend aan een publikatie van Pred uit 1977. De ideeën van
deze auteur en die van de Zweedse geografen (de 'Lundschool') duiden we
aan als de informatie-circulatietheorie.
Törnqvist heeft er op gewezen dat, gelet op de toenmalige ontwikkelingen, de aandacht voor goederenbehandeling en goederenstromen plaats zou
moeten maken voor informatiestromen en de contacten die aan de basis van
dergelijke stromen liggen. Hij dacht daarbij niet zo zeer aan de consumentgerichte contacten, maar aan de contacten tussen bedrijven, organisaties en de overheid (Törnqvist, 1968, pag. 101). Verondersteld wordt
dat de behoefte aan informatie verschilt naar gelang de aard van de uitgevoerde werkzaamheden. In het algemeen wordt daarbij een onderscheid
gemaakt naar een drietal taakniveaus binnen organisaties (Thorngren,
1970; Goddard, 1975; Olander, 1979; Daniels, 1979). Een studie van Goddard ondersteunt deze driedeling empirisch (Goddard, 1973).
Op het hoogste taakniveau wordt door middel van oriënterende contacten
informatie verzameld die de basis moet vormen voor beslissingen voor de
lange termijn, zoals de introductie van een nieuwe technologie of het
opstarten van een produktie. De werkzaamheden op dit taakniveau zijn
zeer gecompliceerd en vragen een grote hoeveelheid kennis die veelal
wordt verzameld door het leggen van persoonlijke contacten en uren durende informatie-uitwisselingen tussen drie of meer personen.
Contacten die gelegd worden ten behoeve van de planning zijn het vervolg
op de op hoger niveau genomen beslissingen. Op dit taakniveau wordt een
en ander verder geconcretiseerd. Te denken valt hierbij aan ontwerpen,
verkooporganisatie en dergelijke. De informatie-uitwisseling gaat langs
gevestigde kanalen (de betrokken personen zijn met elkaar bekend) en
verloopt meestal via persoonlijke contacten en telefoongesprekken. De
interactie is van kortere duur dan bij de oriënterende contacten op het
hoogste taakniveau.
De geprogrammeerde of uitvoeringscontacten staan het dichtst bij de produktie en distributie van goederen en diensten. De informatie-uitwisseling heeft een zeer routinematig karakter en vindt plaats tussen informanten die elkaar goed kennen en frequent met elkaar contact hebben. Die
contacten zijn van korte duur, gaan meestal in één richting en worden in
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veel gevallen via de telefoon gelegd.
De beslissingen, genomen op de verschillende taakniveaus, volgen elkaar
in de tijd op. De informatiestroom gaat in hoofdzaak van het hoogste
naar het laagste niveau. Met andere woorden: we hebben achtereenvolgens
te maken met het initiëren, het plannen en het uitvoeren van ideeën. Al
naar gelang het taakniveau van een bedrijf en de aard van de door dat
bedrijf onderhouden contacten (of de behoefte aan contacten) leidt een
en ander tot een zekere ruimtelijke verdeling. Binnen de informatie-circulatietheorie heeft de aandacht zich toegespitst op het hoogste taakniveau en meer specifiek de persoonlijke contacten. Centrale stelling is
dat de noodzaak van persoonlijke contacten een belangrijke verklarende
factor is voor de concentratie van de kantorensector in grootstedelijke
milieus (Törnqvist, 1970, 1973; Pred, 1977). De beschikbaarheid van specialistische informatie is namelijk niet gelijkmatig over de geografische ruimte verdeeld. De métropolitaine complexen zouden voor wat betreft de beschikbaarheid van informatie en de mogelijkheden voor persoonlijke contacten de beste mogelijkheden bieden. Pred spreekt van een
drietal daar aanwezige informatievoordelen.· het gemak waarmee men persoonlijke contacten kan leggen en onderhouden, de beschikbaarheid van
aJlerlei vormen van dienstverlening en de goede intermetropolitaine bereikbaarheid.
De aanwezigheid van een informatiecomplex in grootstedelijke milieus kan
er toe leiden dat weer andere bedrijven worden aangetrokken. "The availability and accessibj lity - or cost - of information are deliberately
considered as a factor of location for administrative headquarters, advertising agencies, banks, other financial intermediairies, law firms,
public relations firms, management consultants, data-processing service
centers, and office and business-service activities in general" (Pred,
1977, pag. 24). Het zijn met name de hoofdkantoren die als de spil in
het geheel worden gezien. In dat verband wordt ook wel gesproken van
'complexes of corporate activities', bestaande uit hoofdkantoren en de
daarmee verbonden financiële en zakelijke diensten (Noyelle en Stanback,
1983) . Deze regionale concentratie van hoofdkantoren is in diverse studies aan de orde gesteld (zie bijvoorbeeld Pred, 1977; Ter Hart, 1979;
Noyelle en Stanback, 1983; Tödtling, 1984; Strickland en Aiken, 1984).
Door Pred is hierbij aangetekend dat het grootstedelijk milieu niet per
se samenvalt met de stad van het hoogste hiërarchische niveau. De relaties die er tussen steden bestaan zijn asymmetrisch en niet symmetrisch
zoals in de centrale plaatsen theorie. Laatstgenoemde theorie is symmetrisch in die zin - zo stelt Pred - dat verwacht wordt dat op nationaal
niveau werkzame organisaties hun hoofdkantoor in de stad van het hoogste
hiërarchische niveau zullen hebben en dat de nevenvestigingen op regionaal of lokaal niveau gevestigd zullen zijn in identieke steden van gelijkwaardig niveau (Pred, 1977, pag. 111).
De in het kader van de informatiecirculatietheorie verrichte studies
hebben zich dus vooral toegelegd op de relatie tussen de mogelijkheden
voor oriënterende contacten (het hoogste niveau in de drie binnen een
organisatie onderscheiden taakniveaus) en de mogelijkheden daartoe in
métropolitaine gebieden. Of de lagere taakniveaus binnen een onderneming
een grotere ruimtelijke spreiding te zien geven - omdat de belangenverhouding tussen informatievoordelen en oriëntatie op de afnemers hier
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anders ligt - is aan de hand van onderzoek nog nauwelijks aan de orde
gesteld. Uitzonderingen hierop vormen studies van Marquand (19Θ3) en
Bade (1985) waaruit blijkt dat de groei buiten de métropolitaine gebieden in veel mindere mate betrekking heeft op beslisfuncties.

4.3.3

Opnieuw bezien: Nederlandse steden als vestigingsplaatsen
De regionale concentratie van kantoren

In hoofdstuk 2 is gebleken dat de financiële en zakelijke diensten in
belangrijke mate zijn geconcentreerd in de stedelijke agglomeraties in
het westen van het land. In het geval van alleen de zakelijke diensten
lijkt de concentratie zelfs nog wat sterker te zijn. Gegeven hetgeen
hiervoor aan de orde is gekomen, lijkt het voor de hand te liggen een
verklaring voor dit ruimtelijke patroon te zoeken in de in de Randstad
aanwezige agglomeratie- of informatievoordelen. Met name zou dit aantrekkingskracht uitoefenen op de kennisintensieve bedrijven binnen de
kantorensector en op hoofdkantoren. Het is deze concentratie van hoofdkantoren (Ter Hart, 1979; NEI, 1987) die te zamen met de concentratie
van commerciële kantoren een 'corporate complex' vormt, zoals eerder in
deze paragraaf genoemd. Of de aanwezigheid van agglomeratie- en informatievoordelen ook de verklaring is voor de aanwezigheid van dat complex
is moeilijk te zeggen. Ten eerste is in hoofdstuk 2 gebleken dat - voor
zover het de steden betreft - er nauwelijks een verband bestaat tussen
agglomeratievoordelen, zoals uitgedrukt in de agglomeratie-index, en de
functie van steden als centra van financiële en zakelijke dienstverlening. Ten tweede spreken onderzoeksresultaten met betrekking tot de betekenis van persoonlijke contacten elkaar op het eerste gezicht tegen
(Ter Hart, 1979; Hanemaayer c.s., 1981), maar bij nadere beschouwing kan
worden gesteld dat dat vooral zijn oorzaak vindt in twee verschillende
populaties. Terwijl Ter Hart zich richtte op het topmanagement bestudeerden Hanemaayer c.s. de gehele kantorensector. Ondanks het belang dat
het topmanagement zegt te hechten aan persoonlijke contacten, lijkt de
vraag te moeten worden gesteld of dat in Nederland tot concentratie zou
moeten leiden. De af te leggen afstanden in ons land zijn immers beperkt. Alleen Noordoost-Nederland en Limburg liggen op tamelijk grote
afstand van de Randstad. Bovendien blijkt uit diverse studies onder verschillende soorten bedrijven dat afstand geen beperkende invloed heeft
op het informatiezoekgedrag van de ondernemer (Kok c.s., 1985; Vlessert
c.s., 1985; De Haan, 1986). Dat geldt met name de specialistische informatie of, in termen van Thorngren, de oriënterende contacten. Is er
sprake van meer routinematige informatie dan kan de factor afstand wel
een rol spelen (Daniels, 19 6с; De Haan, 1986).
Bovenstaande overwegingen lijken er grond voor te geven om op zijn minst
sceptisch te staan tegenover de betekenis van agglomeratie- en informa
tievoordelen als verklaring voor de regionale concentratie van financi
ële S zakelijke diensten. Dat neemt niet weg dat die voordelen in het
verleden een rol kunnen hebben gespeeld toen er sprake was van een andere infrastructuur en (dus) een minder goede interregionale bereikbaarheid. In dit verband moet het begrip 'initiële voordelen' worden genoemd. Dat zijn voordelen die betrekking hebben op een in de economische
ontwikkeling van het stedelijk systeem gunstige startpositie die is ver85

kregen door de aanwezige infrastructuur, de aanwezigheid van dienstverlenende instellingen en de structuur van het informatienetwerk (Thompson, 1965; Dunn, 1980; Stanback c.s., 1981). Als dan bovendien door de
tijd genomen het stedelijk systeem tamelijk stabiel is (Pred, 1977; Wanner, 1977; South en Poston, 1982) dan zal de betekenis van een gunstige
startpositie duidelijk zijn.
De concentratie van de financiële en zakelijke dienstverlening dient dus
zeker in een historisch perspectief te worden geplaatst. Maar ook hebben
we rekening te houden met de sterke voorkeur (of beter: het risicomijdende gedrag) van projectontwikkelaars en beleggers wanneer het gaat om
kantorenbouw. Verder spelen minder zichtbare vestigingsplaatsfactoren
een rol zoals prestigeuze overwegingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
reclamebureaus. De concentratie van reclamebureaus in en rond Amsterdam
houdt geen verband met de aanwezigheid van landelijke dagbladen, zoals
wel is gesuggereerd (Lambooy en Tates, 1983), maar berust op het imago
van deze stad als reclamecentrum. Wie er niet zit, doet niet echt mee.
Zo is Amsterdam-Zuid aangeduid als "het 'Madison Avenue' van Nederland,
waar alle reclamebureaus horen te zitten" (Adformatie, 10.05.1984, pag.
5). Factoren als imago of prestige zouden bijvoorbeeld ook een verklaring kunnen bieden voor de concentratie van verzekeringsmaatschappijen
in Den Haag.
Geconcludeerd lijkt te kunnen worden dat niet of niet alleen agglomeratie- en informatievoordelen leiden tot de huidige concentratie van kantoren in de Randstad, maar dat ook historische en minder rationele factoren hierin een rol hebben gespeeld. De geografische schaal van Nederland is verhoudingsgewijs van zo'η beperkte omvang dat aan de huidige
noodzaak van zo'n geconcentreerd patroon mag worden getwijfeld.
Regionale deconcentratie
Hoewel in de vorige subparagraaf de betekenis van de Randstad veel na
druk heeft gekregen dient er op te worden gewezen dat er in het begin
van de jaren zeventig ook regionale centra buiten de Randstad aanwezig
waren (bijvoorbeeld Leeuwarden, Arnhem) of tot ontwikkeling kwamen (bij
voorbeeld Groningen, Den Bosch). Ontwikkelingen buiten de Randstad en
vooral buiten de agglomeraties van de grote steden zijn typerend voor de
jaren zeventig. Er is een afnemende concentratie van hoofdkantoren (Ter
Hart, 1979; Wever, 1985) en van financiële en zakelijke diensten (Ondernemen in Diensten, 1983; Lambooy en Tates, 1983; Buursink, 1985).
Mede aan de hand van de in hoofdstuk 2 beschreven resultaten kan worden
gesteld dat het deconcentratieproces zich op twee schaalniveaus afspeelt
(3). Ten eerste is er sprake van een suburbanisatie van de kantoorwerkgelegenheid. Ten tweede is er een deconcentratie op regionale schaal,
dusdanig dat de drie westelijke provincies in totaal bij de algemene
ontwikkeling achterblijven en vooral de provincies die min of meer de
intermediaire zone vormen een sterke toename van de kantoorwerkgelegenheid laten zien. Aangezien verplaatsingen in het algemeen korte afstandsmigraties betreffen, mag worden aangenomen dat de positieve ontwikkelingen in de intermediaire zone overwegend op plaatselijke ontwikkelingen berusten (oprichtingen, verzelfstandigingen, groei bestaande
bedrijvigheid). Dit zou de hiervoor geuite vermoedens over een verminderde betekenis van agglomeratievoordelen, en in het bijzonder informa86

tievoordelen, kunnen bevestigen. Van de andere kant dienen we ons ook te
realiseren dat nog niets bekend is over de kwaliteit van de in die zone
tot stand gekomen vormen van professionele dienstverlening en de daarmee
verband houdende werkgelegenheid. Buiten het economisch centrum van een
land zouden de daar aangeboden professionele diensten van een functioneel lager niveau kunnen zijn. Voor wat betreft de aard van de werkgelegenheid is dit door Marquand (1983) en Bade (1985) gedemonstreerd. Of
dit ook geldt voor de Nederlandse situatie is niet onderzocht. Iedereen
is echter vertrouwd met het beeld van doorgaans in de Randstad gevestigde hoofdkantoren van financiële diensten met regionale kantoren en filialen volgens een hiërarchisch patroon verspreid over het land. Iets dergelijks geldt bijvoorbeeld ook voor de reclamebureaus waarvan de hoofdkantoren in Amsterdam zijn geconcentreerd met daarbuiten regionale
steunpunten, zoals bijvoorbeeld Eindhoven. Ook de besliscentra van de
over Nederland verspreide accountantskantoren zijn in het westen van het
land geconcentreerd. Uit onderzoek van Tates blijkt dat van de acht
grootste accountantsfirma's de hoofdkantoren, R & D en de zeer gespecialiseerde adviseurs in de Randstad zijn geconcentreerd, terwijl in de
andere delen van Nederland de lagere functies worden gevonden. Hoewel de
werkgelegenheidsgroei vooral heeft plaatsgevonden in de intermediad re
zone, was de groei bij de hogere functieniveaus in de accountancy het
sterkst in de Randstad (Tates, 1984).
Toch lijken de verschillen in Nederland minder uitgesproken dan het
voorgaande suggereert. Uit de Arbeidskrachtentelling 1985 van het CBS
(4) komt naar voren dat in de bedrijfstak financiële s zakelijke dienstverlening tussen de Randstad en de intermediaire provincies de verschillen in het opleidingsniveau van het personeel niet groot zijn (bijlage
6). Waar het het hoger onderwijs betreft scoort alleen de provincie
Utrecht duidelijk hoger. Dit in tegenstelling tot Overijssel waar het
personeel dat hoger onderwijs heeft gevolgd wat is ondervertegenwoordigd
in vergelijking met het landelijk gemiddelde. In Overijssel is het personeel dat een middelbare opleiding heeft afgerond (2e niveau, 2e trap)
oververtegenwoordigd.
Ook als wordt gekeken naar de beroepstakken in de financiële S zakelijke
dienstverlening is het niet zo dat bijvoorbeeld de specialistische functies in de Randstad zijn oververtegenwoordigd en dat in de intermediaire
zone de administratieve functies een veel groter aandeel hebben (bijlage
7). Wel is het zo dat de categorie beleidsvoerende en hoger leidinggevende functies, die in de totale werkgelegenheid in deze bedrijfstak
slechts een zeer beperkt aandeel van 5% heeft, een lichte oververtegenwoordiging in West-Nederland te zien geeft.
Het kwalitatieve verschil tussen de Randstad en de intermediaire zone
lijkt zodoende toch wel beperkt. Een reden te meer om te opperen dat de
intermediaire zone deel is uit gaan maken van het 'complex of corporate
activities'. Er lijkt veel te zeggen voor de opvatting dat, onder invloed van technologische ontwikkelingen en minder rationele overwegingen
als bijvoorbeeld zich wijzigende woonvoorkeuren, de ontwikkelingen in de
intermediaire zone verband houden met een geografische vergroting van
het Randstedelijk complex. Interessant in dit verband zijn de conclusies
die Wever trok na diverse recente onderzoeken op het gebied van regionaal economische verschillen en de ontwikkeling daarin te hebben bekeken
en vergeleken. Hij stelt dat een en ander lijkt te duiden op "een verschuiving van het ruimtelijk economisch zwaartepunt van Nederland in
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Zuid-oostelijke richting. Globaal zouden de contouren van een nieuwe
kernzone kunnen worden gevormd door het gebied gelegen tussen IJmuidenApeldoorn-Eindhoven-Middelburg. Van de gebieden daarbuiten lijken de
perspectieven voor de regio's in het Zuiden en Oosten positiever dan
voor het Noorden" (Wever, 1985, pag. 186-187).
Termen als 'urban field' en 'locational surface' (het zogenaamde stedenveld, ook wel aangeduid als het nederzettingscontinuüm en te beschouwen
als een aaneengesloten vestigingsoppervlak voor ondernemingen) zijn als
benamingen voor deze nieuwe kernzone minder geschikt. Met deze termen
lijkt te worden gesuggereerd dat ontwikkelingen zich overal in het gebied zouden kunnen voordoen. Gelet op de voorkeur van kantoren voor stedelijke locaties en de sterke oriëntatie van dergelijke bedrijven op de
verkeersinfrastructuur is het beter om uit te gaan van vestigingsplaatsen langs de hoofdinfrastructuur en vooral op de knooppunten daarin. Die
knooppunten zijn dan de steden, de interactiepunten bij uitstek. De steden vormen te zamen met de verbindende infrastructuur het stedelijk netwerk. De positie van een stad in het stedelijk netwerk wordt bepaald
door het totaal van relaties van in die stad gevestigde actoren met actoren gevestigd in andere steden. Op geaggrageerd niveau is dan het stedelijk netwerk het geheel van in de ruimte gelokaliseerde steden
(= knooppunten in informatienetwerken) en hun onderlinge relaties die
mogelijk worden gemaakt door de aanwezige infrastructuur en die continu
aan veranderingen onderhevig zijn.
De veranderende betekenis van steden als kantorencentra, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, is een indicatie van de dynamiek binnen het stedelijk
netwerk. De veranderingen die zich hebben voltrokken in de in het westen
gelegen steden zijn in dit opzicht minder interessant te noemen. Deze
ontwikkelingen spelen zich namelijk af binnen het Randstedelijk kantorencomplex en duiden vooral op interne verschuivingen. Interessanter
zijn dan de ontwikkelingen buiten dat complex en met name die in de intermediaire zone. Enkele steden in die zone nemen een opvallende plaats
in. Volgens sommige auteurs zouden dergelijke steden een regionale of
landsdelige functie kunnen vervullen. Van daaruit zouden technologische
vernieuwingen kunnen worden verbreid en meer in het algemeen zouden die
steden kunnen functioneren als steunpunten van intermediaire dienstverlening voor het bedrijfsleven in dat deel van het land (Marshall, 1983;
Daniels, 1984; Goddard, 1985; Hotz-Hart en Würth, 1987). Van de andere
kant zou men in de ideevorming over rol en positie van deze middelgrote
steden de uitkomsten van de door Wever (1985) uitgevoerde studie als
uitgangspunt kunnen nemen ('de nieuwe kernzone') en niet het be- of ontstaan van regionale centra benadrukken, maar de functionele verwevenheid
van intermediaire zone en Randstad naar voren kunnen halen. Nu in de
toekomst de afstanden tussen steden in mentaal en financieel opzicht
(kosten) zullen worden verkleind, kan de in aanzet aanwezige complementariteit van de steden in de intermediaire zone en die in de Randstad
worden versterkt. Afstanden zullen steeds minder een rol spelen. Afstanden zullen steeds minder worden afgelegd en steeds meer worden overbrugd
(informatietechnologie).
Beide elementen van een vergroot economisch centrum en van stedelijke
knooppunten zijn thans ook als zodanig terug te vinden in de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening (1988). Een belangrijk deel van de intermediaire
zone maakt deel uit van de zogenaamde 'Stedenring Centraal Nederland'.
Buiten die ring worden nog enkele solitaire knooppunten onderscheiden
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(Maastricht/Heerlen, Enschede/Hengelo en Groningen, met daar later nog
aan toegevoegd Breda en Zwolle) die de ankerpunten zijn voor de overige
Nederlandse regio's.
Door in deze studie de zakelijke diensten in de middelgrote steden ver
der te onderzoeken, met name op het punt van de diverse relatiepatronen,
zijn de bovenstaande speculatieve beschouwingen over de verhouding tus
sen dit deel van het land en de Randstad mogelijkerwijs concreter te
maken.
4.4

Vestigingsplaatsen in steden

4.4.1

Vestigingsplaatsfactoren

Er is nauwelijks onderzoek verricht naar de interregionale vestigings
plaatskeuze door kantoorondernemers. Op zich is dat niet zo'η groot be
zwaar omdat interregionale verplaatsingen een zeer bescheiden deel zijn
van alle verplaatsingen in de kantorensector. Daarentegen heeft de keuze
voor een vestigingsplaats in de stad wel ruim aandacht gekregen. In tal
rijke situaties is ondernemers gevraagd welke vestigingsplaatsfactoren
van belang zijn en soms is ook gevraagd een oordeel uit te spreken over
de huidige vestigingsplaats op grond van de onderscheiden factoren.
De in de literatuur aan de orde gestelde, relevante vestigingsplaatsfac
toren zouden als volgt kunnen worden gegroepeerd:
1
kenmerken van de accommodatie;
2
kenmerken van de buurt;
3
kenmerken verband houdende met de ruimtelijke situering:
a.
functioneel: relatiepatronen
b.
fysiek: bereikbaarheid
In de gegeven indeling is sprake van een vergroting van het schaalniveau
waarop de vestigingsplaatsaspecten worden bekeken, gaande van de kenmer
ken van de accommodatie naar de geografische situering. Beginnend op het
microniveau van de accommodatie zullen de voornoemde groepen vestigingsplaatseisen nu verder worden uitgewerkt.
ad 1

ad 2

De kwaliteit en de geschiktheid van een accommodatie worden be
paald door bijvoorbeeld de eigendomsverhouding, de kosten, de aan
wezigheid van voldoende kantoorruimte en/of de mogelijkheid van
flexibel ruimtegebruik. Verder lijkt ook de representativiteit van
de accommodatie tot deze vestigingsplaatseisen te kunnen worden
gerekend evenals tegenwoordig de energiekosten.
Het valt op dat in de diverse kantoorstudies de eisen ten aanzien
van de accommodatie niet het allerhoogst scoren (veelal zijn dit
de bereikbaarheid en parkeergelegenheid) , maar dat de huisves
tingssituatie wel de voornaamste verhuisreden is. Het gaat dan
meestal om een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden, een tekort
aan ruimte of de kwaliteit van de accommodatie.
De term buurt wordt niet eenduidig gedefinieerd; subjectieve ele
menten spelen bij de definitie een rol. De buurt van de kantooraccommodatie zou kunnen worden omschreven als de straat of een deel
van de straat waaraan het kantoor is gevestigd, eventueel uitge
breid met de daaraan gelegen straten.
Vestigingsplaatsfactoren die op dit schaalniveau een rol spelen
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ad 3

betreffen onder andere de parkeergelegenheid, de representativiteit van de buurt en de aanwezigheid van andere bedrijven. In het
laatste geval dient niet in de eerste plaats te worden gedacht aan
de contactmogelijkheden. Voor zover die zich op dit schaalniveau
afspelen zullen die slechts een klein deel zijn van het totale
contactenveld. Veeleer wordt bij de aanwezigheid van andere bedrijven gedacht aan de effecten van de in die buurt gevestigde
bedrijven en actoren op het imago of functioneren van dat kantoor.
Zo kunnen andere actoren mede de status van een buurt bepalen (een
negatief effect mag bijvoorbeeld worden verwacht van gekraakte
panden) of vestigt men zich in eikaars nabijheid ten einde het
aanbod naar de cliënt toe te verbeteren. Een bekend voorbeeld van
het laatste is de clustering van kantoren van luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus en nationale verkeersbureaus in de Leidsestraat
in Amsterdam.
Meer dan de kenmerken van de accommodatie en de buurtkenmerken
hebben in het vestigingsplaatsonderzoek de functionele kenmerken
van de geografische positie de aandacht gekregen. Daarbij valt te
denken aan alle mogelijke vormen van relaties tussen bedrijven en
individuen (organisatorische relaties, in- en outputrelaties),
maar de aandacht is vooral uitgegaan naar de persoonlijke contacten. Doel van deze contactstudies was in de eerste plaats aan te
geven welke typen (hoofd)kantoren een dermate geringe verwevenheid
met andere bedrijven laten zien, dat verplaatsing ervan naar minder centrale regio's niet op onoverkomenlijke bezwaren zou stuiten. Uit verschillende studies bleek dat er een verband kon worden
gelegd tussen de contactstromen tussen de verschillende soorten
van kantoren en de mate waarin die kantoren eikaars ruimtelijke
nabijheid opzoeken, 'clusteren' (Facey en Smith, 1968; Croft,
1969; Manchester City Council, 1971, aangehaald in Daniels, 1982;
Davey, 1972; Fernie, 1979). Goddard (1973) heeft bovendien in Londen aangetoond dat in het stadscentrum zelf nog functionele clusters kunnen worden onderscheiden, die zich ook ruimtelijk gezien
concentreren. Gad (1969) constateerde een vermindering van het
aantal persoonlijke contacten naarmate kantoren dichter bij de
rand van het stadscentrum waren gelegen. Niet altijd is aangetoond
dat er een verband bestaat tussen functionele clusters van kantoren en de locatie ervan; in Toronto bleek zo'η samenhang niet aan
toonbaar (Gad, 1979). Hoewel in de meeste Angelsaksische studies
de contacten tussen kantoren worden benadrukt, is er toch ook
sprake van andere vestigingsplaatseisen zoals die met betrekking
tot de accommodatie, de bereikbaarheid van het kantoor en de ken
merken van de buurt waarin een kantoor is gelegen (zie bijvoor
beeld Gad, 1969; Davey, 1972; Fernie, 1977; Alexander, 1979).
Voor wat betreft de bereikbaarheid geldt dat al naar gelang de
aard van de kantooractiviteiten de nadruk meer kan liggen op de
bereikbaarheid voor het personeel (in het geval van administratie
kantoren) of op de bereikbaarheid voor klanten (in het geval van
een kantoor met een baliefunctie). De bereikbaarheid van het kan
toor speelt bovendien op verschillende schaalniveaus. Lokaal werk
zame kantoren zullen de interne verkeerstructuur van de stad bena
drukken, terwijl kantoren die over een groter gebied contacten on
derhouden veel meer betekenis zullen toekennen aan de ligging na90

bij uitvalswegen, de aansluiting op het landelijk verkeersnet en
de kwaliteit van de treinverbindingen.

4.4.2

Opnieuw bezien: de vestigingsplaats van kantoren in middelgrote steden

Na hetgeen hiervoor aan de orde is geweest over het keuzeproces en de
vestigingsplaatsfactoren wordt hier nog kort teruggeblikt op de in
hoofdstuk 3 beschreven onderzoeksresultaten. Hier is minder duidelijk
een verband te leggen tussen hetgeen uit de literatuur naar voren komt
en die onderzoeksresultaten dan dit het geval was bij het onderwerp van
steden als vestigingsplaatsen. Eerder wordt in deze subparagraaf aangegeven waar binnen het kader van het vestigingsplaatskeuzegedrag nog geen
aandacht aan is gegeven. Eerst gaan we echter in op de betekenis van de
verschillende vestigingsplaatsfactoren.
In de voorgaande subparagraaf is aan de hand van literatuur nagegaan
welke factoren bij de locatiekeuze door ondernemers in de financiële en
zakelijke dienstverlening een rol spelen. De onderscheiden dimensies
geven tot op een bepaalde hoogte een overeenkomst te zien met de uitkomsten van de in hoofdstuk 3 uitgevoerde principale componenten analyse.
Het is niet zonder risico om aan de hand van de mening van kantoorondernemers in vijf Overijsselse steden een beeld te schetsen van het locationeel gedrag in middelgrote steden in het algemeen. Beperken we ons echter tot de hoofdlijnen, dan lijkt het toch in ieder geval opvallend genoemd te mogen worden dat in de middelgrote steden aan de geografische
ligging ten opzichte van zakelijke relaties (en ook de voorzieningen) zo
weinig waarde wordt gehecht. Dit is terug te voeren op het eerder aan de
orde gestelde (veronderstelde) verschil tussen deze steden en de grootstedelijke agglomeraties in de Randstad. De aard van de contacten, van
het functioneren is in algemene zin voor beide groepen van kantoren nogal uiteenlopend. Terwijl de oriënterende contacten in het westen van het
land (verhoudingsgewijs) overheersen, spelen in de middelgrote steden de
contacten op een lager niveau een veel grotere rol. Ook op dit punt zijn
generalisaties niet zonder risico. Het zal, na hetgeen in hoofdstuk 2
aan de orde is geweest, duidelijk zijn dat Arnhem niet te vergelijken is
met bijvoorbeeld Almelo en Helmond. Bovendien - en daar is al eerder op
gewezen - is het belang van de persoonlijke contactmogelijkheden in de
métropolitaine centra punt van discussie; zeker waar het de locatiekeuze
op het stedelijk of stadsgewestelijk niveau betreft en misschien minder
in het geval van de interregionale locatiekeuze, voor zover zo'η keuze
al wordt gemaakt.
Het beeld dat tot nog toe naar voren is gekomen, geeft inzicht in
slechts een deel van het vestigingsplaatskeuzegedrag. In grote lijnen
zijn drie onderwerpen aan te geven waarover nog weinig of niets bekend
is, voor zover dit het vestigingsplaatskeuzegedrag van financiële en
zakelijke diensten betreft.
Ten eerste moet worden vastgesteld dat tot nog toe is gewerkt met het
rangordenen van de vestigingsplaatsfactoren en er niets bekend is over
de wijze waarop die factoren tegen elkaar worden afgewogen. In tegenstelling tot een methodiek waarbij wel rekening wordt gehouden met het
afwegingsproces, bestaat zodoende het risico dat een ideaalbeeld naar
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voren komt. Een minder goede bereikbaarheid zou echter, hoe belangrijk
die factor ook moge zijn, gecompenseerd kunnen worden door bijvoorbeeld
een representatieve omgeving.
Een tweede punt dat verder kan worden onderzocht, heeft betrekking op de
locationele dynamiek. Wel is een eerste globaal beeld gegeven van die
dynamiek voor wat betreft de locationele voorkeuren, maar minder is bekend over de vestigingsplaatsfactoren en -voorkeuren die spelen bij de
verschillende te onderscheiden groepen als bijvoorbeeld startende en
verhuizende bedrijven. Bij een te maken indeling van kantoren op grond
van de dynamiek kan gebruik worden gemaakt van de in paragraaf 4.2.1
gegeven aanzet.
De randvoorwaarden bij het keuzeproces zijn een mogelijk derde punt van
onderzoek. Het analyseren van de wijze waarop de externe omgeving inwerkt op locatiekeuze en functioneren is niet eenvoudig. De kantoorondernemer is zich niet altijd bewust van die beïnvloeding. Een voorbeeld
is de mate waarin bestemmingsplannen kantoorontwikkelingen toestaan. Dit
bepaalt bijvoorbeeld waar de vastgoedmarkt nieuwe projecten kan ontwikkelen waaruit de kantoorondernemer uiteindelijk kan kiezen. Omdat het
moeilijk is deze externe effecten te onderzoeken, zal in het vervolg van
deze studie aan dit aspect nauwelijks aandacht worden besteed.

4.5

Functionele aspecten van ruimtelijk gedrag

4.5.1

Functioneren en relaties

Een gevestigd kantoor functioneert door middel van relaties of 'linkages'. Een linkage is "a relationship between establishments characterized by a recurrent interaction which requires movement of persons or of
goods or of the exchange of information" (Rannells, 1956, pag. 19). Het
is het laatste, de informatie-uitwisseling, waarop in het onderzoek naar
kantooractiviteiten de nadruk ligt.
Relaties binnen een bepaalde vestiging zijn vanuit een geografische optiek niet interessant. Anders ligt dat bij de relaties die worden onderhouden met andere bedrijven, instellingen en huishoudens: de externe,
commerciële relaties. Daarnaast zijn vanuit een geografische optiek de
relaties van belang die zich afspelen tussen de verschillende vestigingen van een onderneming. De opkomst van de meervestigingen-onderneming
heeft er toe geleid dat ook de relaties binnen de onderneming van invloed worden geacht op het functioneren van de verschillende vestigingen
(Goddard, 1975; Pred, 1977). Beide voornoemde typen relaties zouden we
aan kunnen duiden als respectievelijk de commerciële en de organisatorische relaties (5). Bij de commerciële relaties kan nog een onderverdeling worden aangebracht naar inputs en outputs of, zo men wil, de relaties met toeleveranciers en afnemers. Hoewel daarbij in eerste instantie
zal worden gedacht aan 'derden' kan een zakelijk dienstverleningsbedrij f
dat onderdeel is van een meervestigingenonderneming inputs via de onderneming betrekken, maar ook werkzaamheden voor die onderneming verrichten.
Onderzoeken naar de ruimtelijke dimensies van informatiestromen tussen
bedrijven zijn niet talrijk en zijn beperkter van opzet in vergelijking
met studies gericht op de materiële linkages (Taylor en Thrift, 1982).
Twee invalshoeken zijn te onderkennen. In het eerste geval gaat het om
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de bestudering van een verzameling van bedrijven en hun onderlinge relaties binnen een bepaalde regionale begrenzing. Uitgangspunt is de samenhanghypothese. Deze veronderstelt dat kantoorvestigingen met veel onderlinge contacten (vooral op managementniveau) eikaars ruimtelijke nabijheid zullen zoeken. De onderzoeken gericht op de functionele en ruimtelijke samenhang kunnen te zamen worden aangeduid als de contactenstudies. Zij dienen te worden gerekend tot de onderzoeken met betrekking
tot de vestigingsplaatskeuze en als zodanig zijn zij ook in de voorgaande paragrafen aan de orde geweest.
De tweede invalshoek bij de linkage-studies is meer omvattend en heeft
het totaal aan relaties tot onderwerp, zonder enige regionale inperking.
Het gaat dan om informatie-uitwisseling in ruime zin. De studies die
zich met deze verwevenheidsaspecten van bedrijven bezig houden, hebben
de informatie-uitwisseling tot onderwerp, los van de wijze waarop die
tot stand komt: mondeling, schriftelijk of langs telecorrmunicatieve weg.
Waar men in deze als netwerkstudies aan te duiden onderzoeken vooral in
geïnteresseerd is, is de mate waarin de diverse relaties inter- dan wel
intra-urbaan zijn en een bijdrage leveren in de stedelijke economie en daarmee verband houdend - mede de plaats bepalen van een stad in het
stedelijk netwerk. Als de stedelijke economie beschouwen we hier het geheel van produktie- en consumptiehuishoudingen in een stad, hun onderlinge (economische) relaties en de relaties van dit geheel met andere
produktie- en consumptiehuishoudingen buiten die stad.
In het onderzoek naar informatiestromen tussen bedrijven en de betekenis
daarvan voor de stedelijke economie zouden de ideeën van de Amerikaan
Pred als vertrekpunt kunnen worden genomen (Pred, 1977) . De afgelopen
tien jaar zijn enkele empirische studies naar de verwevenheid van kantoren uitgevoerd. In paragraaf 1.5.3 is hier reeds op ingegaan. Veelal
zijdelings is in die studies ook aandacht gegeven aan de betekenis van
die relaties voor de stedelijke economie. In de volgende subparagraaf
gaan we hier nader op in.

4.5.2

Relaties en de stedelijke economie

Verschillen in economische groei tussen steden en regio's bleken in de
jaren zestig moeilijk te verklaren vanuit de klassieke locatietheorieên.
Volgens Pred zou dit vooral veroorzaakt zijn door het negeren van de
factor informatie. Informatie is een steeds belangrijkere vestigingsplaatsfactor geworden. Dat komt doordat de informatiebehandeling een
grotere rol krijgt toebedeeld in het economische proces en het voor organisaties ook steeds belangrijker wordt om over voldoende informatie te
beschikken ten einde de juiste beslissingen te kunnen nemen. Eerder was
al door Törnqvist gesteld: "An essential motive force in the process of
urbanization ... is the need for contacts and for the exchange of information between increasingly specialized operational functions in the
community" (Törnqvist, 1968, pag. 101). Gezien de toenemende betekenis
van informatiestromen en de samenhang met stedelijke ontwikkelingen is
door Pred de behoefte aan een conceptueel model gesignaleerd "which
adequately describes the means by which interurban information circulation and organizational location patterns feed back upon one another to
influence the proces of city-system development" (Pred, 1973, pag. 10).
Een stad heeft zijn positie in het stedelijk systeem uiteindelijk te
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danken aan de relaties die worden onderhouden door de bedrijven en instellingen die in die stad zijn gevestigd. Het zijn de commerciële en de
organisatorische relaties van ondernemingen (besluitvorming, controle
over arbeidsplaatsen) die de positie en de ontwikkeling van een stad
binnen het stedelijk systeem bepalen (Pred, 1977, pag. 19). Met andere
woorden: de functie van steden als kantorencentra wordt enerzijds bepaald door de samenstelling van de kantorensector naar organisatievorm
en de daarbij behorende afhankelijkheidsrelaties en anderzijds door de
richting en reikwijdte van de informatiestromen naar de cliënten toe en
de relaties aan de inputzijde. Op deze diverse relaties zal nu dieper
worden ingegaan.

4.5.3

De aankoop-relaties

Met betrekking tot de aankopen kan worden gesteld dat juist die kantoren
in de stedelijke economie een bijdrage leveren die hun inkopen doen bij
bedrijven in de plaats van vestiging. Kantoren die deel uit maken van
een grotere organisatie en via die organisatie materialen of diensten
van buiten de stad van vestiging betrekken of kantoren die sowieso niet
of nauwelijks gebruik maken van het in de stad aanwezige aanbod dragen
er toe bij dat potentiële inkomsten wegvloeien naar elders. Zo toonde
bijvoorbeeld Daniels (1984) aan dat financiële instellingen (banken,
verzekeringswezen) een groter deel van hun inputs internaliseren dan dit
het geval is bij de zakelijke dienstverlenende bedrijven (zie ook
Fothergill en Gudgin, 1978; Marshall, 1980).
In de Central Puget Sound Region bleken de daar onderzochte financiële
en zakelijke diensten (te zamen met enkele andere typen diensten) vooral
rechtskundige en financiële diensten en gespecialiseerde zakelijke
diensten (bijvoorbeeld reclame, software, managementconsultants) van
belang te vinden. In meer dan de helft van de gevallen werden die diensten betrokken van bedrijven in de regio van vestiging. Opvallend was
dat juist de stuwende intermediaire diensten specialistische diensten
betrokken van bedrijven buiten hun regio van vestiging (Beyers с.s.
1986). Met het laatste lijkt te kunnen worden geopperd dat stuwende
diensten die van betekenis worden geacht voor de stedelijke ontwikkeling
(zie hierna), paradoxaal genoeg minder dan verwacht bijdragen aan de lo
kale economie, althans voor zover het hun bestedingen voor benodigde
diensten betreft.
In paragraaf 1.4 is reeds ingegaan op het onderscheid tussen regionaalverzorgende en stuwende dienstverlenende bedrijven. In het licht van de
bijdrage in de stedelijke economie zijn vooral de stuwende dienstverle
nende bedrijven belangrijk omdat zij door hun afzet van diensten buiten
de regio van vestiging een geldstroom tot stand brengen naar hun regio
van vestiging toe. Daarmee is niet gezegd dat regionaal-verzorgende, in
termediaire diensten geen rol kunnen spelen in de stedelijke economie.
Bepaalde zakelijke dienstverleningsbedrijven, zoals bijvoorbeeld compu
terdiensten en ingenieursbureaus, zouden door de leverantie van specia
listische informatie aan het regionale bedrijfsleven mede het innovatief
vermogen van de in een bepaald gebied aanwezige bedrijvigheid kunnen be
palen.
De organisatorische status is eveneens van betekenis en hangt vaak samen
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met het onderscheid tussen interne en externe inputs. Interne inputs beperken zich tot de multilocationele ondernemingen die van of via elkaar
diensten betrekken: het zogenaamde internaliseren van de inputs. Bij de
interne inputs blijkt het aantal locaties van waar de gevraagde diensten
en goederen worden betrokken zich te beperken tot de plaats van vestiging van het hoofdkantoor of tot één andere locatie (Daniels, 1984).
Bij de extern betrokken diensten en goederen varieert het ruimtelijk patroon met de aard van de gevraagde dienst. Naarmate een meer gespecialiseerde dienst gevraagd was, werd deze betrokken van een op grotere afstand gelegen bedrijf. Bovendien bleek de organisatorische status van
een vestiging bij de aanschaf van bepaalde diensten (rechtskundig, financieel, reclame, drukwerk) een rol te spelen. Hoofdkantoren betrokken
deze diensten in de nabije omgeving, maar nevenvestigingen en regiokantoren maakten daarvoor gebruik van bedrijven gevestigd in dezelfde
plaats als het hoofdkantoor. Daniels stelt dan ook dat "head office
location therefore appears to be an important trigger mechanism for
demand lead by their own external service requirements as well as those
channelled to the same location from branch and regional establishments
located elsewhere" (Daniels, 19Θ4, pag. 128).

4.5.4

Het afzetgebied

In recente literatuur wordt ervan uitgegaan dat de financiële en zakelijke diensten voor zover deze stuwend zijn en/of bedrijfsgericht een
bijdrage leveren in de economie van de stad of - in de terminologie van
Pred - door hun relatienetwerk bijdragen in de interactie van de stad
van vestiging met andere steden in het systeem. De kantoren van de overheid en niet-commerciële instellingen worden in dit verband doorgaans
niet genoemd. Weliswaar kan de vestiging van dergelijke kantoren leiden
tot extra werkgelegenheid of inkomen, maar dit staat los van de regionale exportpositie of de niet-lokale multipliereffecten (interactie).
In het bovenstaande is sprake van "stuwend en/of bedrijfsgericht". In de
literatuur wordt namelijk het begrippenpaar stuwend-verzorgend nagenoeg
gelijk gesteld aan het paar intermediair-finaal. Hoewel bij finale (consumentgerichte) dienstverlening niet vaak sprake zal zijn van een bovenregionale functie kan 'intermediair' niet zonder meer gelijk gesteld
worden aan stuwend. Sommige auteurs gaan er echter van uit dat intermediaire diensten die op regionaal niveau werken toch stuwend genoemd kunnen worden omdat zij hun diensten aan andere bedrijven aanbieden die
stuwend zouden kunnen zijn (Daniels, 1982; Ondernemen in Diensten, 1983;
Marquand, 1983). Ook wordt wel gesteld dat die diensten stuwend kunnen
worden genoemd die tot op het moment van vestiging van een bepaald bedrijf alleen buiten de regio werden aangeboden. Dit op grond van het
idee dat zodoende wordt voorkomen dat de diensten van buiten de regio
worden betrokken en op die manier geld uit de regio wegvloeit naar elders (Ondernemen in Diensten, 1983). In de praktijk van het geografisch
onderzoek is deze verruiming niet zinvol. Stuwend zijn in deze studie
alleen die bedrijven die meer dan 50% van de omzet realiseren buiten de
regio van vestiging. Zodoende zijn er intermediaire verzorgende diensten
en intermediaire stuwende diensten.
Beyers с.s. (1986) hebben laten zien hoe uiteenlopend de export-oriëntatie is van verschillende branches binnen de financiële en zakelijke
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dienstverlening. Gespecialiseerde zakelijke diensten verkregen 57% van
hun omzet van buiten Washington State. Voor de architecten/ingenieursbureaus was dat 38% en voor de financiële sector 30%. De rechtskundige
diensten en accountantsbureaus kwamen met 20% veel lager uit en zijn
veel lokaler georiënteerd (zie ook Beyers с.s., 1985). Voor alle duide
lijkheid - zeker in het geval van een studie die zich concentreert op
middelgrote Nederlandse steden - moet worden opgemerkt dat Washington
State zo'η anderhalf keer de omvang heeft van Nederland.
Evenals Daniels (1984) komen Beyers с.s. (1986) tot de conclusie dat de
organisatorische status mede de omvang van het afzetgebied bepaalt. Re
gionale kantoren en hoofdkantoren behaalden ruim 30% van de omzet van
buiten Washington State. Voor de zelfstandige kantoren was dit percenta
ge 12% en voor de nevenvestigingen slechts 8%. In een eerdere studie
hebben dezelfde auteurs geconstateerd dat er geen verband bestaat tussen
de personeelsomvang van het bedrijf en de mate van regionale export
(Beyers e s . , 1985).
Het bovenstaande geeft enigszins het belang aan van de organisatorische
status in de omvang en richting van de afzetrelaties. Marshall wijst ook
op de verschillen die er tussen typen kantoren bestaan en constateerde
eveneens een samenhang met de organisatorische status van de vestiging.
Vooral de zakelijke diensten (met uitzondering van de rechtskundige
diensten) bleken zich op een nationale markt te richten, hetgeen in nog
sterkere mate gold voor de computerdienstverlening. Daarentegen waren de
rechtskundige diensten, de financiële instellingen en assurantiemakelaars vaak erg lokaal georiënteerd (Marshall, 1983).

4.5.5

Externe controle

Er is sprake van externe controle wanneer de beslissingen aangaande een
vestiging van een multilocationele onderneming genomen worden door management dat gevestigd is buiten het gebied waarin de betreffende vestiging gelegen is. Of er sprake is van externe controle is afhankelijk van
enerzijds de mate van autonomie van de betrokken vestiging en anderzijds
van de plaats waar de zeggenschap is geconcentreerd. Evenals bij een
begrip als stuwende activiteiten is daarom ook bij het begrip externe
controle de ruimtelijke schaal waarop men werkt van doorslaggevende betekenis.
De aanwezigheid van nevenvestigingen van een multilocationele onderneming zou voor de stedelijke economie als nadelen hebben dat:
de betreffende bedrijven voor hun aankopen in veel mindere mate
gebruik maken van in de plaats van vestiging aanwezige voorzieningen, maar via de hoofdvestiging deze aankopen van elders betrekken;
de nevenvestigingen van multilocationele ondernemingen gevoeliger
zijn voor schommelingen in de conjunctuur, dat wil zeggen de kans
op sluiting groter is dan bij hoofdvestigingen of zelfstandige bedrijven;
het bij die nevenvestigingen werkzame of gevraagde personeel van
een lager opleidingsniveau is;
er bij die vestigingen sprake is van een afvloeiing van winsten en
de vraag naar inputs naar elders, veelal het 'economisch centrum
van het land'.
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Voordelen van de aanwezigheid van nevenvestigingen van multilocationele
bedrijven worden in de literatuur niet genoemd.
Gezien het voorafgaande zal het duidelijk zijn dat men meer waarde toe
kent aan de aanwezigheid van zelfstandige kantoren en hoofdvestigingen
dan aan extern gecontroleerde kantoren. Met andere woorden: men hecht
meer waarde aan de zogenaamde endogene vestigingen (zelfstandige en
hoofdkantoren) dan aan de exogene (nevenvestigingen). De lokale vraag
die met name de endogene vestigingen genereren zou versterkend kunnen
werken en wel in die zin dat er een complex ontstaat dat aantrekkings
kracht uitoefent op andere bedrijven en instellingen (Daniels, 1964).
Voor wat betreft het effect van de samenstelling van de kantorensector
naar organisatorische status werd door Marshall (1983) vastgesteld dat
de extern-gecontroleerde kantoren de laatste jaren sneller groeiden dan
de lokale vestigingen. Het effect daarvan kan nadelig worden genoemd
omdat dergelijke nevenvestigingen een geringe zelfstandigheid bezitten
en voor de door hen benodigde inputs vaak binnen de eigen organisatie te
rade gaan. Zodoende hebben zij weinig binding met het lokale bedrijfsle
ven. Externe controle kan op die manier bijdragen in de ondervertegen
woordiging van de werkgelegenheid in de dienstverlening (6).
Opnieuw dienen we in dit kader te verwijzen naar de studies van Marshall
en Daniels. Beide auteurs zijn ingegaan op de effecten van de externe
controle. Daniels (1983) stelde vast dat in de door hem onderzochte ste
den de endogene vestigingen overheersen. Ook uit het materiaal van
Marshall (1983) maken we op dat zelfstandige kantoren en plaatselijke
hoofdkantoren zo'η tweederde van het aantal kantoorvestigingen uitmaken.
In dat licht is de conclusie van voornoemd auteur dat "external control
of offices is an important feature of business services in provincial
conurbations" (Marshall, 1983, pag. 1348) misschien wat te sterk. Ondui
delijk is in zowel het onderzoek van Daniels als dat van Marshall welk
aandeel van de werkgelegenheid extern wordt gecontroleerd. Dat gegeven
had een beter beeld kunnen verschaffen van de externe controle over de
kantorensector in de door hen onderzochte steden.
Hoewel het aandeel van de endogene kantoren in Britse steden buiten de
Londense regio niet ongunstig lijkt te zijn, dient daarbij wel te worden
aangetekend dat endogene kantoren gevoeliger zijn voor de fluctuaties in
de vraag naar hun diensten dan dit het geval is bij de nevenvestigingen
(Daniels, 1983). Deze uitkomst lijkt strijdig te zijn met de voornoemde
nadelige effecten van extern gecontroleerde vestigingen op de stedelijke
economie. Daar werd gesteld dat juist nevenvestigingen gevoeliger zijn
voor schommelingen in de conjunctuur en dat zodoende de kans op be
drijfssluitingen groter is dan in het geval van hoofdkantoren en zelf
standige kantoren.
Verder bleek het aandeel van de endogene vestigingen te verschillen bij
een onderscheid naar type kantoor. In het algemeen kan men stellen dat
bij de zakelijke diensten de endogene kantoren overheersen en dat de
exogene vestigingen vooral zijn aan te treffen in de financiële sector
Daniels, 1983; Marshall, 1983).

4.6

Slot: doorkijk naar verder onderzoek

In paragraaf 1.5.2 zijn de onderzoeksvragen geformuleerd die de richting
van deze studie bepalen. Er is voor gekozen nader onderzoek te verrich97

ten naar de kantorensector in middelgrote steden. Daarbi] gaat het om
drie hoofdthema's:
1
de structuur en omvang van die sector;
2
de vestigingsplaatskeuze;
3
de relatiepatronen van deze bedrijven te zamen met de rol van de
kantoren in de stedelijke economie.
Tot op dit punt in de studie zijn de twee eerstgenoemde thema's voor een
deel aan de orde gesteld. Waar het gaat om een verdere uitdieping valt
in het geval van de structuur en omvang te denken aan een nadere analyse
van de aard van de door de kantorensector geboden werkgelegenheid, de
organisatorische structuur en de omzet. Ook is in dit hoofdstuk vastgesteld dat binnen het thema van de vestigingsplaatskeuze de locationele
dynamiek en de afweging van vestigingsplaatsfactoren in het kader van
het keuzeproces verder moeten worden uitgewerkt.
Aan de relatiepatronen van de in middelgrote steden gevestigde kantoren
is in Nederland in het geheel nog geen aandacht geschonken. Aan het eind
van paragraaf 4.3 is opgemerkt dat de positie van de middelgrote steden
in de intermediaire zone ten opzichte van de Randstad duidelijker kan
worden als we ook weet hebben van de relatiepatronen. Belangrijker nog
is de vraag naar de aard van de relatiepatronen in het licht van de
vraag naar de rol die de kantorensector vervult in de stedelijke economie.
In de volgende hoofdstukken wordt het bovenstaande verder uitgewerkt aan
de hand van de uitkomsten van twee surveys onder zakelijke diensten. In
hoofstuk 5 wordt de onderzoekspopulatie beschreven en daar ook wordt
meer duidelijk over de omvang en de structuur van de zakelijke dienstverleningssector in de geselecteerde middelgrote steden. Het vestigingsplaatskeuzegedrag komt in de hoofdstukken 6 en 7 verder aan de orde. In
hoofdstuk 6 wordt dan vooral aandacht besteed aan de locationele dynamiek, terwijl in het daarop volgende hoofdstuk het keuzeproces verder
wordt geanalyseerd. Tot slot komen in hoofdstuk 8 de relatiepatronen met
toeleveranciers en afnemers aan de orde (de organisatorische relaties
worden in hoofdstuk 5 behandeld).
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NOTEN
1)

2)

3)

4)

5)
6)

Ook wordt de term vestigingsmilieu gebezigd. Aan deze term zou de voorkeur kunnen
worden gegeven omdat daarin tot uitdrukking komt dat de attractiviteit van een locatie ook (raede) bepaald kan worden door niet voor het bedrijf zelf relevante factoren
(Pellenbarg, 198?).
Het kan daarbij gaan om de omgeving welke van betekenis is voor de huidige vestigingsplaats, maar het kan ook de omgeving van een potentiële nieuwe vestigingsplaats
betreffen. Kan op een bestaande locatie het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden
aanleiding zijn om te gaan zoeken naar een nieuwe vestigingsplaats, van de andere
kant kunnen bijvoorbeeld bepaalde overheidssubsidies bedrijven naar een bepaalde
vestigingsplaats lokken.
Er zou nog een derde schaalniveau te onderscheiden zijn, namelijk dat van deconcentratie binnen de stad, maar de aandacht concentreert zich hier op interregionale
aspecten.
Men dient wel te bedenken dat voor wat betreft de geografische Indelingen de Arbeidskrachtentelling uitgaat van de woonplaats van de betreffende personen. Daardoor
is in het navolgende geen rekening gehouden met het woon-werkverkeer dat de provinciegrenzen overschrijdt.
Aan andere relaties als bijvoorbeeld die met de overheid in de regelgevende zin, de
relaties met de huishoudens van de werknemers en dergelijke wordt hier voorbijgegaan.
De afvloeiing van de vraag speelt niet alleen bij de kantorensector. Het is aangetoond dat de industrievestigingen van multilocationele ondernemingen voor hun inputs
eerder geneigd zijn de benodigde diensten te betrekken van buiten de regio van vestiging (Goddard en Marshall, 1983; Marshall, 1980, 1981, 1983).

99

5

ZAKELIJKE DIENSTVERLENINGSBEDRIJVEN IN MIDDELGROTE STEDEN

5.1

Inleiding

Een belangrijk deel van de kantorensector wordt gevormd door de zakelijke dienstverlening. In de voorafgaande hoofdstukken werd daaraan reeds
enige aandacht geschonken, maar in dit en de volgende hoofdstukken staan
de zakelijke dienstverleningsbedrijven (SBI-84) centraal.
De bestaande bednjvenregisters, waarop de voorgaande analyses zijn gebaseerd, geven zeer beperkte informatie over de zakelijke dienstverleningsbedrijven. Wie iets wil weten over de bedrijfskenmerken, de vestigingsplaatsaspecten en de economische functie, komt met deze registers
niet veel verder. De enige manier om informatie over deze aspecten te
verkrijgen is het houden van een enquête. De in dit en de volgende
hoofdstukken te presenteren onderzoeksresultaten zijn dan ook gebaseerd
op een enquête onder enige honderden ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Het houden van zo'η enquête veronderstelt dat de onderzoekspopulatie bekend is. Voor het merendeel zijn de benodigde gegevens aan
registers van gemeenten, provincies en Kamer van Koophandel te ontlenen.
Hoewel deze registers voortdurend verbeterd worden, bevatten ze toch nog
onvolkomenheden. Met het oog daarop is, uitgaande van deze registers,
voor de beoogde enquête een zogenaamd Basisbestand gemaakt (bijlage Θ ) .
Het Basisbestand Zakelijke Diensten is gebaseerd op de gemeentelijke en
provinciale registers. Na inventarisatie van deze registers is naast de
daaruit resulterende lijst het Handelsregister van de Kamers van Koop
handel gelegd. Dit leidde tot een bestand van m totaal 1163 adressen.
Aan de hand van de retour ontvangen enquêteformulieren kon worden gecontroleerd of de betreffende bedrijven tot de doelgroep behoorden. De vestigingen waarvan geen formulier werd ontvangen, zijn telefonisch gecontroleerd. Na deze controles resteerde een bestand van 770 zakelijke
diensten met vijf of meer werkzame personen (uitgaande van een arbeidstijd van 15 uur of meer per week).
Uit de registers is bekend tot welke bedrijfsgroep van zakelijke diensten de verschillende vestigingen behoren en soms is ook de organisatorische status en de personeelsgrootteklasse bekend. Aan de hand van het
adres zijn aan deze gegevens toegevoegd de coördinaten van het in deze
studie gehanteerde vierkantennet (250x250 m ) , het type deelgebied waarin
het kantoor is gelegen en de ligging aan hoofdwegen of nabij het (centraal) station van de spoorwegen.
Aan de hand van dit Basisbestand Zakelijke Diensten wordt in dit hoofdstuk eerst ingegaan op de omvang en de structuur van de zakelijke
dienstverlening (paragraaf 5.2). Daarna wordt op basis van de enquêteresultaten een verdere beschrijving van de zakelijke dienstverleningssector gegeven. Voor wat betreft dit hoofdstuk beperkt dit zich tot bedrijfsorganisatorische kenmerken, zoals de plaats van het bedrijf in de
onderneming, de kenmerken van het personeel en financiële aspecten als
omzet en bedrijfsresultaten (paragraaf 5.3). De verschillen die zich
hierbij tussen de steden kunnen voordoen komen in paragraaf 5.4 aan de
orde.
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5.2

Omvang en structuur

5.2.1

Het aantal vestigingen per 1000 inwoners

Van de 770 vestigingen in het Basisbestand Zakelijke Diensten worden er
alleen al 150 in Eindhoven aangetroffen. Daarentegen is in Almelo, Hengelo en Helmond het aantal zakelijke diensten gering. Voor een juist
beeld moet echter ook rekening worden gehouden met de omvang van de
stad. In de 13 steden te zamen bedraagt het aantal vestigingen per 1000
inwoners 0,52. Duidelijk boven dat gemiddelde scoren Eindhoven, Den
Bosch en Arnhem, gevolgd door Breda en Zwolle. Hekkesluiters zijn de
Twentse steden, te zamen met Apeldoorn (tabel 5.1).

Tabel 5.1

Het aantal vestigingen In absolute aantallen en per 1000 Inwoners naar stad
op basis van de Inventarisatie van de bedrijvenregisters (1981/82) en het
Basisbestand Zakelijke Diensten (1984)

Absoluut

1981/2 1984
Eindhoven
Den Bosch
Arnhem
Breda
Zwolle
Deventer
Nijmegen

156
79
131
83
59
34
91

150
69
91
79
52
32
65

Vest. per
1000
inwoners

Absoluut

1981/2 1984

1981/2 1984

0,80
0,89
1,02
0,71
0,70
0,52
0,62

0,78
0,77
0,71
0,67
0,61
0,49
0,44

Tilburg
Helmond
Almelo
Apeldoorn
Hengelo
Enschede
Totaal

Vest. per
1000
inwoners
1981/2

1984

98
44
26
56
29
59

65
25
22
47
25
47

0,64
0,75
0,41
0,39
0,38
0,41

0,42
0,41
0,35
0,33
0,33
0,32

945

770

0,65

0,52

Vergelijking van deze cijfers met die voor de zakelijke dienstverlening
op basis van de eerder gepresenteerde inventarisatie van de bedrijvenregisters geeft enkele grote en talrijke kleine verschillen te zien (tabel
5.1) . Dit heeft een aantal oorzaken. Bij de opzet van het Basisbestand
is opnieuw gebruik gemaakt van de gemeentelijke en provinciale bedrijvenregisters. Nu echter is ook gebruik gemaakt van het Handelsregister
van de Kamers van Koophandel. Het zo ontstane bestand is telefonisch
geheel gecontroleerd. Dit is niet gebeurd bij de (veel omvangrijkere)
inventarisatie van de bedrijvenregisters. Verschillen in het aantal vestigingen per 1000 inwoners kunnen verder zijn veroorzaakt door de uiteenlopende tijdstippen van dataverzameling (1981/82 voor de inventarisatie van de bedrijvenregisters en 1984 voor het Basisbestand Zakelijke
Diensten). Juist in deze periode is het functioneren van de zakelijke
dienstverlening in doorgaans negatieve zin sterk beïnvloed als gevolg
van de economische recessie (zie ook paragraaf 1.4.1). Niettemin moet
worden geconstateerd dat de verschillen tussen de twee bestanden in Tilburg, Helmond, Nijmegen en Arnhem wel erg groot zijn. Naar de oorzaak
hiervan kan slechts worden geraden. In het geval van Helmond bleek een
fors deel (46%) van het aanvankelijke aantal bedrijven niet tot de populatie te behoren, veelal omdat die vestigingen minder dan vijf werkzame
personen telden. Bij de drie overige steden is echter niet van een dus102

danige uitval sprake, dat dit een aanknopingspunt biedt voor een verklaring van de geconstateerde verschillen.

5.2.2

De samenstelling naar bedrijfsgroep

De bedrij fskiasse zakelijke dienstverlening omvat in totaal negen bedrijfsgroepen. Drie daarvan hebben een dusdanig geringe omvang dat deze
aan de negende groep (de Overige zakelijke dienstverlening') zijn toegevoegd. Deze drie zijn de economische adviesbureaus (22 vestigingen;
een aandeel van 2,9% in de totale populatie), de uitzendbureaus (17 vestigingen; een aandeel van 2,2%) en de persbureaus (3 vestigingen). Deze
samenvoeging van bedrijfsgroepen leidt er toe dat de categorie overige
zakelijke dienstverlening op een aandeel van 10% uitkomt.
Na deze samenvoeging resteren zes groepen zakelijke diensten. De twee
grootste groepen zijn de accountantsbureaus, boekhoudbureaus, belastingconsulenten (hierna accountantskantoren genoemd) en de ingenieurs-, architecten en andere technische ontwerp- en adviesbureaus (die we kortheidshalve voortaan als de ingenieursbureaus aanduiden). Zij worden gevolgd door de rechtskundige diensten en de categorie overige zakelijke
diensten. De reclame- en advertentiebureaus (in het vervolg de reclamebureaus) en de computerdiensten vormen de twee naar aantal vestigingen
kleinste groepen (tabel 5.2).
Per stad doen zich in de verdeling van de vestigingen over de bedrijfsgroepen zeer grote verschillen voor. Voor wat betreft de computerdiensten is het aandeel van deze groep binnen de zakelijke dienstverlening
opvallend te noemen in Eindhoven, Zwolle en Hengelo. In het geval van
Eindhoven en Hengelo kan de nabijheid van de technische universiteiten
daarmee verband houden. In het geval van Zwolle (en ook in dat van Eindhoven) kan sprake zijn van regionale centra ter ondersteuning van de
clientèle. Dat geldt ook voor de reclamesector die een meer dan gemiddeld aandeel heeft in Breda, Eindhoven en Enschede. Ingenieursbureaus
hebben binnen het totale aantal vestigingen in de zakelijke dienstverlening een fors aandeel in Hengelo en Arnhem. Ook in Eindhoven, Den Bosch
en Deventer is van een meer dan gemiddeld aandeel van dit type zakelijke
dienstverleners sprake.
Opvallend is dat de steden met een geringe kantoorfunctie (dat wil zegen
een gering aantal vestigingen per 1000 inwoners; zie tabel 5.1) een duidelijke oververtegenwoordiging te zien geven van vestigingen in de
rechtskundige dienstverlening of de accountancy. Dat geldt voor Nijmegen, Helmond, Tilburg, Almelo en Enschede. Voor Apeldoorn en Hengelo,
die ook een minder dan gemiddeld aantal vestigingen per 1000 inwoners
hebben, ligt het iets anders. In Apeldoorn kan alleen een lichte oververtegenwoordiging van accountantskantoren worden vastgesteld. Van een
oververtegenwoordiging van rechtskundige diensten en/of accountantskantoren is in Hengelo in het geheel geen sprake (tabel 5.2, pag. 104).
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Tabel 5.2

Vestigingen naar bedrijfsgroep
Rechtskundige
diensten

Accountantskantoren

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

18
26
13
28

33
31
19
40

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

16
25
20
19
22

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede
Totaal

Computer- Ingediensten n i e u r s bureaus

4
8

Reclamebureaus
10

0

27
14
30
28

30
37
23
34
22

6
3
8
9
3

33
23
39
21
31

1
6
0
6
6

19
23
12
15

32
41
24
43

13

28

9

5

20

9

44
15

2
5
0
13

19

29

8

27

6

14

6
11

0

Bron: basisbes;tand 1984

Overige

9
15
13

4

Totaal

100
100
100
100

N=

79
65

150
25

100
100
100
100
100

69
65
91
47
32

0
6

100
100
100
100

53
22
25
47

10

100

770

13

6
11
11
16

6
18

Ρ < 0,01

5.3

Bedrijfskenmerken van zakelijke diensten

5.3.1

Inleiding

Het Basisbestand bevat slechts een zeer beperkt aantal gegevens over de
kenmerken van de zakelijke diensten in de 13 middelgrote steden. Het
geeft echter wel een totaaloverzicht. In het vervolg van deze paragraaf
wordt de beschrijving van de zakelijke diensten voortgezet aan de hand
van de uitkomsten van het gehouden survey waaraan in totaal 459 kantoren
hebben deelgenomen. Alvorens op de resultaten daarvan in te gaan worden
de respons op de enquête en de in de analyse te gebruiken 'sleutelvariabelen' besproken.
Aan alle 770 bedrijven, opgenomen in het Basisbestand Zakelijke Diensten, zijn op 31 oktober 1984 enquêteformulieren verzonden (bijlage 9 ) .
Na twee weken werd een rappèlbrief verzonden aan de bedrijven die tot
dan toe niet hadden gereageerd. Vervolgens zijn in de laatste week van
november en de eerste week van december alle kantoren gebeld die op dat
moment het formulier nog niet hadden geretourneerd. Zij die in het telefoongesprek hun medewerking alsnog toezegden, maar waarvan desondanks
geen formulier werd ontvangen, kregen na twee weken een tweede rappèlbrief. Toen op 2 januari 1985 de dataverzameling werd afgesloten hadden
130 kantoren deelname geweigerd (17%), 181 kantoren de vragenlijst niet
geretourneerd (23%) en was van 459 kantoren (60%) een goed ingevuld formulier ontvangen. Deze responsgroep komt voor een aantal kenmerken (bedrijfsgroepen, organisatorische status, personeelsgrootte en locatie)
overeen met de bedrijven die niet aan het onderzoek deelnamen (bijlage
10) . Een responsanalyse voor elke stad afzonderlijk wordt bemoeilijkt
door de soms geringe aantallen vestigingen in de zakelijke dienstverlening. Dit geldt met name voor Helmond, Almelo en Hengelo. In het algemeen lijkt te kunnen worden gesteld dat ook voor elke stad apart de responsgroep een afspiegeling is van de totale groep.
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In dit hoofdstuk en de nog volgende hoofdstukken zal bij de bespreking
van de kenmerken van de zakelijke diensten in ieder geval voor een vaste
set van variabelen worden nagegaan in hoeverre zich verschillen voordoen, als een onderscheid wordt gemaakt naar diverse categorieën zakelijke dienstverleners. Voor het opsporen van dergelijke verschillen zijn
de volgende variabelen genomen:
1
de bedrijfsgroep (rechtskundige diensten, accountantskantoren,
computerdiensten, ingenieursbureaus, reclamebureaus en overige
zakelijke diensten);
2
de organisatorische status (zelfstandig bedrijf, hoofd-, of nevenvestiging) ;
3
de personeelsomvang;
4
de geografische afzetstructuur (stuwend versus regionaal verzorgend; een bedrijf wordt hier als stuwend beschouwd als meer dan
50% van de omzet wordt gerealiseerd buiten de regio van vestiging;
dat is een gebied met een straal van 30 km).
Met uitzondering van de combinatie personeelsomvang en geografische afzet (regionale export) en de combinatie status en geografische afzet
zijn de overige variabelen afhankelijk van elkaar (p < 0,01). In figuur
5.1 zijn deze samenhangen weergegeven.

PERSONEELSOMVANG

STATUS

^

\
^

, BEDRIJFSGROEP

*

REGIONALE
EXPORT
Figuur 5.1

De samenhang tussen sleutelvariabelen

Op die relaties tussen deze zogenaamde sleutelvariabelen zal later meer
in detail worden ingegaan. Nu kan worden volstaan met vast te stellen
dat waar het gaat om de variabelen regionale export en bedrijfsgroep met
name de categorie computerdiensten stuwend is terwijl de accountantskantoren en rechtskundige diensten overwegend regionaal-verzorgend zijn.
Voor wat betreft de variabelen status, personeelsomvang en bedrijfsgroep
blijkt onder meer dat de rechtskundige diensten en de reclamebureaus in
het merendeel van de gevallen zelfstandig zijn (respectievelijk 97% en
88%) en/of klein van omvang (respectievelijk 63% en 67% van deze vestigingen heeft 5-10 werkzame personen). Van de zelfstandige kantoren heeft
79% een omvang van 5-10 personen.
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5.3.2

Organisatorische status

In de dienstensector neemt het aandeel van de multilocationele onderne
mingen snel toe, maar evenals Daniels (1984) kunnnen we vaststellen dat
de zakelijke diensten nog weinig zijn betrokken in dit proces. Dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld een ander deel van de kantorensector, het
bankwezen.
In de zakelijke dienstverlening in de middelgrote steden is tweederde
van de vestigingen zelfstandig. Het resterende deel betreft vestigingen
van multilocationele ondernemingen. Daarvan heeft 23% de status van
hoofdvestiging waarbij nationale en regionale ondernemingen overheersen,
en is de resterende meerderheid een nevenvestiging. Bij een onderscheid
naar bedrijfsgroep doen zich significante verschillen voor (tabel 5.3).
In alle bedrijfsgroepen zijn de zelfstandige kantoren oververtegenwoor
digd, maar dit is vooral het geval bij rechtskundige diensten en recla
mebureaus.
Daarentegen treffen we relatief meer nevenvestigingen aan bij accoun
tantskantoren, computerdiensten en de categorie Overige zakelijke
diensten'.

Tabel 5.3

Organisatorische status naar bedrijfsgroep
Hoofdvestiging

Rechtskundige diensten

Accountantskantoren
Computerdiensten
Ingenieursbureaus
Reclamebureaus
Overige diensten

Totaal
Bron: survey 1984

6

Nevenvestiging
i»

8
10
11
3
2

39
32
22
13
39

8

25

Zelfstandig
90
53
58
67

Totaal
100

Totaal
absoluut
90

59

100
100
100
100
100

128
31
132
31

67

100

453
ρ < 0,01

8h

U

Op enkele kenmerken van multilocationele ondernemingen, die voor zelf
standige kantoren niet relevant zijn, wordt nu dieper ingegaan. Aan de
verschillen die daarbij zouden kunnen bestaan tussen de 13 steden wordt
even voorbijgegaan; dat is het onderwerp van paragraaf 5.4.
Mede door de organisatorische relaties van de hoofd- en nevenvestigingen
in de zakelijke dienstverlening kan een beeld worden gekregen van de po
sitie van de hier onderzochte middelgrote steden binnen het stedelijk
netwerk. In deze studie zijn de organisatorische relaties op vier punten
bekeken. Gevraagd is naar de locatie van het hoofdkantoor, naai de ver
antwoordelijkheid voor andere vestigingen, de (interne) dienstverlening
voor andere vestigingen binnen de onderneming en het betrekken van beno
digde goederen en diensten van of via andere delen van de onderneming.
Op het laatste wordt hier niet ingegaan, daarop wordt in hoofdstuk 8
teruggekomen als het inkoopgedrag aan een nadere beschouwing wordt on
derworpen.
Uit het onderzoek blijkt dat 73% van de hoofdkantoren van de in de mid
delgrote steden gelokaliseerde nevenvestigingen zich bevindt in de drie
westelijke provincies. Van 47% van de nevenvestigingen wordt het hoofd106

kantoor in één van de vier grote steden aangetroffen. Buiten West-Nederland valt alleen Arnhem nog op: daar bevinden zich de hoofdkantoren van
zes in de onderzoekpopulatie aanwezige nevenvestigingen. Dit bevestigt
nog eens de opvallende positie van Arnhem zoals die ook in andere hoofdstukken reeds naar voren kwam.
Het is typerend voor nevenvestigingen dat deze in het algemeen geen volledige vrijheid van handelen hebben. Aangenomen mag worden dat de mate
van beslissingsbevoegdheden varieert met het onderwerp. Meer strategische zaken zullen door het hoofdkantoor worden behandeld. Uit het onderzoek blijkt dat een nevenvestiging in het algemeen een grote mate van
handelingsvrijheid heeft waar het personeelszaken betreft: 72% van de
nevenvestigingen gaf op zelf te kunnen beslissen over veranderingen in
de personeelsomvang. Dat percentage ligt beduidend lager als het gaat om
beslissingen ten aanzien van het afzetgebied (43% van de nevenvestigingen heeft eigen bevoegdheden), een verandering in de geboden dienstverlening (40%) en beslissingen over investeringen (40%). Bij de vraag naar
de mate van autonomie bij een verandering van vestigingsplaats gaf 22%
van de nevenvestigingen op daarover zelf de beslissing te kunnen nemen.
Gelet op de bewuste opbouw van een netwerk van nevenvestigingen is dit
niet verrassend (1) .
Overigens valt op dat naarmate een nevenvestiging groter van omvang is
de kans toeneemt dat die vestiging beslissingsbevoegdheden heeft.
Via het eigen netwerk kunnen ook diensten worden geleverd aan andere
vestigingen binnen de onderneming. Ruim de helft van de kantoren, die
deel uitmaken van een multilocationele onderneming, heeft nooit te maken
met dergelijke interne leveranties, maar dit is wel het geval bij de
overige 44%. Van deze diensten (in totaal 68 vestigingen) besteedt 72%
1 à 10 procent van het beschikbare aantal mensuren aan werkzaamheden
voor andere vestigingen van dezelfde onderneming. De resterende 28% doet
dat voor meer dan 10% maar voor minder dan 50% (2).
De omvang van de interne dienstverlening ligt gemiddeld op 6% van het
totale aantal mensuren. Bij een onderscheid naar status doen zich daarbij significante verschillen voor. Bij de hoofdvestigingen wordt gemiddeld 11% van de werktijd gebruikt voor interne dienstverlening, terwijl
dit bij de nevenvestigingen 4% is (p < 0,01).

5.3.3

Reorganisaties

Door fusies, overnames en dergelijke proberen ondernemingen zich aan te
passen aan veranderende marktomstandigheden of tracht men de markt anders te bewerken. Tussen 1979 en 1985 is 15% van de zakelijke diensten
betrokken geweest bij een reorganisatie. Hoewel niet bekend is hoe dit
ligt bij andere delen van de kantorensector of bij andere delen van het
bedrijfsleven lijkt dit percentage niet gering. Bij een onderscheid naar
bedrijfsgroep komen geen significante verschillen naar voren, maar dat
is wel het geval als wordt gekeken naar de omvang van het kantoor (p <
0,05) en naar de status ervan (p < 0,01). In een kantoor met bijvoorbeeld vijf personeelsleden valt natuurlijk ook minder te reorganiseren
dan in een vestiging met bijvoorbeeld 50 personen en dus is het verband
tussen personeelsgrootte en reorganisatie dusdanig dat naarmate een kantoor groter is het eerder in een reorganisatie betrokken kan raken. Van
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de bedrijven met 5-10 werkzame personen was 11% bij een reorganisatie
betrokken, bij de zakelijke diensten met 11-25 werkzame personen ligt
dit op 19% en het percentage bedraagt 21% voor de bedrijven die meer dan
25 personeelsleden tellen (3) .
Vooral nevenvestigingen blijken in reorganisaties betrokken te kunnen
geraken (25%), gevolgd door de hoofdvestigingen (18%). De zelfstandige
kantoren daarentegen hebben er veel minder mee te maken (11% van de vestigingen in deze categorie is bij een reorganisatie betrokken geweest)
(3). Het merendeel van de reorganisaties betreft een overname (36%), een
fusie (19%) of de afstoting van een bedrijfsonderdeel (15%). Dit laatste, te zamen met het gegeven dat 10% van de bij een reorganisatie betrokken zakelijke diensten zelf is afgesplitst, lijkt voor althans de
zakelijke dienstverlenende bedrijven in middelgrote steden de conclusie
te rechtvaardigen dat verzelfstandigingsprocessen (verzelfstandiging van
bedrijfsonderdelen, het ontstaan van 'business units', maar niet personeel dat voor zichzelf begint) nog niet op grote schaal voorkomen. In de
literatuur wordt echter wel gesuggereerd dat bedrijven in hun streven de
activiteiten terug te brengen tot de kern van de zaak ('back to the
basics') hun dienstenactiviteiten zouden kunnen gaan afstoten (zie Hagedoorn c.s., 1986; Snel, 1986). Verwacht mag worden dat het daarbij vooral gaat om de routinematige of facilitaire afdelingen. Strategische en/
of kennisintensieve activiteiten zullen veel minder snel worden verzelfstandigd. Om die reden zouden verzelfstandigingsprocessen die leiden tot
nieuwe ondernemingen in de zakelijke dienstverlening beperkt van omvang
kunnen zijn.

5.3.4

Omvang en samenstelling van het personeel

In totaal zijn in de 459 onderzochte kantoren 7990 personen werkzaam;
93% in een fulltime-functie (dat wil zeggen dat zij 25 uur of meer per
week werkzaam zijn), de anderen parttime. Terwijl onder het fulltime
personeel het aandeel van de mannen 75% is, is dit bij het parttime personeel 25%. In afgeronde cijfers telt het gemiddelde kantoor in totaal
17 personeelsleden. Daaronder bevinden zich 4 vrouwelijke en 12 mannelijke 'fulltimers' en 1 vrouw die parttime werkt. In het vervolg van
deze paragraaf zijn het fulltime en het parttime personeel samen genomen.
De omvang van de verschillende bedrijfsgroepen binnen de zakelijke
dienstverlening laat duidelijk verschillende gemiddelden zien (p <
0,01). Van een gemiddeld groot aantal personeelsleden is sprake bij de
computerdiensten (34 personen), gevolgd door de accountantskantoren
(21). De ingenieursbureaus hebben een gemiddelde personeelsomvang van 18
personeelsleden en benaderen daarmee het totaalgemiddelde. Niet sterk
van elkaar verschillend en relatief klein van omvang zijn de rechtskundige diensten (11 werkzame personen), de reclamebureaus (10) en de overige zakelijke diensten (10). Een en ander leidt er toe dat de bijdrage
van de accountantskantoren en computerdiensten groter is waar het de
werkgelegenheid betreft dan waar het gaat om het aantal vestigingen. Het
omgekeerde geldt voor de rechtskundige diensten, de reclamebureaus en de
'overige zakelijke diensten' (figuur 5.2).
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De procentuele bijdrage door de onderscheiden bedrijfsgroepen
totale aantal arbeidsplaatsen en het totale aantal vestigingen

in het

De verschillen in de gemiddelde personeelsomvang tussen de bedrijfsgroepen worden vooral bepaald door het voorkomen van grote vestigingen (figuur 5.3, pag. 110). Voor de onderscheiden bedrijfsgroepen lopen de mediaanwaarden niet veel uiteen.
Wordt gekeken naar organisatorische status, dan zijn er duidelijke verschillen tussen de onderscheiden groepen van kantoren aanwezig (p <
0,01). De hoofdvestigingen zijn het grootst met een omvang van gemiddeld
47 arbeidsplaatsen, gevolgd door de nevenvestigingen met 20 en de zelfstandige kantoren met 13 arbeidsplaatsen (zie ook figuur 5.4, pag. 110).
Bij een onderscheid naar stuwende en verzorgende kantoren kan geen significant verschil worden vastgesteld.
Interessant in dit verband is de stelling van Browne (1983) dat de omvang van het bedrijf kleiner is naarmate het arbeids- en meer nog kennisintensiever is. Dat beperkt namelijk de mogelijkheden om schaalvoordelen te bereiken. Als deze stelling juist is dan zouden, gezien de bovenstaande cijfers, de rechtskundige diensten, de reclamebureaus en de
'overige zakelijke diensten' de minste mogelijkheden bieden voor automatisering en meer in het algemeen schaalvergroting. Gezien de aard van
deze activiteiten lijkt dit in het algemeen juist te zi]n. Daar staat
dan tegenover dat (tot op zekere hoogte) schaalvoordelen wel te bereiken
zouden zijn bij de de accountantskantoren en de computerdiensten.
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5.3.5

Opleidingsniveau

Aangezien de zakelijke diensten behoren tot de zogenaamde kennisdiensten
is het weinig verbazend dat een belangrijk deel van het personeel een
hogere opleiding heeft gevolgd. Van het totale aantal in de zakelijke
dienstverlening werkzame personen heeft 17% een universitaire opleiding
genoten (universiteit, hogeschool, NIVRA) en volgde 23% een hogere beroepsopleiding (HEAO, HTS, SPD, overig HBO). Verder heeft 22% van het
personeel een middelbare beroepsopleiding (MEAO, MTS, overig MBO), 30%
algemeen vormend onderwijs (HAVO, MAVO, VWO) en heeft 8% een lagere opleiding gevolgd (LTS, LEAO, overig LBO en LO) .
Nagegaan is of bij een onderscheid naar bedrijfsgroep, status, personeelsomvang en regionale export opvallende verschillen tussen de opleidingscategorieën zijn waar te nemen (4). Bij een onderscheid naar personeelsomvang doen zich geen duidelijke verschillen voor. Dat is wel het
geval bij een differentiatie naar bedrijfsgroepen. Een universitaire opleiding komt veel vaker voor bij het personeel van rechtskundige diensten dan bij de andere typen zakelijke diensten. Beroepsopleidingen zijn
goed vertegenwoordigd bij de computerdiensten en de ingenieursbureaus.
Bij de reclamebureaus en de categorie overige zakelijke diensten heeft
meer dan de helft van het personeel algemeen vormend onderwijs (figuur
5.5, pag. 111) .
Bij een differentiatie naar organisatorische status (figuur 5.6, pag.
111) bestaan voor wat betreft universitaire opleidingen, MBO en LO/LBO
tussen de categorieën zakelijke diensten kleine, maar weinig opmerkelijke verschillen. Die zijn er wel in het aandeel van HBO en algemeen vormend onderwijs. Bijna eenderde van het personeel dat in hoofdvestigingen
werkzaam is, heeft een hogere beroepsopleiding terwijl de zelfstandige
kantoren op dit punt onder het gemiddelde scoren. Bij het algemeen vormend onderwijs is het beeld precies omgekeerd. Tn beide gevallen benaderen de cijfers voor de nevenvestigingen het gemiddelde. Deze uitkomsten
leiden tot de vaststelling dat de eerder geuite veronderstelling als zou
het personeel van extern gecontroleerde vestigingen in het algemeen een
lager opleidingsniveau hebben niet juist is (zie paragraaf 4.5.5).
Ook bij een onderscheid tussen stuwende en verzorgende kantoren zijn
enige verschillen vast te stellen, maar deze beperken zich in overwegende mate tot HBO-ers en personeel dat algemeen vormend onderwijs heeft
gehad. De stuwende diensten hebben verhoudingsgewijs meer HBO-ers onder
hun personeel dan de regionaal verzorgende kantoren (percentages van
respectievelijk 30% en 20%), terwijl bij het algemeen vormend onderwijs
het beeld omgekeerd is (respectievelijk aandelen van 24% en 33%).

5.3.6

De ontwikkeling van het personeelsaantal, 1979-1984

Voor zover de in het survey betrokken kantoren in 1979 reeds bestonden
kan de ontwikkeling van het personeelsbestand worden gevolgd. Dit levert
uiteraard niet een volledig beeld op van het wel en wee in deze sector,
want ook de oprichtingen en sluitingen bepalen de dynamiek in de werkgelegenheid.
Van 379 kantoren is de personeelsomvang in 1979 en 1984 bekend. Deze
vestigingen hadden in 1979 te zamen 6384 personeelsleden. In 1984 is dat
met 7% toegenomen tot 6830 arbeidsplaatsen. Het fulltime personeel nam
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in deze periode met 6% toe. De sterkste groei vond plaats bij het parttime personeel (+24%) , zij het met de aantekening dat deze categorie
binnen het totaal een zeer bescheiden bijdrage levert in de zin van het
absolute aantal personeelsleden (paragraaf 5.3.4). Dit geeft echter wel
aan dat het van belang is om bij een analyse van de groei een onderscheid te maken naar fulltime en parttime of uit te gaan van het aantal
mensjaren.
Bezien we de groei in de afzonderlijke vestigingen dan is de ontwikkeling voor verschillende typen van zakelijke diensten nogal uiteenlopend.
Bij een onderscheid naar organisatorische status en bedrijfsgroep kunnen
significante verschillen in de groeipercentages worden vastgesteld (p <
0,05). De groeiindices (tabel 5.4) geven aan dat groei vooral heeft
plaatsgevonden in de vestigingen van multilocationele ondernemingen. Per
saldo leverden deze ook de grootste bijdrage in de personeelstoename.
Gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten valt de personeelsgroei op
in de vestigingen van reclamebureaus, de computerdiensten en de categorie 'overige zakelijke diensten'. De ingenieursbureaus blijven opvallend
achter bij de algemene trend en laten zelfs een absolute daling van 176
arbeidsplaatsen zien. In absolute aantallen uitgedrukt geeft de gemiddelde vestiging in de computerdienstverlening de grootste personeelstoename zien. Hoewel de groei van een gemiddeld bedrijf in de accountancy
een cijfer te zien geeft dat ver ligt onder dat van de computerdiensten
(respectievelijk 2,55 en 11,12) is de absolute werkgeDegenheidsbijdrage
het grootst in het geval van de accountantskantoren vanwege het grote
aantal vestigingen in die bedrijfsgroep.
Bij een onderscheid naar stuwend-verzorgend en naar personeelsomvang
zijn geen significante verschillen in de groeicijfers vastgesteld.

Tabel 5.4

Org.status

Groeiindex voor de gemiddelde vestiging (Index; 1979=100), de absolute
personeelsontwikkeling in een gemiddelde vestiging (Abs.ontw./vest) en de
absolute ontwikkeling van alle vestigingen te zamen (Totaal abs.), naar
organisatorische status en bedrijfsgroep
Index

Abs.ontw./
vestiging

Totaal
absoluut

Hoofdvestiging
Nevenvestiging
Zelfstandig

154
132
120

8,33
2,34
0,15

200
218
39

Totaal

125

1,22

457

128
125
134
107
165
142

0,25
2,55
11,12
-1,59
2,83
1,76

20
288
189

125

1,18

Bedrij fsgroep Rechtskundige diensten
Accountantskantoren
Computerdiensten
Ingenieursbureaus
Reclamebureaus
Overige diensten
Totaal
Bron: survey 1984

113

-176

65
60

446

5.3.7

Omzet en bedrijfsresultaten

In het algemeen is men niet scheutig met het verstrekken van omzetcijfers voor enquêtes. Mede door de telefonische 'follow-up' na retour-ontvangst van het vragenformulier (ten behoeve van de controle van de gegeven antwoorden) is de non-respons bij de omzetvraag toch laag: 2% van de
respondenten heeft de vraag naar de omzetklasse (tien categorieën) niet
beantwoord. Dat is 39% waar het de vraag naar het exacte omzetcijfer
betreft. Voor de bedrijven die niet het precieze omzetcijfer opgaven is
een zo goed mogelijke schatting gemaakt aan de hand van de omzetgrootteklasse. Zodoende hebben de naar omzet gewogen enquêteresultaten een indicatieve waarde.
De 446 zakelijke diensten waarvan de omzet bekend is of kan worden geschat, hadden in 1983 een gezamenlijke omzet van 1349 miljoen gulden.
Dat is gemiddeld 3 miljoen per vestiging. Uiteraard bestaan er tussen de
bedrijven talrijke omzetverschillen die onder andere verband houden met
de personeelsomvang. Van de variantie in de omzetcijfers kan 61% daardoor worden verklaard.
Gelet op het aandeel in het totale aantal vestigingen en dat in de omzet
wordt een meer dan gemiddelde bijdrage in de omzet geleverd door de
hoofdvestigingen, de computerdiensten, de stuwende kantoren en - uiteraard - de grote kantoren (tabel 5.5). De twee eerstgenoemde categorieën
hangen evenwel sterk samen met de grote kantoren.

Tabel 5.5

Het aandeel in het totale aantal vestigingen (%), het aandeel in de totale
omzet (.%) en de gemiddelde omzet per personeelslid
1. Aandeel in
vestigingen

Variabele

Categorie

3. 2:1

Omzet per
persoon
(x ƒ 1000)

Bedrijfsgroep

Rechtsk.diensten
Accountantskantoren
Computerdiensten
Ingenieursbureaus
Reclamebureaus
Overig

20
29
7
29
7
9

10
22
16
33
10
9

0,5
0,8
2,2
1,1
1,0

132
113
276
159
374
266

Grootte

5-10 personen
11-25 personen
meer dan 25 personen

54
32
14

22
31
48

0,4
0,8
3,4

173
175
168

Status

Hoofdvestigingen
Nevenvestigingen
Zelfstandige kant.

8
25
67

24
29
47

3,0
1,2
0,7

181
230
152

Oriëntatie

Stuwend
Verzorgend

31
69

45
55

1,*
0,8

199
158

Aandeel
In omzet

li*

Bron: survey 1984

In de enquête is ook gevraagd naar het netto-bedrijfsresultaat voor de
jaren van 1979 tot en met 1983. Zoals blijkt uit figuur 5.7 heeft een
ruime meerderheid van de zakelijke dienstverlenende bedrijven in die jaren winst gemaakt, maar ook komt een inzinking in het begin van de jaren
tachtig aan het licht. De recessie in die jaren heeft het aandeel van de
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winstgevende bedrijven doen afnemen. Het (relatieve) dieptepunt ligt in
de jaren 1981-82 waarna de zakelijke diensten zich weer lijken te herstellen. Ook uit de eerder besproken werkgelegenheidscijfers voor de zakelijke dienstverlening in Nederland (paragraaf 1.3) kwam deze periode
van recessie naar voren. Het lichte herstel dat uit figuur 5.7 naar voren komt, heeft zich blijkens andere onderzoeksresultaten (Kraan, 1987)
na 1983 voortgezet.

Figuur 5.7

Het nebto bedrijfsresultaat in de periode 1979-1983

In het algemeen geldt dat de rechtskundige diensten en de accountantskantoren in veel sterkere mate met winst hebben gedraaid dan de andere
categorieën van zakelijke diensten. Uitzondering is de categorie 'overige zakelijke diensten' die een tussenpositie inneemt (figuur 5.8, pag.
116). Doordat regionaal-verzorgende kantoren vooral worden aangetroffen
bij de rechtskundige diensten en de accountantskantoren komt ook naar
voren dat de verzorgende bedrijven vaker winst maakten dan de stuwende.
Tussen het bedrijfsresultaat en de personeelsomvang of de organisatorische status is geen verband vastgesteld.

5.4

Steden vergeleken

In paragraaf 5.2 is feitelijk al een begin gemaakt met een vergelijking
van de 13 onderzoekssteden. In die paragraaf is uitgegaan van het Basisbestand Zakelijke Diensten, met andere woorden: de totale geïnventariseerde zakelijke dienstverlening (vestigingen met vijf of meer werkzame
personen) was onderwerp van de analyse. In deze paragraaf wordt de stedenvergelijking voortgezet aan de hand van de resultaten van het survey.
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Gemiddeld bedrijfsresultaat voor de vijf jaren te zamen (1979-1983) naar
bedrijfsgroep
De bedrijfsorganisatie

Tussen de steden bestaan verschillen in de samenstelling van de zakelij
ke dienstverlening naar organisatorische status. Gemiddeld tweederde van
deze bedrijven is als zelfstandig aan te duiden, maar vooral in Tilburg,
Den Bosch, Nijmegen en Enschede is het aandeel van de zelfstandige zake
lijke diensten hoger (tabel 5.6).
Bij een vergelijking van de steden is het opvallend dat recent gegroeide
steden als Breda, Helmond, Apeldoorn en Zwolle - waarbij drie van de
vier de groeistadstatus hebben - een meer dan gemiddeld aandeel extern
gecontroleerde vestigingen te zien geven. Misschien dat dit beschouwd
kan worden als een aanwijzing dat in recente ontwikkelingen de rol van
multilocationele ondernemingen in de zakelijke dienstverlening groeiende
is. Immers, in het geval van recente groei (bevolking, werkgelegenheid)
in een stad lijken de (neven)vestigingen van multilocationele onderne
mingen een groter aandeel te hebben dan de van oudsher in de zakelijke
dienstverlening zo sterk aanwezige zelfstandige vestigingen.
Hoofdvestigingen tenslotte hebben in het totale aantal vestigingen een
zeer bescheiden aandeel. In absolute en relatieve zin wordt feitelijk
alleen in Arnhem een belangrijke groep van dit type vestigingen aange
troffen.
In figuur 5.9 (pag. 118-119) is voor de nevenvestigingen in de onder
zoekspopulatie aangegeven vanuit welke plaats zij gecontroleerd worden.
Uit deze kaarten blijkt opnieuw de dominantie van West-Nederland.
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Tabel 5.6

Organisatorische status
Hoofd
vestigingen

Nevenvestigingen

Zelfstandige
vestigingen

Totaal
absoluut

Totaal

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

9
5
6
0

33
19
29
36

58
76
65
64

100
100
100
100

43
42
77
Π

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

0
9
1Я
3
9

21
20
18
38
26

79
72
65
59
65

100
100
100
100
100

39
46
51
29
23

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

8
15
13

33
15
20
17

60
69
67
79

100
100
100
100

40
13
15
24

25

67

100

453

Totaal
Bron: survey 1984

Omgekeerd worden ook weer nevenvestigingen gecontroleerd vanuit de 13
onderzoekssteden. Het aantal controlerende kantoren is echter nogal ge
ring. Alleen in Arnhem is van een verhoudingsgewijs groot aantal van
dergelijke kantoren sprake. In de Gelderse hoofdstad zijn 10 zakelijke
diensten gevestigd die in totaal 68 vestigingen controleren. In de ande
re steden zijn de aantallen minder groot en het is daardoor moeilijk
stellige uitspraken te doen over de geografische spreiding van de vesti
gingen die vanuit de onderzochte steden gecontroleerd worden (tabel
5.7) .

De vanuit de middelgrote steden gecontroleerde nevenvestigingen naar pro
vincie (absolute aantallen)

Tabel 5.7

STAD GRO FR
Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond
Den Bosch
Nijmegen
Anhem
Apeldoorn
Deventer

ov

1
1

1

1
12

4

2

1

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede
Totaal

DR

1
1

14

GLD FLE UTR NH ZÌI ZLD NBR LIM BUITEN!, CVn*) GVn**)
2
2

2

2 1
9 17
1 5
2
1
11

2

2

1
2 11

3 28 29

2
3

1

1

1
2

1
2

5
1

2

7

1
1

1

1
1

1
5

1
3

3 2
2 14
2

4

12

6 10

*) Het totale aantal controlerende vestigingen
**) Het totale aantal gecontroleerde vestigingen
Bron: survey 1984
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Figuur 5.9

ARNHEM

De locaties van de hoofdkantoren die de in de middelgrote steden gevestigde nevenvestigingen controleren; één stip - één hoofdkantoor (Helmond
ontbreekt bij gebrek aan extern gecontroleerde nevenvestigingen)
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HENGELD

ENSCHEDE

Vervolg figuur 5.9
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5.4.2

Personeel

De gemiddelde vestiging telt 17 personeelsleden. Tussen de steden bestaan hierin nogal wat verschillen (tabel 5.8). Variantie-analyse wijst
evenwel uit dat deze verschillen in statistische zin niet significant
genoemd mogen worden (p = 0,49).
De verschillen in de gemiddelde personeelsomvang tussen de 13 steden
worden meestal bepaald door enkele grote vestigingen die er toe leiden
dat er sprake is van een scheve verdeling. Dit is het geval in Tilburg,
Eindhoven, Nijmegen, Arnhem, Deventer en Zwolle. In elk van deze steden
wordt minstens één vestiging met meer dan 100 personeelsleden aangetroffen. Wordt niet uitgegaan van het rekenkundig gemiddelde, maar van de
mediaan, die ongevoelig is voor het effect van extreme waarden, dan zijn
de verschillen tussen de steden beduidend minder groot (tabel 5.8). Boven de mediaanwaarde voor het totaal wordt gescoord door 9 van de 13
steden. Den Bosch, Tilburg en Deventer hebben gemiddeld kleine vestigingen, terwijl die in Breda, Arnhem, Almelo en Hengelo groter zijn. Dit
beeld komt in grote lijnen ook naar voren uit de verdeling van de vestigingen over de personeelsgrootteklassen (tabel 5.8).

Tabel 5.8

Het gemiddeld aantal personeelsleden per vestiging, de mediaan en de verdeling van de vestigingen over de personeelsgrootteklassen (de rijen sommeren
tot 100%)
Gemiddelde

Mediaan

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

16,3
19,9
17,5
12,2

11,0

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

14,8
23,8
20,9
14,2
15,8

8,0
9,5

Zwol Ie
Almelo
Hengelo
Enschede

16,4
13,4
15,9
12,5

10,5
13,0
12,0

Totaal

17,4

5-10
pers.

11-25
pers.

>25
pers.

N=

46
62
54
58

33
29
31
33

21
9
15
8

43
42
78
12

60
54
48
57
62

30
26
42
33
21

10
20
10
10
17

40
46
52
30
24

9,0

50
38
47
63

38
54
33
29

12
8
20
8

40
13
15
24

9,0

54

33

13

459

8,5
9,5
9,5

11,0
10,0

8,0

Bron: survey 1984

Hoe het personeelsaantal zich heeft ontwikkeld in de periode 1979-1984
is voor de bedrijven, die in 1979 reeds bestonden, weergegeven in tabel
5.9. In totaal nam het aantal personeelsleden met 25% toe. Een meer dan
gemiddelde groei en een meer dan gemiddelde personeelstoename per vestiging heeft zich min of meer geconcentreerd in de in het zuidelijk deel
van het onderzoeksgebied gelegen steden: Breda, Tilburg, Eindhoven en
Nijmegen.
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Tabel 5.9

Groeiindex voor de gemiddelde vestiging (Index; 1979=100), de absolute
personeelsontwikkeling in een gemiddelde vestiging (Pers.ontw./vestiging)
en de absolute personeelsontwikkeling van alle vestigingen te zamen (Totaal
absoluut), naar stad
Index

Pers.ontw/
vestiging

Totaal
absoluut
(werkz.pers.)

Aantal geanalyseerde vestigingen

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

130
141
139
121

2,31
1,58
1,77
1,00

83
49
110
11

36
31
62
11

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

106
127
106
108
113

- 0,43
3,20
0,93
- 0,37
- 1,20

- 16

37
40
44
19
20

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

114
187
96
144

1,82
1,73
- 1,75
0,57

- 21
- 13

33
11
12
23

Totaal

125

1,18

446

379

128
41
- 7
- 24

60
19

Bron: survey 1984
A l l e e n Den Bosch en i n v e r g e l i j k e n d e z i n ook Helmond geven een minder
g u n s t i g b e e l d t e z i e n . Verhoudingsgewijs i s ook i n Almelo de o n t w i k k e l i n g g u n s t i g , maar i n a b s o l u t e z i n i s de p e r s o n e e l s t o e n a m e g e r i n g .
Nijmegen en Eindhoven t e zamen hebben p e r s a l d o zorg gedragen voor meer
dan de h e l f t van de t o t a l e p e r s o n e e l s t o e n a m e i n de 13 s t e d e n .
Tabel 5.10

Het aandeel in het totale aantal vestigingen In de populatie (k), het aandeel in de totale omzet van de populatie (%) en de gemiddelde omzet per
personeelslid (gld.)

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond
Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer
Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede
Totaal

1. Aandeel in
vestigingen

2. Aandeel
in omzet

3. 2:1

9,4
9,2

8,2
7,4

16,6

20,6

0,9
0,8
1,2
0,4

160
121
211
101
119
203
211
163
121
136
92
165
254

2,7

1,1

8,7

5,0

10,3
11,7

16,5
17,0

6,3
5,4

4,9
3,4

0,6
1,6
1,5
0,8
0,6

8,3
2,7
3,4
5,4

6,3
1,1
2,9
5,6

0,8
0,4
0,9
1,0

100,0

100,0

Bron: survey 1984
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4. Omzet per
persoon (x ƒ 1000)
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5.4.3

Omzet en bedrijfsresultaten

Met betrekking tot de omzet in de zakelijke dienstverleningssector zijn
in tabel 5.10 (zie рад. 121) enkele cijfers vermeld. Vastgesteld kan
worden dat de zakelijke dienstverleningssector in Eindhoven, Nijmegen en
Arnhem een veel grotere bijdrage levert in relatie tot de omvang van de
sector (aantal vestigingen). Ook zijn het deze steden die, waar het de
gemiddelde omzet per personeelslid betreft, boven het totaalgemiddelde
uitkomen. Naast deze drie ligt in Enschede dat gemiddelde eveneens zeer
hoog. Hieraan tegenovergesteld is de situatie in Helmond, Den Bosch,
Deventer en Almelo.
De cijfers met betrekking tot de bedrijfsresultaten laten bij een ver
gelijking van de steden een aantal verschillen zien, maar deze zijn niet
dusdanig sterk dat hieraan conclusies zijn te verbinden.
5.5

Samenvatting

In deze laatste paragraaf wordt kort teruggeblikt op het grote aantal in
dit hoofdstuk besproken kenmerken van de onderzoekspopulatie. Beperken
we deze bespreking tot de hoofdlijnen dan stellen we allereerst vast dat
in de onderzochte steden de accountantskantoren en de ingenieursbureaus
de belangrijkste bedrijfsgroepen binnen de zakelijke dienstverlening
zijn, zowel in termen van vestigingen als van werkgelegenheid. Het aan
deel van de verschillende bedrijfsgroepen in het totaal verschilt van
stad tot stad. In steden met een geringe functie als zakelijk dienstver
leningscentrum valt echter wel een zeker patroon te ontdekken. In die
steden namelijk zijn de rechtskundige diensten en accountantskantoren
oververtegenwoordigd. En juist deze kantoren zijn vaak op een regionaal
niveau werkzaam, terwijl in de andere bedrijfsgroepen veel vaker sprake
is van stuwende dienstverlening (zie ook paragraaf 8.3.4). Voor het ove
rige laat de samenstelling zich moeilijk verklaren. In sommige gevallen,
zoals de computerdiensten, lijkt er sprake van een relatie met techni
sche universiteiten. Ook kan een stad op grond van zijn geografische
ligging voor een bepaalde bedrijfsgroep als landsdelige uitvalsbasis
fungeren zoals bijvoorbeeld Eindhoven en Enschede voor de reclamesector.
De in Enschede aanwezige reclamebedrijven zijn veelal spin-offs van een
groot, reeds in het verleden in Enschede gevestigd kantoor.
Bij de organisatorische status van de zakelijke diensten valt op dat
tweederde van de kantoren geheel zelfstandig is. Anders dan in andere
bedrijfstakken is de multilocationele onderneming in de zakelijke
dienstverlening nog niet sterk tot ontwikkel ing gekomen. Van alle onder
zochte zakelijke diensten heeft een kwart de status van nevenvestiging.
In paragraaf 4.5.5 is ingegaan op de mogelijk geringere bijdrage van
nevenvestigingen aan de stedelijke economie door onder andere de qua
niveau lagere opleiding van het personeel (en lagere salarissen). Iets
dergelijks is hier niet vastgesteld: het personeel dat in de nevenvesti
gingen werkzaam is komt voor wat betreft de opleidingsstructuur sterk
overeen met de andere kantoren.
Externe controle is een begrip dat onvermijdelijk met nevenvestigingen
is verbonden. Dit sluit echter niet een bepaalde mate van autonomie uit,
zo is in dit hoofdstuk gebleken. Met name in het geval van een verande
ring in de personeelsomvang hebben de nevenvestigingen vaak beslissings122

bevoegdheden. Bij beslissingen omtrent de omvang van het afzetgebied, de
geboden dienstverlening en de investeringen heeft zo'η 40% van de neven
vestigingen zelf bevoegdheden. De autonomie bij de keuze van een vesti
gingsplaats is doorgaans veel geringer.
Controle over de nevenvestigingen vindt in ongeveer driekwart van de ge
vallen plaats vanuit de drie westelijke provincies en voor de helft van
uit de vier grote steden. Als enig centrum van betekenis buiten West-Ne
derland komt Arnhem naar voren. Ook van het beperkte aantal hoofdvesti
gingen in de onderzoekspopulatie (8% van de vestigingen) vinden we een
relatief belangrijk deel in Arnhem. Daardoor ook vindt er vanuit deze
stad een verhoudingsgewijs sterke controle plaats over weer andere ves
tigingen door de aanwezigheid van die hoofdvestigingen, maar ook door
(bepaalde typen van) nevenvestigingen. Na hetgeen in voorgaande hoofd
stukken reeds over de Gelderse hoofdstad naar voren is gekomen, zijn
deze resultaten geen verrassing.
De hoofd- en nevenvestigingen die zelf weer andere vestigingen controle
ren laten in de overige 12 steden een zeker landsdelige oriëntatie zien
voor wat betreft de locatie van die gecontroleerde vestigingen.
Zo ontstaat een (hiërarchisch) patroon van controleren en gecontroleerd
worden. Via dit netwerk kunnen de vestigingen in principe ook diensten
aan elkaar leveren. De betekenis van deze leveranties is echter beperkt.
De omvang van de interne dienstverlening ligt bij hoofdvestigingen op
gemiddeld 11% van het aantal mensuren en op 4% bij de nevenvestigingen.
In verband met de organisatorische status is op de bijzondere positie
van Arnhem reeds gewezen. Bij de andere steden is opgevallen dat recent
sterk gegroeide steden als Helmond, Apeldoorn, Zwolle en Breda een oververtegenwoordiging te zien geven van nevenvestigingen. Voor de steden is
deze ontwikkeling minder gunstig doordat de zakelijke dienstverleningssector in sterke mate extern wordt gecontroleerd. Van de andere kant
moet ook worden opgemerkt dat de personeelsgroei in de zakelijke dienstverlening de laatste jaren juist door die multilocationele ondernemingen
is gerealiseerd. In sterke mate door de hoofdvestigingen, maar ook door
de extern gecontroleerde nevenvestigingen. Daarenboven leveren de multilocationele ondernemingen naar verhouding een grotere bijdrage in het
totale aantal in de zakelijke dienstverlening werkzame personen door het
gemiddeld grote aantal arbeidsplaatsen per vestiging. Ook bij de bijdrage in de omzet stellen we een zelfde patroon vast: een relatief belangrijke bijdrage van de hoofdvestigingen, gevolgd door de nevenvestigingen. In al deze gevallen komen de zelfstandige kantoren op de laatste
plaats.
Gaan we tot slot nog even iets dieper in op personeel en omzet. Voor wat
betreft het personeel is geconstateerd dat het gemiddelde zakelijk
dienstverleningsbedrij f 17 werknemers telt. Daarbij gaat het om 4 vrouwen en 12 mannen die een volledige betrekking hebben en om 1 vrouwelijke
parttimer. Het opleidingsniveau is hoog: 17% heeft een universitaire of
daarmee vergelijkbare opleiding en 23% heeft een hogere beroepsopleiding.
Grote kantoren worden vooral aangetroffen bij de computerdiensten en de
accountantskantoren. Naar aanleiding van een door Browne (1983) naar voren gebrachte hypothese is gesteld dat juist in deze twee bedrijfsgroepen schaalvoordelen tot op zekere hoogte mogelijk zijn door automatisering.
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De personeelsgroei, waarvan hiervoor al even sprake was, is vastgesteld
voor de kantoren die in 1979 reeds bestonden. Sinds die tijd is het personeelsaantal met gemiddeld 7% toegenomen. In absolute zin is de groei
het sterkst geweest in de accountancy, maar als rekening wordt gehouden
met de omvang van de verschillende bedrijfsgroepen is de bijdrage van de
computerdiensten verhoudingsgewijs het grootst geweest.
Waar het de positie van de 13 onderzoekssteden betreft is vastgesteld
dat het personeel vooral toenam in de zuidelijke steden Breda, Tilburg,
Eindhoven en Nijmegen. De twee laatstgenoemde steden geven te zamen met
Arnhem ook een meer dan gemiddelde bijdrage in de omzet in de zakelijke
dienstverlening te zien.
De vraag blijft in hoeverre het geconstateerde wel en wee van de zakelijke diensten in verband gebracht kan worden met de vestigingskwaliteiten van de steden. Zijn Arnhem, Zwolle en Eindhoven op een of andere
wijze een beter vestigingsmilieu voor zakelijke diensten dan bijvoorbeeld Tilburg of Almelo? Of ligt het toevallig aan de ondernemingen? Op
deze - niet geheel te beantwoorden - vraag wordt onder andere in het
volgende hoofdstuk verder ingegaan.
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NOTEN
1) In de vraagstelling is In algemene zin gevraagd naar de beslissingsbevoegdheden bij een
verandering van vestigingsplaats. Het had zinvol kunnen zijn om een onderscheid te
maken in de bevoegdheden bij een intra- en die bij een interstedelijke verplaatsing.
2) Percentages boven de 50% komen niet voor omdat dit een van de selectiecriteria was voor
de opbouw van de onderzoekspopulatie: kantoren die meer dan 50% van de beschikbare
werktijd inzetten voor interne dienstverlening zijn beschouwd als vestigingen met een
voor deze studie te sterke nadruk op het beheer van de onderneming.
3) Bij deze cijfers dient wel te worden aangetekend dat een vergelijking is gemaakt op
grond van de personeelsaantallen en de status per november/december 1984. De omvang van
het personeel en de status kan vóór de reorganisatie geheel anders zijn geweest, maar
daarover zijn geen gegevens verzameld. Wel kan worden vastgesteld dat de mate waarin
het personeelsaantal zich heeft ontwikkeld tussen 1979 en 1985 geen significant verschil laat zien bij een onderscheid tussen gereorganiseerde en niet-gereorganiseerde
zakelijke diensten (p = 0,11).
4) Het gaat daarbij veeleer om een interpretatie van de verschillen dan om een significantietoets; gegeven het grote aantal personeelsleden komt uit een dergelijke toets al
snel naar voren dat de verschillen statistisch significant zijn.
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6

VESTIGINGSPLAATS EN VESTIGINGSPLAATSDYNAMIEK

6.1

Inleiding

Aan de hand van de in 1984 gehouden enquête wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de vestigingsplaatsaspecten (1) van de zakelijke dienstverleners. Daarbij zal de nadruk liggen op de dynamiek. Alvorens die dynamiek
aan de orde te stellen zal worden ingegaan op de kenmerken van de huidige vestigingsplaats (paragraaf 6.2). In paragraaf 6.3 worden de in het
onderzoek betrokken zakelijke diensten onderverdeeld op grond van recent
vertoonde dynamiek (starten, verhuizen, aanpassen, niets doen) en met
elkaar vergeleken op grond van bedrij fskenmerken en de beoordeling van
de vestigingsplaats. De verhuisde kantoren en de uit de verhuisbewegingen resulterende ruimtelijke patronen worden verder beschreven in paragraaf 6.4. In de daarop volgende paragraaf wordt ingegaan op enkele verschillen tussen de 13 in het onderzoek betrokken steden. Aan de orde
komen de locatie, de dynamiek en de beoordeling van de stad als vestigingsplaats. Een korte samenvatting sluit het hoofdstuk af.

6.2.

De huidige vestigingsplaats

6.2.1

De locatie

Waar het gaat om kenmerken van de locatie kan gebruik worden gemaakt van
het Basisbestand Zakelijke Diensten dat in totaal 770 vestigingen bevat.
Bij de opbouw van dit bestand zijn ook een aantal kenmerken van de locatie van deze kantoren vastgesteld. Daarbij is dezelfde indeling in vijf
deelgebieden gehanteerd als bij de inventarisatie van de bedrijvenregisters (2). Tevens is nagegaan of een vestiging zich binnen 500 meter afstand van het centraal station bevindt en of het kantoor aan een hoofdverkeersweg is gelegen.
Praktisch alle 770 zakelijke diensten zijn gevestigd in de bebouwde kom
(3) . Van de onderscheiden deelgebieden hebben de bedrijfsterreinen met
7% het geringste aandeel. De drie andere deelgebieden zijn nagenoeg aan
elkaar gelijk: 31% van de vestigingen bevindt zich in de binnenstad, 30%
in randzone en 31% in de woonwijken.
Van de vestigingen is 30% direct aan een hoofdverkeersweg gelegen. Dit
is met name het geval in de randzone (38% van de vestigingen). Voor wat
betreft de stationslocatie (het gebied met een straal van 500 meter rond
het hoofdstation) kan worden geconstateerd dat 19% van de kantoren zich
in dat gebied bevindt. Stationslocaties vallen grotendeels samen met
delen van de binnenstad en de randzone.
De vestigingsplaats van zakelijke diensten varieert met de aard van de
activiteiten (p < 0,01; figuur 6.1). Het zijn vooral de rechtskundige
diensten die in de binnenstad worden aangetroffen. De accountantskantoren zijn wat minder centraal gelegen en laten een lichte oververtegenwoordiging zien in de randzone en de woonwijken. Nog wat meer naar de
randen van de stad gelegen zijn de computerdiensten, de ingenieursbureaus en de reclamebureaus. Rest nog de categorie 'overige zakelijke
diensten'. Deze is nogal gevarieerd qua samenstelling. Er zitten onder
andere uitzendbureaus en organisatieadviesbureaus in. Uitzendbureaus
zijn vooral in de binnenstad aanwezig; de andere typen kantoren binnen
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deze restcategorie zijn daarentegen gespreid over de stad gevestigd. Op
grond van de onderzoeksresultaten kan niet worden gesteld dat de verdeling van de kantoren over de onderscheiden deelgebieden van de stad varieert naar grootte of organisatorische status. Wel komt naar voren dat
kantoren met een regionaal-verzorgende functie meer in de binnenstad of
randzone gevestigd zijn dan de stuwende kantoren (tabel 6.1).
Deze verschillen in spreiding houden verband met de functie van de onderscheiden bedrijfsgroepen. De sterkst geconcentreerde kantoren als
uitzendbureaus en rechtskundige diensten hebben een belangrijke regionaal verzorgende functie. De meeste afnemers bevinden zich in de regio
van vestiging en er is veelvuldig contact met die afnemers. Indicatief
is in dit verband het bezoekquotiênt: het aantal bezoekers per werknemer
gedurende een bepaalde tijdseenheid, hier een week. Dat quotiënt ligt
voor de uitzendbureaus op 40,4 en op 7,0 voor de rechtskundige diensten.
De accountantskantoren hebben gemiddeld een wat lager bezoekquotiênt
(2,5); zij zijn dan ook in wat minder sterke mate op de regio georiënteerd en hebben in de stad een minder centrale ligging dan de twee voornoemde bedrijfsgroepen. Een nog lager bezoekquotiênt hebben de reclamebureaus (2,4), de ingenieursbureaus (1,1), de economische adviesbureaus
(1,0) en de computerdiensten (0,8). Deze bedrijven hebben doorgaans veel
afnemers buiten de regio, met andere woorden: ze hebben een stuwende
functie en zijn voor wat betreft hun locatiepatroon sterk over de stad
gespreid.
In het algemeen kan worden gesteld dat naarmate een kantoor een sterkere
publieksfunctie heeft, eerder gekozen zal worden voor een centrale locatie (tabel 6.1). Vanwege de sterke samenhang tussen bezoekquotiênt en de
stuwende of regionaal-verzorgende functie (p = 0,00) komen regionaal128

de daaraan grenzende oude wijken (tabel 6.1).

Tabel 6.1

De verdeling van de stuwende en regionaal verzorgende zakelijke diensten
over de deelgebieden (percentages), het gemiddeld absolute aantal bezoekers per vestiging (absoluut) en het bezoekquotiënt naar deelgebied
Stuwend

Binnenstad
Randzone
Woonwijken
Bedrij fsterrelnen

Verzorgend

26
28

35
33
29
3

3U

12

100

Totaal
P"

100
0,01

Aantal
bezoekers

Bezoekquotiënt

55
35
25
22

5,7
2,9
2,0
1,3

37
0,01

3,5
0,01

Bron: survey 1984

6.2.2

De accommodatie

Van de kantoren in het survey is iets meer dan de helft gevestigd in een
zelfstandig kantoorpand (53%). Het verzamelgebouw (4) komt op de tweede
plaats met een aandeel van iets meer dan een kwart (26%), gevolgd door
de combinatie van kantoor met woonhuis (15%) en die met bedrijfsruimte
(6%).
Bij een onderscheid naar bedrijfsgroep doen zich duidelijke verschillen
voor (p < 0,01). Wat daarbij met name opvalt is de vestiging van rechtskundige diensten in zelfstandige kantoorpanden en het relatief vaak gevestigd zijn van reclamebureaus en computerdiensten in een gecombineerde
kantoor/bedrij fsruimte.
Gevraagd naar de eigendomsverhouding gaf 54% van de ondernemers te kennen de accommodatie gehuurd te hebben en gaf 43% op dat de accommodatie
in eigendom was. De resterende 3% betreft een combinatie van huur en
eigendom. Bij een onderscheid naar deelgebied noch bij een onderscheid
naar personeelsomvang zijn bij de eigendomsverhouding significante verschillen vast te stellen. Dat is wel het geval bij de bedrijfsgroepen (p
< 0,01). Dit wordt vooral veroorzaakt door de rechtskundige diensten.
Van de vestigingen in die categorie heeft 69% de accommodatie in eigendom. Ook de accountantskantoren scoren hier nog relatief hoog (43% eigendom) terwijl de overige categorieën rond een aandeel van zo'η 30%
schommelen.
Van de vestigingen in het survey heeft meer dan de helft een vloeropper
vlak van 300 m a of minder (53%) . Omdat is uitgegaan van een onderzoek
onder zakelijke diensten met minimaal vijf werkzame personen komen op
2
pervlakten beneden de 100 m nauwelijks voor (een aandeel van 7%). Ves
tigingen met een bruto vloeroppervlak van 301-500 m 2 hebben een aandeel
van 20%, die met een oppervlak van 501-1000 m 2 van 15% en de nog grotere
kantoren hebben een aandeel van 12%. Het ligt voor de hand dat het
vloeroppervlak sterk afhankelijk is van het aantal werkzame personen:
59% van de variantie in het vloeroppervlak blijkt inderdaad hierdoor te
kunnen worden verklaard.
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Het vloeroppervlak van een vestiging in de zakelijke dienstverlening
ligt gemiddeld op 538 m 2 ; de mediaan-waarde komt uit op 300 m 2 . Het gemiddelde vloeroppervlak leidt bij een gemiddeld aantal personeelsleden
van 17,4 tot een ruimtegebruik van 30,9 m 2 per persoon. Bij een onderscheid naar deelgebied zijn in dit cijfer geen opvallende verschillen te
ontdekken. De variabele bedrijfsgroep differentieert daarentegen wel
(figuur 6.2).
Dit wordt voor een belangrijk deel bepaald door het gemiddeld aantal personeelsleden. Met name de rechtskundige diensten en de
reclamebureaus zijn klein van omvang (paragraaf 5.3.3) en juist de kleine kantoren hebben voor elk personeelslid een verhoudingsgewijs groter
vloeroppervlak ter beschikking. In het algemeen kan worden gesteld dat
het gemiddeld ruimtegebruik per werknemer afneemt naarmate een kantoor
groter is. Bij vestigingen met 5-10 werkzame personen wordt gemiddeld
een ruimtegebruik van 34,8 m 2 per persoon vastgesteld terwijl dit bij
vestigingen met 11-25 personen 32,3 m 2 is en 28,2 m 2 bij vestigingen met
meer dan 25 personeelsleden. Ook in diverse andere studies is dit verband gevonden (zie Bak, 1980, pag. 79). Dat met het groter worden van
het kantoor het ruimtegebruik afneemt houdt verband met het teruglopend
aandeel van algemene ruimten in het totale vloeroppervlak en met een
belangrijker wordende administratieve functie bij het groter worden van
het kantoor, waardoor het aandeel van de bezoekersruimten of ontvangstruimten terugloopt.

6.2.3

Beoordeling van de vestigingsplaats

Eerder is in deze studie aan de hand van in de Overijsselse steden gehouden onderzoeken ingegaan op de door kantoorondernemers aan een vestigingsplaats gestelde eisen (hoofdstuk 3). In het survey onder zakelijke
diensten is opnieuw gevraagd naar de eisen die men stelt en naar de beoordeling van de huidige locatie. In tegenstelling tot de Overijsselse
130

studies werd nu gekozen voor open vragen. Dit in de verwachting dat dit
zou kunnen leiden tot nieuwe factoren. De in dit survey gevolgde werkwijze heeft, achteraf bezien, eerder na- dan voordelen. Door de ondernemers zijn bepaalde omschrijvingen van vestigingsplaatsfactoren gehanteerd die niet eenduidig zijn. Zo is het niet bekend of met 'centrale
ligging' de ligging in de stad of die ten opzichte van het verzorgingsgebied wordt bedoeld. Bij 'representativiteit' werd veelal niet aangegeven of men daarbij de omgeving van het kantoor op het oog had, het pand
zelf of de combinatie van die twee. Bovendien heeft het werken met open
vragen niet geleid tot frequent genoemde nieuwe vestigingsplaatsfactoren.
Bij de vragen naar de eisen en de sterke en zwakke punten van de huidige
vestigingsplaats kon de ondernemer maximaal drie factoren opgeven. Dit
leidde tot een veelheid van antwoorden die uiteindelijk zijn samengevat
in acht categorieën en een restcategorie. Qua rangordening leidde dit
tot een inmiddels bekend voorkomende trits van vestigingsplaatsfactoren.·
voorop de verkeersaspecten (bereikbaarheid, parkeren) gevolgd door de
kenmerken van de accommodatie (waarbij aan de uitbreidingsmogelijkheden
nauwelijks aandacht wordt besteed) en de representativiteit van die accommodatie en/of die van de omgeving (tabel 6.2).
Het zijn juist ook deze factoren, aangevoerd door 'goede bereikbaarheid'
die als voordeel van de huidige locatie worden genoemd. Voor wat betreft
de knelpunten blijkt dat bij 47% van de vestigingen zich geen enkel probleem voordoet en dat bij 22% van de zakelijke diensten dit beperkt
blijft tot één of twee aspecten. Voor zover er dan knelpunten zijn spitsen deze zich toe op de kenmerken van de accommodatie en de parkeergelegenheid.

Tabel 6.2

Voorwaarden gesteld aan een vestigingsplaats en beoordeling van de huidige
vestigingsplaats (per ondernemer drie antwoorden - factoren - per aspect
mogelijk)
Voordel.en
abs.
%

Voorwaarden
abs.
*
Uitbreidingsmogelijkheden
Overige kenmerken van de
accommodatie
Representativiteit
Bereikbaarheid
Parkeergelegenheid
Centrale ligging
Overige factoren
Geen voorwaarden/voordelen/
knelpunten
Geen tweede of derde voor-

waarde/voordee1/
knelpunt genoemd
Totaal

Knelpunten
abs.
%

17

1

12

1

47

3

190
190
347
225
162
165

14
14
25
16
12
12

193
170
280
178
182
202

14
12
20
13
13
15

101
33
32
114
8
101

7
2
2
8
1
7

9

1

21

2

640

47

72

5

139

10

301

22

1377

100

1377

100

1377

100

Bron: survey 1984

Bij de aan een vestigingsplaats gestelde voorwaarden komen geen significante verschillen naar voren tussen typen van zakelijke diensten. Gezien
de sterke ruimtelijke concentratie van rechtskundige diensten en accoun131

tantskantoren, in tegenstelling tot weer andere bedrijfsgroepen in de
zakelijke dienstverlening, lijkt niettemin de conclusie wat voorbarig
dat er binnen de zakelijke diensten geen verschillen bestaan in vestigingsplaatseisen. Het ontbreken van verschillen kan verband houden met
de veel 'bredere' vestigingsplaatsfactoren, hetgeen veroorzaakt is door
de gehanteerde methode van open vragen. Bij een onderscheid naar deelgebied doen zich geen opvallende verschillen voor waar het de genoemde
voordelen betreft. Tot op zekere hoogte is dit wel het geval bij de
knelpunten waar de binnenstad en tot op zekere hoogte ook de randzone
slechter scoren ten aanzien van de parkeergelegenheid dan de andere
deelgebieden.

6.3

Aard van de vestigingsplaatsdynamiek

6.3.1

Reacties op een evaluatie van de vestigingsplaats

In paragraaf 4.2.1 is gesteld dat in die gevallen dat de vestigingsplaats (locatie en/of accommodatie) niet meer aan de gestelde eisen voldoet een drietal reacties van ondernemerszijde mogelijk is:
1
het besluit om de bestaande accommodatie of de gestelde eisen aan
te passen;
2
het besluit om een alternatieve vestigingsplaats te zoeken, hetzij
voor de vestiging als geheel of voor een deel ervan;
3
het besluit om niets te ondernemen.
Een aanpassing van de eisen, zoals genoemd onder punt 1, laat zich door
middel van een schriftelijke enquête moeilijk vaststellen. Tot op zekere
hoogte geldt dat ook voor het besluit om niets te ondernemen, maar op
grond van door de ondernemer aangegeven knelpunten zou hier nog enig inzicht in zijn te verkrijgen. Daarentegen laten het aanpassen van de accommodatie en een verhuizing zich achterhalen met enkele eenvoudige vragen. Deze twee mogelijke acties vormen een deel van de vestigingsplaatsdynamiek te zamen met oprichtingen (starters) en opheffingen. Ook de
starters zijn in onze onderzoekspopulatie vertegenwoordigd, maar om voor
de hand liggende redenen ontbreken de opheffingen.
Aan de hand van de vragenlijst is te achterhalen of bij de vestigingen
in het survey zich één van de voornoemde vormen van dynamiek heeft voorgedaan. Als tijdsperiode is gekozen voor de zes jaren voorafgaande aan
de enquête. Kantoren die in de periode 1979-1984 in het geheel niets
hebben aangepast, die niet zijn verhuisd of zijn gestart, zullen in het
vervolg worden aangeduid als statische kantoren. Daar tegenover staat de
groep van dynamische kantoren. Bij het verder onderverdelen van die categorie doet zich het probleem voor dat in de periode 1979-1984 zich
meerdere gebeurtenissen kunnen hebben afgespeeld. In het geval van èn
een oprichting èn een verhuizing is het betreffende kantoor als een verhuizer aangemerkt. Voor zover in die periode van zes jaar zich meer dan
één verhuizing heeft voorgedaan, is uitgegaan van de laatste. Zowel
starters als verhuizers kunnen bovendien de accommodatie nog hebben aangepast zodat deze groepen op grond daarvan verder kunnen worden onderverdeeld (5) .
Aan de hand van deze uitgangspunten kan nu worden vastgesteld dat iets
meer dan eenderde (36%) van de zakelijke diensten tot de groep statische
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kantoren kan worden gerekend. Iets meer dan een kwart (26%) paste alleen
de accommodatie aan. Bijna gelijk van omvang zijn de categorieën verhuizers (een aandeel van 16%) en verhuizers-aanpassers (15%). Hekkesluiter
zijn de starters met een aandeel van 7% (33 vestigingen) . Dit geringe
aandeel mag niet verbazingwekkend heten. Startende kantoren zijn in het
algemeen klein van omvang en in dit onderzoek is bij de selectie van de
bedrijven uitgegaan van een ondergrens van vijf werkzame personen. Ook
bij de starters kan een onderscheid worden gemaakt tussen bedrijven die
wel of niet de accommodatie hebben aangepast. Van de 33 starters hebben
er 12 niets aan de accommodatie veranderd en heeft de rest dat wel gedaan. Deze aantallen zijn dermate klein dat in het vervolg van de analyse van dit onderscheid binnen de groep starters wordt afgezien.

6.3.2

Enkele verschillen in kenmerken

Tussen de op basis van hun dynamiek onderscheiden groepen van zakelijke
diensten bestaan duidelijke verschillen voor wat betreft de vier zogenaamde sleutelvariabelen. Uit tabel 6.3 (pag. 134) kan worden opgemaakt
dat de verhuizers (even afgezien van het al of niet aanpassen van de
accommodatie) zijn ondervertegenwoordigd bij de rechtskundige diensten.
Dat geldt in bescheiden mate ook voor de accountantskantoren. De voornoemde twee bedrijfsgroepen vertoonden de afgelopen jaren weinig dynamiek in tegenstelling tot de overige groepen zakelijke diensten. Aangezien daaronder de meeste stuwende vestigingen zijn te vinden leidt dit
tot een oververtegenwoordiging van die categorie bij de verhuizers (en
nauwelijks bij de verhuizers-aanpassers). In paragraaf 5.3.4 bleek reeds
dat de laatste zes jaar vooral bij de reclamebureaus, de computerdiensten en de Overige zakelijke diensten' de toename in het personeel hoog
was. Het is dan ook niet zo vreemd juist daar een oververtegenwoordiging
van verhuizers aan te treffen.
Meer in het algemeen geldt dat de aard van de dynamiek sterk samenhangt
met personeelsontwikkelingen (p < 0,01). Bij de starters vond in de zes
jaren voor het onderzoekmoment de sterkste groei plaats (+ 79%) , gevolgd
door de verhuizers-aanpassers (+ 62%) en de verhuizers (+ 36%) . De aanpassers komen voor wat betreft hun groei overeen met het totaalgemiddelde (+ 25%), maar de statische kantoren bleven in ontwikkeling duidelijk
achter (+ 5%).
Waar het de personeelsomvang betreft zijn de kleinere kantoren lichtelijk oververtegenwoordigd bij de starters (gemiddelde personeelsomvang
in 1984 10 personen) en de statische kantoren (gemiddeld 14 personen),
terwijl onder de aanpassers meer grote vestigingen (gemiddeld 22 personen) worden aangetroffen. De verhuizers komen vrijwel overeen met het
totaalbeeld voor de zakelijke dienstverleners (gemiddeld 16 personen),
maar de verhuizers-aanpassers zijn qua personeelsomvang soms iets groter
(gemiddeld 20 personen).
Ook bij een onderscheid naar organisatorische status doen zich significante verschillen voor. Bij de aanpassers is er een relatieve overtegenwoordiging van hoofdvestigingen. De verhoudingsgewijs veelal grotere
omvang van deze kantoren maakt ze blijkbaar minder mobiel. Bij de statische kantoren is het aandeel zelfstandige kantoren groter dan voor het
totaal, hetgeen weer verband houdt met de geringe dynamiek bij rechtskundige diensten en accountantskantoren. Gelet op de relatieve overver133

tegenwoordiging van de nevenvestigingen bij de starters en de verhuizers
mag worden gesteld dat deze kantoren een niet onbelangrijke rol hebben
gespeeld in de vestigingsplaatsdynamiek.
Tabel 6.3

Een vergelijking van naar vestiglngsplaatsdynamlek onderscheiden groepen
van zakelijke diensten voor enkele geselecteerde kenmerken (de kolommen
tellen per variabele op tot 100%)
Starter

Rechtskundige diensten
Accountantskantoren
Computerdiensten
Ingenieursbureaus
Reclamebureaus
Overig

21
27
6
30
9
6

Verhuizer Verhuizeraanpasser

8
19
18
32
7
15

10
27
8
33
15
8

Aanpasser Statisch
kantoor

22
28
2
33
6
10

Totaal

27
34
5
24
4
7

20
29
7
29
7
9

Ρ
5-10 personen
11-25 personen
Meer dan 25 personen

67
30
3

58
28
14

49
37
13

41
40
19

54
32

61
27
12

14

Ρ
Hoofdvestiging
Nevenvestiging
Zelfstandig kantoor
Stuwend
Verzorgend

6
36
58
36
64

7
35
58
53
47

9
17
74
32
68

12
29
59
30
70

< 0,01

< 0,05

7
25

4
19
77

68

Ρ

< 0,05

Ρ

69
0,01

21
79

31

<

Bron: survey 1984
Tot slot van deze paragraaf wordt kort ingegaan op enkele kenmerken van
de aanpassing van de accommodatie. Daarbij zal geen verder onderscheid
worden gemaakt tussen verhuizer-aanpassers en bedrijven die alleen de
bestaande accommodatie hebben veranderd.
In de zes jaren voorafgaand aan de enquête heeft 55% van de kantoren de
accommodatie op geen enkele wijze aangepast, 24% verbouwde de accommodatie, 19% vergrootte het vloeroppervlak en 3% verkleinde het. Wat precies
voor een aanpassing is doorgevoerd lijkt ook nu nauw samen te hangen met
personeelsontwikkelingen. In de kantoren waar geen aanpassingen zijn
uitgevoerd lag de personeelsgroei in de periode 1979-1984 gemiddeld op
+12% terwijl dit +36% is bij de kantoren die verbouwden en zelfs +59% is
bij de kantoren die het vloeroppervlak vergrootten. Het ligt voor de
hand dat de bedrijven die het vloeroppervlak verkleinden met een teruggang in het personeelsaantal werden geconfronteerd (gemiddeld -44%). In
het geval van een vergroting van het vloeroppervlak werd aan een gemiddelde van 573 m 2 nog eens 255 m 2 toegevoegd; een toename van 45% tot een
vloeroppervlak van 828 m 2 . De twaalf vestigingen die het oppervlak van
de accommodatie hebben verkleind hadden aanvankelijk gemiddeld 556 m 2
hun beschikking en dat is met eenderde verkleind tot 371 m 2 . De omvang
van de vergroting noch die van de verkleining laat een duidelijk verband
zien met de omvang van het vloeroppervlak van de vestiging (of dit nu
het oppervlak is voor of na de uitbreiding/inkrimping) of de personeelsomvang (1979 of 19Θ4).
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6.4.

Relocaties nader beschouwd

6.4.1

Ruimtelijke patronen

Bij relocaties kunnen in principe twee hoofdstromen worden onderscheiden: de verplaatsingen binnen de stad en daarnaast de verplaatsingen
tussen steden c.q. gemeenten. Het laatste komt weinig voor. Uit diverse
studies is gebleken dat de afstand waarover bedrijven zich in het algemeen verplaatsen beperkt is en gemiddeld rond de 40 km ligt (Potters,
1983; Wever, 1984; Daniels, 1985; Lensink, 1986d; De Jong, 1987). Ook
uit dit onderzoek onder zakelijke diensten komt naar voren dat de intergemeentelijke verplaatsingen slechts een gering dee] zijn van alle
verplaatsingen. Slechts 14% van de bedrijven die tussen 1979 en 1984 van
locatie veranderden, kozen voor een andere gemeente dan die waar ze tot
dan toe gevestigd waren. In absolute aantallen gaat het om 20 kantoren.
In enkele gevallen zijn bij deze intergemeentelijke verplaatsingen forse
afstanden overbrugd. Dit betreft dan vooral relocaties vanuit de Randstad. Het zijn deze relocaties die er toe leiden dat in dit onderzoek de
gemiddelde verplaatsingsafstand 41 km bedraagt; de mediaanwaarde ligt
echter beduidend lager en komt uit op 14 km.
Gelet op het geringe aantal intergemeentelijke relocaties zal in het
vervolg van deze paragraaf de analyse zich beperken tot de verplaatsingen binnen de gemeentegrenzen.
Reeds vele jaren wordt gesteld dat door met name congestieproblemen in
de binnensteden de kantorensector zich binnen stad of stadsgewest zal
gaan deconcentreren. In de stadsgewesten van de grote steden heeft dit
proces zich voltrokken. Op grond van de in paragraaf 3.4 besproken onderzoeksresultaten voor vijf Overijsselse steden is geconcludeerd dat in
de jaren zeventig de betekenis van de binnenstad als kantoorlocatie is
gestabiliseerd. Uit deze gegevens kan worden opgemaakt dat, voorzover er
sprake is van deconcentratie, dit proces niet zozeer de binnenstad heeft
geraakt als wel de randzone. Deze conclusie is slechts gebaseerd op onderzoek in een beperkt aantal steden. Het onderzoek onder zakelijke
diensten in 13 middelgrote steden biedt de mogelijkheid na te gaan of
ook meer in het algemeen gesproken kan worden van een zich stabiliserend
aandeel van de binnenstad in middelgrote steden. Bovendien kunnen aan de
hand van dit onderzoeksmateriaal de verhuispatronen in de eerste helft
van de jaren tachtig worden geanalyseerd.
Van de 459 onderzochte kantoren zijn er tussen 1974 en december 1984 222
(48%) verhuisd. Van 193 is de herkomst- en bestemmingslocatie bekend
(tabel 6.4, pag. 136). Relocaties over zeer korte afstand, namelijk binnen een zelfde deelgebied, blijken veelvuldig voor te komen (46% van de
verhuizingen). De veranderingen in het aandeel van de onderscheiden
deelgebieden laat overeenkomsten zien met de in paragraaf 4.4 geschetste
ontwikkelingen voor de financiële en zakelijke diensten. Er is per saldo
een geringe afname van het aantal kantoren in de binnenstad. Dit is
vooral veroorzaakt door de ontwikkelingen in de periode 1974-1978. In de
randzone is de afname naar verhouding groot en aanwezig over de gehele
periode. Er is een sterk toegenomen belangstelling voor de woonwijken
(tabellen 6.4 en 6.5).
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Tabel 6.4

De procentuele verdeling van verhuisbewegingen In de periode 1974-1984 van
zakelijke diensten in 13 middelgrote steden
VAN
Binnenst.ad

Randzone

Woonwijken

Bedrijfsterrei nen

Buiten
gebied

Totaal

NAAR
Binnenstad
Randzone
Woonwijken
Bedr.terr.
Buitengeb.

16
6
9
1

7
14
11
4
1

2
5
15
2

2
1
2
1

1
1

28
28
37
7
1

Totaal
Totaal abs.

32
61

3Ί

24
46

6
11

2
3

100

72

Totaal
abs.

53
53
72
13
2

193

Bron: survey 1984

Tabel 6.5

Verhuizers in de periode 1974-1978 en 1979- •1984 naar ve rtrek- en bestemraings
locatie, zakelijke diensten in 13 middelgrote s¡tedei1
197«ί-1978
Vertreklocatie

Binnenstad
Randzone
Woonwijken
Bedrijventerreinen
Buitengebie d
Totaal
Totaal absoluut

1979·-1984

Bestemming

VertreklocE itie

Bestemming

40
36
22
1
1

32
29
37
1
1

26
38
25
9
2

25
27
38
10
1

100
76

100
76

100
117

100
117

Bron: survey 1984
6.4.2

Verhuisredenen

Bij een beschouwing van de verhuisredenen beperken we ons tot de verhuizingen in de periode 1979-1984. Aangenomen wordt dat als ook voor de periode 1974-1978 de verhuisreden zouden worden geanalyseerd het gevaar
van rationalisatie achteraf, het ontbreken van informatie of het geven
van onjuiste informatie nog groter is dan dit al het geval zou kunnen
zijn voor de periode 1979-1984.
Van alle tussen 1979 en 1984 verhuisde kantoren zijn de verhuisredenen
bekend. De ondernemers konden in een lijst van zo'n 20 factoren aangeven
welke drie voor hen het belangrijkste waren. Daarna werd gevraagd van de
drie aangekruiste verhuisredenen die factor aan te wijzen die de doorslag gaf. In tabel 6.6 wordt een overzicht gegeven van de verhuisredenen
die het meest werden genoemd. De zes meest genoemde redenen vormen te
zamen meer dan driekwart van de gegeven antwoorden. De uitkomsten sluiten aan bij de onderzoeksresultaten uit andere kantorenstudies, dat wil
zeggen dat de tekortkomingen aan het pand overheersen. In de helft van
de gevallen was dit de reden voor een verplaatsing. In slechts 20% van
de verplaatsingen speelde ook de omgeving mee (representativiteit, parkeermogelijkheden voor clientèle).
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Tabel 6.6

De belangrijkste redenen voor een verhuizing (periode 1979-1984); per ondernemer maximaal drie antwoorden mogelijk

\

Aantal keren
genoemd
Onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden
Kwaliteit van het pand
Niet representatieve omgeving
Onvoldoende parkeerruimte voor cliënten
Reorganisaties, fusies e.d.
Te hoge huisvestingskosten
Overige redenen
Totaal

cumulatief

85
61
43
23
21
17
79

26
19
13
7
6
5
24

329

100

26
45
58
65
71
76
100

Bron : survey 1984
Bij de d o o r s l a g g e v e n d e redenen komt h e t gebrek aan u i t b r e i d i n g s m o g e l i j k heden nog s t e r k e r n a a r v o r e n : 46% van de ondernemers gaf t e kennen d a t
d a t a l l e s b e p a l e n d was b i j de b e s l i s s i n g om t e gaan v e r h u i z e n . ' R e o r g a n i s a t i e s , f u s i e s e . d . ' , de k w a l i t e i t van h e t pand en h e t o n t b r e k e n van een
r e p r e s e n t a t i e v e omgeving volgen op ruime a f s t a n d met a a n d e l e n van r e s p e c t i e v e l i j k 12%, 11% en 8% (6) . Aan de hand van deze p e r c e n t a g e s kan
ook worden v a s t g e s t e l d d a t de g e b r e k k i g e p a r k e e r g e l e g e n h e i d n o o i t de
d o o r s l a g g e v e n d e r e d e n v o o r een v e r h u i z i n g i s ( s l e c h t s 1% van de v e r h u i s de b e d r i j v e n noemt d i t de b e l a n g r i j k s t e r e d e n ) , maar d a t d i t h o o g s t e n s
de bekende d r u p p e l i s .

Tabel 6.7

Verhuisredenen naar herkomstlocatie (gebaseerd op opgegeven redenen, maximaal drie per ondernemer), verhuizingen 1979-1984
Binnenstad

Onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden
Onvoldoende kwaliteit pand
Niet representatieve omgeving
Onvoldoende parkeergelegenheid voor cliënten
Overige redenen
Totaal
Totaal absoluut

Randzone

Woonwijken

Rest

22
16
9
23
30

29
17
16
11
27

27
21
15
3
34

30
26
11
7
26

100
82

100
108

100
66

100
27
ρ < 0,05

Bron: survey 1984

Nagegaan is of de verhuisredenen voor diverse typen van zakelijke dien
sten duidelijk verschillend zijn. Dat blijkt niet het geval. Wel zijn er
verschillen te constateren als wordt gekeken naar het deelgebied waarin
het kantoor voor de relocatie gevestigd was (tabel 6.7). Die verschillen
doen zich met name voor bij de parkeergelegenheid die in de binnenstad,
maar ook in de randzone vaker dan gemiddeld aanleiding was voor een ver
huizing. Pandkenmerken spelen op de bedrijfsterreinen een wat grotere
rol, met name waar het gaat om de kwaliteit van de accommodatie.
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6.4.3

De keuze voor een nieuwe vestigingsplaats

Als tot een verhuizing wordt besloten dan zal een nieuwe vestigingsplaats moeten worden gezocht. In het eerder gegeven model van het vestigingsplaatsgedrag (paragraaf 4.2) is aangegeven dat verwacht wordt dat
door de ondernemer informatie over de mogelijke locaties zal worden ingewonnen, dat de alternatieven zullen worden verkend en vervolgens zullen worden geëvalueerd.
In het survey is zowel bij de bedrijven gestart na 1979 als bij de bedrijven die in of na 1979 zijn verhuisd, aan de ondernemers de vraag
voorgelegd of men diverse mogelijkheden tegen elkaar heeft afgezet. Uit
de verzamelde gegevens komt naar voren dat tweederde (68%) van de ondernemers geen alternatieven heeft overwogen! Een alleszins onverwacht resultaat. Op dit punt blijken recent gestarte bedrijven en de verhuizers
niet van elkaar te verschillen. Wat voor conclusies moeten aan deze uitkomst worden verbonden? Is dit een bevestiging van het bestaan van een
weinig rationele vestigingsplaatskeuze? Of neemt het verkennen van de
mogelijkheden van vestigingsplaatsen zo'η tijdsperiode in beslag en gaat
dit zo ongemerkt dat men daar niet meer bij stil staat als wordt ge
vraagd of men alternatieven heeft bezien? Ook is het mogelijk dat in
aanmerking komende vestigingsplaatsen in een zeer vroeg stadium afvielen
op grond van één of meerdere in het oog springende factoren en zodoende
niet als een reëel alternatief zijn gezien.
Voor zover alternatieven zijn overwogen is dit bij 46 respondenten tot
één ander pand beperkt gebleven. In 27 gevallen waren er twee alternatieven en 13 bedrijven bleken drie of meer vestigingsmogelijkheden te
hebben bekeken naast de thans gekozen plaats. Dat voor een bepaalde vestigingsplaats niet is gekozen houdt verband met talrijke factoren. Met
een aandeel van 31% springt niettemin de te hoge prijs (koop of huur)
eruit. In de veelheid van redenen kwamen verhoudingsgewijs ook nog vaak
voor het ontbreken van representativiteit (8%), onvoldoende parkeergelegenheid (6%) en onvoldoende bereikbaarheid (5%) .
De lijst van factoren die de keuze voor de nieuwe vestigingsplaats hebben bepaald (tabel 6 . 8 ) , wordt aangevoerd door de aanwezigheid van een
representatieve omgeving en de kwaliteit van het pand (los van de daar
aanwezige uitbreidingsmogelijkheden). Daarnaast spelen de uitbreidings-

Tabel 6.8

De belangrijkste vestigingsredenen (periode 1973-1981*; verhuizers en starters); per ondernemer maximaal drie antwoorden mogelijk
Aantal keren
genoemd

cumulatief

Representatieve omgeving
Kwaliteit van het pand
Bereikbaarheid per auto voor de clientèle
Uitbreidingsmogelijkheden
Parkeergelegenheid voor de clientèle
Direct beschikbaar
Betaalbare huisvestingskosten
Overig

63
57
37
31
30
27
24
106

17
15
10
8
8
7
6
29

Totaal

375

100

Bron: survey 1984
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17
32

иг
50

58
65
71
100

mogelijkheden en verkeersaspecten een rol. In totaal zeven redenen vormen te zamen meer dan tweederde van de gegeven antwoorden (ook hier kon
elke ondernemer maximaal drie mogelijkheden aangeven). Andere factoren
als bijvoorbeeld de bereikbaarheid per auto voor het personeel (2% van
de opgegeven redenen), de bereikbaarheid per openbaar vervoer voor het
personeel (1%) of voor de clientèle (3%) , het parkeren voor het personeel (3%) en de prijs (4%) spelen nauwelijks een rol.
Vervolgens is gevraagd welke van de (maximaal) drie genoemde vestigingsredenen de doorslag heeft gegeven. Vijf redenen vormen te zamen 72% van
de gegeven antwoorden. De belangrijkste vestigingsredenen zijn: de kwaliteit van het pand (22%), de aanwezigheid van een representatieve omgeving (16%), de uitbreidingsmogelijkheden van de accommodatie (13%) , het
direct beschikbaar zijn van de accommodatie (11%) en de hoogte van de
huisvestingskosten (10%).
Duidelijke verschillen tussen diverse categorieën van zakelijke diensten
zijn niet vastgesteld. Ook niet bij een onderscheid naar de aard van de
dynamiek (starters, verhuizers en verhuizers-aanpassers). Bij een onderscheid naar deelgebieden doen zich voor wat betreft de vestingsmotieven
eveneens geen significante verschillen voor.

6.4.4

Effecten van overheidsbeleid

Bij een analyse van het vestigings- en verplaatsingsgedrag van huishoudens, bedrijven en instellingen is men er aanvankelijk van uitgegaan dat
de betrokkenen zelf hun locatie kiezen aan de hand van de door hen gestelde eisen. Bij deze benaderingswijze wordt een volledige keuzevrijheid verondersteld. Dit niet realistische standpunt heeft plaats moeten
maken voor benaderingswijzen waarbij de onderzoeker bewust rekening
houdt met een mogelijke beperking van het ruimtelijk gedrag als gevolg
van een veelheid aan maatschappelijke structuren en factoren, zoals bijvoorbeeld het overheidsbeleid.
In het geval van het geografisch onderzoek naar beleidseffecten zou niet
voor een aanpak moeten worden gekozen waarbij het beleid centraal staat,
maar zou moeten worden nagegaan in hoeverre het ruimtelijk gedrag van de
actoren - in dit geval kantoren - kan worden beïnvloed en is beïnvloed
door het beleid.
Op grond van een inventarisatie van de sturingsmogelijkheden van de
overheid ten aanzien van de kantorensector is door Hanemaayer c.s. geconcludeerd dat de gemeentelijke overheid over een voldoende (ruimtelijk
ordenings-)instrumentarium beschikt om kantoorontwikkelingen te sturen
(onder andere structuur- en bestemmingsplannen). De financiële mogelijkheden en de politieke wil om dat instrumentarium ook daadwerkelijk in te
zetten, zijn echter niet altijd aanwezig (Hanemaayer c.s., 1981) . Maar
ook meer indirect kan de overheid een rol spelen door het scheppen van
bepaalde voorwaarden zodat op bepaalde plaatsen in de stad een milieu
ontstaat waaraan in bepaalde delen van de kantorensector behoefte zou
bestaan. Dergelijke mogelijkheden bieden het verkeersbeleid, het woningbouwbeleid en de mogelijkheden die de gemeente heeft om als privaatrechtelijk persoon op te treden.
In de privaatrechtelijke sfeer staan de gemeente, als eigenaar van gronden en eventueel ook accommodaties, de volgende mogelijkheden ter beschikking: een actief wervingsbeleid, gericht beheer en selectieve uit139

gifte van gronden en/of gebouwen via huur, erfpacht of verkoop (Roosten
en Snel, 1981).
In ons survey onder zakelijke diensten is bij de verhuis- en vestigingsredenen nagegaan wat de rol daarin is geweest van de (gemeentelijke)
overheid. Bij de verhuisredenen gaven slechts twee van de 139 recent
verhuisde ondernemers aan dat de bemoeienis van de overheid een belangrijke rol heeft gespeeld bij het uiteindelijke besluit naar een andere
vestigingsplaats uit te gaan kijken. Drie anderen gaven aan dat subsidies van overheidswege een rol speelden. Het is echter niet duidelijk om
wat voor subsidies het gaat en of het het stopzetten van subsidies betreft of een vermindering van het subsidiebedrag. Ook bij de vestigingsredenen blijken de subsidies van overheidswege van weinig belang. In
drie van de 169 gevallen werd dit aspect tot de belangrijkste drie vestigingsredenen gerekend. Naar de rol van de overheid bij de vestigingsplaatskeuze is in dit geval nadrukkelijker gevraagd (door het opnemen
van een aparte, op dit onderwerp toegespitste vraag). Slechts 6% van de
ondernemers gaf te kennen dat de overheid een rol heeft gespeeld bij de
vestigingsplaatskeuze. In het algemeen wordt die rol positief genoemd.
De medewerking ligt vooral in het vlak van (aantrekkelijke) grondverkopen en wijzigingen in de bestemming van de accommodatie die men wenste
te betrekken.
Het zou een voorbarige conclusie zijn als uit het voorgaande zou worden
afgeleid dat de invloed van de gemeentelijke overheid op het spreidingspatroon van kantoren zeer gering is. Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen hoe de ondernemer het overheidsoptreden ervaart en de feitelijke rol van de overheid. Als een ondernemer een nieuw pand betrekt
dat hem is aangeboden door een projectontwikkelaar staat hij er niet bij
stil dat dit mogelijk is gemaakt door onder andere gronduitgifte van de
gemeente, een bestemmingsplan en een bouwvergunning. Voor het achterhalen van de precieze rol van de overheid in het vestigingsplaatsgedrag
van bedrijven lijkt dan ook veel eerder gebruik te moeten worden gemaakt
van diepteinterviews dan van enkele eenvoudige vragen in een toegezonden
formulier.
Een studie waarin is gewerkt met gegevens uit vragenformulieren en een
aantal diepte-interviews is in het kader van dit project in Zwolle uitgevoerd. Aan de hand van de onderzoeksuitkomsten van deze deelstudie kan
worden geconcludeerd dat, hoewel de gemeente geen aanleiding lijkt te
hebben gegeven voor het verhuizen van kantoren, ze wel degelijk een rol
heeft gespeeld in de vestigingsplaatskeuzes door een ruim aanbod van
bouwgronden en mede daardoor ook een ruim aanbod van door anderen gebouwde accommodaties. Het beleid van de gemeente Zwolle is eerder een
conditionerende factor in positieve zin geweest dan een constraint (Van
Dinteren, 1984a).

6.5

Startlocaties

Zoals eerder opgemerkt worden de vestigingspatronen niet alleen bepaald
door relocaties, maar uiteraard ook door oprichtingen en opheffingen.
Over de starters zijn uit de geretourneerde vragenformulieren gegevens
te verkrijgen. Het gaat in dit geval om een ruim begrip van 'starter':
voor de zakelijke diensten, die sinds hun oprichting niet zijn verhuisd,
is de locatie vastgesteld (tabel 6.9). Opvallend is ook hier de afname
140

van de b e l a n g s t e l l i n g voor de randzone i n de loop van de t i j d en h e t
toegenomen a a n d e e l van de woonwijken en de b e d r i j f s t e r r e i n e n .
V o o r z i c h t i g h e i d t e n a a n z i e n van deze u i t k o m s t e n i s wel geboden, want
d i v e r s e g e s t a r t e b e d r i j v e n kunnen i n m i d d e l s weer t e r z i e l e z i j n of z i j n
v e r h u i s d en v a l l e n zodoende b u i t e n de t h a n s a l s ' s t a r t e r s ' a a n g e d u i d e
groep.

Tabel 6.9

Startlocaties van zakelijke diensten naar oprichtingsperiode
1974-1978

1979-1984

41
42
17
0

42
32
26
0

39
24
27
9

41
37
21
2

100
95

100
31

100
33

100
159

Vóór 1974
Binnenstad
Randzone
Woonwijken
Bedrijfsterreinen
Totaal
Totaal absoluut

Totaal

Bron: survey 1984
6.6

Steden vergeleken

6.6.1

Inleiding

De analyse van de vestigingsplaatsdynamiek op het niveau van de afzonderlijke steden stuit op het probleem dat in enkele van de 13 onderzochte steden het aantal vestigingen en vooral het aantal verplaatste bedrijven te klein is om verplaatsingspatronen per stad te kunnen analyseren. Daarvan is dus afgezien. In deze paragraaf wordt daarom alleen het
spreidingspatroon behandeld (paragraaf 6.6.2) en de waardering van de
ondernemers voor de stad als vestigingsplaats (paragraaf 6.6.3).

6.6.2

De spreiding van zakelijke diensten

Het aandeel van de zakelijke diensten in de onderscheiden deelgebieden
(binnenstad, randzone, woonwijken en bedrijfsterreinen) varieert sterk
tussen de steden (bijlage 11) . Dit wordt mede veroorzdakt door de mate
waarin die deelgebieden in de verschillende steden beslag leggen op het
totale stedelijke areaal. Door uit te gaan van de kantoordichtheid (het
aantal kantoren per hectare; zie paragraaf 3.2) wordt dit opgelost. Uit
dit cijfer blijkt dat de kantoordichtheid het hoogst is in de binnenstad
en afneemt naar de randen van de stad (tabel 6.10, pag. 142). Dat is in
alle steden het geval, zij het dat in Breda en Arnhem de kantoordichtheid in de randzone die van de binnenstad respectievelijk evenaart of
benadert.
Een sterke concentratie van zakelijke diensten is met name te vinden in
de binnensteden van Tilburg, Eindhoven, Nijmegen en Hengelo. Een verhoudingsgewijs belangrijke concentratie in de randzone is vastgesteld in
Breda, Den Bosch en Arnhem.
Waar het gaat om het locatiepatroon van de zakelijke dienstverlenende
bedrijven zijn de kaartbeelden op grond van het vierkantennet uiteraard
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Tabel 6.10

Het aantal vestigingen van de zakelijke dienstverlening per hectare voor
vier deelgebieden, naar stad
Binnenstad

Randzone

Woonwijken

Bedrijfsterreinen

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

0,11
0,36
0,48
0,21

0,13
0,02
0,05
0,05

0,02
0,01
0,03
0,01

0,01
0,02
0,01
0,02

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

0,22
0,30
0,24
0,21
0,14

0,13
0,08
0,22
0,02
0,09

0,01
0,00
0,01
0,00
0,00

0,02
0,01
0,01
0,01
0,02

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

0,23
0,13
0,36
0,19

0,05
0,02
0,04
0,05

0,02
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,00

Totaal gemiddeld

0,23

0,06

0,01

0,01

Bron: basisbestand zakelijke diensten 1984

nauwkeuriger dan een beschrijving aan de hand van de deelgebieden. Uit
de spreidingskaarten (figuur 6.3, pag. 144 en verder) valt op te maken
dat de concentratie van zakelijke diensten in de binnenstad zjeh vooral
voordoet aan de randen van dat deelgebied, veelal dus rondom het hoofdwinkelcentrum. Daarenboven is er in sommige steden een concentratie van
vestigingen nabij het hoofdstation van de NS. Dat is bijvoorbeeld het
geval in Arnhem (waar 39% van de vestigingen op minder dan 500 meter
afstand van het station is gelegen) en ook in de Twentse steden (Almelo:
32%; Hengelo: 36%; Enschede: 3 2 % ) . Dit in tegenstelling tot Helmond
(4%), Nijmegen (6%) en Apeldoorn (2%).
Evenals dat het geval was bij het spreidingspatroon voor de financiële
en Zakelijke diensten komt uit figuur 6.3 een duidelijke oriëntatie van
de kantoren op de hoofdverkeerswegen naar voren. Gelet op het belang dat
men hecht aan de bereikbaarheid is dat niet verbazend. Bovendien biedt
een dergelijke locatie de mogelijkheid het bedrijf onder de aandacht te
brengen van passanten ('zichtlocatie' ) . Bijna éénderde (30%) van de kantoren is direct aan een hoofdverkeersweg gelegen (zijstraten dus uitgesloten) . In Nijmegen (65% van de kantoren), Arnhem (42%), Hengelo
(52%) en Enschede (45%) is een groot deel van de zakelijke diensten aan
de hoofdinfrastuctuur gelegen. Een zeer zwakke oriëntatie op de hoofdwegen is vastgesteld in Breda (5%) en Zwolle (19%).
Voor de zes onderscheiden bedrijfsgroepen binnen de zakelijke dienstverlening is de mate van spreiding over de stad berekend. Daarbij is gebruik gemaakt van standaardradii gebaseerd op gestandaardiseerde coördinaten; een methode die in paragraaf 3.2 is beschreven. In tabel 6.11
zijn de betreffende cijfers voor de 13 steden gegeven. Aan de hand hiervan kan in zijn algemeenheid worden gezegd dat de rechtskundige diensten
het sterkst geconcentreerd zijn. De categorie overige zakelijke diensten
en de accountantskantoren nemen een middenpositie in. De ingenieursbureaus, de reclamebureaus en de computerbureaus geven de sterkste spreiding te zien.
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De spreiding van de laatstgenoemde groep varieert echter nogal per stad.
Dit kan verband houden met de soms kleine aantallen waarop de gegevens
gebaseerd zijn. Maar ook voor de andere bedrijfsgroepen geldt dat het
hier geschetste beeld per stad duidelijk kan variëren.

Tabel 6.11

De spreiding van zakelijke diensten per stad, standaardradil gebaseerd op
gestandaardiseerde coördinaten
Rechtsk.
diensten

Accountantskantoren

Computerdiensten

Ingenieursbureaus

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

1,27
0,50
0,20
0,73

1,12
1,97
1,23
1,08

0,31*
1,74*
1,41

1,70
1,38
1,36
2,05

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

0,35
0,46
0,82
0,44
0,50

1,51
1,21
1,68
1,09
1,32

0,38*
0,00*
2,43
1,79*

1,81
1,99
1,19
1,90
2,09

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

0,78
0,82
0,89*
0,87

1,29
1,35
0,75
1,09

1,59
2,28*
1,85
1,10*

-

1,86

-

1,50
1,63

Reclamebureaus

Overige

1,52
0,87*
1,29

1,50
1,10
1,49

.
-

1,04
0,80*
1,46
1,12
0,97

-

0,35*
0,51*

2,94*
1,77*
1,01*

2,12

-

1,15*

- komt niet voor
* η kleiner dan 5

Bron: basisbestand zakelijke diensten 1984

De s t e r k e c o n c e n t r a t i e van de r e c h t s k u n d i g e d i e n s t e n zou v e r b a n d kunnen
houden met de v o o r k e u r voor r e p r e s e n t a t i e v e , oude panden d i e met name i n
en rond de b i n n e n s t a d kunnen worden a a n g e t r o f f e n . Deze b e d r i j v e n hebben
bovendien v e e l v u l d i g c o n t a c t met de c l i e n t è l e wat w e l l i c h t mede een r e den i s v o o r een v o o r k e u r voor een c e n t r a l e l i g g i n g i n de s t a d ( z i e ook
paragraaf 6 . 2 . 1 ) .

6.6.3

Steden beoordeeld

De ondernemers is gevraagd aan te geven wat in hun ogen het sterkste en
het zwakste punt van de stad van vestiging is. Hier doet zich bij de analyse hetzelfde probleem voor als bij de vestigingsplaatsfactoren. Er is
gewerkt met open vragen en in een aantal gevallen heeft dit geleid tot
antwoorden die niet eenduidig zijn. Het duidelijkste voorbeeld daarvan
is de factor centrale ligging. Centraal ten opzichte van wat? In Twente
ligt Hengelo centraal, maar ten opzichte van Nederland is de situatie
geheel anders. Bij de hierna te beschrijven resultaten moet men dit voor
ogen houden.
Het zal duidelijk zijn dat de voor- en nadelen per stad kunnen verschillen. Ook ondernemers van verschillende typen zakelijke diensten kunnen
over de verschillende aspecten uiteenlopend denken. Op beide aspecten
wordt ingegaan. Eerst zal worden nagegaan of bepaalde kantoren bepaalde
factoren sterker benadrukken dan andere. Daarna zal aandacht worden besteed aan de afzonderlijke steden.
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In het algemeen werden bij het sterkste punt veelal de centrale ligging
genoemd (33% van de ondernemers), de afzetmogelijkheden (14%) en de
groeimogelijkheden (8%). 18% van de ondernemers was de mening toegedaan
dat aan de stad van vestiging geen specifieke voordelen waren verbonden.
Waar het de centrale ligging betreft blijkt dit vooral door nevenvestigingen te worden gewaardeerd (door 48% van de betreffende ondernemers
genoemd). Een waardering voor de afzetmogelijkheden blijkt met name aanwezig bij de regionaal-verzorgende kantoren (17%) en - daarmee verband
houdend - bij de rechtskundige dienstverleners (22%) en de Overige zakelijke diensten' (21%) waarbij dan vooral aan de uitzendbureaus valt te
denken. Het is wellicht ook met het oog op de regionale markt dat de
verzorgende bedrijven wat vaker de groeimogelijkheden noemen dan dit het
geval is bij de stuwende kantoren (respectievelijk 9% en 4%).
Gevraagd naar de zwakke punten van de stad gaf 40% van de ondervraagden
op dat er geen nadelen aan de stad van vestiging zijn verbonden. Voor
diegenen die wel problemen zeiden te hebben, hielden die met name verband met een onvoldoende centrale ligging, waarbij in een groot aantal
gevallen 'centraal' synomiem is voor 'Randstad'. Verder betreffen de
problemen de sociaal-economische structuur van de stad (9%) en het door
de gemeentelijke overheid gevoerde beleid (14% in totaal; 5% voor het
parkeer- en verkeersbeleid en 9% voor het overige beleid).
Een niet-centrale ligging wordt verhoudingsgewijs vaker genoemd in het
geval van computerdiensten (24%) en in wat minder sterke mate in het
geval van ingenieurs- en reclamebureaus (respectievelijk 17% en 13%) .
Daarentegen noemen de rechtskundige diensten en de accountantskantoren
zelden dit aspect. Gelet op de hiervoor genoemde zakelijke diensten is
het logisch dat ook tussen de stuwende en verzorgende bedrijven een verschil bestaat. Met name de rechtskundige diensten en tot op zekere hoogte de accountantskantoren zijn als regionaal-verzorgend te typeren. Van
de regionaal-verzorgende bedrijven gaf 7% te kennen de niet-centrale
ligging een bezwaar te vinden tegen 18% bij de stuwende zakelijke diensten. De verzorgende zakelijke diensten (met name de rechtskundige) noemen de sociaal-economische structuur van de stad verhoudingsgewijs vaker
een nadeel: 11% van de verzorgende bedrijven en 14% van de rechtskundige
diensten wijst op dit aspect. Mogelijk dat dit als een probleem wordt
ervaren vanuit een oogpunt van afzetmogelijkheden.
Interessant is nu vooral de vraag hoe de steden door de daar gevestigde
zakelijke dienstverleners worden beoordeeld. In bijlage 12 is per stad
aangegeven wat de sterke punten zijn. Om het geheel overzichtelijker te
maken is een aantal vestigingsplaatsvoordelen te zamen genomen (tabel
6.12, pag. 152). De bereikbaarheid en de ligging ten opzichte van het
landelijk verkeersnet zijn opgenomen in het aspect centrale ligging. De
factor groeimogelijkheden is toegevoegd aan afzetmogelijkheden. De overige sterke punten laten zich niet goed groeperen en zijn samengebracht
onder de noemer van overige sterke punten.
Bij de antwoorden op de vraag naar het zwakste punt van de stad zijn van
de diverse antwoorden (bijlage 12) het onvoldoende draagvlak en de sociaal-economische structuur samengenomen, evenals het parkeer- en verkeersbeleid en het overig beleid. Met uitzondering van de niet-centrale
ligging scoren de overige aspecten dermate laag dat die zijn samengevoegd onder de noemer van overige zwakke punten. In het vervolg van deze
paragraaf zullen de verschillende steden kort worden besproken. Uitgangspunt bij de beoordeling is de mate waarin een stad afwijkt van de
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beoordeling van alle 13 steden te zamen (tabel 6.12).

Tabel 6.12

Het zwakste en het sterkste punt van de stad (percentages; rijen sommeren
tot 100% voor sterke en zwakke punten afzonderlijk)
Zwakke puniten

Sterke punten
Centrale
ligging

Afzet/
draagvlak

Geen
voordelen

Overig

Geen
Afzetrao- Gemeencentrale gelijkïi/ telijk
ligging strucbeleid
tuur

Geen
nadelen

Overig

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

43
33
32
8

14
15
32
67

19
28
7
17

24
23
28
8

12
5
14
17

5
26
3
33

14
11
10

42
32
46
25

28
26
28
25

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

34
30
47
40
29

16
22
6
33
13

18
24
12
23
29

32
24
35
3
29

8
11
11
7
13

11
30
2
3
2?

16
20
28
7
30

46
17
43
59
26

19
22
17
24
9

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

58
36
57
26

13
9
14
48

11
27
14
17

18
27
14
8

8
8
7
17

6
33
0
13

6
0
7
4

47
33
50
44

33
25
36
22

Totaal

38

22

18

23

11

17

13

40

24

Bron: survey 1984

Breda blijkt bij de sterke punten niet opvallend af te wijken van het
totaalgemiddelde. Dat geldt ook ten aanzien van de zwakke punten van de
stad al wordt daar het draagvlak/de structuur minder zwak bevonden dan
in het algemeen het geval is. Ondanks de gunstige ligging van de stad
(tussen Rotterdam en Antwerpen) beoordelen de ondernemers in de zakelijke dienstverlening de centrale ligging niet opmerkelijk gunstiger dan in
het algemeen het geval is.
Meer dan een kwart van de Tilburgse ondernemers is van mening dat er
geen specifieke voordelen zijn verbonden aan een vestiging in die stad.
Bij de zwakke punten wordt door de ondernemers gewezen op de naar hun
mening zwakke structuur/onvoldoende draagvlak.
In Eindhoven worden de afzetmogelijkheden wat beter beoordeeld dan in
het algemeen het geval is. Bij de zwakke punten laat Eindhoven een grote
overeenkomst met het totaalbeeld zien.
Gegeven het geringe aantal waarnemingen moeten we voorzichtig zijn met
het trekken van conclusies ten aanzien van Helmond, maar op het punt van
de goede afzetmogelijkheden wijkt het oordeel van de ondernemers dusdanig af van het totaalbeeld dat dit zeker een sterk punt lijkt te zijn.
Dit houdt wellicht verband ook met de groeistadstatus. Van de andere
kant zijn er ook ondernemers die het draagvlak/de structuur een zwak
punt noemen.
Den Bosch blijkt bij zowel het zwakste als het sterkste punt van de stad
niet opmerkelijk af te wijken van het gemiddelde. Wel ligt 'overige
sterke punten' wat hoger dan gemiddeld, hetgeen voor een belangrijk deel
verband houdt met de als gunstig beoordeelde aanwezigheid van de over152

heidssector in deze provinciale hoofdstad.
Voor wat betreft het sterkste punt wijkt ook Nijmegen niet veel af van
het totaalbeeld. Anders ligt dat bij het zwakste punt waar Nijmegen
vooral op grond van de structuur/het draagvlak als zwak wordt beoordeeld. De kwetsbare economische structuur en de meer dan gemiddelde
werkloosheid zullen hier debet aan zijn.
Bijna de helft van de ondernemers vindt dat Arnhem centraal is gelegen
en noemen dat het sterkste punt van de stad. Evenals bij Den Bosch kan
worden vastgesteld dat de Gelderse hoofdstad op 'overige sterke punten'
boven het totaalgemiddelde scoort, hetgeen ook hier is terug te voeren
op de aanwezigheid van de overheidssector. Maar er zijn ook zwakke punten aan Arnhem. Deze betreffen met name het gemeentelijk beleid. Dat is
de laatste jaren weinig ondernemersvnendelijk geweest. Het gemeentelijk
beleid ten aanzien van de ruimtelijke spreiding van kantoren is de betreffende ondernemers een doorn m het oog (Terhorst, 1985). Thans lijkt
zich in Arnhem op dit punt een verandering te voltrekken.
Bijna 60% van de ondernemers in Apeldoorn zegt dat de stad geen zwakke
punten heeft. De afzetmogelijkheden worden een sterk punt genoemd.
Van Deventer wordt door een meer dan gemiddeld aandeel van de ondernemers gezegd dat de stad geen specifieke voordelen bezit. Het gevoerde
gemeentelijke beleid en de structuur/het draagvlak blijken in Deventer
zwakke punten te zijn.
Zwolle wordt goed beoordeeld op het punt van de centrale ligging. Gedoeld wordt daarbij wellicht op de situering tussen de Randstad en
Noordoost Nederland. Bijna de helft van de ondernemers zegt bovendien
dat er geen nadelen aan een vestiging in Zwolle zijn verbonden.
De ongunstige sociaal-economische positie van Almelo is algemeen bekend
en komt bij de nadelen als zodanig naar voren terwijl bovendien ruim een
kwart van de ondernemers vindt dat aan een vestiging m Almelo geen specifieke voordelen zijn verbonden.
Terwijl de drie Twentse steden vlak bij elkaar zijn gelegen is het interessant vast te stellen dat Hengelo veel beter wordt beoordeeld op het
punt van centrale ligging. De helft van de in Hengelo gevestigde ondernemers vindt bovendien dat er geen nadelen zijn verbonden aan een vestiging van het bedrijf in Hengelo.
Enschede tenslotte wordt vooral vanwege de afzetmogelijkheden gunstig
beoordeeld. Wel wordt een niet-centrale ligging wat vaker genoemd dan
gemiddeld het geval is.
Zien we af van wat de sterke of zwakke punten zijn en combineren we het
aandeel van de ondernemers die opgaven geen nadelen te ondervinden met
dat van de ondernemers die opgaven geen voordelen te ondervinden, dan
zouden we kunnen concluderen dat de beoordeling van de stad als vestigingsplaats met name gunstig uitvalt voor Eindhoven, Arnhem, Apeldoorn,
Zwolle en Hengelo. Een neutrale plaats wordt ingenomen door Breda, Den
Bosch, Nijmegen en Enschede. Voor Tilburg, Helmond, Deventer en Almelo
valt de beoordeling negatief uit.

6.7

Samenvatting

In de laatste paragraaf van het derde hoofdstuk is gesteld dat meer inzicht gewenst is in de locationele dynamiek en de afwegingsprocessen bij
de keuze van een vestigingsplaats. In het nog komende hoofdstuk 7 wordt
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op dat laatste onderwerp ingegaan. Hier, in dit hoofdstuk, stond de vestigingsplaatsdynamiek centraal. Ook zijn in dit gedeelte van de studie
de locatiepatronen opnieuw bezien; nu niet voor de zakelijke dienstverlening in zijn geheel, maar voor de daarbinnen te onderscheiden bedrijfsgroepen.
In deze laatste paragraaf wordt kort teruggeblikt op die twee hier behandelde thema's: locatiepatronen en vestigingsplaatsdynamiek.
De uitkomsten van de inventarisatie geven opnieuw een concentratie van
zakelijke diensten in de binnenstad te zien. Bijna eenderde van de bedrijven is daar gevestigd. Gegeven de geringe gebiedsomvang in vergelijking met de andere deelgebieden betekent dat een verhoudingsgewijs groot
aantal kantoren per hectare. Daarenboven blijkt dat eveneens bijna eenderde van de zakelijke diensten aan een hoofdverkeersweg is gevestigd
(en daarbij is nog geen rekening gehouden met kantoren in de direct aangrenzende straten).
Wordt de locatie voor de zes onderscheiden groepen van zakelijke diensten bezien, dan corresponderen de twee voornoemde vestigingsgebieden de binnenstad en de hoofdinfrastructuur - tot op zekere hoogte met twee
verschillende groepen bedrijven. Er is een eerste groep die de volgende
kenmerken heeft:
een oververtegenwoordiging van rechtskundige diensten en uitzendbureaus; ook de accountantskantoren zouden tot deze groep van kantoren kunnen worden gerekend;
kantoren met veel bezoekers; een hoog bezoekquotiênt;
kantoren met een regionaal-verzorgende functie.
De tweede groep heeft als kenmerken:
een oververtegenwoordiging van computerdiensten, ingenieursbureaus, reclamebureaus en economische adviesbureaus;
kantoren met weinig bezoekers; een laag bezoekquotiênt;
bovenregionaal werkzame kantoren (stuwende functie).
Heeft de eerste groep een voorkeur voor een centrale ligging, de tweede
is in veel sterkere mate over de stad gespreid en heeft meer oog voor de
ligging ten opzichte van de infrastructuur. In dit verband is het ook
interessant vast te stellen dat kantoren die doorgaans tot de eerste
groep zijn te rekenen bij de beoordeling van de stad als vestigingsplaats meer aandacht schenken aan de afzetmogelijkheden die in stad en
regio aanwezig zijn, terwijl de stuwende dienstverlenende bedrijven meer
letten op de centrale ligging, waarbij het in dit geval vooral gaat om
de ligging ten opzichte van het economisch zwaartepunt van Nederland.
Ondanks het feit dat juist die stuwende bedrijven doorgaans minder te
spreken zijn over die centrale ligging, zal dit zelden leiden tot interstedelijke verplaatsingen van die bedrijven. Nadat dit al in diverse
andere studies was vastgesteld, bleek ook in dit onderzoek dat zakelijke
diensten zelden over grote afstanden worden verplaatst. Voor zakelijke
dienstverlenende bedrijven is zo'n verplaatsing vaak problematisch omdat
eerst en vooral het personeel de belangrijkste produktiefactor is; personeel dat met het oog op sociale contacten en ook het woon- en leefklimaat zich moeilijk zal laten verplaatsen naar een ver weg gelegen nieuwe
locatie.
Als wordt gekeken naar de vestigingsplaatsdynamiek dan valt op dat over
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een periode van zes jaar iets meer dan eenderde van de zakelijke diensten als 'statisch' kan worden aangemerkt. Dat betekent dat zo'n tweederde wel iets heeft ondernomen: een aanpassing van de accommodatie
en/of een verhuizing. Bijna eenderde van alle zakelijke diensten is verhuisd; dat komt voor de periode 1979-1984 neer op gemiddeld zo'n 5% per
jaar. Onder invloed van een economisch gunstigere situatie ligt dit percentage nu hoger: zo ongeveer rond de 7%, gezien de resultaten van recente ERBO-enquêtes. Daarmee geeft de zakelijke dienstverlening van alle
bedrijfstakken de sterkste dynamiek te zien.
Bij een onderscheid naar het al of niet vertonen van dynamiek bleek dat
de twee naar locatiepatroon verschillende groepen van zakelijke diensten
opnieuw herkenbaar zijn. De regionaal-verzorgende kantoren, zoals de
rechtskundige diensten en de accountantskantoren, geven een verhoudingsgewijs geringe dynamiek te zien. Die dynamiek is in veel sterkere mate
aanwezig bij de stuwende kantoren.
Te verwachten viel dat er een verband zou worden gevonden tussen het
aanpassen van de accommodatie of het verhuizen en de personeelsontwikkeling. Hoe sterker de personeelsgroei, des te radicaler de aanpassing, zo
zou kunnen worden gesteld. Bij kantoren die zijn verhuisd èn de accommodatie hebben aangepast kon bijvoorbeeld een gemiddelde personeelstoename
van 60% worden vastgesteld (1979-1984), tegen 5% bij de kantoren die
geheel niets ondernamen (7) .
Van de mogelijke vormen van vestigingsplaatsdynamiek is een verhuizing
het ingrijpendst. Hoe deze verhuizingen leiden tot verschillen in voorkeur voor deelgebieden is in hoofdstuk 3 beschreven aan de hand van de
ontwikkelingen in de vijf middelgrote Overijsselse steden in de jaren
zeventig. De in dit hoofdstuk uitgevoerde analyse voor 13 steden in de
periode 1974-1984 bevestigt de eerdere conclusies en geeft aan dat de
waargenomen tendenties zich in de eerste helft van de jaren tachtig hebben voortgezet: een stabilisatie van het aandeel van de binnenstad, een
sterke teruggang van de randzone en een groei in de woonwijken.
Uit de verhuisredenen wordt niet duidelijk wat de oorzaak is van deze
veranderingen. Aangenomen mag worden dat waar het de binnenstad betreft
het aantal vestigingsmogelijkheden voor een snel groeiende sector als
die van de zakelijke dienstverlening ook beperkt wordt door het aantal
daar aanwezige en geschikte panden. Door de bevriezingspolitiek die de
meeste gemeenten in dit stadsdeel toepassen zijn de mogelijkheden beperkt.
Voor de randzone ligt het anders. In delen van dit gebied wordt door
sommige gemeenten eveneens een bevriezingspolitiek gevoerd. Dat biedt
echter onvoldoende verklaring. Ook de verhuisredenen en de gesignaleerde
knelpunten geven weinig houvast. De parkeergelegenheid wordt in de randzone weliswaar minder gunstig beoordeeld dan in de na-oorlogse wijken,
maar in de binnenstad wordt de parkeergelegenheid veel vaker een knelpunt genoemd. Toch is het aandeel van de binnenstad door de jaren heen
stabiel. Dit geeft ook aan dat het belangrijk is om rekening te houden
met de wijze waarop de ondernemer de vestigingsplaatsfactoren tegen elkaar afweegt: de binnenstad heeft mogelijk andere kwaliteiten, zoals een
goede situering ten opzichte van de regionale clientèle, die de problemen rond het doorgaans zo belangrijk geachte parkeren neutraliseren.
Tussen de onderscheiden deelgebieden zijn, aan de hand van de informatie
van de ondernemers, geen verschillen vast te stellen in de kwaliteit van
de panden. Toch zou hier een verklaring in liggen voor het vertrekover155

schot in de randzone: door het grote aantal panden dat niet meer aan de
huidige eisen voldoet verlaten kantoren dit stadsdeel en vestigen zich
er geen nieuwe.
Bij de vertrek- en vestigingsredenen spelen vooral de kwaliteit van het
pand, de representatieve omgeving en de uitbreidingsmogelijkheden een
rol. Verder valt op:
dat in 12% van de gevallen een reorganisatie of fusie de doorslaggevende reden was voor een verhuizing;
dat bij de vestigingsredenen in 11% van de gevallen het direct beschikbaar zijn van het pand de doorslag gaf en in 10% van de gevallen de kosten;
dat de verkeersaspecten een rol spelen, maar dat die rol minder
groot is dan men zou vermoeden op grond van het daaraan toegekende
belang.
Naar aanleiding van de onderzoeksuitkomsten is het opmerkelijk genoemd
dat ten eerste de rol van de overheid in het keuzeproces zeer gering is
en ten tweede dat slechts weinig ondernemers bij een (nieuwe) vestiging
verschillende alternatieven in de beschouwingen hebben betrokken. Kan
het eerste nog goed worden verklaard door het feit dat de invloed van de
overheid vaak 'indirect' is (door bestemmingsplannen, bouwvergunningen
en dergelijke, die vaak eerder de vastgoedmarkt direct raken), het tweede punt is moeilijker te verklaren. Dat tweederde van de ondernemers
geen enkel alternatief heeft overwogen komt nogal onwaarschijnlijk over.
Mogelijk dat op een punt als dit de methode van een schriftelijke vragenlijst verstek laat gaan.
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NOTEN
1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

De lezer wordt er aan herinnerd dat het begrip vestigingsplaats hier op twee verschillende ruimtelijk schaalniveaus wordt gebruikt. Onder vestigingsplaats wordt In
deze studie zowel de keuze voor een bepaalde stad verstaan - als een dergelijke
keuze al wordt gemaakt - alsook de keuze voor een locatie (en een accommodatie) in
de stad.
Bij de categorie 'bedrijfsterreinen' is een ondergrens van 1 ha oppervlakte gehanteerd. Bij de opbouw van het Basisbestand Zakelijke Diensten is nu ook nagegaan of
er kantoren zijn die op kleinere terreinen zijn gevestigd. Slechts 8 van de 770
kantoren zijn op zo'n klein terrein gevestigd. Gegeven dit geringe aantal is afgezien van de toevoeging van een categorie kleine bedrijfsterreinen.
Slechts 2 van de 770 zakelijke diensten waren in het zogenaamde buitengebied gevestigd.
Een verzamelgebouw is hier niet bedoeld als een pand dat gebouwd is met het specifieke doel meerdere bedrijven gelijktijdig te huisvesten. Ook voormalige woonhuizen, waarin meer dan een bedrijf zijn intrek heeft genomen, worden hier als een
verzamelgebouw aangemerkt.
Het is niet bekend of de aanpassing vrijwel gelijktijdig met de verhuizing heeft
plaatsgevonden of dat eerst is verhuisd en dat enige tijd, enige jaren later, de
aanpassing is uitgevoerd.
Het is opvallend dat als wordt gekeken naar de kantoren die tussen 1974 en 1980
verhuisden dat bij de door de betreffende ondernemers genoemde verhuisredenen de
factor 'reorganisaties, fusies e.d.' veel lager scoorden (een aandeel van 4%) dan
dit In de daarop volgende periode van vijf jaar het geval was (12%). Daaraan tegenovergesteld was de situatie bij de uitbreidingsmogelijkheden: een aandeel in de
doorslaggevende redenen van 58% in de periode 1974-1978 en van 46% in de periode
1979-1984. Dit houdt mogelijkerwijs verband met een terugval in groei in deze
periode van recessie.
Door dit te combineren met het voorgaande met betrekking tot de regionaal-verzorgende en stuwende kantoren mag men niet concluderen dat personeelsgroei vooral
heeft plaats gevonden bij de stuwende vestigingen. Naar in hoofdstuk 5 is gebleken
ligt dat wat genuanceerder. In het algemeen hebben de stuwende diensten een toename
van het personeel te zien gegeven, maar een uitzondering daarop vormen de ingenieursbureaus. Omgekeerd heeft zich bij de regionaal-verzorgende kantoren als de
rechtskundige dienstverlening nauwelijks een groei voorgedaan, terwijl er bij de
accountantskantoren wel een personeelstoename kon worden waargenomen. In hoofdstuk
5 is dan ook gesteld dat waar het de personeelsgroei betreft er geen significant
verschil bestaat tussen regionaal-verzorgende en stuwende kantoren.
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7

PREFERENTIEMODELLEN EN VESTIGINGSPLAATSKEUZEGEDRAG

7.1

Inleiding

In het kantorenonderzoek hebben de vestigingsplaatsstudies tot doel het
vaststellen van de spreiding van kantoren en het zoeken naar een verklaring voor de gevonden patronen. Het laatste wordt veelal gedaan door te
vragen naar de vestigingsplaatseisen. Soms wordt dit aangevuld met vragen over de beoordeling van de op dat moment ingenomen vestigingsplaats.
In een aantal gevallen leidt dit tot het vergelijken van vestigingsplaatseisen met het oordeel ten aanzien van de huidige vestigingssituatie (zie paragraaf 1.3).
Tot nog toe is in het kantorenonderzoek echter nog nauwelijks ingegaan
op de vraag hoe de keuze van een vestigingsplaats tot stand komt. Met
andere woorden hoe dat keuzeproces zelf in elkaar zit. In een dergelijke
analyse van het ruimtelijk keuzegedrag kunnen drie stadia worden onderscheiden (Timmermans en Van der Heijden, 1983); Timmermans, 1984):
1
het beschrijven van de wijze waarop de kantoorondernemers de vestigingsplaatsmogelijkheden percipiëren (een beschrijving van de
keuzeset en de keuzedimensies);
2
het bepalen van de wijze waarop voor de vestigingsplaatsalternatieven de scores op de relevante vestigingsplaatsfactoren worden
gecombineerd tot een totaalwaardering (het vaststellen van de
combinatieregel);
3
het bepalen van de wijze waarop de kantoorondernemer tot een keuze komt (met andere woorden: het vaststellen van de beslisregel).
Onderzoek dat de bovenstaande drie stadia doorloopt, is in het geval van
de kantorensector nog niet uitgevoerd. Een van de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde onderzoeksuitkomsten zou aanleiding kunnen geven tot
het uiten van twijfels over een dergelijke analyse van het ruimtelijk
keuzegedrag. In hoofdstuk 6 is immers gebleken dat tweederde van de ondernemers van recent verhuisde kantoren zegt bij de keuze van een nieuwe
vestigingsplaats geen afweging van alternatieven te hebben gemaakt. Maar
er zijn ook vraagtekens geplaatst bij dit onderzoeksresultaat, omdat het
nogal onwaarschijnlijk is dat een ondernemer kiest voor de eerste de
beste accommodatie op de eerste de beste locatie. Deze onderzoeksuitkomst kan bijvoorbeeld zijn vertekend doordat de vraagstelling onjuist
is geweest of te omvattend. Niettegenstaande de antwoorden van de ondernemers gaan we er hier van uit dat een ondernemer alternatieven tegen
elkaar afweegt alvorens tot keuze over te gaan.
Het onderzoek naar die keuzeprocessen wordt bemoeilijkt door de complexiteit van een dergelijke studie: men zou ondernemers gedurende het feitelijke keuzeproces moeten volgen; het risico van vertekeningen bij een
retrospectief onderzoek is immers veel te groot. Een experimentele opzet
kan hier een oplossing bieden en daarvoor is in deze studie gekozen. Het
te beschrijven experiment heeft zich beperkt tot de eerste twee van de
eerder genoemde drie stadia; zodoende ligt de nadruk op het vaststellen
van de combinatieregel. Leidende vraag in dit deelonderzoek is derhalve:
hoe worden de deeloordelen over diverse vestigingsplaats-alternatieven
gecombineerd tot een totaalwaarde (het plaatsnut)?
Ter beantwoording van die vraag kan gebruik worden gemaakt van onderzoeksmethoden zoals deze zijn toegepast bij de analyse van bijvoorbeeld
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het ruimtelijk keuzegedrag van consumenten met betrekking tot winkelcentra (Timmermans, 1980ab,· Timmermans en Van der Heijden, 1983; Hendriks,
1983cib), de analyse van het verhuiskeuzegedrag van huishoudens of van
studenten (Phipps, 1983; Lensink, 1984b), de vervoerwijzekeuze (Timmermans, 1987) of het onderzoek naar recreatiegedrag (Timmermans 1985). In
deze studies is geprobeerd de tijdens een keuze optredende processen van
doelstelling, perceptie, afweging en besluitvorming te modelleren. In
dit hoofdstuk zal een eerste verkennende toepassing van een aantal van
dergelijke modeltechnieken worden gepresenteerd voor wat betreft het
vestigingsplaatskeuzegedrag van kantoorondernemers (1).
Dit hoofdstuk beperkt zich tot de keuze van een vestigingsplaats binnen
de stad en is als volgt opgebouwd. In de tweede paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de keuzemodelbenadering. Vervolgens staan de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek centraal. Dit onderzoek heeft
plaatsgevonden onder ondernemers in de zakelijke dienstverlening in Breda en Tilburg. Na een beschrijving van het datamateriaal en de gevolgde
methode (paragraaf 7.3) wordt het experiment verder uitgewerkt (paragraaf 7.4 en 7.5). De conclusies die op grond van het uitgevoerde onderzoek kunnen worden getrokken, komen tenslotte in paragraaf 7.6 aan de
orde.

7.2

Een model van de preferentiestructuur en (de)compositionele
meetmodellen

7.2.1

Een conceptueel model van het keuzeproces

De conceptuele basis voor de keuzemodelbenadering is de micro-economische nutstheorie waarin begrippen als 'nut' en 'deelnut' een belangrijke
plaats innemen. Wanneer een ondernemer moet kiezen voor een (nieuwe)
vestigingsplaats, dan zal hij voor een aantal mogelijke vestigingsplaatsen de kwaliteit daarvan vaststellen op grond van vooraf geformuleerde
eisen en beschikbare informatie over de alternatieven. Per vestigingsplaatsfactor vormt de ondernemer zich een oordeel over de betreffende
vestigingsplaatsen. Deze factorgebonden oordelen worden de deelnutten
genoemd. Om tot een eindoordeel te komen, moet de ondernemer deze deelnutten op de een of andere wijze combineren tot een totaalnut. Weet men
voor de mogelijke vestigingsplaatsen de totaalnutsscore, dan wordt verwacht - onder aanname van een rationeel en niet door constraints belemmerd handelen - dat de ondernemer die vestigingsplaats zal kiezen waaraan hij het grootste plaatsnut heeft toegekend (nutsmaximalisatie).
Aldus kunnen we ruimtelijk keuzegedrag zien in het licht van ruimtelijke
preferenties, van voorkeuren. De preferenties zelf komen tot stand door
combinaties van scores op bepaalde vestigingsplaatsfactoren. Die preferenties en hun rol in de uiteindelijke ruimtelijke keuze zijn in de keuzemodelbenadering op twee manieren gebruikt:
1
de 'revealed preference benadering';
2
de 'expressed preference benadering'.
In de revealed preference benadering wordt een direct verband gelegd
tussen gedrag en preferentie. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat
waargenomen gedrag wordt gezien als een beantwoording, een realisering
van preferenties.
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Deze opvatting over ruimtelijk gedrag is in sterke mate bekritiseerd. Er
kan immers niet a priori worden aangenomen dat preferenties ook altijd
verwezenlijkt kunnen worden. In zeer veel gevallen worden keuzen door
allerlei constraints beïnvloed zoals bijvoorbeeld het overheidsbeleid,
het optreden van projectontwikkelaars en de mogelijkheden binnen de eigen organisatie (Moor, 1979; Edwards, 1983; Bateman, 1985).
De expressed preference benadering probeert deze nadelen te omzeilen
door het waargenomen gedrag uiteen te leggen in twee componenten. De
eerste component is de preferentiestructuur. Deze is van belang voor
actuele keuze en kan met behulp van daartoe ontwikkelde technieken worden bepaald. De tweede component is die van alle op die preferenties
inwerkende constraints. Deze is veel moeilijker modelleerbaar, maar kan
als een random error-component worden opgevat. Een conceptuele vergelijking van ruimtelijk keuzegedrag ziet er dan als volgt uit:
К = Ρ + E

waarin:

К = uiteindelijke actuele keuze
Ρ = preferentie-structuur
E = error-component
Die preferentiestructuur laat zich goed analyseren en tot het onderzoek
van die preferentiestructuur beperkt dit hoofdstuk zich.
Wanneer we een model van de preferentiestructuur willen ontwikkelen,
hetzij van een individu, hetzij van een groep, dan dienen de alternatie
ven waaruit een subject kan kiezen een preferentiewaarde toegewezen te
krijgen. Die preferentiewaarde kan worden gezien als een totaalscore die
ontstaat door een combinatie van deelnutten (de scores die keuzealterna
tieven behalen op bepaalde keuzedimensies of attributen: de vestigings
plaatsfactoren) .
Men kan zich daarbij een matrix voorstellen waarbij de attributen de
rijen vormen en de kolommen de vestigingsplaatsalternatieven. Noemen we
de matrix M, de alternatieven i en de attributen j, dan kan die matrix
formeel worden weergegeven als M..(i=l,.... ,n; j=l,....,k). In die ma
trix zijn η alternatieven en к attributen. Elke alternatieve vestigings
plaats kan worden beschreven door scores Xij op к attributen (2). De ma
nier waarop nu deze deelnutten X. . worden gecombineerd tot een totaalnutswaarde U. voor een vestigingsplaatsalternatief wordt weergegeven als
een functie 'G' (ook wel de combinatieregel of nutsfunctie genoemd):
U

i

=

G

(X

X

il' i2

X

ilc'

Compositionele en decompositionele modellen zijn twee methodes waarmee
die G-functie of combinatieregel kan worden achterhaald (zie voor een
bespreking van deze modeltypen bijvoorbeeld Timmermans, 1984). Beide
modeltechnieken hebben tot doel de vorm van de combinatieregel te vin
den. De wijze waarop dit gebeurt is echter wezenlijk verschillend.
7.2.2

Het compositionele model

In een compositioneel model wordt kantoorondernemers gevraagd oordelen
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te geven over de kwaliteit van bepaalde alternatieve vestigingsplaatsen
op grond van de onafhankelijk van elkaar beschouwde kenmerken daarvan
(de scores x.,). Daarnaast wordt de ondernemers gevraagd een totaaloordeel over de alternatieven te geven (U.). Vervolgens worden een aantal
combinatieregels getest en wordt die regel als de meest geslaagde beschouwd, die de beste 'fit' of overeenkomst oplevert tussen de door het
model (combinatieregel) voorspelde totaalnutten U. en de door de ondernemers gegeven totaaloordelen U.. De fit zelf kan op verschillende manieren worden bepaald. Men kan bijvoorbeeld kijken naar de uitkomsten
van product-moment correlaties of rangcorrelaties, maar ook kan het aantal malen dat het model het 'beste alternatief' goed voorspelt als uitgangspunt worden genomen.
Het compositionele model heeft een aantal aantrekkelijke eigenschappen.
De belangrijkste daarvan zijn de verhoudingsgewijs eenvoudige toepasbaarheid, de duidelijkheid en de relatief geringe eisen die aan de respondenten worden gesteld. Daarnaast kunnen grote hoeveelheden nutsfuncties gemakkelijk worden getoetst. Er zijn echter ook nadelen en één
daarvan is dat de respondenten wordt gevraagd bepaalde alternatieven op
telkens slechts één dimensie, één kenmerk, te evalueren (het zogenaamde
inter-dimensioneel scoren). Het is echter goed voorstelbaar dat in werkelijke keuzesituaties op een geheel andere wijze wordt geëvalueerd.
Bovendien is het de vraag of een respondent in staat is een bepaalde
vestigingsplaats op slechts één kenmerk te beoordelen, los van de totaalwaardering. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is dat niet
telkens alle vestigingsplaatsalternatieven op één bepaald kenmerk (dimensie) worden beoordeeld, maar dat alternatief na alternatief alle dimensiescores worden afgewerkt (het zogemaande inter-alternatief scoren).
Toch kunnen hier min of meer dezelfde punten van kritiek worden gegeven.
De a priori aanname dat men onafhankelijk van scores op andere alternatieven tot echte nutsscores kan komen staat ter discussie (voor een toepassing van inter-alternatief en inter-dimensioneel scoren zie Phipps,
1983; Hendriks, 1983).

7.2.3

Het decompositionele model

Bij toepassing van decompositionele modellen wordt wezenlijk anders te
werk gegaan. Aan de respondenten wordt gevraagd een oordeel te geven
over het totaalnut van een aantal hypothetische vestigingsplaatsen. Die
alternatieven verschillen van elkaar doordat de attributen, de kenmerken
ervan, systematisch worden gevarieerd. Ter illustratie: nemen we aan dat
de preferentie voor een woning wordt bepaald door een combinatie van
scores op slechts drie attributen te weten 'maandelijkse lasten', 'type
woning', en 'veiligheid van de buurt', en onderscheiden we verder drie
niveaus van maandelijkse last, twee typen woningen en veilige en onveilige buurten, dan kunnen we hieruit door systematisch combineren 3x2x2 =
12 (hypothetische) alternatieven construeren. Respondenten doen vervolgens een preferentie-uitspraak voor elk van de alternatieven waarbij
binnen een bepcialde set van eigenschappen voordelen op dimensies moeten
worden afgewogen tegen mogelijke nadelen op andere dimensies binnen die
set. Afhankelijk van hoe die preferenties worden gemeten (hun meetniveau) kan men persoonspecifieke en groepsnutsfuncties afleiden met behulp van variantie-analyse (Louvière, 1976, 1982; Lensink, 1984b) of
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non-metrische conjunctanalyse (Schuler, 1979; Timmermans, 1980). Eventueel kunnen ook nog de deelnutten of 'part-worth utilities' worden afgeleid.
In vergelijking met het compositionele model werkt het decompositionele
model dus in een omgekeerde richting. Worden bij toepassing van het compositionele model de totaalnutten opgebouwd uit deelnutten en gespecificeerde combinatieregels, bij het decompositionele model vertrekt men
vanuit totaalnutten en komt tot de daaruit afgeleide combinatieregels en
deelnutten.
Het decompositionele meetmodel heeft een duidelijk laboratoriumachtig,
experimenteel karakter. Voordeel daarvan is dat de preferentiestructuur
als het ware losgeweekt wordt uit de werkelijke keuzeomgeving waar allerlei externe invloeden op de keuze inwerken.
Natuurlijk zijn er aan het decompositionele model ook nadelen verbonden.
Deze liggen op het gebied waar het compositionele model voordelen bezit.
Decompositionele modellen zijn lastiger toepasbaar. Ze eisen zeer bereidwillige respondenten, vragen nogal wat tijd (de respondent moet onder andere een aantal proefschalingen doen om aan de meetprocedure te
wennen) en het is lastiger om allerlei combinatieregels te toetsen. Verder levert het decompositionele model een dilemma op waar het gaat om de
keuze van individuele of groepscombinatieregels.
Ter afsluiting kan worden gesteld dat decompositionele modellen de voorkeur genieten boven compositionele modellen voor wat betreft de theoretische onderbouwing en geldigheidsaspecten. Anderzijds hebben de compositionele modellen een aantal vooral praktische voordelen. Zeker in situaties waarin respondenten moeilijk toegankelijk en beperkt in hun tijd
zijn, bieden ze een aantrekkelijk alternatief.

7.3

Het experiment in Breda en Tilburg

7.3.1

Datamateriaal

Voor een toepassing van de keuzemodelbenadering in het kantorenonderzoek
is de zakelijke dienstverleningssector in Breda en Tilburg gekozen (3).
De adressen van kantoorondernemers zijn verkregen uit het Basisbestand
Zakelijke Diensten (bijlage 8). Voor Breda gaf dit bestand 79 zakelijke
dienstverleningsbedrijven (met vijf of meer werkzame personen) en voor
Tilburg waren dit er 65. Van de in Breda gevestigde ondernemers vonden
we er 36 bereid tot een interview (46%). In Tilburg bleken 32 ondernemers aan het experiment mee te willen werken (49%).
Gezien de aard van de vragen is gekozen voor mondelinge interviews. Dit
nam gemiddeld een half uur in beslag. Alle vraaggesprekken vonden plaats
in februari 1985.
Aan de hand van enkele basiskenmerken is nagegaan in hoeverre de onderzochte populatie afwijkt van de totale populatie. Bij een vergelijking
op grond van zaakstatus, bedrijfsgroep, personeelsomvang en locatie zijn
nergens opvallende verschillen geconstateerd (bijlage 13) . Opvallend is
misschien wel het wat hogere aandeel van de filialen, maar daarbij is
geen sprake van een significant verschil.
Omdat bepaalde kenmerken van kantoorvestigingen of hun vestigingsplaats
mogelijkerwijs de uitkomsten van het experiment zouden kunnen beïnvloeden, is ook nagegaan in hoeverre de onderzoekspopulatie in Breda ver163

schilt van die in Tilburg. Dit onderzoek heeft enkele verschillen aan
het licht gebracht. Verschillen die echter beperkt blijven tot de locatie van de kantoorvestigingen (bijlage 14). In Breda zijn bijna geen van
de aan het experiment deelnemende kantoorondernemingen gevestigd aan een
hoofdverkeersweg, tegen iets meer dan eenderde in Tilburg. Verder worden
in Breda in de onderzoekspopulatie minder vestigingen in de binnenstad
aangetroffen dan in Tilburg. Tenslotte bleek dat in Tilburg eenderde van
de vestigingen zich bevond op één van de zes in het experiment gebruikte
voorbeeldlocaties (waarover de ondernemers hun oordeel moesten geven);
in Breda was dit de helft (4). Bovendien waren de kantoren die in Tilburg op één van die zes locaties gevestigd waren over alle zes die alternatieven verspreid, maar in Breda werden kantoren op slechts vier van
de zes geselecteerde locaties aangetroffen.
Het is met het oog op de voornoemde verschilpunten dat in de nu volgende
bespreking de onderzoeksuitkomsten niet alleen voor de totale onderzoeksgroep worden gepresenteerd, maar dat ook een onderscheid zal worden
gemaakt tussen de beide onderzoekssteden.
Toepassing van individuele keuzemodellen ter modellering van de preferentiestructuur vereist een vrij strakke methodologie, opgebouwd uit een
aantal, stuk voor stuk, uit te werken stappen:
1
formulering van het keuzeprobleem;
2
afleiding van de te inventariseren keuzedimensies;
3
afleiding preferentiestructuur (combinatieregels).
Het is mogelijk om na stap 3 nog een vierde stap te maken, namelijk die
van de formulering van de beslisregel. Dit is de stap naar een model van
actuele keuze. In deze studie beperken we ons vooralsnog tot het modelleren van de preferentiestructuur.

7.3.2

Afleiding van de dimensies

Er zijn verschillende manieren om vast te stellen welke vestigingsplaatskenmerken relevant zijn. De onderzoeker kan aan de ondernemers
bepaalde vestigingsplaatskenmerken ter beoordeling voorleggen, maar ook
kunnen de respondenten zelf de voor hen relevante factoren opgeven (5).
Bezwaar is echter altijd dat de respondenten verschillende dingen kunnen
verstaan onder één en dezelfde vestigingsplaatseis. Een aantal technieken is echter ontwikkeld om deze onbetrouwbaarheid en vaagheidsproblemen
aanzienlijk te verminderen. Met name multidimensionele schalingstechnieken en principale componenten-analyse kunnen worden gebruikt om uit veel
zachte, kwalitatieve informatie een beperkt aantal kwantitatieve conclusies te trekken. Zo kan men, onder bepaalde meetvoorwaarden, onderzoeken
of tal van steeds verschillend genoemde factoren of dimensies eigenlijk
niet alle betrekking hebben op min of meer hetzelfde. Zo zou het kunnen
zijn dat door respondenten genoemde factoren als 'bouwstijl', 'bouwkundige staat', 'type pand *, 'vormgeving', 'grootte van de ramen' en 'kwaliteit van de aangrenzende panden' alle iets gemeen hebben dat misschien
is aan te duiden met de dimensie 'representativiteit van het pand'.
Anders gezegd: ten behoeve van het uit te voeren experiment zijn we op
zoek naar een set van belangrijkste, onafhankelijke dimensies. Bij de
afleiding van die dimensies hebben we in deze studie opnieuw gebruik
gemaakt van de door Overijsselse kantoorondernemers gegeven oordelen
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over vestigingsplaatsfactoren (paragraaf 3.3.1), zi] het dat we ons hier
hebben beperkt tot alleen de zakelijke diensten (142 bedrijven). Deze
belangri]kheidsoordelen zijn met behulp van principale componenten-analyse en correspondentie-analyse geanalyseerd. In totaal gaat het om 142
bedrijven. Niet alle vestigingsplaatsfactoren zijn in de analyse betrokken omdat in sommige steden bepaalde factoren niet zijn gevraagd. De
betrokken 18 variabelen zijn m figuur 7.1 opgesomd.
Voor alle duidelijkheid: we proberen eerst aan de hand van reeds uit gevoerd onderzoek de belangrijkste dimensies in het geval van een vestigingsplaatskeuze te achterhalen. Daarvoor gebruiken we datamateriaal dat
in vijf Overijsselse middelgrote steden is verzameld. De uitkomsten van
die analyse dienen als input bij het op te stellen experiment dat wordt
gehouden bij m Breda en Tilburg gevestigde zakelijke dienstverleners
(paragraaf 7.5.2 en verder).
De principale componenten-analyse is uitgevoerd met een ordinale correlatiematrix (gebaseerd op Kendall's Tau) als invoer. Bij de afzonderlijke componenten komen in de analyseresultaten geen sterke ladingen voor
(6), waarop is besloten een vanmaxrotatie uit te voeren. Het resultaat
is een oplossing waarbij de eerste vijf componenten te zamen 54% van de
oorspronkelijke variantie verklaren (tabel 7.1).

Tabel 7.1
Compohent
1
2
3
4
5

Componenten, eigenwaarden en percentages verklaarde vanantle
Eigenwaarde

% verklaarde
varíantie

Cumulatief % v e r klaarde v a r i a n t i e

21,7
10,5
8,5
7,2
6,2

21,7
32,2
40,7
47,9
54,1

3,90
1,90
1,52
1,30
1,12

De geroteerde factormatrix is weergegeven in bijlage 15. De eerste van
de vijf componenten heeft betrekking op de accommodatie. Op deze factor
laden hoog de uitbreidingsmogelijkheden, het flexibel ruimtegebruik en
de kosten. Tot deze component dient ook de aanwezigheid van parkeermogelijkheden te worden gerekend.
De tweede en de derde component betreffen de geografische situering. De
tweede meer in algemene zin, de derde meer met het oog op de ligging ten
opzichte van het stadscentrum en de daar aanwezige functies en voorzieningen. Tot de tweede component behoren de ligging ten opzichte van andere delen van de onderneming, de ligging ten opzichte van toeleveranciers, de nabijheid van woonruimte voor het personeel en de ligging ten
opzichte van het landelijk verkeersnet. Op de derde component wordt hoog
geladen door de factoren aanwezigheid van binnenstedelijke voorzieningen, de aanwezigheid van winkelmogelijkheden en de ligging nabij bronnen
van informatie. De representativiteit van de stad is een wat vreemde
eend in de bijt, tenzij men de binnenstad opvat als de representant bij
uitstek voor de representativiteit van de stad in zijn geheel.
De vierde component laat zich wat moeilijk omschrijven. De mogelijkheden
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voor communicatie met andere kantoren, de representativiteit van de locatie, de interne verkeersstructuur van de stad en tot slot de ligging
ten opzichte van de clientèle zijn de vestigingsplaatseisen die deze
component bepalen. Gelet op de drie eerstgenoemde vestigingsplaatsfactoren zou wellicht van omgevingskenmerken kunnen worden gesproken. De factor ligging ten opzichte van de clientèle past daar echter niet in.
Tot slot de vijfde component die slechts bestaat uit de eisen ten aanzien van de aanwezigheid van voldoende kantoorruimte en de aanwezigheid
van gekwalificeerd personeel. Het betreft hier twee non-compensatorische
eisen waaraan immer voldaan lijkt te moeten zijn wil tot vestiging worden overgegaan. Het niet voldoen aan deze eisen kan niet worden gecompenseerd door andere kwaliteiten van de betreffende vestigingsplaats.
De bovenstaande toepassing van de principale componenten-analyse heeft
op een relatief vrijblijvende wi]ze plaatsgevonden. Er is gewerkt met
ordinale data en er zijn correlaties ingevoerd in plaats van covarianties. Daarom is er voor gekozen hetzelfde datamateriaal nogmaals te analyseren met behulp van een andere techniek om zo te proberen tot een zo
goed mogelijke interpretatie te komen. Daarbij is gebruik gemaakt van
correspondentie-analyse (Benzécri c.s., 1973; Greenacre, 1981; Eppink,
1983, 1984, 1988; zie ook paragraaf 2.3). Deze quasi-multidimensionele
schalingstechniek is bij uitstek geschikt voor het analyseren van verdelingsvrije variabelen. Zeker in dit onderzoek leent deze techniek zich
goed voor een analyse van de onderliggende datastructuur.
Op de eerste dimensie scoren die factoren hoog die de ligging van de
kantoorvestiging uitdrukken ten opzichte van andere actoren en zaken. Op
de tweede dimensie scoren kenmerken van de accommodatie erg hoog. De
derde dimensie laat zich moeilijk interpreteren. Er zijn diverse hoog
scorende vestigingsplaatsfactoren, waarvan de aanwezigheid van voldoende
kantoorruimte er uit springt. In figuur 7.1 zijn de drie dimensies in
êên grafiek samengebracht. Twee clusters van kenmerken tekenen zich meteen duidelijk af, namelijk dat van de kenmerken van de accommodatie en
een dat met de term representativiteit lijkt te kunnen worden aangeduid.
Twee van de drie vestigingsplaatseisen in die groep verwijzen daar naar.
De derde betreft de interne verkeersstructuur van de gemeente. Daarnaast
zijn er in het linker deel van de grafiek twee solitaire punten: de aanwezigheid van voldoende kantoorruimte en die van gekwalificeerd personeel.
Naast de genoemde twee groepen vestigingsplaatsfactoren en de twee solitaire factoren is er een in de grafiek sterk gespreide groep van factoren die alle worden gekenmerkt door een positieve score op de eerste
dimensie. Zoals reeds opgemerkt gaat het daarbij in zijn algemeenheid om
nabijheidsfactoren. Op grond van de scores op de tweede dimensie kunnen
binnen dat cluster weer twee subclusters worden onderscheiden, maar het
is onduidelijk op grond waarvan die van elkaar verschillen. De scores op
de derde dimensie brengen hierin geen verbetering.
Vergelijken we nu de resultaten van de principale componenten-analyse
met die van de correspondentie-analyse. Op twee punten komen deze geheel
met elkaar overeen, namelijk daar waar het gaat om een cluster van kenmerken van de accommodatie en om een tweetal non-compensatorische kenmerken (aanwezigheid van voldoende kantoorruimte; aanwezigheid van gekwalificeerd personeel). In het onderhavige experiment kan dit cluster
buiten beschouwing blijven omdat juist deze vestigingsplaatseisen niet
door andere lijken te kunnen worden gecompenseerd.
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Voor de overige - in beide gevallen drie - groepen van variabelen stel
len we vast dat op basis van de correspondentie-analyse mogelijk sprake
kan zijn van een cluster dat staat voor representativiteit. Dit cluster
laat enige overeenkomst zien met éên van de componenten uit de principale componenten-analyse, namelijk die, die met enig voorbehoud is aangeduid met 'omgevingskenmerken'. De dan nog resterende twee clusters betreffen de ligging van het kantoor. In het geval van de principale componenten-analyse geeft de ene component wat sterker de ligging ten opzichte van het centrum aan.
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Combineren we de uitkomsten van beide analyses dan zouden we de volgende
dimensies kunnen onderscheiden:
1
de accommodatie;
2
representativiteit;
3
ligging ten opzichte van de binnenstad;
4
overige situeringskenmerken.
Deze vier dimensies lenen zich in deze vorm niet voor toepassing in het
experiment. Als representant van de factor representativiteit is gekozen
voor 'de representativiteit van de omgeving'. In het geval van de dimensie 'kenmerken van de accommodatie' zijn verschillende elementen als
non-compensatorisch te beschouwen. Dat is niet het geval bij de vestigingsplaatsfactor 'flexibiliteit van de accommodatie'. Mede gezien de
betekenis van deze factor als reden voor een verhuizing (uitbreidingsmogelijkheden) kiezen we voor 'de flexibiliteit van de accommodatie' ter
operationalisatie van de dimensiekenmerken van de accommodatie.
De situeringskenmerken vallen uiteen in de situering ten opzichte van de
binnenstad en meer algemene aspecten van de situering. Voor de eerste
dimensie is ter operationalisatie een factor gekozen die gelijk is aan
de benaming van die dimensie, dus voor 'ligging ten opzichte van de binnenstad'. Gegeven het belang dat kantoorondernemers hechten aan goede
infrastructuur is van de vestigingsplaatsfactoren die behoren tot de
dimensie 'overige situeringskenmerken' de factor de 'ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet' gekozen.
Gelet op de niet geheel overeenkomstige resultaten van de principale
componenten-analyse en de correspondentie-analyse en het daardoor wellicht ook discutabele onderscheid in vier dimensies is het noodzakelijk
vast te stellen of de als representant van de dimensies gekozen factoren
ook inderdaad onafhankelijk van elkaar zijn. Van enig verband tussen
paren van de dimensies blijkt geen sprake te zijn (tabel 7.2).

Tabel 7.2

Spearman's rangcorrelatiecoëfflclënten
plaatsfactoren
Representativiteit

Representativiteit
Flexibiliteit
Landelijk verkeersnet
Ligging in de binnenstad

Flexibiliteit

1,00
0,15
0,28
0,22

1,00
0,28
0,10

voor

de

geselecteerde vestgings-

Landelijk
verkeersnet

1,00
0,03

Ligging in
de binnenstad

1,00

Bron: surveys Overijsselse steden, 1979-1981

De volgende stap in de toepassing van multi-attribuut preferentiemodellen is de afleiding van de combinatieregel of nutsfunctie. Daartoe worden de reeds genoemde compositionele of decompositionele afleidingsvarianten toegepast. In paragraaf 7.4 wordt ingegaan op de compositionele
multi-attribuut preferentiemodellen, waarna in paragraaf 7.5 de decompositionele modellen aan de orde worden gesteld.
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7.4

Compositionele multi-attribuut preferentiemodellen

7.4.1

Definitie van de nutsfuncties

Doel van het hier te beschrijven experiment is het construeren van een
model dat aangeeft hoe ondernemers de scores van vestigingslocaties op
vestigingsplaatsfactoren combineren tot een totaaloordeel. Bij het compositioneel model wordt a priori een heel scala van nutsfuncties gedefinieerd. Vervolgens worden per respondent met behulp van die functies per
keuzealternatief nutswaarden voorspeld (0.). Toetsing van de adequaatheid of 'performance' van de verschillende regels kan dan plaatsvinden
door deze voorspelde nutswaarden te vergelijken met 'echte' nutswaarden
(U.).
In deze studie zijn acht nutsfuncties gedefinieerd die vervolgens compositioneel zijn geëvalueerd. Deze nutsfuncties werden, samen met nog enkele andere, eerder getoetst in de context van het vestigingsgedrag van
detailhandelaren (Timmermans, 1984).
Deze acht combinatieregels kunnen worden verdeeld in twee groepen, namelijk de ongewogen en gewogen regels. Bij toepassing van ongewogen regels
worden deelnutten met elkaar gecombineerd tot een totaalnut, maar elke
vestigingsplaatsfactor wordt als even belangrijk gezien (7) en telt dus
even zwaar mee in de bepaling van de totaalnutsscore. Bij de gewogen
versies daarentegen kunnen vestigingsplaatsfactoren verschillend gewicht
in de schaal leggen. Aangezien we in de hoofdstukken 4 en 6 hebben kunnen zien dat kantoorondernemers gemiddeld in verschillende mate belang
hechten aan de onderscheiden vestigingsplaatsfactoren, mag worden verwacht dat de gewogen versies van de nutsfuncties betere resultaten te
zien zullen geven dan de ongewogen versies.
Het eenvoudigste en meest toegepaste model van de preferentie-structuur
is het lineair additieve model. In dit model wordt verondersteld dat een
totaalnutsscore tot stand komt door optelling van de - al dan niet naar
belangrijkheid gewogen - deelnutten. In formulevorm (Θ):
Model 1: U

m
Ζ

J

w.x
J

ongewogen (V ., VV. = 1)
gewogen
( 3 !, W.J ¡¿ 1)

:1

Deze modelstructuur is volkomen compensatorisch. Hiermee wordt bedoeld
dat een minder hoge score op een bepaalde vestigingsplaatsfactor gecompenseerd kan worden door een hoge score op een andere factor. Omgekeerd
kunnen bepaalde hoge nutsbijdragen gecorrigeerd worden door lage scores
op andere attributen.
Het is voorstelbaar dat beslissers in bepaalde situaties niet compenserend te werk gaan. Een benadering van een non-compensatorisch (conjunctief) model is het zogenaamde multiplicatieve model. Dit model kan als
volgt worden weergegeven:
m

Model 2:

^

-

.^

χ

w

j

ongewogen ( V . , W. = 1)
gewogen
( a !, Vil ƒ 1 )
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Feitelijk is dit model een quasi-noncompensatorisch model. Alleen wan
neer het deeloordeel over een van de kenmerken gelijk is aan 0 is het
totaaloordeel ook gelijk aan 0. De multiplicatieve regels zijn immers
gebaseerd op de veronderstelling dat het totaaloordeel gelijk is aan het
(gewogen of ongewogen) produkt van de deeloordelen. In zekere zin is het
multiplicative model dus te beschouwen als een tussenvorm van enerzijds
de additieve regels en anderzijds de noncompensatorische regels (Timmer
mans, 1987).
Een derde, eveneens quasi noncompensatorisch model (9) is het disjunctieve model. Wanneer een score op een deelaspect van een bepaalde vesti
gingsplaatsfactor erg hoog is (ten opzichte van een of andere arbitraire
waarde) dan гаі dat alternatief daarmee direct zo'η hoge preferentie
krijgen dat lagere scores op andere attributen de totaalnutsscore niet
echt meer naar beneden brengen. Timmermans (19Θ4) stelt onderstaande
functie voor:
m

Model 3:

U

=
1

Π
J
°

1
{l/(a.-x )[ w j
l
J ч J

ongewogen (У., W. = 1)
gewogen
( 3 !, W.' ¿ ')

waarbij a. een arbitrair hoge waarde is in die zin dat a. altijd hoger
is dan de daar bijbehorende X...
Als vierde modelvorm wordt een exponentieel model getoetst. Hierin is
het totaalnut een logaritmische functie van de deelnutten en aldus een
gereviseerde versie van het multiplicatieve model.

Model 4:

U 1 = 2 П 1 e^xij'' J
~

ongewogen
gewogen

(v. # J W. J= 1)
( a. , W. ¿ 1)

De gewichten voor toepassing in de gewogen modellen zijn in dit experiment vastgesteld door de ondernemers te vragen het belang van de vier
geselecteerde vestigingsplaatsfactoren aan te geven door het verdelen
van 20 punten over de vier factoren. Daarbij gold dat hoe meer punten
men aan een factor toekende hoe belangrijker deze bij een vestigingsplaatsbeslissing zou zijn.
De 'echte' nutswaarden van de geselecteerde kantoorlocaties in Tilburg
en Breda, waaraan de uitkomsten van de a priori opgestelde nutsfuncties
zullen worden getoetst, zijn gemeten door de respondent te vragen de
aantrekkelijkheid van deze locaties voor vestiging uit te drukken op een
schaal lopend van 0 (volkomen onaanvaardbaar als vestigingsplaats) tot
100 (ideale vestigingslocatie). Zoals misschien kon worden verwacht werd
deze schaal, ook al waren 'halve' scores mogelijk, door alle respondenten, op één na, als een 10-puntsschaal opgevat; althans, men scoorde
alsof het een 10-puntsschaal betrof.

7.4.2

De kwaliteit van de acht compositionele modellen

De voorspellende kracht van de acht hier gebruikte nutsfuncties kan op
verschillende manieren worden vastgesteld.
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Allereerst kan men de combinatieregels testen door te kijken naar correlaties (Pearson en/of Spearman) tussen voorspelde en 'echte' nutswaarden. In tabel 7.3 zijn voor alle acht de modellen de produkt-moment correlaties weergegeven voor de onderzoeksgroep in zijn totaal als ook voor
Breda en Tilburg afzonderlijk. Een en ander is gebaseerd op de scores
van 63 van de 68 respondenten. De kwaliteit van de ingevulde formulieren
van vijf respondenten heeft geleid tot het besluit deze buiten de analyse te houden.
Het blijkt dat de gewogen modellen beter scoren dan de ongewogen; dit
zou men, zoals al eerder opgemerkt, ook kunnen verwachten omdat aan de
verschillende vestigingsplaatsfactoren verschillend belang wordt gehecht. Zo zijn bijvoorbeeld de 20 punten die de ondernemers in dit onderzoek konden toekennen als volgt verdeeld. Van de 20 punten gingen er
gemiddeld 7 naar de representativiteit van de locatie, 5 naar de ligging
ten opzichte van de binnenstad, 4 naar de flexibiliteit van de accommodatie en nog eens 4 naar de ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet.

Tabel 7.3

Gemiddelde product-moment correlatiecoëfficiënten zoals berekend over de
voorspelde en gemeten nutswaarden (N=63)

Ongewogen additief
Gewogen additief
Ongewogen raultipllcatief
Gewogen multtpllcatief
Ongewogen disjunctief
Gewogen disjunctief
Ongewogen exponentieel
Gewogen exponentieel

Breda

Tilburg

Totaal

0,62
0,66
0,62
0,65
0,59
0,66
0,62
0,66

0,56
0,63
0,62
0,68
0,43
0,57
0,56
0,64

0,59
0,64
0,62
0,66
0,52
0,62
0,60
0,65

Bron: survey Breda/Tilburg, 1985

Nadere beschouwing van tabel 7.3 leidt tot de conclusie dat de modellen
in de Bredase situatie doorgaans beter presteren dan in de Tilburgse.
Het is moeilijk om hiervoor een verklaring te vinden, maar mogelijk
houdt dit verband met het grotere aandeel kantoorondernemers dat in Breda op één van de testlocaties is gevestigd.
Bekijken we de verschillende modellen afzonderlijk dan is het duidelijk
dat het ongewogen disjunctieve model gemiddeld het slechtst presteert.
Dat duidt er op dat een kantoorondernemer bij de keuze van een vestigingsplaats niet gauw één factor de doorslag zal laten geven. In het
algemeen echter ontlopen de waarden van de correlaties voor de gebruikte
modellen elkaar niet veel, zeker niet in Breda. Nemen we de beide steden
te zamen dan komt het gewogen multiplicatieve model naar voren als verhoudingsgewijs de beste weergave van het compositioneel meetproces. Direct daarop volgen het gewogen exponentiële en het gewogen additieve
model.
Op grond van rangcorrelaties (bijlage 16) noch op grond van het aandeel
correlaties met een hoge waarde (bijlage 17) - alternatieve methoden om
met behulp van correlaties naar de kwaliteit van de modellen te kijken wordt tot wezenlijk andere conclusies gekomen.
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I n p l a a t s v a n c o r r e l a t i e s k a n ook een a n d e r e t e s t m e t h o d e worden t o e g e p a s t w a a r b i j wordt nagegaan hoe vaak h e t b e s t v o o r s p e l d e a l t e r n a t i e f
overeenkomt met h e t d o o r de r e s p o n d e n t a l s b e s t a a n g e m e r k t e a l t e r n a t i e f
( t a b e l 7 . 4 ) . Ook d a n z i j n d e c o n c l u s i e s g e l i j k a a n d i e o p g r o n d v a n d e
t e s t met de c o r r e l a t i e s .

Tabel 7.4

Het aantal keren dat het a l s beste voorspelde a l t e r n a t i e f overeenkomt met
het door de respondent a l s best aangemerkte a l t e r n a t i e f (in procenten van
het t o t a a l )
Breda

Tilburg

Totaal

Ongewogen a d d i t i e f
Gewogen a d d i t i e f
Ongewogen m u l t i p l i c a t l e f
Gewogen m u l t i p l i c a t l e f
Ongewogen d i s j u n c t i e f
Gewogen d i s j u n c t i e f
Ongewogen exponentieel
Gewogen exponentieel

79%
82%
67%
82%
73%
76%
79%
82%

57%
67%
57%
60%
43%
63%
57%
67%

68%
75%
62%
71%
59%
70%
68%
75%

N=

33

30

63

Bron: survey Breda/Tilburg, 1985

7.5

Decompositionele m u l t i - a t t r i b u u t

7.5.1

Methodiek

preferentiemodellen

Bij een decompositionele afleiding van de preferentiestructuur in de
vorm van combinatieregels gaat men wezenlijk anders te werk dan bij de
in de vorige paragraaf besproken compositionele modellen. Bij een decompositionele afleiding wordt uitgegaan van een gemeten totaalnut en probeert men vervolgens dit totaalnut te ontleden in, door scores op aparte
attributen gemeten, deelnutten. De beste vorm van deze Ontleding' levert dan de beste combinatieregel of nutsfunctie. Een zeer belangrijk
verschil met het compositionele model is dat bij compositionele modellen
een nutsfunctie voor de gehele populatie wordt opgesteld en vervolgens
wordt getoetst op performance, terwijl men bij decompositionele modellen
de nutsfuncties individueel of groepsmatig afleidt uit uitgesproken totaaloordelen.
Toepassing van decompositionele modellen vergt, evenals bij de compositionele modellen, een aantal vaste stappen:
1
afleiding van relevante attributen (dimensies);
2
bepaling van de categorieën van de attributen;
3
formulering van een meetdesign ter meting van de totaalnutten;
4
keuze van een procedure ter afleiding van de nutsfuncties uit de
totaalnutten.
Voor wat betreft het eerste punt volstaan we met op te merken dat dezelfde vier attributen zullen worden gebruikt als in de compositionele
meting.
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7.5.2

De categorieën van de attributen en het meetdesign

Om statistische uitspraken te doen over individueel toegepaste combinatieregels, is het noodzakelijk per individu te beschikken over een aanzienlijk aantal totaaloordelen over naar hun kenmerken zeer uiteenlopende locaties om de over die alternatieven gemeten totaalnutten uiteen te
kunnen leggen in functioneel gecombineerde deelnutten.
Een aantrekkelijke methode om aan deze eisen te voldoen is die waarbij
de respondenten totaaloordelen geven over alternatieven die vooraf geconstrueerd zijn door de onderzoeker. Dit gebeurt dan door ten eerste de
attributen onder te verdelen in categorieën en ten tweede hypothetische
keuzealternatieven te formuleren door telkens een andere combinatie van
categorieën van attributen te kiezen. Die combinatie kan dan worden gezien als een omschrijving van een hypothetisch alternatief in termen van
de relevante dimensies. De respondent spreekt dan over al deze alternatieven een waardering uit en deze vormen de te ontleden totaalnutten.
Wanneer aan een respondent alle mogelijke combinaties van categorieën
van attributen worden voorgelegd dan spreekt men van een 'full factorial
design'. Hoewel dit de aantrekkelijkste vorm van design is (alle mogelijke combinaties zijn per individu gemeten), stelt het beperkingen aan
het het aantal te analyseren attributen en categorieën van attributen.
Werken we bijvoorbeeld met drie attributen die elk in drie score-categorieën zijn verdeeld, dan levert dat in een full design 3x3x3=27 hypothetische alternatieven op. Is dit aantal voor een respondent nog overbrugbaar, toevoeging van een vierde (en misschien essentieel) attribuut in
slechts twee categorieën doet het aantal te beoordelen alternatieven
verdubbelen tot 54! Men moet al wel over zéér gewillige respondenten
beschikken om zulke grote aantallen oordelen (totaalnutten) per respondent (betrouwbaar) te kunnen meten.
Aldus zijn er twee mogelijkheden. Of men legt niet iedere respondent een
full design voor, hetgeen voor extra problemen in de analyse zorgt
(Veldhuizen, 1984) , of men beperkt het aantal combinatiemogelijkheden.
Dit komt dan meestal neer op een beperking in de categorieën van de attributen, aangezien de attributen zelf niet zo makkelijk buiten beschouwing kunnen worden gelaten.
Verder worden er over het algemeen één of meer betrouwbaarheidstesten in
de procedure ingebouwd. Tussen het totaal van aan de respondent ter beoordeling voor te leggen alternatieven kan een aantal (vaak 50%) dubbel
worden opgenomen. Alvorens de uitkomsten te analyseren wordt nagegaan
hoe sterk de correlatie is tussen die overeenkomstige schalingen. Blijkt
er een groot verschil te bestaan tussen de twee sets van schalingen dan
wordt de betreffende respondent uitgesloten van verdere analyse.
Het zal duidelijk zijn dat deze betrouwbaarheidstesten analytisch zeer
aantrekkelijk zijn, maar in de praktijk de zaken aardig kunnen bemoeilijken doordat van de respondent dan wel veel wordt gevraagd.
Om niet te veel beslag te leggen op de tijd van de te ondervragen managers moest in ons geval het aantal schalingen beperkt blijven. Aangezien
relevante attributen niet weggelaten kunnen worden, betekende dit een
beperking van de categorieën per attribuut en aanzienlijke concessies
ten aanzien van de betrouwbaarheidstoetsen.
Gekozen is voor een 2x2x2x3 full factorial design (representatief/niet
representatief, flexibele/inflexibele accommodatie, gunstige/ongunstige
ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet en ligging in de bin173

nenstad, de randzone of de buitenwijken; zie figuur 7.2). De alternatieven zijn gerandomiseerd aangeboden.

Alternatief 3
Representatieve locatie
Flexibele accommodatie
Gunstige ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet
Ligging in de randzone
Alternatief 9
Locatie niet erg representatief
Inflexibele accommodatie
Ongunstige ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet
Ligging in de buitenwijken

Figuur 7.2

Twee voorbeelden van in het decompositioneel model gebruikte hypothetische
vestigingsplaatsen (totaal aantal alternatieven: 24)

In de enquêtes zijn bovendien zes 'schalingen-vooraf' toegevoegd, waardoor het totaal op 30 schalingen per respondent kwam. Zo konden de respondenten wennen aan de eigenlijke taak. Deze proefschalingen zijn tevens voor de betrouwbaarheidstests gebruikt, want de betreffende zes
alternatieven waren ook weer in de eigenlijke taak opgenomen. Bij een
vergelijking van deze 'schalingen-vooraf' met dezelfde schalingen in de
eigenlijke taak blijkt de totaalcorrelatie per respondent voor een aanzienlijk aantal respondenten tegen te vallen. Het probleem dat zo ontstaat is hierin gelegen dat een beslissing genomen moet worden over waar
wel van onbetrouwbare metingen sprake is en waar niet. Immers, het feit
dat test-schalingen niet hoog correleren met de eigenlijke schalingen is
juist hetgeen waarvoor ze worden toegepast. Gekozen is voor een pragmatische oplossing. De groep 'onbetrouwbaren' en de groep 'betrouwbaren'
zijn zowel voor de testschalingen als de echte schalingen met elkaar
vergeleken. Ook zijn de correlaties binnen deze groepen met elkaar vergeleken. De resultaten zijn weergegeven in figuur 7.3.
Er is een sterkere correlatie tussen de groepen bij de echte metingen
dan bij de testschalingen. Aldus lijkt het erop dat de onbetrouwbaarheid
vooral een kwestie van onbekendheid met de test betreft en is besloten
geen respondenten van de analyse uit te sluiten. Uiteraard zijn de
proefschalingen in de analyse verder buiten beschouwing gelaten.

7.5.3

Variantie-analyse

De keuze van de analyse-methode die ter afleiding van de passende combinatieregels kan worden gebruikt, is afhankelijk van het meetniveau van
de schalingen. In onderhavig geval werd de respondenten gevraagd totaaloordelen over hypothetische keuze-alternatieven te geven op schalen lopend van 0 (zeer ongunstig) tot 100 (zeer aantrekkelijk) . In dit geval
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spreekt men wel van een 'functioneel meetmodel'. Zodoende beschikken we
over intervalgegevens en is gekozen voor variantie-analyse ter afleiding
van de nutsfuncties (Louvière, 1982).

'ONBETROUWBAAR'
< .70
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'BETROUWBAAR'
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Figuur 7.3
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Correlaties binnen en tussen de betrouwbaarheidsgroepen met betrekking tot
testschalingen vooraf en eigenlijke schalingen

Zonder diep in te gaan op deze analyse-techniek dienen toch enkele korte
opmerkingen te worden gemaakt over wat er eigenlijk gebeurt. De te ver
klaren, afhankelijke variabele moet een variabele op minimaal intervalniveau zijn. Onze afhankelijke variabele (de totaal-nutsscore) voldoet
aan die eis (de variabele heeft variantie). Voor de onafhankelijke vari
abelen (de attributen) geldt die eis niet.
Bij variantie-analyse wordt getracht om de variantie in de afhankelijke
variabele statistisch te verklaren met behulp van de effecten erop door
de onafhankelijke variabelen. Deze kunnen tweeërlei zijn. De variabelen
kunnen direct een effect op de te verklaren variabelen uitoefenen of in
onderlinge interactie met andere verklarende variabelen. Men spreekt van
respectievelijk 'hoofdeffecten' en 'interactie-effecten'. Dit laat zich
vertalen naar de keuze tussen een additieve nutsfunctie en een multiplicatieve nutsfunctie. Bij een additief model dragen de deelnutten additief en onafhankelijk bij in de totstandkoming van het totaalnut. Vertaald naar variantie-analyse komt dit er op neer dat er alleen significante hoofdeffecten zijn. Daarentegen vindt in een multiplicatief model vermenigvuldiging plaats. In termen van variantie-analyse: bij een
multiplicatief model is er sprake van één of meer significante interactie-effecten. In tabel 7.5 staan per respondent de significante hoofdeffecten en significante eerste-orde-interactie-effecten weergegeven.
Alle hogere interactie-effecten blijken niet significant. Onderaan de
tabel is het groepsresultaat weergegeven.
Uit tabel 7.5 komt bijvoorbeeld naar voren dat voor respondent 1049 een
additief model het beste past (alleen significante hoofdeffecten) terwijl bij respondent 1094 een multiplicatieve functie past gezien de significante interactie-effecten.
De analyse levert heel specifiek de vorm van de bij de respondenten passende regels. Hiermee bedoelen we dat de in tabel 7.5 opgenomen significante effecten niet alleen aangeven of er sprake is van een additieve of
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Tabel 7 . 5

S i g n i f i c a n t e h o o f d - en i n t e r a c t i e - e f f e c t e n voor v e s t i g i n g s p l a a t s f a c t o r e n na
v a r i a n t i e - a n a l y s e van h e t f u n c t i o n e e l meetmodel (respondent 1001-1097:
Breda; respondent 2 0 0 4 - 2 1 0 5 : T i l b u r g )

Resp.

R

A

V

L

1001
1002
1007
1008
1009
1023
1024
1026
1036
1037
1038
1044
1049
1050
1054
1057
1059
1060
1062
1070
1071
1072
1073
1075
1079
1080
1082
1083
1084
1085
1087
1094
1097
2004
2005
2006
2009
2011
2013
2019
2021
2022
2024
2026
2029
2032
2034
2038
2042
2043
2044
2048
2054
2057
2064
2065
2071
2073
2074
2078
2086
2101
2105

.000
.003
.014
.027
.002
.010
.002
.005
.003
.035

.012
.023
.001
.015
.011
.017
.030

.001

.006
.032

.000
.000
.016
.002
.001
.000
.000
.011
.000
.004
.002
.000
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.029
.000
.000
.006
.000
.002
.000
.035
.000
.001
.000
.000

.015
.000
.002
.012
.001
.001
.015
.014
.020
.003
.010
.000
.004
.000
.030
.000
.007
.001
.001
.029
.002
.000
.023
.005
.035
.000
.002

.014
.000

.014
.001
.000
.000
.013
.000
.035
.035
.000
.028

RA

RV

RL

.012

AV

AL

.036

.023

.035
.043
.011
.017

.029

.028
.001
.028

.000
.007
.005
.000

.000

.012
.002
.001

.003
.002

.033
.030

.001

.009
.039

.002
.027

.000
.011
.000
.009
.000
.019

.000
.002
.001

.040

.040

.021

.002

.016

.023

.001

.011
.002

.011

.001
.043
.010
.014

.001
.032
.022
.006

.001

.020

.022
.014

.000
.000

.005
.001

.025
.000
.004
.010
.000
.000
.024
.000
.041
.035
.011

.000
.019
.002
.002
.003
.001
.014
.026
.018

.002
.001
.004

.019
.020
.024

.000

.011

.000
.000

.000

.000
.000
.000

.000
.000

.000
.002
.024
.000
.016
.000
.005

.026
.000
.002
.012
.016
.049
.002

VL

.002

.028
.000
.001

.000
.000
.000

.000

.000

.000

.000

.000
.000
.000

.000

.019

.030

.024
.029

.008

.017

.002
.000
.000
.000
.000
.000
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Vervolg tabel 7.5

Totaal
BREDA
TILBURG

R

A

V

L

.000
.000
.000

.000
.000
.000

.000
.000
.000

.000
.000
.000

RA

RV

RL

.000
.000
.002

.006
.027
.049

.049

AV

AL

VL

Bron: survey Breda/Tilburg, 1985
Verklaring afkortingen:
R: hoofdeffect representativiteit
A: hoofdeffect flexibiliteit accommodatie
V: hoofdeffect ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet
L: hoofdeffect ligging ten opzichte van de binnenstad
RA t/m VL: interactie-effecten

multiplicatieve combinatieregel, maar dat ze ook bepalen welke effecten
(welke attributen of combinaties van attributen) wel en niet in de nutsfunctie van een individu moeten worden opgenomen. Zo geldt voor respondent 1049 weliswaar een additief model, maar het hoofdeffect van het
attribuut 'ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet' draagt
niet significant b i j , en mag dus niet worden opgenomen in de nutsfunctie
(10) .
Bij de 'multinlicatieve' respondent 1082 zijn er twee significante interactie-effecten waar te nemen; namelijk één tussen representativiteit
en verkeersligging en één tussen representativiteit en ligging ten opzichte van de binnenstad. We kunnen echter voor deze respondent ook een
significant hoofdeffect voor flexibiliteit van de accommodatie herkennen. Als beste model voor deze respondent geldt zodoende een multiplicatieve functie voor de effecten van de attributen representativiteit,
verkeersligging en ligging ten opzichte van de binnenstad aangevuld met
een additief effect voor de flexibiliteit van de accommodatie.
Wordt gekeken naar het totale groepsresultaat dan past als beste een
multiplicatief model voor wat betreft de dimensies 'representativiteit',
'flexibiliteit van de accommodatie' en 'verkeersligging', aangevuld met
een additief hoofdeffect van de dimensie 'ligging ten opzichte van de
binnenstad'.

Tabel 7.6

Verdeling van additieven en multiplicatieven (absolute aantallen), per stad
en voor het totaal (vergelijk tabel 7.5)
Additieven

Multiplicatieven

Totaal

Breda
Tilburg

16
18

17
1?

33
30

Totaal

34

29

63
ρ = 0,36

Bron: survey Breda/Tilburg, 1985

In tabel 7.6 is de uit tabel 7.5 afgeleide verdeling van 'additieven' en
'multiplicatieven' over de twee steden weergegeven. Het blijkt dat er
geen significant verband bestaat tussen stad en combinatieregel.
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Dergelijke verschillen zouden misschien wel kunnen bestaan op grond van
bedrij fskeninerken. Echter, bij een onderscheid naar organisatorische
status, de aard van de activiteiten en diverse aspecten van de huidige
locatie zijn geen verschillen tussen de beide groepen vastgesteld. Wel
verschillen de additieven van de multiplicatieven op het punt van de
personeelsomvang: kleine kantoren zijn oververtegenwoordigd bij de additieven, grotere kantoren bij de multiplicatieven (tabel 7.7). Met andere
woorden: de ondernemers van kleine kantoren lijken in sterkere mate compenserend te werk te gaan bij de beoordeling van een mogelijk nieuwe
vestigingsplaats dan de ondernemers van grotere kantoren die de alternatieven vaak niet-compenserend beschouwen. In het geval van de kleine
kantoren kan een lage score op één van de (in dit experiment vier) factoren worden gecompenseerd door een hoge score op een andere. Als beslissers bij grote kantoren op zoek zijn naar een vestigingsplaats en
een alternatief scoort laag op een van de factoren, dan kan die lage
score veel moeilijker worden gecompenseerd dan in het additieve model en
zelfs geheel niet worden gecompenseerd als de score voor de betreffende
factor nul is.

Tabel 7,7

De personeelsomvang, naar additieve en multlpllcatleve respondenten
Additieven

5- 9 werkzame personen
10-19 werkzame personen
20 of meer werkzame personen

55
20
25

32
36
32

12,5
50
37,5

100
20

Totaal
Totaal absoluut

Totaal

Multlpl icatieven

100

100

ад

2it

Bron: survey Breda/Tilburg, 1985

ρ < 0,01

Gelet op de uit de door de respondenten uitgevoerde verdeling van 20
punten over de vier in het experiment gebruikte vestigingsplaatsfactoren
blijkt de beoordeling van die vier factoren afzonderlijk in enkele ge
vallen tot duidelijke verschillen tussen additieve en multiplicatieve
respondenten te leiden (tabel 7.8).
Tabel 7.8

De gemiddelde scores op de vier afzonderlijke vestigingsplaats factoren (ma
ximaal te verdelen aantal punten: 20), naar additieve en multiplicatieve
respondenten
Additieven

Representativiteit van de locatie
Ligging t.o.v. de binnenstad
Flexibiliteit accommodatie
Ligging t.o.v. het landelijk net

6,5
5,6
3,7
4,2

Multiplicatieven
8,1
3,6
4,6
3,7

Totaal
7,3
4,7
4,1
4,0

P=
0,01
0,00
0,09
0,52

Bron: survey Breda/Tilburg, 1985
Het valt op dat de gemiddelde score op representativiteit voor de multi
plicatieven significant hoger ligt dan bij de additieven. Daarentegen is
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bij de ligging ten opzichte van de binnenstad de gemiddelde score hoger
bij de additieven dan bij de multiplicatieven. Bij de twee andere vestigingsplaatsfactoren zijn geen significante verschillen vastgesteld, zij
het dat ook bij de flexibiliteit in het ruimtegebruik van een mogelijk
verschil sprake zou kunnen zijn.
Wanneer de decompositionele meetresultaten worden vergeleken met die
welke op compositionele wijze werden verzameld dan zijn er niet zo bar
veel verschillen. Levert de totaal verschillende wijze van meten weliswaar problemen op voor wat betreft de vergelijkbaarheid, enkele zaken
blijken duidelijk 'robuust' aanwezig. Bij de compositionele meting bleek
het gewogen multiplicatieve model verhoudingsgewijs als een der beste
uit de bus te komen. Ook het decompositionele model voor de gehele groep
leidt tot een (merendeels) multiplicatieve oplossing. Tabel 7.5 liet
zien dat wanneer we de groep als geheel bezien en aldus kijken naar de
min of meer systematische tendensen die de data te zien geven, een multiplicatief model het beste lijkt te passen. Dit geldt dan de factoren
representativiteit, flexibiliteit van de accommodatie en de ligging ten
opzichte van het landelijk verkeersnet. De factor 'ligging ten opzichte
van de binnenstad' draagt significant additief bij en lijkt als zodanig
een niet met de andere factoren in verband staande vestigingsplaatsfactor te zijn. Aldus lijkt er een compensatorisch effect van deze laatste
factor uit te kunnen gaan.
Wat eveneens opvalt is dat de groepsresultaten voor Breda en Tilburg
niet identiek zijn. In Tilburg is ook de factor 'ligging ten opzichte
van de binnenstad' in het multiplicatieve model opgenomen, terwijl dit
in Breda niet het geval is. Wellicht duidt dit erop dat vestigingsplaatsfactoren niet een eigen bestaan leiden, maar dat de oordelen over
de belangrijkheid van bepaalde factoren tot stand komt binnen de ruimtelijke 'setting' waarvan men deel uitmaakt. Het is in dit verband ook
interessant er op te wijzen dat van de aan het experiment deelnemende
ondernemers er in Tilburg veel meer gevestigd waren in de binnenstad dan
in Breda (bijlage 15).

7.6

Samenvatting

Bij het in Breda en Tilburg uitgevoerde survey stond de vraag centraal
naar de wijze waarop kantoorondernemers verschillende vestigingsplaatseisen tegen elkaar afwegen. In het verleden zijn weliswaar talrijke studies uitgevoerd naar de vestigingsplaatskeuze door kantoorondernemers,
maar de onderzoekers zijn daarbij voorbijgegaan aan het keuzeproces
zelf. Als immers een factor tamelijk hoog in de rangorde van eisen
prijkt is daarmee geenszins gezegd dat een vestigingsplaats alleen wordt
gekozen als aan die factor is voldaan. Er kunnen andere zodanig sterke
eigenschappen van die vestigingsplaats aanwezig zijn dat die compenserend werken.
Gesteld is dat vestigingsplaatseisen in hun onderlinge samenhang moeten
worden bekeken. De keuzemodelbenadering biedt daartoe een bruikbare en
aantrekkelijke methode. De verschillende keuzemodellen geven een gestructureerd beeld van de wijze waarop het plaatsnut wordt gewaardeerd
en welke rol daarin wordt gespeeld door de verschillende vestigings179

plaatsfactoren. De modellen geven meer informatie dan de tot nog toe
gangbare analyses van vestigingsplaatseisen (11).
Met behulp van enkele compositionele en decompositionele modellen is in
deze studie nagegaan hoe kantoorondernemers in Breda en Tilburg het nut
van een vestigingsplaats vaststellen op grond van een bepaalde manier
van combineren van deelnutten, de scores op de afzonderlijke eigenschappen van een vestigingsplaats. Met andere woorden: we waren op zoek naar
de combmatieregel.
De toepassing van de diverse compositionele meetmodellen heeft tot de
conclusie geleld dat de gewogen modellen een betere weergave van de
nutstoedeling opleveren dan de ongewogen modellen. Een uitkomst die weinig verbazing wekt. Het was te verwachten dat de gewogen compositionele
modellen beter zouden presteren dan de ongewogen. Door weging van de
factoren wordt als het ware een individuele component het meetmodel binnen gebracht. De vestigingsplaatseisen die niet voor alle kantoorondernemers hetzelfde zijn, komen zodoende beter tot uitdrukking.
Is gebleken dat de gewogen modellen het keuzegedrag beter weergeven dan
de ongewogen compositionele modellen, ook is uit het onderzoek naar voren gekomen dat drie van de vier onderzochte modellen goed blijken te
werken. Alleen het gewogen disjunctieve model bleek verhoudingsgewijs
minder goed te voldoen. Bij toepassing van de disjunctieve regel komt
een vestigingsplaats pas dan in aanmerking indien deze op minstens één
kenmerk boven een bepaalde drempel wordt beoordeeld, onafhankelijk van
de (eventueel zeer slechte) beoordeling van de overige kenmerken van de
vestigingsplaats. De sterkst positief scorende vestigingsplaatsfactor
geeft dan de doorslag in het keuzeproces. Daarentegen blijkt uit het
uitgevoerde experiment dat de ondernemers veel meer een voorkeur aan de
dag leggen voor een afweging van vestigingsplaatsfactoren, hetzij op
additieve dan wel op multiplicatieve wijze. In het compositionele meetmodel bleken zowel de additieve als de multiplicatieve modellen te voldoen.
Toepassing van het decompositionele model heeft nog tot een verfijning
geleld. Op grond van het groepsresultaat van dit model kwamen we tot de
conclusie dat de vaststelling van het plaatsnut voor de factoren representativiteit, flexibiliteit van de accommodatie en ligging ten opzichte
van het landelijk verkeersnet niet een eenvoudige optelsom van de verschillende kenmerken is. Tussen deze drie factoren bestaat een multiplicatieve relatie (het totale plaatsnut komt tot stand door vermenigvuldiging van de deelnutten) en deze multiplicatieve relatie wordt aangevuld
met een additief hoofdeffect voor de factor ligging ten opzichte van de
binnenstad. Dit betekent dat bij de vestigingsplaatskeuze het muliplicatieve deel van het model tot zo'η hoge score kan leiden dat de ligging
ten oprichte van de binnenstad in de vestigingsplaatskeuze geen wezen
lijke factor meer is in de keuze. Maar het kan ook andersom: namelijk
dat de ligging ten opzichte van de binnenstad zo hoog scoort dat de ken
merken van de andere factoren - positief of negatief - voor lief worden
genomen.
Geeft het decompositionele model op groepsniveau een belangrijke toevoe
ging aan de onderzoeksuitkomsten uit de compositionele modeltoepassin
gen, doordat het decompositionele model ook op individueel niveau toe
pasbaar is drukt het ons met de neus op het feit dat de verschillende
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kantoorondernemers nogal uiteenlopende combinatieregels toepassen. Het
beperken van de onderzoekspopulatie tot de zakelijke diensten met in het
achterhoofd het idee dat er dan met een homogenere populatie wordt gewerkt dan wanneer de totale kantorensector zou zijn benaderd, heeft niet
tot het gewenste effect geleid. Zo blijkt de ene helft van de zakelijke
dienstverleners een additieve en de andere helft een multiplicatieve
regel toe te passen. Bovendien zijn er verschillen in het wel of niet
significant bijdragen van de verschillende vestigingsplaatsfactoren in
het keuzeproces bij de verschillende ondernemers. En elders is gebleken
dat er ook verschillen zijn waar te nemen tussen de door de ondernemers
gehanteerde gewichtensets (Van Dinteren en Reitsma, 1986).
Er is op individueel niveau dus nauwelijks sprake van overeenkomsten.
Zoeken naar een 'grootste gemene deler' ter verklaring van het vestigingsplaatsgedrag van kantoorondernemingen lijkt daarom nogal zinloos.
Welke theorie en welke methode men ook kiest, uiteindelijk resteert een
groot aantal strikt unieke gevallen van vestigingsplaatskeuze. Een vestigingsplaatstheorie werkt en voldoet alleen op een zeker abstractieniveau, maar in werkelijkheid zou men voor iedere kantoorvestiging een
afzonderlijke theorie nodig hebben.
Voor zover een vestigingsplaatstheorie op een hoog abstractieniveau mogelijk is, zal er sprake moeten zijn van een theorie waarbij rekening
wordt gehouden met de verschillende kenmerken van bedrijven. Zo is in
deze studie bijvoorbeeld gebleken dat kleine kantoren eerder een additieve regel toepassen dan de grotere vestigingen. Verder onderzoek zal
dan ook moeten plaatsvinden naar de bepalende factoren die bij uiteenlopende groepen kantoorondernemers leiden tot verschillen in de beoordeling en afweging van vestigingsplaatsfactoren.
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De methodisch-technische ondersteuning van drs. R.F. Reltsma, wetenschappelijk
medewerker aan het Geografisch Instituut van de Katholieke Universiteit, is bij de
analyse en het schrijven van het verslag een onmisbare steun geweest.
Het is soms gebruikelijk te spreken over x.. In plaats van X.. waarbij X de echte
scores en χ de gepercipieerde of waargenomen scores betreffen.
Er is gekozen voor twee steden omdat het aanvankelijk in de bedoeling lag ook het
feitelijk keuzegedrag te analyseren; met andere woorden: in de aanvankeHike onder
zoeksopzet was ook het plan opgevat de besllsregel te formuleren. Daarom werd
gekozen voor twee steden met een verschillend beleid ten aanzien van de vestigingsplaatsmogelijkheden voor kantoren en met een verschillend spreidingspatroon. Uit
eindelijk is afgezien van het onderzoek naar de vorm van de besllsregel onder
andere vanwege de tijd die verstreken is tussen onderzoek en de in het verleden
door de ondernemer gedane keuze voor de huidige vestigingsplaats. Bovendien kunnen
de huidige eisen ten aanzien van de vestigingsplaats duidelijk verschillen van die
in het verleden.
Enige toelichting waar het de keuze van de alternatieve locaties betreft waarover
de kantooronderneraers een oordeel moesten uitspreken is gewenst. Deze geselecteerde
locaties vormen een wezenlijk onderdeel van het experiment. We volstaan hier met
aan te geven welke locaties hiervoor zijn gekozen.
De zes locaties in Tilburg en de andere zes in Breda zijn geselecteerd op grond van
het voorkomen van clusters van kantoorvestigingen (zie paragraaf ^.2), te zamen met
de informatie verkregen van gemeenteambtenaren en makelaars. Ook recent ontwikkelde
kantoorlocaties zijn in de selectie opgenomen. Getracht is naar aard van de loca
ties enige overeenstemming te krijgen tussen de beide steden. Daarentegen is binnen
de steden gezocht naar locaties die voor wat betreft hun kwaliteiten duidelijk van
elkaar verschillen. Als locaties zijn aan de ondernemers de volgende mogelijkheden
voorgelegd (tussen haakjes het aantal daar gevestigde kantoren in dit onderzoek):
Breda:
omgeving Fellenoordstraat, Gasthuisvelden (0)
omgeving Baronielaan, Ginnekenweg (10)
omgeving Haagse Markt (2)
omgeving Seeligsingel, Sophiastraat (2)
omgeving NS-station (4)
Nieuwe Kadijk, Doornbos (0)
Tilburg: omgeving NS-station (8)
Wilhelminapark en omgeving (2)
Cobbenhagelaan, Reitseplein (1)
omgeving Raadhuisplein, Stadhuisplein (6)
St. Jozephstraat en omgeving (1)
Hub van Doorneweg, Het Laar (3)
Een wat andere benadering waarvan de gebruikers claimen dat ze minder gevaren ople
vert voor subjectieve interpretatie door de onderzoekers, is de zogenaamde Reper
tory Grid Methode. Bij deze methode wordt iedere respondent een serie van triaden
van keuzealternatieven voorgelegd, waarna door de onderzoeker wordt gevraagd twee
alternatieven die op elkaar lijken te onderscheiden van een derde op grond van een
door de respondent genoemde eigenschap of dimensie. Ook de eigenschap (dimensie)
zelf wordt genoteerd. Dit proces gaat door totdat geen nieuwe eigenschappen meer
worden genoemd. Vervolgens is met behulp van relatief eenvoudige technieken de
totale set genoemde dimensies terug te brengen tot een kleinere groep 'basisdimen
sies1 .
Aanvankelijk is met de resultaten van die analyse doorgewerkt (zie Van Dlnteren en
Reltsma, 1986). Echter, een rotatie van de matrix was in methodisch opzicht ge
wenst. Doordat in de eerste analyses ter controle eveneens een correspondentie-ana
lyse is uitgevoerd leidt een en ander niet tot opmerkelijke verschillen in de
conclusies ten aanzien van de dimensies in de vestigingsplaatskeuze.
Of de attribuutscores worden verondersteld een impliciet belangrijkheidsoordeel te
meten (Timmermans, 1984).
U^:

de door het model voorspelde nutswaarde voor vestigingsplaats i.

X..: de door de respondent aan vestigingsplaats i toegekende score op eigenschap j.

9)
10)

U^:

de totaalscore van vestigingsplaats i voor een kantoorondememer.

W.:

het gewicht van eigenschap j.

Timmermans (1987) rekent het disjunctieve model tot de noncompensatorisehe regels.
Niet alleen Is het mogelijk dat wordt vastgesteld of een factor significant bij
draagt, maar ook is het mogelijk om bij deze analyse de gewichten vast te stellen
van de afzonderlijke factoren. Bij toepassing van variantie-analyse In het decompo-
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11)

sltlonele geval Is hiervoor de 'multiple classification analysis' te gebruiken voor
additieve modellen. In een eerdere verslaglegging van het onderhavige onderzoek is
dit gedaan (Van Dinteren en Reitsma, 1986). Hierbij wordt nagegaan hoeveel procent
verklaarde variantie de afzonderlijke hoofdeffecten voor hun rekening nemen. Voor
de gewichtenschatting bij de multiplicatieve methoden zijn andere, meer ingewikkelde methoden beschikbaar (zie Timmennans, 1984).
Recent zijn vraagtekens geplaatst bij de in de keuzemodellen gevolgde benaderingswijze (Van der Smagt, 1985; Hendriks en Van der Smagt, 1984). Deze bezwaren hebben
met name betrekking op de inflexibiliteit van de vestigingsplaatsfactoren. Er wordt
geabstraheerd van de verschillende betekenissen die die factoren kunnen hebben voor
verschillende ondernemers. Zo is het mogelijk dat een reclamebureau en een accountantskantoor beide een hoge waardering voor binnenstedelijke locaties hebben. De
keuzemodellen signaleren dit weliswaar maar houden daar op. Interessant is echter
de vraag op grond van welke oorzaken of oorzakelijke factoren die hoge waardering
tot stand komt. Met andere woorden het waarom van die waardering. Welnu, een reclamebureau kan een binnenstedelijke locatie zeer gunstig beoordelen wanneer deze
samengaat met de aanwezigheid van allerlei toeleverende materiaalverschaffers,
terwijl voor een accountant de bereikbaarheid of status van een pand samenhangen
met binnenstad. Wat betekent dit voor de definitie van factoren van vestiging? Het
betekent dat, afhankelijk van de waarde die bepaalde variabelen aannemen (wel of
geen aanwezigheid toeleveraars) voor bepaalde actoren de definitie en klasse-indeling van andere variabelen (ligging ten opzichte van de binnenstad) kunnen gaan
veranderen. Een werkelijk verklarende analyse van keuzeprocessen moet met dergelijke 'relationele eigenschappen' van een variabele definitie rekening kunnen houden.
De keuzemodellen, zoals hier behandeld, kunnen dat niet. Een variabele wordt gedefinieerd, in klassen ingedeeld en blijft onveranderd gedurende de analyse. In de
toepassing van het full factorial design bij het decompositionele meetmodel blijkt
dit wel heel duidelijk. Bruikbare alternatieven voor een relationele benadering
zijn in ontwikkeling. Zolang er echter geen pasklare alternatieven zijn, kunnen
keuzemodellen worden gebruikt. Keuzemodellen kennen een pasklare methodologie en
zijn daardoor goed toepasbaar.
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8

COMMERCIËLE RELATIEPATRONEN

Θ.1

Inleiding

Tot nog toe heeft dit onderzoek naar zakelijke dienstverlenende bedrij
ven zich in hoofdzaak gericht op spreidingspatronen en vestigingsplaats
keuze. In deze studie staat echter het ruimtelijk gedrag van zakelijke
diensten centraal en de keuze van een vestigingsplaats is slechts een
aspect van dat gedrag. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het andere
aspect van het ruimtelijk gedrag, namelijk het functioneren van de zake
lijke diensten. Dit functioneren komt tot uitdrukking in de relaties die
worden onderhouden met bedrijven, instellingen, particulieren en - in
dien van toepassing - de eigen organisatie. Aan de hand van het totaal
van relaties dat door de in een stad gevestigde zakelijke dienstverle
ningssector wordt onderhouden kan bovendien de betekenis van deze kanto
ren voor de stedelijke economie worden besproken.
In de paragrafen 1.4 en 4.5 is aandacht besteed aan de intermediaire
leveranties door zakelijke dienstverleners en de betekenis daarvan voor
de stedelijke economie. Het is zinvol om, alvorens in te gaan op de on
derzoeksuitkomsten, de hoofdpunten uit die paragrafen hier kort te her
halen.
Als wordt gesproken over het functioneren van zakelijke dienstverlenende
bedrijven dan zijn daar zeer diverse onderwerpen bij voor te stellen. In
hoofdstuk 5 zijn er al een aantal aan de orde gesteld, met name aspecten
van bedrijfskundige aard als omzet, bedrijfsresultaten en organisatie.
De analyse van het functioneren richt zich in dit hoofdstuk in hoofdzaak
op de commerciële relatiepatronen. Daarbij kan een onderscheid worden
gemaakt tussen enerzijds de aanschaf van goederen en diensten door de
zakelijke dienstverlenende bedrijven zelf en anderzijds de leveranties
aan de afnemers.
Waar het gaat om de aanschaf van goederen en diensten is een onderscheid
te maken tussen extern en intern betrokken inputs. Een onderscheid dat
alleen zinvol is voor de bedrijven die deel uit maken van een multilocationele onderneming. Zij immers kunnen ook via de kanalen van de onderneming de benodigde goederen en diensten betrekken. Verder is in hoofdstuk 4 gesteld dat juist die zakelijke dienstverleners aan de stedelijke
economie bijdragen die hun goederen en diensten betrekken van het lokale
bedrijfsleven. Dan immers vloeien bestedingen niet weg naar elders.
Bij de afzet van zakelijke diensten moet een onderscheid worden gemaakt
tussen de regionaal-verzorgende en de stuwende bedrijven. In het laatste
geval bevinden de afnemers zich vooral buiten de regio van vestiging.
Door de 'regionale export' van hun diensten zorgen deze bedrijven voor
een inkomende geldstroom; met andere woorden: ze vervullen een stuwende
rol en dragen zo bij aan de economische groei in de plaats van vestiging.
Ook de regionaal-verzorgende zakelijke diensten vervullen binnen de stedelijke economie een rol: door hun aanwezigheid kunnen zij er voor zorgen dat het plaatselijke bedrijfsleven niet elders de gevraagde diensten
aanschaft. Op die wijze wordt voorkomen dat financiën wegvloeiden naar
elders. Soms wordt ook gesuggereerd dat deze zakelijke dienstverleners
een belangrijke innoverende en adviserende rol binnen de lokale economie vervullen (zie paragraaf 1.4.2). Daardoor kan de concurrentiekracht
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van het plaatselijke bedrijfsleven worden vergroot en kan dit leiden tot
regionale export of een uitbreiding van die export. Het gaat hier
slechts om vermoedens: van een empirische onderbouwing van deze hypothese is nog geen sprake. Op voorhand lijkt te mogen worden aangenomen dat
bijvoorbeeld architectenbureaus, accountantskantoren en uitzendbureaus
niet van invloed zullen zijn op het innoverend vermogen van een bedrijf.
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de organisatie-adviesbureaus, de
computerdiensten en de ingenieursbureaus. Gelet op de schaal van Nederland rijst evenwel weer de vraag hoe belangrijk het is dat de laatstgenoemde diensten op korte afstand (in de regio) aanwezig zijn.
Willen we nu de betekenis van zakelijke dienstverleners voor de stedelijke economie vaststellen dan spelen de coiranercièle relaties daarin een
belangrijke rol. In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat daarnaast rekening
moet worden gehouden met de mate van externe controle. Immers, in het
geval van een belangrijk aandeel van de nevenvestigingen in de totale
omzet vloeit (een deel van) de winst weg naar het hoofdkantoor dat doorgaans in een andere regio is gevestigd. Omgekeerd is dan juist de aanwezigheid van hoofdvestigingen positief voor de ontwikkeling van de stedelijke economie.
Als vierde element is tot slot de omvang van de zakelijke dienstverleningssector te noemen. Hoe groter die sector, des te groter kan de rol
binnen de stedelijke economie zijn.
In het voorgaande is in feite een tweetal thema's naar voren gehaald,
namelijk het functioneren van zakelijke dienstverlenende bedrijven, tot
uitdrukking komend in onder meer de commerciële relatiepatronen, en ten
tweede de betekenis van die sector voor de stedelijke economie. Dit
laatste door die commerciële relatiepatronen, maar ook door de mate van
externe controle en de omvang van de sector. Deze twee thema's worden in
dit hoofdstuk verder uitgewerkt.
De eerste twee paragrafen gaan over de commerciële relatiepatronen: paragraaf 8.2 over de aanschaf van goederen en diensten en paragraaf 8.3
over de afzetpatronen. Bij het laatstgenoemde wordt een onderscheid gemaakt tussen het sectorale afzetpatroon en het geografische. Het sectorale afzetpatroon biedt inzicht in de verhouding tussen intermediaire en
finale leveranties. Het geeft in het geval van intermediaire leveranties
bovendien aan welke bedrijfstakken de belangrijkste afnemers zijn. Het
geografisch afzetpatroon leidt onder meer tot een onderscheid in regionaal verzorgende en stuwende zakelijke diensten.
In paragraaf 8.4 wordt ingegaan op de kenmerken van de in de 13 onderzochte steden aanwezige zakelijke dienstverleningssector. Aan de hand
van de eerder genoemde indicatoren wordt de betekenis van de zakelijke
dienstverleners voor deze steden besproken. In paragraaf 8.5 wordt op de
resultaten teruggeblikt.

8.2

De aanschaf van goederen en diensten

8.2.1

Inleiding

Een aspect van de commerciële relatiepatronen is de aanschaf van goederen en diensten door de zakelijke dienstverleners zelf. In het vragen186

formulier is de ondernemers gevraagd aan te geven of men van bepaalde
goederen en diensten gebruik maakt en of men die van bedrijven in de
stad van vestiging betrekt of van elders. Voor elf goederen en diensten
is dat aankoopgedrag nagegaan. Het betreft een willekeurige selectie van
goederen en diensten, maar er is wel gestreefd naar een voldoende mate
van variatie ten aanzien van de mate van specialisatie, die bijvoorbeeld
laag is bij de kantoorbehoeften, maar hoog is in het geval van software.
Er is niet gevraagd naar de omvang van de met de inkopen gemoeide inves
teringen, zodat een weging op grond van dat gegeven niet tot de moge
lijkheden behoort.
Bij de bespreking van het inkoopgedrag wordt een onderscheid gemaakt
tussen de intern en de extern betrokken diensten. In de inleidende para
graaf is reeds opgemerkt dat dat onderscheid alleen zinvol is in het
geval van kantoren die deel zijn van een grotere onderneming. De door
zo'η bedrijf benodigde goederen en diensten kunnen namelijk ook worden
betrokken van andere vestigingen binnen de onderneming. In het geval van
goederen betekent dit doorgaans dat een andere vestiging elders bij een
ander bedrijf de aankopen doet. Met name diensten kunnen ook door andere
vestigingen van dezelfde onderneming worden geleverd zoals bijvoorbeeld
marketingdiensten.
De vragenlijst heeft zich - om redenen van eenvoud - beperkt tot het
vaststellen van het al of niet gebruik maken van de interne kanalen van
de organisatie omdat de hoofdvraag is of goederen en diensten in de stad
van vestiging worden aangeschaft. Hoe elders in die vraag wordt voorzien
is in het kader van deze studie minder reJevant.
8.2.2

De aanschaf via interne kanalen

Deze subparagraaf beperkt zich tot de vestigingen van multilocationele
ondernemingen en gaat in op de aankopen die via de kanalen van de onder
neming lopen.
Van de mogelijkheid om goederen en diensten (ook) via de onderneming aan
te schaffen wordt door gemiddeld de helft van de bedrijven gebruik ge
maakt (tabel 8.1). De percentages voor de verschillende aankopen lopen
niet veel uiteen. Verhoudingsgewijs laag is het aandeel in het geval van
marketingdiensten. Overige professionele diensten' en kantoormeubilair.
Hoger is dat aandeel bij de boekhoudkundige diensten en het drukwerk.
Onderlinge verschillen tussen de goederen en diensten zijn er vooral bij
het al of niet gebruik maken van de mogelijkheid de aankopen via externe
kanalen te doen. Door het gebruik van de interne kanalen af te zetten
tegen de externe is een beeld te krijgen van de betekenis van de eerstge- noemde. Het internaliseren blijkt dan met name op te gaan voor de
boekhoudkundige dienstverlening en de marketingdiensten. Bij de aanschaf
van kantoormeubilair, kantoorbehoeften en - tot op zekere hoogte - druk
werk en computerhardware zijn de externe kanalen van meer belang.
Waar we vanuit een geografische optiek echter vooral in geïnteresseerd
zijn is de plaats van aanschaf. Daarbij doen zich bij zeven van de elf
onderscheiden produkten significante verschillen voor tussen hoofd- en
nevenvestigingen (p < 0,05). In die zeven gevallen blijken de hoofdvestigingen in sterkere mate op de stad van vestiging te zijn georiënteerd
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dan de nevenvestigingen. Dergelijke verschillen ontbreken in het geval
van kantoormeubilair, computerhardware, advertenties en marketingdiensten.
In figuur Θ.1 zijn de onderzoeksuitkomsten door middel van diagrammen
weergegeven. In dit geval van de interne aankopen zijn alleen de twee
linker kolommen van de diagrammen relevant.

Tabel 8.1

Het percentage bedrijven dat goederen en diensten aanschaft via de interne
kanalen en/of de externe kanalen, hoofdkantoren en nevenvestigingen
1. % via
interne kanalen

Kantoormeubilair
Kantoorbehoeften
Computerhardware
Computersoftware
Drukwerk
Advertenties
Marketingdiensten
Rechtskundige dienstverlening
Financiële dienstverlening
Boekhoudkundige dienstverlening
Overige professionele dienstverlening

2. % via
externe kanalen
78
79
55
53
70
55
26
53
49
28
41

45
52
50
52
59
53
43
55
54
59
45

3. 1:2
0,6
0,7
0,9
1,0
0,8
1,0
1,7
1,0
1,1
2,1
1,1

Bron: survey 1984

8.2.3

De aanschaf via externe kanalen

Richten we nu de aandacht op de extern betrokken goederen en diensten
dan worden niet alleen meer de vestigingen van multilocationele ondernemingen bekeken, maar worden ook de zelfstandige kantoren in de analyse
betrokken. De mate waarin de diverse goederen en diensten worden betrokken van andere bedrijven blijkt nogal te variëren (tabel Θ.2). Minder
dan een kwart van de onderzochte kantoren maakt gebruik van marketingdiensten. Daarop volgen de boekhoudkundige diensten en 'overige profes-

Tabel 8.2

Het percentage bedrijven dat de genoemde goederen en diensten aanschaft en
de procentuele verdeling voor de plaats van aankoop (de rij sommeert tot
100%)
Mate van
gebruik (%)

Kantoormeubilair
Kantoorbehoe ften
Computerhardware
Computersoftware
Drukwerk
Advertenties
Marketingdiensten
Rechtskundige dienstverlening
Financiële dienstverlisning
Boekhoudkundige dienstverlening
Overige professionele dienstverlening

99
100
65
64
96
66
24
70
79
58
55

Bron: survey 1984
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Stad
57
76
13
13
63
58
38
63
67
63
42

Plaats 'van aankooo
Stad en e Iders Elders
13
10
5
6
10
14
9
10
10
5
24

30
14
82
81
27
28
53
27
23
32
34
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4
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9
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1

3
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54
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2

3
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ADVERTENTIES

RECHTSKUNDIGE DIENSTEN
56

70

INTERN

AANTALVESTIGINGEN

4

OVERIGE PROFESS DIENSTEN

Interne en externe aankopen naar plaats van aanschaf, onderscheiden naar
exogene (nevenvestigingen) en endogene zakelijke diensten (hoofdvestigingen
en zelfstandige kantoren)
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sionele diensten' die door ongeveer de helft van de zakelijke diensten
worden gebruikt. Het is niet verwonderlijk dat daarentegen de aanschaf
van kantoormeubilair, van kantoorbehoeften en van drukwerk - die haast
voorwaarden zijn om te kunnen functioneren - algemeen voorkomt.
Wordt gekeken naar de mate waarin de benodigde goederen en diensten worden aangeschaft in de stad van vestiging dan lopen de percentages nogal
uiteen (tabel 8.2). Het hoogst scoren de kantoorbehoeften. Ook is men in
het algemeen sterk op de eigen stad georiënteerd voor financiële diensten, drukwerk, boekhoudkundige diensten en rechtskundige diensten.
Daarentegen worden vier andere goederen en diensten in minder dan de
helft van de gevallen betrokken van alleen lokale bedrijven. Dit betreft
de Overige professionele diensten', marketingdiensten, hardware en
software. Met name bij de twee laatstgenoemde wordt over de grenzen van
de stad heen gekeken. Uit de tabel kan in grote lijnen worden geconcludeerd dat frequent benodigde goederen en diensten veelal van in de stad
van vestiging gevestigde bedrijven worden betrokken. De minder frequent
benodigde goederen en diensten - en doorgaans betreft dit specialistische diensten of hoogwaardige produkten - worden in de meeste gevallen
van verder weg betrokken.
De mate waarin de hier onderscheiden aankopen worden aangeschaft in de
eigen stad kan ook verschillen naar kenmerken van de bedrijven. Dit is
nagegaan voor de zogenaamde sleutelvariabelen: personeelsomvang, kantooractiviteit, regionale afzet (stuwend versus verzorgend) en de organisatorische status.
Bij een onderscheid tussen stuwende en verzorgende diensten komt een
enkel significant verschil naar voren.
Bij vier van de elf typen van aankopen kan worden waargenomen dat deze
minder snel worden aangeschaft in de plaats van vestiging als het kantoor groter van omvang is (dit betreft drukwerk, advertenties, kantoorbehoeften en Overige professionele dienstverlening').
Bij een onderscheid naar bedrijfsgroepen zijn zes significante verschillen vastgesteld, namelijk bij de aanschaf van meubilair, advertenties,
drukwerk, rechtskundige diensten, financiële diensten en overige professionele diensten. Zonder te zeer in details te treden kan worden geconcludeerd dat de rechtskundige diensten sterker op de plaatselijke bedrijven zijn gericht. Dit in tegenstelling tot de computerdiensten, de
'overige zakelijke diensten' en de reclamesector waar in veel gevallen
die benodigde goederen en diensten (ook) van buiten de stad worden betrokken.
Absoluut het belangrijkst is het onderscheid naar al of niet extern gecontroleerde bedrijven. In tien van de elf gevallen leidt dit tot significante verschillen. Alleen bij de software is (net) geen sprake van een
significant verschil (p = 0,07) tussen enerzijds de nevenvestigingen
(exogeen) en anderzijds de hoofdvestigingen en zelfstandige kantoren
(endogeen). In figuur 8.1 is in de twee rechter staven van de verschillende diagrammen de regionale verdeling van de inkopen grafisch weergegeven. Het is duidelijk dat de nevenvestigingen in veel mindere mate op
de stad van vestiging zijn georiënteerd dan de hoofdvestigingen en zelfstandige kantoren.
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8.2.4

Het gebruik van horecafaciliteiten

In een branche als de zakelijke dienstverlening waar persoonlijke contacten veelvuldig voorkomen kan het gebruik van de horeca voor zakelijke
doeleinden van belang zijn. Door 40% van de in het onderzoek betrokken
bedrijven wordt nooit gebruik gemaakt van horecafaciliteiten. Daarnaast
maakt 3% van de bedrijven melding van het gebruik van de in het eigen
kantoor aanwezige faciliteiten. Van de ondernemers geeft verder 21% te
kennen dat in voorkomende gevallen zowel van de eigen als van externe
horecafaciliteiten gebruik wordt gemaakt en 36% van de ondernemers zegt
dat gebruik wordt gemaakt van buiten het kantoor aanwezige faciliteiten.
Onder de bedrijven die nooit gebruik maken van horecafaciliteiten zijn
veel rechtskundige diensten. Slechts 36% van de ondervraagden in deze
bedrijfscategorie maakt er melding van dat het personeel wel eens gebruik maakt van de horeca. Dat percentage ligt daarentegen veel hoger
bij de computerdiensten, de ingenieurs- en de reclamebureaus (respectievelijk 71%, 71% en 87%). Verder blijken autonome vestigingen (hoofdvestigingen en zelfstandige kantoren) en lokaal verzorgende kantoren te
zijn oververtegenwoordigd bij de 'niet-gebruikers'. Dat zal in belangrijke mate mede bepaald zijn door de sterke relatie met de rechtskundige
diensten voor wat betreft de twee voornoemde categorieën vestigingen.
Verder kan worden geconstateerd dat met het groter worden van de vestiging de kans toeneemt dat gebruik wordt gemaakt van de horeca. Van de
zakelijke diensten met minder dan tien personeelsleden wordt in 52% van
de gevallen de horeca wel eens bezocht voor zakendoeleinden. Dat is 92%
bij de vestigingen met meer dan 25 werknemers.
Gemiddeld wordt per vestiging 33 keer per jaar een bezoek gebracht aan
de horeca. Aan de hand van de door de ondernemers gemaakte schattingen
is vast te stellen dat van die 33 bezoeken er 20 in de stad van vestiging plaatsvinden en 13 daarbuiten. In het eerstgenoemde geval vinden er
van die 20 bezoeken 13 in de binnenstad plaats. Een voorkeur voor horecafaciliteiten in de binnenstad houdt verband met de ligging van het
kantoor: in de binnenstad en randzone gevestigde zakelijke diensten maken ruim twee keer zo vaak gebruik van horecagelegenheden in de binnenstad dan de vestigingen in de na-oorlogse stadsdelen.
Geconstateerd kan worden dat de bestedingen aan zakenlunches en dergelijke niet alleen de horeca in de stad van vestiging ten goede komen,
maar zeker ook plaatsen daarbuiten. Hier zijn we echter vooral geïnteresseerd in de lokale bestedingen.
Beperken we ons tot die lokale bestedingen dan hebben we bij de berekeningen rekening te houden met een 'grootte-effect': voor een juist beeld
zal de bezoekfrequentie moeten worden gerelateerd aan het personeelsaantal. Er is voor gekozen daarbij alleen uit te gaan van het personeel dat
een hogere opleiding heeft voltooid aangezien de kans dat zij voor zakendoeleinden gebruik maken van de horecafaciliteiten groter is dan in
het geval van personeel met een lager opleidingsniveau. Het blijkt dan
dat verschillen in gebruiksfrequentie beperkt zijn tot een onderscheid
naar bedrijfsgroepen en de dichotonomie stuwend-verzorgend. Voor wat
betreft de eerstgenoemde variabele scoren opnieuw de rechtskundige diensten laag. Hoog is de bezoekfrequentie in het geval van de reclamebureaus en de categorie 'overige zakelijke diensten'. En verder kan worden
vastgesteld dat de gebruiksfrequentie (gerelateerd dus aan het aantal
hoger opgeleiden) bij de stuwende diensten twee keer zo hoog ligt als
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bij de regionaal verzorgende.
Van een significant verschil bij een onderscheid naar steden is geen
sprake. De aan Brabanders toegedichte Bourgondische instelling komt uit
dit cijfermateriaal niet naar voren.
8.3

Afzetpatronen

8.3.1

Inleiding

Voor een analyse van de markt van de zakelijke dienstverlening kunnen
twee wegen worden bewandeld. Ten eerste kunnen de door de ondernemers
opgegeven percentages over hoe de omzet is verdeeld over afnemers of
regio's worden gemiddeld. Dat geeft een beeld van de situatie van een
doorsnee kantoor (zie bijvoorbeeld Marshall, 1983 en Daniels, 1984). Bij
de tweede methode worden deze percentages gewogen naar de omzet van een
vestiging. De uitkomsten geven in dat geval een beeld van de zakelijke
dienstverlening (of delen daarvan) als geheel. Beyers с.s. (1985) hebben
niet de omzetgegevens maar het personeelsaantal als weegfactor gebruikt.
Zij komen tot de conclusie dat er weinig verschil bestaat tussen de ge
wogen en ongewogen onderzoeksuitkomsten. De keuze voor het personeels
aantal kan worden gebruikt bij gebrek aan omzetcijfers, maar gegeven de
niet sterke relatie tussen omzet en personeelsgrootte (zie paragraaf
5.3) is dit wellicht niet de beste oplossing. In deze studie is naar het
exacte omzetcijfer gevraagd en, voor wie dat cijfer niet kon of wilde
geven, naar de omzetgrootteklasse. 2% van de ondernemers heeft de vraag
naar de omzetklasse (tien categorieën) niet beantwoord en 39% van de
respondenten gaf geen antwoord op de vraag naar het precieze cijfer.
Voor de laatste groep is een zo goed mogelijke schatting gemaakt aan de
hand van de omzetgrootteklasse. Uitgangspunt daarbij was het gemiddelde
omzetcijfer per omzetcategorie. Voor de bedrijven waarvoor een schatting
is gemaakt van het absolute cijfer zijn de uitkomsten gecontroleerd door
te kijken of de gemiddelde omzet per werknemer binnen redelijke marges
bleef. Voor vier bedrijven bleek toen dat geen goede schatting kan worden gemaakt en deze zijn verder buiten de analyse gehouden.
Omdat in dit onderzoek de belangstelling vooral uitgaat naar de betekenis van de zakelijke dienstverleningssector voor de stedelijke economie
wordt in deze paragraaf een analyse uitgevoerd met een weging op grond
van de omzet. Aangezien in diverse gevallen een schatting van het absolute omzetcijfer is gemaakt hebben de te presenteren resultaten een zekere indicatieve waarde. Maar ook stellen we vast, evenals Beyers с.s.
(1985, 1986), dat de verschillen tussen de gewogen en ongewogen resulta
ten beperkt zijn (zie bijlage 18) .
De bespreking van de markt voor zakelijke diensten zal langs twee wegen
gebeuren: de sectorale en de geografische invalshoek. Bij de sectorale
invalshoek wordt nagegaan welke typen van bedrijven de dienst afnemen en
in het geval van de geografische invalshoek is de ruimtelijke spreiding
van de afnemers het uitgangspunt. De ondernemers is niet gevraagd het
sectorale en het geografische afzetpatroon te combineren omdat is ver
ondersteld dat dit tot te grote onnauwkeurigheden zou leiden. Een beeld
van die combinatie kan niettemin bij benadering worden verkregen door
middel van een clusteranalyse op grond van beide afzetpatronen. In deze
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paragraaf wordt nog geen onderscheid naar steden gemaakt; die stedenvergelijking komt in paragraaf 8.4 aan de orde.

8.3.2

Het sectorale afzetpatroon

Bij het sectorale afzetpatroon zijn in totaal negen categorieën van afnemers onderscheiden. Bij de gehanteerde indeling is in grote lijnen de
gangbare indeling in bedrijfstakken gevolgd. Uit de onderzoeksresultaten
komt naar voren dat de industrie, de zakelijke diensten zelf en de overheid de belangrijkste afnemers zijn (tabel 8.3). Deze drie te zamen nemen meer dan de helft (55%) van de omzet in de zakelijke dienstverlening
voor hun rekening. De betekenis van deze afnemers is voor de diverse
groepen bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening nogal verschillend. Bekijken we de sectorale afzet per bedrijfsgroep dan laat zich
vaststellen dat nagenoeg alle groepen zakelijke diensten in zeer sterke
mate bedrijfsgericht zijn. Alleen de rechtskundige diensten vormen begrijpelijkerwijs een duidelijke uitzondering in het geheel. Bezien we de
relatieve betekenis van de onderscheiden bedrijfstakken voor de omzet
van de andere bedrijfsgroepen dan zijn voor de accountantskantoren de
landbouw en delfstofwinning, handel en transport en de zakelijke diensten van betekenis. De computerdiensten zijn sterk gericht op de zakelijke diensten. De ingenieursbureaus verkrijgen verhoudingsgewijs een
belangrijk deel van de inkomsten uit de niet-commerciêle sector (overheid, instellingen). In vergelijking met de cijfers voor de zakelijke
dienstverlening in zijn geheel krijgen de reclamebedrijven veel van hun
inkomsten uit de industrie en het bank- en verzekeringswezen, terwijl
ook de zakelijke diensten als afnemers niet onbelangrijk zijn, maar
slechts iets boven het gemiddelde scoren. Voor de categorie 'overige
zakelijke diensten' geldt de nijverheid en handel/transport als een belangrijke afzetmarkt.
Wordt ook gekeken naar de andere sleutelvariabelen dan zijn er onder
andere duidelijke verschillen te constateren bi] een onderscheid tussen
stuwende en verzorgende zakelijke diensten. Deze verschillen vallen

Tabel 8.3

De verdeling van de omzet over groepen afnemers , naar bedrijfsgroep
Rechtsk.
diensten

Accountants

Computerdiensten

Landbouw/delfstofw.
5
Industrie
9
Bouw
7
Handel/transport
8
Financiën/verzekeringen 10
Zakelijke diensten
9
Overheid
6
Institutionele sector
3
Particulieren
43

12
20
6
19
3
21
2
7
9

1
14
3
11
7
47
11
5
1

100

100

131

301

Totaal
Totaal absoluut
(miljoen gld.)

Ingenieursbureaus

Overige
diensten

Totaal

5
7
38
14
8

1
29
7
16
11
22
9
3
2

2
22
13
21
7
12
8
6
11

100

100

100

100

100

211

443

140

122

1349

Bron: survey 1984
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1
19

Reclame
bureaus

e
3

5
19
6
11
6
19
17
8
10

vooral op bij afnemers in de industriële sector en bi] particulieren
(die voor de verzorgende kantoren verhoudingsgewijs van betekenis zijn
met een aandeel van respectievelijk 23% en 14%) en de overheid (stuwende
zakelijke diensten; een aandeel van 24%).
In het geval van een vergelijking op basis van de grootteklasse kan worden vastgesteld dat de kleine bedrijven in hun afzet verhoudingsgewijs
in wat sterkere mate zijn gericht op de industrie en particulieren, maar
echt sterk wi3kt het sectorale afzetpatroon niet af van de cijfers voor
de totale zakelijke dienstverlening. Dat geldt in zekere mate ook voor
de zakelijke diensten met 11-25 werkzame personen. Hier is sprake van
een lichte oververtegenwoordiging bij de bouw, het bank- en verzekeringswezen en de particulieren. De grotere zakelijke diensten tenslotte
blijken 27% van de omzet te krijgen van andere zakelijke diensten. Tevens zijn de overheid en de niet-commerciële instellingen voor de grotere kantoren wat meer van betekenis.

8.3.3

Omvang en betekenis van de cliënten

De ondernemers is gevraagd een schatting te maken van de vaste clientèle. Op grond daarvan kan worden vastgesteld dat de afzet bij een groot
aantal cliënten wordt gerealiseerd. Het merendeel van de onderzochte
bedrijven (65%) heeft een vaste cliëntenkring van 250 of minder afnemers. Slechts 7% van de zakelijke diensten heeft 10 of minder vaste
cliënten; 12% van de vestigingen heeft er meer dan 1000.

Tabel 8.4

De omvang van de clientèle, naar bedrijfsgroep
Rechtsk.
diensten

Minder dan 25
26-100 cliënten
101-250 cliënten
251-1000 cliënten
Meer dan 1000
Totaal
Totaal absoluut

Accountants

Computerdiensten

Ingenieursbureaus

Reclamebureaus

Overige

Totaal

1
15
16
35
33

2
8
35
46
8

26
29
19
16
10

40
39
15
3
2

32
45
13
7
3

10
29
29
10
22

17
25
23
23
12

100
86

100
132

100
31

100
132

100
31

100
41

100
453

ρ < 0,01

Bron: survey 1984

Significante verschillen in de omvang van de vaste clientèle doen zich
voor bij een onderscheid naar bedrijfsgroepen, personeelsomvang en afzetgebied, maar ontbreken bij de organisatorische status. Zo blijken de
ingenieursbureaus, de reclamebureaus en de computerdiensten in het algemeen een gering aantal vaste cliënten te hebben (tabel 8.4). Geheel
daaraan tegenovergesteld is de situatie bij de rechtskundige diensten
die doorgaans een groot aantal cliënten hebben; in eenderde van de gevallen zelfs meer dan 1000. Zeker bi] dergelijke grote aantallen mag men
zich de vraag stellen hoe vaak gemiddeld door die cliënten van de geboden diensten gebruik wordt gemaakt. Zeker ook omdat bij de rechtskundige
diensten overwegend particulieren tot de afnemers zijn te rekenen. Over
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deze gebruiksfrequentie zijn evenwel geen gegevens verzameld. Waar het
het aantal vaste cliënten betreft blijkt voorts dat een middenpositie
wordt ingenomen door de accountantskantoren. Verder komt uit het onderzoeksmateriaal naar voren dat kleine cliëntenkringen verhoudingsgewijs
vaker voorkomen bij de stuwende zakelijke diensten dan bij de regionaal
verzorgende en dat de omvang van de cliêntenkring toeneemt met het groter worden van het kantoor (tabel 8.5).

Tabel 8.5

De omvang van de clientèle, naar personeelsomvang en regionale afzet
Regionale afzet

Personeel somvang
5-10
Minder d an 25
26-100 с liënten
101-250 cliënten
251-1000 cliënten
Meer dan 1000
Totaal
Totaal а bsoluut

11-25

meer dan 25

Verzorgend

Totaal

Stuwend

24
28
20
19
9

11
20
26
28
15

7
23
24
29
18

12
25
23
27
13

30
27
23
12
8

17
25
23
23
12

100
245

100
146

100
62

100
292

100
129

100
421

ρ < 0,01

ρ < 0,01

Hoewel de clientèle in het algemeen vrij omvangrijk mag worden genoemd
wordt een belangrijk deel van de omzet vaak door een minderheid bepaald.
63% van de zakelijke diensten heeft tenminste één cliënt die meer dan 5%
in de omzet bijdraagt. Gemiddeld gaat het om een bijdrage van bijna eenvierde van de omzet (24%). Bijna de helft van de zakelijke diensten
heeft nog een tweede cliënt die meer dan 5% van de omzet voor zijn rekening neemt en 34% heeft ook nog een derde cliënt van een dergelijk kaliber. Daarbij gaat het gemiddeld om bijdragen van respectievelijk 13% en
10% in de omzet.
Bij de 210 kantoren met twee grote cliënten realiseren die twee te zamen
gemiddeld 37% van de omzet. De 145 zakelijke diensten waar (minimaal)
drie grote cliënten zijn, steunen gemiddeld voor bijna de helft van de
omzet (47%) op deze drie. Het behoeft geen betoog dat in deze gevallen
de betreffende zakelijke diensten zeer kwetsbaar zijn.
Opvallend is dat als een vergelijking wordt gemaakt tussen de bedrijven
die drie of meer grote, vaste cliënten hebben en die die geen cliënten
hebben die ieder voor zich meer dan 5% in de omzet van een bedrijf bijdragen, de accountantskantoren en de rechtskundige diensten significant
zijn oververtegenwoordigd in de laatstgenoemde categorie (tabel 8.6,
pag. 196). Door deze tweedeling binnen de bedrijfskiassen is er bovendien een significant verschil (p = 0,00) tussen stuwende en verzorgende
zakelijke diensten. Terwijl bij de stuwende bedrijven 71% van de vestigingen drie of meer grote cliënten telt is dat 39% bij de verzorgende
zakelijke diensten.
Combineren we nu een en ander met de eerder gegeven uitkomsten ten aanzien van de omvang van de vaste clientèle dat in de diverse kantoorgroepen wordt aangetroffen dan ontstaat het volgende beeld. De computerdiensten, de ingenieursbureaus en de reclamebureaus hebben veelal een niet
omvangrijke clientèle en mede daardoor zijn daaronder zeer belangrijke
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d i e n t e n t e v i n d e n ( i n termen van omzet) . Door d i e b e p e r k t e omvang van
de c l i e n t è l e l i j k t h e t j u i s t voor deze b e d r i j v e n goed mogelijk om ook
o v e r g r o t e r e a f s t a n d e n de c o n t a c t e n met de c l i ë n t e n t e onderhouden.
Daardoor ook i s h e t n i e t zo v e r w o n d e r l i j k d a t de zo j u i s t genoemde t y p e n
z a k e l i j k e d i e n s t e n i n overwegende mate b o v e n r e g i o n a a l werkzaam z i j n .

Tabel 8.6

Het aandeel van bedrijven met drie of meer grote cliënten (die ieder voor
zich meer dan 5% in de omzet van het bedrijf bijdragen), naar bedrijfsgroep
(bedrijven met één of twee grote cliënten buiten beschouwing gelaten)
Rechtsk.
diensten

Drie of meer
grote cliënten
Geen grote
cliënten
Totaal
Totaal absoluut

Accountants

Computerdiensten

Ingen.
bureaus

Reelamebureaus

Overige
diensten

17

2A

68

84

71

76

83

76

32

16

29

24

53

100
66

100
99

100
19

100
79

100
21

100
21

100
305

48

ρ < 0,01

Bron: survey 1984
θ.3.4

Totaal

Regionale afzetpatronen

De kantoorondernemers is gevraagd hoe de inkomsten zijn verdeeld over
verschillende regio's. In de zakelijke dienstverleningssector blijkt 44%
van de afzet - uitgedrukt in geld - buiten de regio te worden gereali
seerd (de regio is een gebied met een straal van 30 km rond de plaats
van vestiging). De inbreng van de hier onderscheiden groepen zakelijke
diensten is daarbij nogal verschillend (tabel Θ.7).

Tabel 8.7

De verdeling van de omzet in de zakelijke dienstverlening naar geografische
herkomst, onderschelden naar bedrijfsklasse
Rechtsk.
diensten

Stad
Regio
Landsdeel
Rest Nederland
Buitenland
Totaal
Totaal absoluut
(miljoen gld.)

Accoun
tants

Computer
diensten

Ingen.
bureaus

Reclame
bureaus

Overig

Totaal

62
71
9
8
1

40
33
18
10
0

14
19
48
18
2

23
26
22
21
9

30
14
25
25
6

50
32
9
8
0

32
25
23
16
4

100

100

100

100

100

100

100

131

301

211

443

140

122

1349

Bron: survey 1984
De r e c h t s k u n d i g e d i e n s t e n , de a c c o u n t a n t s k a n t o r e n en de c a t e g o r i e ' o v e 
r i g e z a k e l i j k e d i e n s t e n ' z i j n v e e l a l s t e r k op s t a d en/of r e g i o g e o r i ë n t e e r d . B i j de r e c h t s k u n d i g e d i e n s t e n v a l t de s t e r k e o r i ë n t a t i e op de
s t a d o p . Voor een d e e l houdt d i t verband met de a a r d van sommige r e c h t s k u n d i g e d i e n s t e n . N o t a r i s s e n worden door de Kroon benoemd en d a a r b i j i s
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van een tamelijk fijnmazig net van vestigingen sprake zodat een sterke
lokale oriëntatie - mede door het ontbreken van echte concurrentie voor de hand ligt. In tegenstelling tot de drie eerder genoemde groepen
zijn de computerdiensten, de ingenieurs- en de reclamebureaus meer dan
gemiddeld georiënteerd op gebieden buiten de eigen regio. De computerdienstverlening richt zich in sterke mate op het omringende landsdeel.
De andere twee groepen zakelijke diensten zijn verhoudingsgewijs sterker
op de rest van het land en het buitenland georiënteerd.
Hoe is de regionale verdeling van de omzet als naar de categorieën van
een aantal variabelen wordt gekeken? Naast de indeling in bedrijfsgroepen zijn in deze studie de personeelsgrootteklasse, de organisatorische
status en het onderscheid stuwend-verzorgend als sleutelvariabelen aangemerkt. De laatstgenoemde variabele kan in dit geval om voor de hand
liggende redenen buiten beschouwing blijven; op de twee andere variabelen zal nu worden ingegaan.
Bekijken we eerst de verschillen tussen hoofdkantoren, nevenvestigingen
en zelfstandige kantoren. Dan zijn de twee laatstgenoemde typen van zakelijke diensten voor meer dan 60% op stad en regio georiënteerd terwijl
de hoofdvestigingen in zeer sterke mate bovenregionaal werkzaam zijn
(tabel Θ.8).
Tabel 8.8

Geografische verdeling van de omzet naar status van de vestlgfng
Hoofd
vestigingen

Stad
Regio
Landsdeel
Rest Nederland
Buitenland
Totaal
Totaal absoluut
(miljoen gld.)

Neven
vestigingen

Zelfstandige
kantoren

41
23
15
18
2

Totaal

32
25
23
16
4

11
19
39
18
13

34
32
22
11
0

100

100

100

100

326

383

624

1333

Bron: survey 1984

De regionale oriëntatie van de nevenvestigingen houdt duidelijk verband
met de functie van deze vestigingen, namelijk een deel van de markt,
vaak een regio, verzorgen.
Het lijkt voor de hand te liggen om te veronderstellen dat vooral de
grotere bedrijven regionaal exporteren. Beyers с.s. (1986) hebben echter
duidelijk aangetoond dat ook kleine bedrijven een bovenregionaal afzet
gebied kunnen hebben. In onze studie onder zakelijke diensten blijkt een
verband tussen het percentage bovenregionale afzet en de personeelsom
vang niet aanwezig (r2 = 0,01). Onder de kleine vestigingen (5-10 werk
zame personen) is het aandeel van de stuwende bedrijven wat minder dan
gemiddeld, namelijk 28% tegen gemiddeld 31%, maar dit verschil is te
klein om van een significant verschil te kunnen spreken (p = 0,32). Dus
ook in dit geval kunnen we concluderen dat de kleine vestigingen even
zeer regionaal kunnen exporteren als grotere, al zal het qua volume om
een geringere hoeveelheid gaan.
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De geografische spreiding van de (maximaal) drie belangrijkste cliënten van
de zakelijke diensten naar stad
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In dit verband is het nog waard te vermelden dat in het geval van bui
tenlandse export de grotere kantoren met meer dan 25 personeelsleden
verhoudingsgewijs het belangrijkst zijn. Dit houdt voor een belangrijk
deel verband met het feit dat 37% van de hoofdkantoren een dergelijke
personeelsomvang heeft (voor de totale zakelijke dienstverlening is dat
14%) .
In de vorige subparagraaf is gebleken dat bij een groot aantal zakelijke
diensten een gering aantal cliënten de dienst uitmaakt. Bij ongeveer
eenderde van de zakelijke diensten wordt bijna de helft van de omzet
door drie cliënten tot stand gebracht. Het gaat daarbij om cliënten die
minimaal voor 5% in de omzet van een zakelijk dienstverleningsbedrijf
bijdragen. Deze belangrijke afnemers blijken geografisch zeer verspreid
te zijn: 26% van hen is in dezelfde stad gevestigd als het kantoor, 21%
bevindt zich in de regio, 21% in de Randstad en nog eens 21% in de rest
van Nederland (inclusief een enkele in het buitenland gevestigde cliënt) . In figuur Θ.2 (zie vorige pagina's) is de geografische spreiding
van de (maximaal) drie belangrijkste cliënten per stad weergegeven. Per
stad is het aantal belangrijke cliënten tamelijk vast in relatie tot het
aantal vestigingen: gemiddeld 1,4 'belangrijke cliënten' per zakelijke
dienst. De zakelijke diensten in Helmond en Enschede hebben verhoudingsgewijs een groter deel van die cliënten in de stad zitten, terwijl in
Almelo, Hengelo en Den Bosch de regio tamelijk hoog scoort. Van een meer
dan gemiddelde Randstadoriëntatie is sprake bij de zakelijke diensten in
Breda, Deventer, Zwolle en Almelo. In het geval van Deventer en Almelo
is een en ander echter op een gering aantal vestigingen gebaseerd. Voor
Breda, Zwolle en Deventer geldt dat er niet alleen sprake is van een
oriëntatie op de Randstad maar ook in een meer dan gemiddelde mate op de
rest van Nederland. Met andere woorden: meer dan de helft van de belangrijkste cliënten van de zakelijke diensten in deze drie steden bevindt
zich buiten de respectievelijke regio's.
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Tabel 8.9

Commerciële relaties van zakelijke diensten naar groepen met een overeenkomstige afzetstructuur

GEOGRAFISCH AFZETPATROON
Stad
Regio
Landsdeel
Rest Nederland
Buitenland
Totaal
SECTORAAL AFZETPATROON
Landbouw/del fstofw.
Industrie
Bouw
Handel/transport
Bank- en verzekeringsw.
Zakelijke diensten
Overheid
Institutionele sector
Particulieren
Totaal
Aantal vestigingen
Procentueel aandeel

Groep

Groep

Groep

Groep

Groep

Groep

IA

IB

2A

2B

ЗА

3B

Totaal

Sign.

70
20
3
6
1
100

42
31
14
13
1
100

37
26
21
16
0
100

39
26
26
8
1
100

18
15
25
42
0
100

11
9
13
39
39
100

39
26
16
18
2
100

.00
.00
.00
.00
.00
.00

2
5

6
28
13
21
5
7
7
4
9
100

1
9
4
3
1
75
2
2
4
100

1
4
4
3
1
2
7
67
12
100

1
6
3
6
17
5
49
6
8
100

0
37
2
5
6
24
18
2
5
100

4
19
9
14
7
12
14
7
15
100

.01
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

233
56

33
8

18
4

73
18

12
3

416
100

U

5
6
3
4
2
69
100
't?

11

Bron: survey 1984
8.3.5

Een groepering van zakelijke diensten op basis van de afzet
structuur

In de vorige subparagrafen is ingegaan op de sectorale en geografische
afzetpatronen van zakelijke diensten. In deze subparagraaf zal aan de
hand van deze gegevens worden nagegaan of overeenkomstige groepen van
zakelijke diensten zijn te onderscheiden. In dit geval is gebruik ge
maakt van de ongewogen percentages omdat anders een 'size-effect' de
resultaten van de analyse sterk zou beïnvloeden. De gebruikte techniek
is een clusteranalyse. De keuzemogelijkheden voor diverse afstandsmaten
en methoden van groepering is hierbij groot. Toepassing van verschillende technieken leidt in dit geval echter tot sterk overeenkomstige resultaten. De hier te presenteren resultaten zijn verkregen door middel
van een clusteranalyse volgens de methode van Ward en met als afstandsmaat de gekwadrateerde euclidische afstand. Het is bij het groeperen van
een groot aantal cases als in dit geval moeilijk om de cesuur te bepalen. In dit geval is tamelijk arbitrair gestopt op het punt waar zes
groepen zijn gevormd; een nog overzichtelijk aantal. Door middel van
variantie-analyse en discriminant-analyse is nagegaan hoe geslaagd deze
indeling in zes groepen is. In alle gevallen blijken de groepscijfers
voor geografische en sectorale afzetpercentages zeer significant van
elkaar te verschillen (tabel 8.9). Uit de discriminantanalyse komt naar
voren dat op grond van de afzetstructuur 93% van de zakelijke diensten
tot de juiste groep, zoals aangegeven door de clusteranalyse, wordt toegedeeld. De verschillende onderscheiden groepen zijn verder te typeren
door te bekijken hoe deze van elkaar verschillen bij een vergelijking op
grond van de sleutelvariabelen bedrijfsgroep, personeelsgrootteklasse,
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status en stuwende functie. Daaraan is toegevoegd het onderscheid tussen
finale en intermediaire diensten. Een finaal dienstverlenend bedrijf
verkrijgt meer dan de helft van de omzet uit leveranties aan particulie
ren, terwijl de intermediaire diensten minstens de helft van de omzet
bij het bedrijfsleven realiseren. In tabel 8.10 staan de percentages
vermeld voor de geselecteerde variabelen. Met uitzondering van de personeelsgrooteklasse gaat het om zeer significante verschillen tussen de
onderscheiden groepen. Aan de hand van deze kenmerken en de kenmerken
van het afzetpatroon, zijn de groepen zakelijke diensten verder te be
schrijven.

Tabel 8.10

Enkele kenmerken van zakelijke diensten naar groepen met een overeenkomsti
ge afzetstructuur

BEDRIJFSGROEPFN
Rechtskundige diensten
Accountantskantoren
Computerdiensten
Ingenieursbureaus
Reclamebureaus
Overige zakelijke diensten
Totaal

Groep
2A

Groep
2B

Groep
ЗА

Groep
3B

Totaal

9
36

17
22

1
1

8
0

18
30

Groep
IA

Groep
IB

85
6

11
46

0
4
0
4
100

6
20
7
9
100

12
9
27
6
100

6
50
0
6
100

8
82
0
7
100

8
4?
33
8
100

7
30
7
8
100

Sign.

.00

STATUS
Hoofdvestiging
Nevenvestiging
Zelfstandig
Totaal

4
2
94

5
34
62

18
24
58

6
28
67

13
18
69

33
0
67

8
25
67

100

100

100

100

100

100

100

.00

WERKZAME PERSONEN
5-10 personen
11-25 personen
Meer dan 25 personen
Totaal

72
28
0
100

51
33
17
100

49
36
15
100

50
33
17
100

56
32
12
100

50
17
33
100

54
32
14
100

.09

INTERMEDIAIR-FINAAL
Intermediair
Finaal
Totaal

19
81
100

100
0
100

100
0
100

94
6
100

99
1
100

100
0
100

90
10
100

.00

STUWEND-VERZORGEND
Stuwend
Verzorgend
Totaal

2
98
100

21
79
100

33
67
100

39
61
100

70
30
100

92
8
100

31
69
100

.00

47
11

233
56

33
8

18
4

73
18

12
3

416
100

Aantal vestigingen
Procentueel aandeel

Bron: survey 1984
GROEP1: Regionaal werkzame zakelijke diensten
Deze groep is in hoofdzaak op de stad van vestiging en de omliggende
regio georiënteerd. Qua sectoraal afzetpatroon is er sprake van zeer
uiteenlopende percentages op grond waarvan twee subgroepen zijn te onderscheiden.
IA
Deze subgroep (11% van de zakelijke diensten) bestaat uit vestigingen die te karakteriseren zijn als finale diensten. De rechts203

IB

kundige diensten zijn met een aandeel van 85% zeer sterk vertegenwoordigd en daardoor ook treffen we binnen deze subgroep een
oververtegenwoordiging van zelfstandige vestigingen aan.
Meer dan de helft (56%) van de zakelijke diensten maakt deel uit
van deze subgroep. In alle gevallen gaat het om bedrijven die als
intermediair zijn aan te duiden. Deze groep van zakelijke dienstverlenende bedrijven levert vooral aan nijverheid (industrie,
bouw) en aan handel/transport. Bijna de helft van de zakelijke
diensten in deze subgroep behoort tot de accountantskantoren. Er
is een relatieve oververtegenwoordiging van nevenvestigingen.

GROEP 2: Zwak stuwende zakelijke diensten
In dit geval is er voor wat betreft het geografische afzetpatroon een
grote overeenkomst met het gemiddelde beeld van alle zakelijke diensten
te zamen, zij het dat er in wat sterke mate een landsdelige oriëntatie
valt waar te nemen. Meer dan eenderde van de omzet wordt buiten de eigen
regio tot stand gebracht.
Er zijn twee subgroepen te onderscheiden.
2A
De eerste subgroep bevat 8% van het totale aantal zakelijke diensten. De zakelijke diensten in deze subgroep zijn sterk bedrijfsgericht waarbij er een opvallende oriëntatie op andere zakelijke
diensten kan worden waargenomen: in deze subgroep wordt gemiddeld
75% van de omzet verkregen uit leveranties aan branchegenoten.
Accountantskantoren, reclamebureaus en computerdiensten zijn in
deze subgroep het belangrijkst. Er is een relatieve oververtegenwoordiging van hoofdkantoren.
2B
In vergelijking met de vorige subgroep worden hior iets meer stuwende bedrijven aangetroffen. Van een significant verschil is
echter geen sprake gelet op de geringe omvang van deze subgroep
(4% van het totale aantal zakelijke diensten). Voor de helft bestaat deze subgroep uit ingenieursbureaus. Er is een sterke oriëntatie op de institutionele sector waar gemiddeld tweederde van
de omzet wordt verkregen. De organisatorische status van deze
groep zakelijke diensten komt vrijwel overeen met het totaalgemiddelde.
GROEP 3: sterk stuwende zakelijke diensten
Terwijl de zakelijke diensten in groep 2 gemiddeld meer dan éénderde van
de omzet verkrijgen uit dienstenleveranties aan afnemers gevestigd buiten de regio is dat meer dan tweederde bij deze groep zakelijke diensten. Opnieuw kan binnen deze groep een tweedeling worden aangebracht.
ЗА
18% van alle zakelijke diensten behoort tot deze categorie. Er is
een sterke gerichtheid op het landsdeel, maar meer nog op de rest
van Nederland. De clientèle bestaat merendeels uit de overheidssector en de financiële sector. Binnen deze subgroep domineren de
ingenieursbureaus met een aandeel van 82%. Relatief niet onbelangrijk zijn de computerdiensten (8%). Zelfstandige kantoorvestigingen overheersen als naar de organisatorische status wordt
gekeken.
3B
Dit is de allerkleinste groep. Slechts 3% van de zakelijke diensten kan er toe worden gerekend. Het gaat hier om zakelijke diensten die niet alleen regionaal, maar ook nationaal exporteren.
Gemiddeld 39% van de omzet is afkomstig van buiten Nederland ge204

vestigde cliënten. En verder blijkt dat 29 % van de omzet wordt
gerealiseerd bij afnemers in de 'rest van Nederland'. Ingenieursen reclamebureaus zijn het belangrijkst voor wat betreft de zakelijke diensten zelf. Als belangrijkste afnemers zijn de industrie
en de bedrij fskiasse zakelijke diensten zelf te noemen. Hoofdvestigingen zijn binnen deze groep verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd.

8.4

Steden vergeleken

8.4.1

Inleiding

Nadat in de voorgaande paragraaf het afzetpatroon voor de zakelijke
dienstverleningssector is beschreven zal in deze paragraaf worden geprobeerd vast te stellen wat de betekenis is van de zakelijke dienstverlening voor de 13 onderzochte steden. We roepen in herinnering dat de naar
omzet gewogen resultaten een indicatieve waarde hebben. Het is bovendien
van belang er hier nogmaals op te wijzen dat voor enkele steden het aantal waarnemingen niet erg groot is. Voorzichtigheid is met name geboden
bij de cijfers voor Helmond, Almelo en Hengelo.
De betekenis van zakelijke diensten voor de stedelijke economie is, zo
is eerder gesteld (paragraaf 4.5), te baseren op de omvang van de regionale export, de mate van externe controle en, feitelijk als een afgeleide, de omvang van de werkgelegenheid. Verder zijn die diensten van meer
betekenis die voor de eigen inputs vooral gebruik maken van de lokale
bedrijvigheid. Indien in deze paragraaf ook zou worden ingegaan op deze
inkopen dan zou dit leiden tot een zekere doublure in de beschrijving
van de onderzoeksresultaten. Er is namelijk een sterk verband aangetoond
(paragraaf 8.2) tussen externe controle en de regionale oriëntatie bij
de inkopen. Anders gezegd: het zijn met name de (extern gecontroleerde)
nevenvestigingen die in veel minder sterke mate gebruik maken van plaatselijke toeleveranciers. Gegeven dit verband wordt in deze paragraaf
niet teruggekomen op het aankoopgedrag.
In de uit te voeren analyse dient voorts rekening te worden gehouden met
de omvang van de zakelijke dienstverleningssector. Hoe omvangrijker deze
sector is des te belangrijker kan deze zijn voor de stedelijke economie.
Al is de structuur van de zakelijke dienstverlening in twee steden gelijk, het zal duidelijk zijn dat niettemin de betekenis van beide sectoren sterk kan verschillen doordat in de ene stad de betreffende sector
veel omvangrijker is (in termen van vestigingen, werkgelegenheid en omzet) dan in de andere. Om reden van deze verschillen wordt in het navolgende ook rekening gehouden met de omvang van de zakelijke dienstverleningssector.
De analyse wordt langs twee wegen uitgevoerd. In paragraaf 8.4.2 wordt
per stad voor de totale sector bekeken wat de omvang is van de regionale
export en in welke mate externe controle plaatsvindt. Daarentegen wordt
in paragraaf 8.4.3 de analyse uitgevoerd op het niveau van de vestiging.
Dan wordt gekeken wat het aandeel is van de stuwende vestigingen en de
autonome (niet extern gecontroleerde) kantoren in het totale aantal vestigingen. Geeft de eerste benaderingswijze vooral een beeüd van de huidige betekenis van de sector voor de stedelijke economie, de tweede benaderingswijze biedt een mogelijkheid om gegeven een bepaalde structuur
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en onder aanname van een toekomstige verdere groei van de zakelijke
diensten een uitspraak te doen over mogelijk toekomstige ontwikkelingen.
De structuur van de sector

Θ.4.2

De hier te volgen benaderingswijze waarin de zakelijke dienstverlening
per stad in zijn geheel wordt bekeken impliceert een weging op grond van
de omzet. Van belang is hier vooral welk deel van die omzet afkomstig is
van buiten de regio gevestigde afnemers.
De mate van externe controle zouden we kunnen uitdrukken in het aandeel
in de arbeidsplaatsen of in de omzet. De uitkomsten van beide methoden
verschillen niet veel van elkaar. Hier is er voor gekozen om het aandeel
van de endogene vestigingen uit te drukken in het aandeel in de omzet.

Tabel

De s t r u c t u u r van de omzet en van de v e s t i g i n g e n
Indices

8.11

op grond van

Vestigingenstructuur

S t r u c t u u r van de omzet
ARB

ENDOl

STUW1

geselecteerde

STUW2

END02

VEST

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

28
39
43
28

53
80
58
43

11
12
12
18

34
41
34
17

67
81
75
64

0,71
0,64
0,78
0,75

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

32
40
63
30
53

72
90
84
57
72

18
14
46
7
17

19
20
36
18
46

80
80
82
66
78

0,89
0,62
1,02
0,39
0,53

7wolle
Almelo
Hengelo
Enschede

48
15
14
60

42
94
88
89

19
6
11
8

43
33
31
21

70
85
80
83

0,69
0,41
0,38
0,41

Bron: survey
STUW1:
ENDOl:
ARB:
STUW2:
END02:
VEST:

h e t p e r c e n t a g e van de r e g i o n a l e e x p o r t I n de t o t a l e omzet I n de z a k e l i j k e d i e n s t 
verleningssector
h e t a a n d e e l van endogene v e s t i g i n g e n ( h o o f d v e s t i g i n g e n , z e l f s t a n d i g e
vestigingen)
I n de omzet
h e t a a n t a l banen p e r 1000 i n w o n e r s i n de z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , 1981/82 ( e x c l .
beheerskantoren)
h e t a a n d e e l stuwende v e s t i g i n g e n i n h e t t o t a l e a a n t a l z a k e l i j k e d i e n s t e n
h e t a a n d e e l endogene v e s t i g i n g e n ( h o o f d v e s t i g i n g e n , z e l f s t a n d i g e v e s t i g i n g e n )
in
het t o t a l e aantal zakelijke diensten
h e t a a n t a l v e s t i g i n g e n i n de z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g p e r 1000 i n w o n e r s , 1981/82
(excl. beheerskantoren)
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heeft, gevolgd door Deventer en Zwolle. Waaraan Deventer deze gunstige
positie heeft te danken is niet geheel duidelijk, maar feit is dat in
deze stad een aantal, veelal landelijk werkzame, en soms grote adviesbureaus zijn gevestigd (ingenieursbureaus, organisatie-adviesbureaus).
De opvallende positie van Arnhem bevestigt nog eens de betekenis van de
Gelderse hoofdstad als kantorencentrum, zoals dat ook al in de eerdere
hoofdstukken naar voren is gekomen (bijvoorbeeld hoofdstuk 2 ) . Deze positie heeft de stad in belangrijke mate te danken aan de aanwezigheid
van tal van hoofdvestigingen die te zamen 58% van de omzet in de zakelijke dienstverlening voor hun rekening nemen (dat percentage is 24%
voor de 13 steden te zamen). Initiële voordelen (het vroegtijdig kunnen
beginnen met het slopen van de vestingwerken; vroegtijdige aansluiting
op het spoorwegnet) in combinatie met een gunstige centrale ligging lijken deze positie in belangrijke mate te hebben bepaald. Dat Arnhem tevens een provinciale hoofdstad is, kan een rol hebben gespeeld, maar
over het effect daarvan kan men zijn twijfels hebben. Immers, ook Zwolle
en Den Bosch zijn provinciale hoofdsteden maar noch als kantorencentrum
of als centrum van zakelijke dienstverlening hebben deze twee het niveau
van Arnhem gehaald.
Als centra van zakelijke dienstverlening zijn Arnhem en Den Bosch van
oudere datum dan Zwolle. De twee eerstgenoemde steden zijn de laatste 15
jaar achtergebleven bij de algemene ontwikkelingen voor wat betreft de
groei van de financiële en zakelijke dienstverleningssector (hoofdstuk
2). Daarmee zijn Arnhem en Den Bosch op één lijn te plaatsen met de in
dit opzicht belangrijke vier grote steden. Zoals ook in hoofdstuk 2 naar
voren is gekomen, heeft Zwolle zich recentelijk tot een belangrijk centrum van kantoorwerkgelegenheid ontwikkeld. Aangenomen lijkt te kunnen
worden dat dit in belangrijke mate mede is bepaald door de zakelijke

diensten. De positieve ontwikkelingen in Zwolle houden mogelijkerwijs
ook verband met de aanwijzing als 'groeistad'. In dit verband is het
opvallend dat de ontwikkeling van de zakelijke dienstverlening in de
Overijsselse hoofdstad vooral door extern gecontroleerde (neven-)vestigingen is veroorzaakt. Ook in andere steden die een sterke groei hebben
doorgemaakt (Apeldoorn en de groeisteden Breda en Helmond) hebben de
nevenvestigingen een meer dan gemiddeld aandeel in de omzet van de zakelijke dienstensector.
Geconcludeerd moet worden dat de cijfers in tabel 8.11 eerder aangeven
dat elke stad zijn eigen karakteristieke eigenschappen heeft dan dat uit
het cijfermateriaal duidelijke groepen van steden naar voren komen.
Wordt niet al te zeer gelet op de absolute cijfers, maar meer op overen ondervertegenwoordiging van percentages dan zou toch een zekere onderverdeling in groepen mogelijk zijn. Na het voorafgaande zouden we dan
mogen vaststellen dat Arnhem, Zwolle en Deventer de belangrijkste centra
van zakelijke dienstverlening zijn. Vervolgens wordt dan een tweede
groep gevormd door Nijmegen, Tilburg en Den Bosch waar de omvang van de
export en de werkgelegenheid niet ongunstig zijn, maar waar het aandeel
van de nevenvestigingen uiteenlopende cijfers te zien geeft. Indien niet
te zeer de nadruk wordt gelegd op de extern gecontroleerde vestigingen
dan zou ook Eindhoven tot deze groep van steden zijn te rekenen.
Een derde te onderscheiden groep wordt gevormd door Breda, Apeldoorn en
Helmond. Op alle drie de punten geven deze steden een zekere onderverte207

genwoordiging te zien. Alleen qua aantal arbeidsplaatsen komt Helmond niet
slecht naar voren. Absoluut gezien gaat het echter om een niet opzienbarend aantal en bovendien zijn twijfels gerezen over de juiste omvang van
de werkgelegenheid in de inventarisatie van 1981/82; deze zou weleens
een te hoog cijfer kunnen hebben laten zien (zie hoofdstuk 5). Resteren
tenslotte de Twentse steden. Daar kan een sterk lokaal gerichte, endogene zakelijke dienstverleningssector van geringe omvang worden aangetroffen. De omvang van de regionale export mag in Enschede opmerkelijk zijn,
het berust echter slechts op enkele bovenregionaa] werkzame reclamekantoren: een groot bureau en de in Enschede gevestigde spin-offs van die
vestiging.

8.4.3

De structuur van de vestigingen

In tabel 8.11 is het aandeel van de stuwende vestigingen en dat van de
endogene per stad weergegeven. Tevens is het aantal vestigingen per 1000
inwoners in de tabel opgenomen om zo een maat te hebben voor de omvang.
Ook in het geval van de vestigingenstructuur neemt Arnhem een opvallende
positie in gunstige zin in. De omvang en structuur van de zakelijke
dienstverlening is in nog twee andere groepen van steden gunstig. Tilburg en Deventer vormen de eerste groep die wordt gekenmerkt door een
hoog percentage stuwende vestigingen en een hoog percentage endogene
vestigingen. Het relatieve aantal vestigingen komt nagenoeg overeen met
het gemiddelde voor de 13 steden te zamen. De tweede groep steden bestaat uit Breda, Eindhoven en Zwolle. Het aandeel van stuwende zakelijke
diensten ligt bij de twee eerstgenoemde steden lager dan in het geval
van de eerste groep steden, maar niettemin scoren de steden in de tweede
groep boven het totaalgemiddelde. Daarentegen ligt het procentuele aandeel voor wat betreft de endogene vestigingen beneden het gemiddelde. In
vergelijking met de andere steden hebben Breda, Eindhoven en Zwolle een
verhoudingsgewijs groot aantal vestigingen in de zakelijke dienstverlening.
Steden als Hengelo, Almelo en Enschede blijven bij de andere steden achter voor wat betreft het aantal stuwende vestigingen en de omvang van de
zakelijke dienstverlening in termen van vestigingen, maar daarentegen
zijn zeer vele van deze kantoren endogeen. Nijmegen, Helmond, Den Bosch
en Apeldoorn hebben eveneens een niet groot aandeel stuwende vestigingen, maar verschillen verder nogal van elkaar voor wat betreft de relatieve omvang van de sector en het aandeel van de extern gecontroleerde
nevenvestigingen daarin. Qua omvang zit Apeldoorn zelfs op het niveau
van de Twentse steden.

8.4.4

De aanwezigheid van onderscheiden bedrij fsclusters

In paragraaf 8.3.5 is een groepering van zakelijke dienstverleningsbedrijven gepresenteerd op basis van de functionele en de geografische afzetstructuur van deze bedrijven. In tabel 8.12 is aangegeven hoe de onderscheiden clusters van zakelijke diensten in de verschillende steden
zijn vertegenwoordigd. Omdat de groepering in vrij sterke mate is bepaald door het geografische afzetpatroon is er een zekere overeenkomst
met hetgeen in paragraaf 8.3.4 is besproken.
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Tabel 8.1?

Onderschelden bedrijfsclusters naar stad *)

la

1b

2a

?b

ia

3b

Totaal

N=

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

10
21
6
17

56
50
61
75

12
11
4
0

5
0
4
0

15
11
19
8

2
8
6
0

100
100
100
100

41
38
69
12

Den Bosch
N1 Imegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

1U

11
7
7
19

50
63
40
71
48

6
7
12
11
5

8
4
7
4
0

22
η
35
4
29

0
2
0
4
0

100
100
100
100
100

36
46
43
?8
?l

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

9
25
15
9

50
25
69
74

6
25
8
4

6
8
0
4

29
17
8
0

0
0
0
9

100
100
100
100

34
12
13
23

Totaal

11

56

8

4

18

3

100

416

Bron: survey 1984
*) la
lb

regionaal-verzorgend finaal
regionaal-verzorgend Intermediair

2ab licht stuwend
3ab sterk stuwend

In de bespreking van tabel 8.12 leggen we in eerste instantie de nadruVop de aanwezigheid van de drie hoofdclusters.
Uit de tabel blijkt dat in de meeste steden de helft of meer van de za
kelijke dienstverleningsbedrijven gerekend kan worden tot het cluster
van regionaal-verzorgende intermediaire bedrijven (cluster lb) . Eerder
is gebleken (tabel 8.9) dat de accountantskantoren in dit cluster een
belangrijke rol spelen. In Almelo en Arnhem ligt het aandeel van de re
gionaal-verzorgende finale kantoren beduidend lager dan in de meeste
andere middelgrote steden. In het geval van Alme]o moeten we rekening
houden met het gerinqe aantal waarnemingen waardoor het moeilijker is
aan deze uitkomst harde conclusies te verbinden, maar in het geval van
Arnhem ligt dat anders. De relatief zwakke regionaal-verzorgende functie
van de Gelderse provincie-hoofdstad wordt veroorzaakt door een sterk
vertegenwoordigde stuwende zakelijke dienstverleningssector. Een belang
rijke rol daarin wordt vervuld door het cluster 3a dat voor het overgro
te deel uit ingenieursbureaus bestaat. Ook in Deventer en Zwolle is het
cluster van sterk stuwende bedrijven oververtegenwoordigd. De belang
rijkste functie van de zakelijke dienstverleningssector wordt ook in
deze steden in sterke mate bepaald door de ingenieursbureaus. In Deven
ter is echter van een wat tweeslachtige situatie sprake omdat er naast
een relatieve oververtegenwoordiging van het sterk stuwende bedrijfscluster er ook een relatieve oververtegenwoordiging is van de regionaalverzorgende finale diensten.
Bij Breda kan worden geconstateerd dat het zwak stuwende cluster in deze
stad is oververtegenwoordigd. Voor de overige, nog niet genoemde steden
geldt dat deze een overeenkomst te zien geven met het gemiddelde van de
13 steden te zamen (Eindhoven, Den Bosch, Nijmegen) of dat de regionaalverzorgende functie sterk aanwezig is (Tilburg, Helmond, Apeldoorn, Hen
gelo en Enschede en in zekere zin toch ook Almelo).
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8.4.5

Conclusie

In de subparagrafen 8.4.2 en 8.4.3 is de betekenis van de zakelijke
dienstverlening voor de economie van de 13 onderzoekssteden vanuit twee
invalshoeken beschouwd. In deze subparagraaf worden beide naast elkaar
geplaatst. Tevens wordt gebruik gemaakt van de gegevens over het voorkomen van de onderscheiden bedrijfsclusters (paragraaf 8.4.4). Dit is echter primair te zien als een aanvulling op de uitkomsten met betrekking
tot de structuur van de vestigingen, met name waar het het aandeel van
de stuwende bedrijven betreft.
Gezien de nogal zeer uiteenlopende cijfers in tabel 8.7 is het niet mogelijk duidelijke groepen van steden te onderscheiden. Waar het de positie van Arnhem betreft is echter geen enkele twijfel mogelijk. In het
onderzoeksgebied is Arnhem het centrum van zakelijke dienstverlening bij
uitstek en functioneert de Gelderse hoofdstad op een niveau dat overeenkomt met dat van de grote steden in het westen van het land. Bezien we
nu ook de resultaten van de groepering van zakelijke diensten op grond
van sectorale en geografische afzetpatronen dat is het in het licht van
het voorafgaande niet verrassend dat in Arnhe» de licht stuwende en
sterk stuwende diensten verhoudingsgewijs zijn oververtegenwoordigd en
samen meer dan de helft van het aantal vestigingen uitmaken.
Geheel hieraan tegenovergesteld is de positie van de drie Twentse steden
waar een weinig omvangrijke, merendeels uit zelfstandige kantoorvestigingen bestaande zakelijke dienstverleningssector kan worden aangetroffen. In Almelo en Hengelo is weliswaar bijna eenderde van de vestigingen
als stuwend aan te duiden, maar in absolute aantallen heeft dit weinig
te betekenen. Het beeld dat hier wordt opgeroepen van een verzorgende
zakelijke dienstverleningssector wordt grotendeels bevestigd door een
oververtegenwoordiging van regionaal werkzame intermediaire diensten in
Hengelo en Enschede (meer dan tweederde van de vestigingen). Voor Almelo
is het beeld iets anders: verzorgende, finale diensten en licht stuwende
zakelijke diensten zijn oververtegenwoordigd (respectievelijk een kwart
en een derde van het aantal vestigingen in de onderzoekspopulatie).
Vergelijkbaar zijn ook Helmond en Apeldoorn. Een weinig omvangrijke zakelijke dienstverlening wordt beheerst door nevenvestigingen. Wel moet
worden opgemerkt dat over de omvang van de zakelijke dienstverlening in
Helmond twijfels zijn geuit ten aanzien van de onderzoeksuitkomsten met
betrekking tot de omvang van de zakelijke dienstverlening. Bekijken we
opnieuw hoe het aandeel is van de onderscheiden groepen van zakelijke
diensten (op basis van de clusteranalyse van afzetpatronen) dan zijn in
Apeldoorn en Helmond de regionale intermediaire diensten oververtegenwoordigd (meer dan 70% van de vestigingen) en kan in Helmond bovendien
van een relatieve oververtegenwoordiging van regionaal werkzame, finale
diensten worden vastgesteld.
Een volgend duo wordt gevormd door Nijmegen en Den Bosch. Zelfstandige
bedrijven en hoofdvestigingen overheersen, het aantal vestigingen is
talrijk en er is een redelijk omvangrijke werkgelegenheid in zakelijke
diensten, zeker in Den Bosch. De in beide steden aanwezige zakelijke
diensten zijn merendeels regionaal verzorgend, maar door de omzet van
enkele van deze bedrijven is het omzetaandeel verkregen uit andere regio's gemiddeld te noemen. "Gemiddeld" is ook de procentuele verdeling
van de zakelijke diensten over de onderscheiden afzetgroepen. Dat betekent dat in absolute zin de regionale, bedrijfsgerichte zakelijke dien210

sten overheersen.
In grote lijnen zouden de vijf nog niet genoemde steden (Breda, Tilburg,
Eindhoven, Deventer en Zwolle) als één groep kunnen worden beschouwd.
Het betreft steden waar de zakelijke dienstverleningssector (verder) tot
bloei zou kunnen komen. Thans reeds vinden we in deze steden een groot
aantal vestigingen waarvan eenderde of meer stuwend is te noemen. De
werkgelegenheid is echter (nog) niet erg sterk ontwikkeld, maar Deventer
en Zwolle vormen daarop een uitzondering. Ook in termen van omzet scoren
de vijf goed en alleen Breda blijft in dit opzicht achter. Waar het de
mate van externe controle betreft is de overeenkomst tussen de vijf
voornoemde steden minder groot. In Deventer en Tilburg is in minder
sterke mate sprake van een dergelijke controle dan in Zwolle, Breda en
Eindhoven.
Hoewel de zakelijke dienstverlening in deze groep van vijf steden potenties heeft om verder tot ontwikkeling te komen geldt voor Zwolle dat
hier reeds sprake is van een centrum van zakelijke dienstverlening. Dat
in deze stad meer dan een kwart van de vestigingen behoort tot de groep
'sterk stuwende zakelijke diensten' benadrukt dit nog eens.
De kansrijke positie van Deventer kan door een gering aantal vestigingen
tot stand zijn gekomen zodat enige terughoudendheid hier wellicht op
zijn plaats is. Er zijn twee groepen van zakelijke diensten oververtegenwoordigd; twee nogal extreme groepen. Ongeveer eenvijfde van de vestigingen bestaat uit regionaal werkzame, finale diensten. Daarnaast kan
in Deventer een groep zakelijke diensten worden aangetroffen (meer dan
een kwart van de vestigingen in de onderzoekspopulatie) die sterk stuwend is te noemen.
Drie steden in deze groep van vijf zijn in het zuiden, in de provincie
Noord-Brabant gelegen. De vraag kan gesteld worden of één van deze drie
zich in de toekomst tot een (boven)regionaal centrum van zakelijke
dienstverlening zou weten te ontwikkelen. Misschien dat we ten aanzien
van de ontwikkelingsmogelijkheden in Tilburg sceptisch moeten zijn in
aanmerking genomen dat 28% van de in het kader van dit onderzoek ondervraagde ondernemers in deze stad van mening was dat Tilburg geen bepaalde vestigingsvoordelen heeft (totaal 13 steden: 17%). Als belangrijkste
nadeel noemde 16% van de ondervraagden de sociaal-economische structuur
van Tilburg. Bovendien zijn finale, regionaal verzorgende diensten in de
onderzoekspopulatie verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd (met een aandeel van eenvijfde van de vestigingen). In dat opzicht komt Breda beter
naar voren door een relatieve oververtegenwoordiging van zwak stuwende
zakelijke diensten (bijna eenvijfde van de vestigingen). Waar het het
oordeel van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening betreft
springen sterke punten van Breda er niet uit. Men kan zich echter afvragen wat voor effect de ligging tussen Antwerpen en Rotterdam kan hebben
op toekomstige ontwikkelingen.
In vergelijking met Breda en Tilburg lijkt Eindhoven de beste ontwikkelingsmogelijkheden te hebben gelet op onder andere ook de structuur van
de zakelijke dienstverlening waar computerdiensten, ingenieursbureaus en
reclamebureaus zijn oververtegenwoordigd. Bovendien is een kwart van de
vestigingen sterk stuwend te noemen. Daarenboven oordelen de in Eindhoven gevestigde ondernemers in gunstige zin over deze stad, hetgeen vooral verband houdt met de afzetmogelijkheden.
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8.5

Samenvatting

In dit hoofdstuk waren de relaties, die door de zakelijke dienstverle
nende bedrijven worden onderhouden, onderwerp van onderzoek. In de ana
lyse is zowel aan de in- als aan de outputs aandacht geschonken. Op
grond van het laatste, de externe relaties, is de betekenis van de zake
lijke dienstverleningssector voor de stedelijke economie aan de orde
gesteld.
Bij de bespreking van de inputs, dat wil zeggen de aanschaf van goederen
en diensten, is een onderscheid gemaakt tussen de interne en de externe
kanalen waarlangs deze betrokken kunnen worden. Alleen in het geval van
vestigingen van multilocationele ondernemingen is zo'η tweedeling zin
vol. Een zelfstandig bedrijf kan niet anders dan de benodigde inputs van
derden betrekken. Maar in het geval dat een bedrijf deel uit maakt van
een onderneming met meerdere vestigingen kunnen de benodigde goederen en
diensten ook via de kanalen van de eigen onderneming worden ingekocht.
Het aandeel van de kantoren dat bepaalde aankopen via interne kanalen
verkrijgt is voor de hier onderscheiden goederen en diensten tamelijk
constant en ligt rond de 50%. Zetten we een en ander af tegen het ge
bruik van externe kanalen (door onderdelen van multilocationele onderne
mingen) dan blijkt dat vooral de boekhoudkundige- en marketingdiensten
via of van andere vestigingen binnen de onderneming worden betrokken.
Bij het inkopen van goederen en diensten is bij een aantal van deze Pro
dukten een duidelijk verschil gebleken tussen de hoofd- en de nevenves
tigingen. De hoofdvestigingen zijn in veel sterkere mate op bedrijven in
de plaats van vestiging georiënteerd; nevenvestigingen in veel mindere
mate.
Als goederen en diensten worden geëxternaliseerd, van derden worden betrokken, varieert de mate van gebruik nogal, zo blijkt uit een analyse
van de totale zakelijke dienstverleningssector. Elk bedrijf koopt kantoormeubilair en -materialen in, maar veel minder gebruik wordt gemaakt
van marketingdiensten en boekhoudkundige dienstverlening.
In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat frequent benodigde
goederen en diensten in overwegende mate in de stad van vestiging worden
aangeschaft. De minder frequent benodigde - en doorgaans zijn dat specialistische of hoogwaardige goederen en diensten - worden veel vaker ook
van buiten de stad, van verder weg betrokken.
Nevenvestigingen bleken in hun extern inkoopgedrag in veel mindere mate
op de eigen plaats van vestiging te zijn georiënteerd dan hoofdvestigingen en zelfstandige kantoren.
Bij de analyse van de outputs is een onderscheid gemaakt tussen het sectorale en het geografische afzetpatroon. Bij het sectorale afzetpatroon
(de verschillende typen afnemers) wordt in de literatuur vaak de relatie
tussen zakelijke dienstverleners en de industrie benadrukt. Hier is echter gebleken dat die industriële bedrijfstak met slechts eenvijfde bijdraagt in de omzet van de zakelijke dienstverleningssector. De inkomsten
zijn juist sterk over de diverse bedrijfstakken gespreid waarbij er voor
de verschillende bedrijfsgroepen in de zakelijke dienstverlening uiteenlopende accenten zijn te ontdekken. Zo wordt bijna de helft van de omzet
in de computerdienstverlening gerealiseerd bij andere zakelijke dienstverleners en verkrijgen de ingenieursbureaus bijna 40% van de omzet uit
opdrachten van de overheid. De rechtskundige dienstverleningssector ver212

schilt in zoverre van de andere zakelijke dienstverleners dat deze categorie een zwakke intermediaire functie heeft. Terwijl de andere bedrijfsgroepen bijna volledig op andere bedrijven zijn gericht, komt in
de rechtskundige dienstverlening meer dan 40% van de omzet van particulieren.
Van de omzet in de zakelijke dienstverleningssector is 43% afkomstig van
afnemers buiten de regio van vestiging. Het zijn vooral de computerdiensten, de ingenieursbureaus en de reclamebureaus die over de grenzen van
de eigen regio heen werkzaam zijn. Zodoende vervullen zij een stuwende
functie. Het onderhouden van relaties met de opdrachtgevers over verhoudingsgewijs grote afstanden is voor deze bedrijven ook niet zo problematisch omdat de clientèle bij deze bedrijven minder omvangrijk is dan bij
de regionaal-verzorgende zakelijke diensten. Juist ook bij deze stuwende
diensten is de omzet gebaseerd op een beperkt aantal grote cliënten,
hetgeen een zeker risico met zich meebrengt. Die belangrijke, grote opdrachtgevers zijn geografisch zeer gespreid. Daardoor ook zijn er vanuit
de onderzochte middelgrote steden belangrijke relaties met opdrachtgevers in de Randstad. Eenvijfde van die grote cliënten is daar gevestigd.
Opdrachtgevers in de Randstad kiezen blijkbaar - ondanks de in die regio
zeer sterk vertegenwoordigde zakelijke dienstverlening - toch om bepaalde redenen (ook) voor zakelijke dienstverleners gevestigd in de middelgrote steden in de intermediaire zone.
De economische betekenis van de zakelijke dienstverleningssector voor de
stad van vestiging is geanalyseerd op grond van de omvang van die sector
(vestigingen, werkgelegenheid), de mate van externe controle en de stuwende functie. De betekenis voor de stedelijke economie is vanuit twee
invalshoeken aan de orde gesteld. Eerst is per stad bekeken wat het aandeel is van de regionale export en de extern gecontroleerde vestigingen
in de totale omzet van die sector. Vervolgens is dit herhaald, niet voor
de omzet, maar voor aantallen vestigingen. De eerste benaderingswijze
geeft een beeld van de huidige economische betekenis, de tweede methode
biedt de mogelijkheid om gegeven een bepaalde structuur en onder aanname
van een toekomstige verdere groei een uitspraak te doen over mogelijke
ontwikkelingen. Tn dit kader gaan we niet meer in op de situatie in elke
stad afzonderlijk. We volstaan met de constatering dat de zakelijke
dienstverlening vooral in Arnhem een belangrijke bijdrage in de stedelijke economie levert. Ook in de Zwolse economie draagt deze sector een
belangrijk steentje bij en bovendien lijken hier goede, verdere ontwikkelingsmogelijkheden aanwezig. Potenties voor een in betekenis toenemende rol in de stedelijke economie lijken ook aanwezig in Breda en vooral
in Eindhoven.
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9

SLOTBESCHOUWING

9.1

Inleiding

In de jaren zeventig kon in ons land bi] geografisch onderzoekers, planologen en beleidsfunctionarissen een snel toenemende belangstelling
voor de kantorensector worden gesignaleerd. Dat werd in sterke mate veroorzaakt door het in hoog tempo toenemende ruimtebeslag door kantoren in
de Randstad en met name in de grote steden. Daarom richtte het onderzoek
zich vooral op dat gebied.
In de jaren zeventig kwam de kantorensector ook buiten de grote steden
tot ontwikkeling, maar in het onderzoek bleef de nadruk liggen op de
kantorensector in het grootstedelijk milieu. In deze studie is daarom de
aandacht gericht op de kantoren in middelgrote steden. Omdat niet alle
middelgrote steden konden worden onderzocht, heeft het onderzoek zich
beperkt tot de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In
deze drie provincies liggen in totaal 13 steden die als middelgroot
(50.000-200.000 inwoners) zijn aan te merken.
Niet de totale kantorensector in deze 13 steden is tot onderwerp van
studie gemaakt; gekozen is voor een toespitsing op de groeisector van de
zakelijke dienstverlening. Wel is in het inventariserende deel van de
studie ook de financiële dienstverlening in de beschouwingen betrokken.
In het onderhavige onderzoek zijn niet alleen de vestigingsplaatseisen
en de spreidingspatronen onderzocht, maar zijn tevens de relaties van
kantoren met andere bedrijven onderwerp van studie geweest, een onderwerp waaraan nog slechts beperkte aandacht is geschonken.
De keuze voor een vestigingsplaats en het functioneren van het bedrijf
vanaf de ingenomen locatie zijn twee thema's die in het begrip 'ruimtelijk gedrag' worden samen genomen. Het 'ruimtelijk gedrag' van zakelijke
diensten is de rode draad in deze studie. Leidt de vestigingsplaatskeuze
tot een bepaald spreidingspatroon van kantoren in stad en land (en zo
ook tot een bepaald ruimtebeslag), het functioneren is vooral van belang
in het licht van de stedelijke economie. Zakelijke dienstverlenende bedrijven kunnen voor die economie van belang zijn doordat zij hun diensten afzetten buiten de eigen regio waardoor een geldstroom naar de regio toe tot stand wordt gebracht. Er is dan sprake van stuwende dienstverlening. Door die bovenregionale relaties bepalen de stuwende zakelijke diensten mede de positie van de stad van vestiging in het stedelijk
netwerk.
Deze studie naar de omvang en het ruimtelijk gedrag van zakelijke diensten in middelgrote steden werd geleid door de volgende onderzoeksvragen:
1
Structuur en ontwikkeling
la
Wat zijn in Nederland de differentiële ontwikkelingen met
betrekking tot de zakelijke dienstverleningssector en wat is
daarin de positie van middelgrote steden in Zuid- en OostNederland?
lb
Wat is de omvang, de structuur en de locatie van de zakelijke dienstverleningssector in middelgrote steden in Zuid- en
Oost-Nederland?
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2

3

Ruimtelijk gedrag: de vestigingsplaatskeuze
2a
Wat zijn de vestigingsplaatseisen van zakelijke diensten in
middelgrote steden?
2b
Bestaan er in de aan een vestigingsplaats gestelde eisen
verschillen bij een onderscheid naar typen van kantoren?
2c
Hoe worden de verschillende vestigingsplaatseisen tegen elkaar afgewogen?
Ruimtelijk gedrag: functionele relaties
3a
Hoe zijn zakelijke diensten met andere bedrijven verweven en
in hoeverre is daarbij sprake van interurbane relaties?
3b
Wat is de betekenis van zakelijke diensten voor de economie
van middelgrote steden in Zuid- en Oost-Nederland?

Antwoorden op de bovenstaande vragen zijn gezocht door:
een inventarisatie van gemeentelijke en provinciale bedrijvenregisters;
een schriftelijke enquête onder zakelijke dienstverlenende bedrijven in de 13 geselecteerde middelgrote steden;
een preferentie-onderzoek bij zakelijke dienstverleners in Breda
en Tilburg gericht op het vestigingsplaatskeuzegedrag.
Daarnaast is gebruik gemaakt van statistische bronnen van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (met name de Statistiek Werkzame Personen en
de Algemene Bedrijfstelling 1978) en van resultaten van tussen 1979 en
19Θ1 gehouden enquêtes onder kantoorondernemers in vijf Overijsselse
middelgrote steden.
Alle inventarisaties en surveys hebben zich gericht op vestigingen met
vijf of meer werkzame personen.
In het vervolg van dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste uitkomsten
van deze studie samen en verbinden daaraan conclusies. Achtereenvolgens
wordt ingegaan op enkele algemene kenmerken van zakelijke dienstverleningsbedrijven (paragraaf 9.2), het ruimtelijk gedrag van deze bedrijven
(paragraaf 9.3) en de ruimtelijke en economische effecten van dat ruimtelijk gedrag (paragraaf 9.4). Ter afsluiting worden in paragraaf 9.5
aanbevelingen geformuleerd voor een mogelijk te voeren beleid ten aanzien van deze sector en voor verder onderzoek.

9.2

Zakelijke diensten

9.2.1

Werkgelegenheid

De groei in de zakelijke dienstverleningssector is de laatste 15 jaar
zeer sterk geweest. Tussen 1973 en 1979 lag het jaarlijkse groeipercentage voor de werkgelegenheid in deze bedrijfsgroep op gemiddeld 6%. In
de daarop volgende jaren daalde dit als gevolg van de recessie tot 1% om
in de periode 1984-1986 weer toe te nemen tot 4% (1).
De voorspoedige ontwikkeling van deze bedrij fsgroep is voor het grootste
deel te verklaren door de toenemende betekenis van (hoogwaardige) informatie in produktieprocessen (van zowel goederen als diensten). Deze ontwikkeling leidt tot een groeiende vraag naar professionele dienstverleners. Een bedrijf kan zelf in die behoefte voorzien door daarvoor het
juiste personeel aan te trekken, maar de tendens is juist dat de beno216

digde diensten worden betrokken van derden (externaliseren) en dat reeds
aanwezige dienstverlenende afdelingen worden verzelfstandigd of afgestoten. Ook de privatiseringstendensen bij de overheid zouden tot groei in
de zakelijke dienstverleningssector kunnen leiden, maar in dit onderzoek
is van dat effect van verzelfstandigingen en privatiseringen - althans
in de onderzochte middelgrote steden - niets gebleken; er zijn in de
onderzoekspopulatie geen nieuwe bedrijven waargenomen die door privatisering zijn ontstaan. Privatiseringstendensen kunnen echter ook tot uitdrukking komen in een toenemende afzet van zakelijke dienstverleners bij
overheidsinstanties, maar over de ontwikkeling daarvan door de jaren
heen zijn hier geen gegevens verzameld.
In de zakelijke dienstverleningssector in middelgrote steden nemen de
accountantskantoren en ingenieursbureaus overeenkomstig het landelijke
beeld elk bijna éénderde van de werkgelegenheid voor hun rekening. De
rechtskundige diensten komen op een derde plaats en worden gevolgd door
de computerdiensten. Voor de kantoorvestigingen is de rangorde identiek
aan de hiervoor geschetste.
De werkgelegenheid in de zakelijke diensten betreft veelal hoogwaardige
banen, hetgeen verband houdt met het kennisintensieve karakter van deze
bedrijven. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 17% van het personeel een universitaire opleiding heeft gevolgd. Verder heeft 23% van
de werknemers een hogere en 22% een middelbare beroepsopleiding voltooid. Personeel met hoger onderwijs komt meer dan gemiddeld voor bij
rechtskundige diensten, accountantskantoren en ingenieursbureaus.

9.2.2

Enkele bedrij fskenmerken

De zakelijke dienstverleningssector wordt gekenmerkt door een groot aandeel van kleine en zelfstandige bedrijven. Schaalvergroting en de opkomst van de multilocationele onderneming zijn processen die tot nog toe
goeddeels aan deze sector zijn voorbijgegaan en dat geldt zeker voor de
zakelijke dienstverlening in de hier onderzochte middelgrote steden.
De geringe omvang van de zakelijke dienstverleningsbedrijven blijkt uit
het feit dat in 54% van de kantoren in de hier bestudeerde middelgrote
steden 5 à 10 personen werkzaam zijn. De gemiddelde vestiging telt 17
personeelsleden (waarvan 4 vrouwen en 12 mannen met een volledige betrekking en 1 vrouw in parttime-functie); de mediaanwaarde komt uit op 9
personen. Een gemiddeld groot aantal personeelsleden per kantoor wordt
aangetroffen bij de computerdiensten (34 personen) en de accountantskantoren (21). De ingenieursbureaus komen net boven het gemiddelde uit
(18). Klein van omvang zijn de rechtskundige diensten (11) , de reclamebureaus (10) en de overige zakelijke diensten (10). Deze verschillen
worden vooral bepaald door het al of niet voorkomen van grote vestigingen in de onderscheiden bedrijfsgroepen.
Zoals aangegeven zijn de zelfstandige kantoren oververtegenwoordigd;
deze hebben een aandeel van tweederde in het totale aantal vestigingen.
Thans lijkt zich in de zakelijke dienstverleningssector in middelgrote
steden een herstructureringsproces te hebben ingezet, al is de betekenis
door gebrek aan cijfers over andere bedrijfstakken niet goed te duiden.
Gebleken is dat één op de zeven zakelijke diensten in de periode 19791984 in een reorganisatie verwikkeld is geweest. Een andere indicator
voor de veranderingsprocessen is de toenemende betekenis van de in de
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middelgrote steden aanwezige multilocationele ondernemingen tot uitdrukking komend in de personeelsontwikkeling. Terwijl de gevestigde zelfstandige kantoren in de eerste helft van de jaren tachtig per saldo geen
groei gaven te zien, kon een positieve ontwikkeling worden waargenomen
bij zowel de hoofd- als de nevenvestigingen van multilocationele ondernemingen. Opvallend is dat juist in de steden waar de kantorensector
recent sterk is gegroeid verhoudingsgewijs veel nevenvestigingen worden
aangetroffen.
Een toenemend belang van de nevenvestigingen wordt in het algemeen als
ongunstig beschouwd voor de stedelijke economie vanwege de geringere
beslissingsbevoegdheden van nevenvestigingen, het lagere functieniveau
van de banen en het wegvloeien van winsten naar elders, doorgaans het
economisch centrum van het land. In deze studie is evenwel vastgesteld
dat het opleidingsniveau van de in nevenvestigingen werkzame personen
niet afwijkt van dat bij hoofdvestigingen of zelfstandige kantoren. Ook
bleken nevenvestigingen tot op zekere hoogte beslissingsbevoegdheden te
hebben en dit is zelfs sterker naarmate de vestiging groter is. Met het
oog op de aan de zakelijke diensten toegedachte rol (namelijk die van
informatieoverdragers binnen een stad of regio) zouden nevenvestigingen
juist op dat punt wel eens een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de
regionaal-economische ontwikkeling. Bij de grotere meervestigingen-ondernemingen zal het zoeken naar innovatieve vormen van dienstverlening
en het ontwikkelen van nieuwe kennis veel gestructureerder gebeuren dan
in kleinere, zelfstandige bedrijven. Nieuwe kennis en nieuwe produkten
kunnen via het netwerk van deze multilocationele organisaties dan snel
toepassing vinden in die regio's waar de nevenvestigingen zich bevinden.

9.3

Ruimtelijk gedrag

9.3.1

Functionele relaties

Ondanks het feit dat in stedelijk-industriële landen ongeveer tweederde
van de werkgelegenheid gevonden wordt in de dienstensector, wordt de
economische betekenis van deze zeer heterogene sector (2) vaak onderschat. Er bestaan een aantal generalisaties over dienstverlenende bedrijven die voor delen van de dienstensector onjuist zijn en het belang
ervan voor regionaal-economische ontwikkelingen versluieren. De volgende
misverstanden met betrekking tot het functioneren van dienstverlenende
bedrijven zijn te noemen:
1
diensten beperken zich tot finale, consumentgerichte leveranties;
2
voor zover diensten aan andere bedrijven leveren is er sprake van
een afhankelijkheid van de industrie;
3
in een verklaring van de economische groei biedt de dienstensector weinig houvast vanwege de geringe arbeidsproduktiviteit in
die sector (dit houdt verband met de onderschatting van de intermediaire functie; zie punt 1 ) .
Juist voor de categorie zakelijke diensten zijn deze generalisaties aantoonbaar fout. Mede aan de hand van de in eerdere hoofdstukken besproken
onderzoeksresultaten kan dit uit de doeken worden gedaan.
Voor wat betreft het misverstand over de consumentgerichtheid is in
hoofdstuk 1 reeds gebleken dat in bepaalde delen van de dienstensector,
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zoals de financiële S zakelijke dienstverlening, intermediaire leveranties in de totale produktie een fors aandeel kunnen hebben. De resultaten van het survey onder zakelijke diensten in middelgrote steden bevestigen de betekenis van deze bedrijven als intermediaire diensten. Een
uitzondering zijn de rechtskundige diensten omdat die juist wel een belangrijk deel van hun inkomsten krijgen uit leveranties aan de finale
consument.
De intermediaire functie van de zakelijke diensten beperkt zich zeker
niet tot de industrie. Evenals uit bijvoorbeeld een studie van Marshall
(1983) naar voren is gekomen richten zakelijke diensten hun activiteiten
op tal van bedrijfstakken, zowel industriële als dienstverlenende. Daarbij vallen zeer uiteenlopende accenten te onderkennen. Zo krijgen bijvoorbeeld de ingenieursbureaus meer dan eenderde van de omzet uit werkzaamheden voor de overheid en is bijna eenderde van de omzet in de reclamesector afkomstig uit de industrie. Bijna de helft van de omzet in
de computerdienstverlening wordt verkregen uit leveranties aan andere
zakelijke dienstverleners.
De sterke verwevenheid van zakelijke diensten met andere bedrijven leidt
tot het plaatsen van een kanttekening bij de stelling dat de dienstensector wordt gekenmerkt door een lage arbeidsproduktiviteit. Door hun
intermediaire leveranties en door hun kennisniveau brengen zakelijke
diensten een belangrijke produktiviteitsverhoging bij de afnemende bedrijven tot stand (Johnston, 1963; Freeman, 1979; Postner en Wesa aangehaald in Wood, 1985) die doorgaans echter moeilijk meetbaar is. Daarom
stelt Wood (1985) ook dat produktiviteit als een eigenschap van een geïsoleerd beschouwde sector een weinig bevredigend uitgangspunt is.
Naast de contacten met opdrachtgevers, zijn nog andere functionele relaties te onderscheiden in de vorm van de aankopen van goederen en diensten door het zakelijk dienstverleningsbedrij f zelf. En indien het bedrijf deel uitmaakt van een grotere onderneming met meerdere vestigingen
zijn er uiteraard de organisatorische links. Op deze twee typen van relaties gaan we nader in, te beginnen met de organisatorische relaties.
Zoals hiervoor al even werd aangegeven maakt eenderde van de hier onderzochte zakelijke diensten deel uit van een multilocationele onderneming.
Van alle onderzochte vestigingen is 25% een neven- en 8% een hoofdvestiging. Waar het de organisatorische relaties van de nevenvestigingen betreft kan worden gesteld dat deze sterk Randstad-gericht zijn omdat bijna driekwart van de hoofdkantoren van deze nevenvestigingen daar is gevestigd. Voor zover vanuit de hier onderzochte steden controle wordt
uitgeoefend over nevenvestigingen is dat eigenlijk alleen in Arnhem in
enige mate het geval.
Waar het de aanschaf van goederen en diensten betreft is bij de vestigingen van multilocationele ondernemingen een onderscheid noodzakelijk
tussen internaliseren (via de kanalen van de onderneming) en externaliseren (uitbesteden) . Van de internalisatie blijkt al wat uit het feit
dat bij de hoofdvestigingen gemiddeld 11% van de werktijd wordt gebruikt
voor dienstverlening aan andere vestigingen binnen de onderneming. Bij
de nevenvestigingen is dat 4%.
Internalisering van de aanschaf van goederen en diensten (of die nu geleverd worden door de onderneming zelf - zoals hiervoor het geval is of via de onderneming worden betrokken van derden) blijkt bij de vesti219

gingen van multilocationele ondernemingen met name de boekhoudkundige en
marketing diensten te betreffen.
Bij de analyse van het betrekken van goederen en diensten van derden beperkte de aandacht zich, zoals bij het internaliseren, niet tot de vestigingen van multilocationele ondernemingen, maar zijn ook de aankooppatronen van zelfstandige kantoren in de analyse betrokken. Nagenoeg
alle zakelijke diensten betrekken het kantoormeubilair, de kantoorbehoeften en het drukwerk van derden. Het laagst scoren de marketingdiensten die door een kwart van de bedrijven van derden worden betrokken.
Vastgesteld is in dit onderzoek dat de minder frequent benodigde goederen en diensten - en dat zijn meestal de meer specialistische diensten
of hoogwaardige goederen - veelal van buiten de regio van vestiging worden betrokken. Dit betreft bijvoorbeeld computer hard- en software, die
zelden in de stad van vestiging worden aangeschaft. Frequent benodigde
goederen en diensten worden daarentegen veel vaker in de plaats van vestiging gekocht zoals bijvoorbeeld kantoorbehoeften, drukwerk, financiële- en boekhoudkundige diensten. Een andere conclusie is dat nevenvestigingen in veel mindere mate op de stad van vestiging zijn georiënteerd
dan de zelfstandige kantoren en hoofdvestigingen.
Op de verschillende aspecten van de functionele relaties komen we later
in dit hoofdstuk nog terug in het kader van de betekenis van de zakelijke dienstverleningssector voor de stedelijke economie.

9.3.2

Vestigingsplaatskeuze

Uit een analyse van de vestigingsplaatseisen van financiële en zakelijke
dienstverleners is naar voren gekomen dat de zeer uiteenlopende eisen
tot vier componenten kunnen worden gereduceerd:
1
kenmerken van de accommodatie (de kantoorruimte) te zamen met de
verkeersomgeving (bereikbaarheid, parkeren);
2
de aanwezigheid van een kantoormilieu (de directe omgeving);
3
de ruimtelijke situering ten opzichte van zakelijke relaties;
4
de ruimtelijke situering ten opzichte van voorzieningen.
Aan de hand van het door de kantoorondernemers aangegeven belang van de
vestigingsplaatseisen behorend tot eenzelfde dimensie, zou generaliserend kunnen worden gesteld dat het voldoen aan de eisen ten aanzien van
de accommodatie te zamen met die ten aanzien van de verkeersomgeving
noodzakelijke voorwaarden zijn wil een ondernemer tot vestiging over
gaan, dat de aanwezigheid van een kantoormilieu in die keuze een rol
speelt (primair in de zin van een representatieve omgeving) maar geen
noodzakelijke voorwaarde is en dat de ruimtelijke situering van het kantoor nauwelijks van betekenis is.
Zoals reeds werd opgemerkt is het bovenstaande gebaseerd op een analyse
van zowel financiële als zakelijke diensten. Een eveneens uitgevoerde
analyse voor alleen de zakelijke diensten leidde grofweg tot eenzelfde,
zij het toch wat minder duidelijke structuur in de vorm van de voornoemde vier dimensies.
Door kantoorondernemers wordt aan de verschillende vestigingsplaatsfactoren uiteenlopende waarde gehecht. Het is gebleken dat kantoren met een
hoog bezoekquotient (een groot aantal bezoekers per employé per week) of
een groot aantal bezoekers een meer dan gemiddeld belang toekennen aan
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een ligging in de binnenstad, de ligging nabij winkelmogelijkheden (wat
zou kunnen worden uitgelegd als de wenselijkheid van de nabijheid van
een passantenstroom) en de ligging ten opzichte van de clientèle. Dit
alles in tegenstelling tot de andere kantoren die meer belang hechten
aan de ligging ten opzichte van de landelijke infrastructuur. De beide
hier onderscheiden groepen corresponderen ook in zeer sterke mate met
het onderscheid tussen verzorgende bedrijven (met veel bezoek) en stuwende bedrijven (met veel minder bezoekers).
Deze uitkomst is eveneens ontleend aan een analyse van financiële en
zakelijke diensten te zamen. Vanwege de sterke publieksfunctie van kantoren in het bankwezen rijst de vraag of deze tweedeling ook binnen alleen de zakelijke dienstverleningssector zo expliciet naar voren zou
kunnen komen. Het gebruik van open vragen in het survey onder zakelijke
diensten bemoeilijkt een dergelijke analyse; de gegeven antwoorden zijn
te globaal om aan de hand daarvan verschillen tussen typen van zakelijke
dienstverleningsbedrijven te kunnen bestuderen. Toch lijkt ook voor de
zakelijke dienstverlening het onderscheid tussen verzorgende en stuwende
bedrijven op dit punt relevant, gezien de geheel verschillende spreidingspatronen van deze beide groepen kantoren (zie hierna).
Tabellen waarin de door de ondernemers beoordeelde vestigingsplaatsfactoren in volgorde van importantie zijn geplaatst wekken de suggestie dat
een ondernemer bij de keuze van een vestigingsplaats (of het herbeoordelen van zijn huidige vestigingssituatie) zo'n lijstje afwerkt, te beginnen bij de meest van belang geachte factor, gevolgd door de tweede
(vooropgesteld dat aan de eerste eis is voldaan) , enzovoorts. Aan de
hand van een quasi-experimentele onderzoeksopzet is in deze studie aangetoond dat een ondernemer de voor hem relevante eisen in hun onderlinge
samenhang beziet. Dat kan er toe leiden dat een belangrijk, maar minder
goed scorend kenmerk van een mogelijke vestigingsplaats wordt gecompenseerd door een ander, hoog scorend kenmerk. In dat quasi-experiment, dat
gericht was op een analyse van het keuzeproces, is uitgegaan van vier
vestigingsplaatsaspecten die representatief zijn voor de vier eerder
genoemde vestigingsplaatsdimensies: flexibiliteit van de accommodatie,
representativiteit van de omgeving, ligging ten opzichte van de binnenstad en ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet. Uit dit
deelonderzoek is naar voren gekomen dat de vaststelling van het plaatsnut van een (potentiële) vestigingsplaats niet een eenvoudige optelsom
is van de deelnutten van de voornoemde vier aspecten. Tussen de representativiteit, de flexibiliteit en de ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet bestaat een multiplicatief verband, hetgeen wil zeggen dat het totale plaatsnut tot stand komt door vermenigvuldiging van
de deelnutten. Bij deze multiplicatieve relatie wordt de score, het
deelnut, voor de factor ligging ten opzichte van de binnenstad opgeteld.
Dit betekent dat bij de vestigingsplaatskeuze het multiplicatieve deel
van het model tot zo'n hoge score kan leiden dat de ligging ten opzichte
van de binnenstad in de keuze geen wezenlijke factor meer is, of andersom dat die ligging ten opzichte van de binnenstad zo hoog scoort dat de
positieve of negatieve score van de andere vestigingsplaatsfactoren voor
lief wordt genomen. Verder geldt voor het multiplicatieve deel nog dat
als het deelnut voor één van de factoren 0 is, de twee andere dit niet
kunnen compenseren vanwege die multiplicatieve relatie waardoor dan ook
het totaal op 0 uitkomt.
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Dit alles mag dan in zijn algemeenheid gelden, maar het is uit dit deel
van de studie duidelijk geworden dat ook bij een verhoudingsgewijs homogene populatie als die van de zakelijke dienstverleners de ondernemers
volgens zeer uiteenlopende manieren komen tot een waardering voor een
vestigingsplaats. Er zijn ondernemers die de gewichten van de hier onderscheiden factoren optellen en er zijn anderen die de factoren op zeer
uiteenlopende manieren zowel optellen als vermenigvuldigen. Deze grote
variatie in afwegingsprocessen op individueel niveau stelt de mogelijkheid van van een vestigingsplaatstheorie voor kantoren ter discussie.
Aan het grote aantal strikt unieke gevallen van vestigingsplaatskeuze
kan slechts worden voorbijgegaan door een theorie op een hoog abstractieniveau.

9.3.3

Vestigingsplaatsdynamiek

Als een ondernemer eenmaal ergens is gevestigd is hij geneigd of gedwongen de geschiktheid van zijn vestigingsplaats (het plaatsnut) af en toe
of zelfs regelmatig te evalueren. Dit kan er toe leiden dat er een discrepantie wordt vastgesteld tussen de feitelijke en de gewenste situatie. In dat geval kan een ondernemer op drie manieren reageren:
besluiten de bestaande accommodatie of de gestelde eisen aan te
passen;
besluiten een alternatieve vestigingsplaats te zoeken, hetzij
voor de vestiging als geheel, hetzij voor een deel ervan;
besluiten niets te doen.
In de periode 1979-1984 heeft iets meer dan eenderde van de ondernemers
niets ondernomen. Onbekend is in hoeverre er binnen die groep spanningssituaties zijn opgetreden tussen de feitelijke en de gewenste vestigingsplaats en dus weten we niet of men zijn eisen aangepast heeft en of
deze ondernemers gereageerd hebben volgens de eerstgenoemde optie. Iets
meer dan een kwart van alle ondernemers paste alleen de accommodatie
aan. In de voornoemde periode is eenderde van de bedrijven verhuisd; in
de helft van die gevallen werd tevens de accommodatie aangepast. Met een
aandeel van slechts 7% vormen de starters binnen het geheel een kleine
groep. Dit houdt verband met de in dit onderzoek gehanteerde ondergrens
van vijf werkzame personen per vestiging; startende bedrijven zijn in de
beginjaren echter veelal klein van omvang.
Op grond van deze cijfers kan worden vastgesteld dat het in de zakelijke
dienstverleningssector niet aan dynamiek ontbreekt. Daarbij zij aangetekend dat de hier geschetste dynamiek voor een belangrijk deel plaats
vond in een periode van recessie. De zich na 1983 snel verbeterende situatie (zie Kraan, 1987) zal ongetwijfeld tot een nog sterkere vestigingsplaatsdynamiek hebben geleid.
Het zijn met name de personeelsontwikkelingen die aanleiding geven tot
een bepaalde dynamiek; een dynamiek die radicaler is naarmate de (relatieve) personeelstoename sterker is. Leidt een bescheiden groei nog tot
een aanpassing van de accommodatie, een omvangrijke personeelstoename
geeft haast onvermijdelijk aanleiding tot een verhuizing.
Deze relatie komt ook tot uitdrukking bij een onderscheid naar status.
De vestigingen van multilocationele ondernemingen geven in de eerste
helft van de jaren tachtig de sterkste personeelsgroei te zien. Onder de
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hoofd- en nevenvestigingen worden daardoor nu veel minder statische kantoren aangetroffen dan bij de zelfstandige zakelijke diensten. Iets dergelijks kan eveneens worden waargenomen bij een onderscheid naar bedrij f scategorieën, zij het dat het beeld hier wat minder duidelijk is.
De kantoren behorend tot de rechtskundige dienstverlening en de accountancy vertoonden een gemiddelde groei (in vergelijking met de totale
zakelijke dienstverleningssector). Het zijn deze kantoren - en daardoor
veelal de regionaal-verzorgende bedrijven - die in de eerste helft van
dit decennium minder dynamiek te zien gaven dan de andere zakelijke
diensten. Maar er zijn even goed tegenstrijdigheden te constateren.
Onder de ingenieursbureaus, die een slechte tijd hebben doorgemaakt en
eerder personeel ontsloegen dan aannamen, worden verhoudingsgewijs niet
opvallend veel statische kantoren aangetroffen.
Als een sterke groei van het personeel haast onvermijdelijk leidt tot
een verhuizing, zoals hiervoor werd opgemerkt, dan is het logisch dat
het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden de meest genoemde verhuisreden
is, te zamen met de kwaliteit van het pand. In veel mindere mate was de
kwaliteit van de directe omgeving (representativiteit, parkeren voor
cliënten) van invloed. De onvoldoende omvang van de kantoorruimte en de
kwaliteit ervan speelde in wat sterkere mate op de bedrijfsterreinen,
terwijl in de binnenstad de parkeergelegenheid voor de clientèle in het
besluit tot relocatie wat zwaarder meewoog dan elders in de stad.
Verbazend was het te moeten constateren dat tweederde van de ondernemers
in het onderzoek te kennen gaf bij het zoeken naar een nieuwe kantoorruimte niet meerdere alternatieven te hebben bekeken. Vermoed wordt dat
men zich niet meer bewust is van de beschouwde alternatieven. Het zou
kunnen zijn dat enkele alternatieven al in een zeer vroeg stadium afvielen omdat deze niet aan de meest essentiële eisen voldeden en op grond
daarvan niet als reële mogelijkheid zijn beschouwd.
Wordt vervolgens gekeken naar de keuze voor een nieuwe vestigingsplaats,
dan is het niet zo dat de eisen die aan een vestigingsplaats worden gesteld corresponderen met de redenen voor vestiging op een nieuwe locatie. Dat kan worden opgevat als een ander teken van de complexiteit van
het afwegingsproces. Staat bij de eisen de bereikbaarheid in het algemeen zeer hoog genoteerd, bij de belangrijkste vestigingsredenen scoort
die factor beduidend lager en worden de kwaliteit van het pand en een
representatieve omgeving van meer gewicht gevonden. Dat bij de eisen met
open en bij de vestigingsredenen met gesloten vragen is gewerkt, zou op
deze verschillen van invloed kunnen zijn geweest.
De belangrijkste redenen voor de vestiging op een nieuwe locatie zijn in
volgorde: de kwaliteit van het pand, de aanwezigheid van een representatieve omgeving, de uitbreidingsmogelijkheden, het direct beschikbaar
zijn van de accommodatie en de hoogte van de huisvestigingskosten.
De rol van de overheid bij de vestigingsplaatskeuze is volgens de ondernemers van weinig betekenis. Van hen gaf slechts 6% te kennen dat de
(gemeentelijke) overheid een doorgaans positieve rol had gespeeld. Men
mag op grond hiervan echter niet tot de conclusie komen dat de overheid
weinig invloed uitoefent. De antwoorden op de gestelde vraag verwijzen
naar een direct contact tussen ondernemers en overheid. De overheid kan
echter op indirecte wijze in veel sterkere mate invloed uitoefenen dan
de meeste ondernemers zich bewust zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan
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bestemmingsplannen, bouwvoorschriften en parkeerbeleid.

9.4

Ruimtelijke en economische effecten

9.4.1

Ruimtelijke ontwikkelingspatronen

Ter verklaring van spreidingspatronen van bedrijven op nationaal schaalniveau bieden onder andere de centrale plaatsen theorie en de informatiecirculatietheorie een kader. Voor de regionaal-verzorgende kantoren
kan de eerstgenoemde theorie en in het bijzonder het draagvlakconcept
als uitgangspunt dienen.
Volgens de centrale plaatsen theorie zal een bedrijf zal zich ergens pas
vestigen als er een voldoende draagvlak aanwezig is om de activiteiten
commercieel haalbaar te doen zijn. Er ontstaat voor de betreffende zakelijke diensten zodoende een spreidingspatroon dat in grote lijnen dat
van de clientèle, het bedrijfsleven, volgt.
Het draagvlakconcept is vooral van toepassing op die zakelijke diensten
die regelmatig worden betrokken en waarbij zodoende van een zekere standaardisatie sprake is. Voor de andere zakelijke diensten, waarvan het
produkt veel minder of geheel niet is gestandaardiseerd, is de beschikbaarheid van informatie belangrijker dan het draagvlak. De factor informatie kan voor deze bedrijven onzekerheden in de bedrijfsvoering wegnemen. Doordat de markt voor deze dienstverleners, uitgedrukt in aantallen cliënten, minder omvangrijk is dan die van de regionaal-verzorgende kantoren (zie paragraaf 9.3.1) kan ook bij een grotere afstand tot
de clientèle het contact worden onderhouden, te meer daar het veelal
gaat om gespecialiseerde diensten die niet frequent nodig zijn. Voor
deze stuwende zakelijke diensten kan ter verklaring van het spreidingspatroon beter worden uitgegaan van de informatiecirculatietheorie. Aan
de beschikbaarheid van informatie en meer in het algemeen de aanwezigheid van agglomeratievoordelen wordt in dat verband veel waarde toegekend.
In verband met die agglomeratievoordelen moet het concept van het besliscomplex (complex of corporate activities) worden genoemd. Dit begrip
verwijst naar de in een (métropolitain) gebied aanwezige hoofdkantoren
en de daarmee verbonden financiële en zakelijke dienstverleners.
Op het eerste oog is het beeld in Nederland conform de beide theoretische kaders. Er is een concentratie van financiële en zakelijke diensten
in het westen van het land en algemeen is bekend dat daar eveneens de
hoofdkantoren zijn geconcentreerd. De grotere spreiding over het land
van de regionaal verzorgende diensten is in deze studie niet onderzocht,
maar uit een andere studie (BGC, EIM, 1987) is op basis van steekproefgegevens bekend dat economische adviesbureaus en reclamebureaus in veel
sterkere mate in de Randstad worden aangetroffen en accountantskantoren
daarentegen sterk over het land zijn gespreid. Indicatief is ook dat in
de onderzochte middelgrote steden met een weinig omvangrijke kantorensector vaak de rechtskundige diensten en accountantskantoren verhoudingsgewijs zijn oververtegenwoordigd.
Los van de theoretische kaders kan worden geopperd dat de regionale concentratie van de zakelijke dienstensector nog wordt versterkt door daaruit voortvloeiende psychologische effecten. Allereerst is in dat verband
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het risicomijdende gedrag te noemen van ondernemers, maar zeker van de
projectontwikkelaars en beleggers. Daarenboven zijn er steden die een
bepaald imago hebben dat versterkend werkt, bijvoorbeeld Amsterdam en
Het Gooi als het Mekka van de reclamesector.
Hiermee wordt al enigszins aangegeven dat een verklaring van de ruimtelijke patronen op basis van alleen de twee voornoemde theoretische kaders niet volledig is. Er zijn nog andere aspecten die in het geheel
moeten worden betrokken. Zo heeft de Randstad de concentratie van zakelijke diensten en meer in het algemeen de aanwezigheid van een besliscomplex te danken aan de handelsfunctie die dit gebied van oudsher heeft
vervuld. Dit geeft het belang aan van het initiële voordeel, dan wel de
historische factoren. Als gevolg van dergelijke initiële voordelen wordt
het geconcentreerde patroon van zakelijke dienstverlening in Nederland
enigszins verstoord door de belangrijke functie van Arnhem als zakelijke
dienstverleningscentrum.
De waarde van het theoretische kader van de informatiecirculatietheorie
wordt in toenemende mate in twijfel getrokken. Dat geldt met name in de
Nederlandse situatie, waar de afstanden verhoudingsgewijs gering zijn.
Gebleken is dat afstand geen beperkende factor is in het informatiezoekgedrag van ondernemers (Kok c.s., 1985; Vlessert c.s., 1985; De Haan,
1986) en dat de intensiteit van de contacten in een grote stad als Den
Haag niet afwijkt van die in middelgrote steden buiten de Randstad (Hanemaayer c.s., 1981).
Met het voorgaande is niet zo zeer gezegd dat de informatiecirculatietheorie een onvoldoende verklaring biedt voor de ruimtelijke concentratie van de zakelijke dienstverlening. Een concentratie in de Randstad
kan in het verleden noodzakelijk zijn geweest toen sprake was van een
minder goed ontwikkeld transportsysteem en een minder goed ontwikkelde
communicatietechnologie. Dat is nu echter niet meer het geval.
Voor de beschikbaarheid van informatie lijkt op een schaal als die van
Nederland een geconcentreerd patroon thans geen noodzakelijke voorwaarde
te zijn. Niet alleen zijn in Nederland in vergelijking met andere landen
de afstanden tussen de verschillende landsdelen beperkt, maar is door
technologische ontwikkelingen en wijzigingen in afstandsperceptie tevens
een ruimtelijke schaalvergroting tot stand gekomen die wellicht de belangrijkste verklaring is voor de geconstateerde positieve werkgelegenheidsontwikkeling in de zakelijke dienstverleningssector in de intermediaire provincies. De aan belang winnende vestigingsplaatsfactor van een
aantrekkelijk woonklimaat zou deze ontwikkeling nog verder kunnen versterken.
Zodoende lijkt de relatief sterke groei van de zakelijke dienstverleningssector in de intermediaire zone een vergroting van het besliscomplex in te houden, zij het dat dit op twee schaalniveaus een verschillende uitwerking heeft. De hoofdkantoren zijn nog steeds in sterke mate
in de Randstad geconcentreerd, maar de zakelijke dienstverleningssector
is in ruimtelijke zin meer gespreid geraakt. Zakelijke dienstverlenende
bedrijven gevestigd in de middelgrote steden in de intermediaire zone
blijken in deze situatie redelijk intensief contacten te onderhouden met
opdrachtgevers in de Randstad. Voor wat betreft de zakelijke dienstverleningssector is het besliscomplex dus in geografisch opzicht vergroot.
Ook voor andere sectoren en voor bepaalde economische variabelen (zoals
bijvoorbeeld innovaties) is in diverse studies aangetoond dat de intermediaire zone een opvallende ontwikkeling doormaakt; er wordt daarom
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gesproken van een vergroot kerngebied. Op grond van deze ontwikkelingen
wordt dat vergrote kerngebied in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening als
een ruimtelijke entiteit ten tonele gevoerd onder de naam 'Centraal Nederland'. Binnen het ontwikkelingsperspectief van dit gebied wordt aan
de steden in Centraal Nederland een belangrijke functie toegekend. Dit
perspectief heeft de naam 'Stedenring Centraal Nederland' meegekregen.
Wat de functie van elk van de steden op deze ring is en hoe deze steden
elkaar aanvullen, wordt in de Vierde Nota in het midden gelaten. Alleen
voor de stedelijke knooppunten wordt kort aangegeven wat de economische
specialisatie is.
De hier bestudeerde middelgrote steden zijn voor een groot deel op het
zuidelijk of oostelijk segment van de stedenring gelegen. In hoeverre
deze steden binnen de ring een functie als zakelijk dienstverleningscentrum vervullen komt in de volgende subparagraaf aan de orde.

9.4.2

Steden als centra van zakelijke dienstverlening

In hoeverre een stad een functie vervult als centrum van zakelijke
dienstverlening is afhankelijk van samenstelling en omvang van die bedrijfssector, zowel naar vestigingen als naar arbeidsplaatsen. Waar het
de aard van de zakelijke dienstverleningssector betreft zijn met name
van belang de mate waarin de bedrijven regionaal exporteren en de externe controle. In het geval een stad veel nevenvestigingen heeft, wordt
dat doorgaans negatief beoordeeld. Uit het hier gepresenteerde onderzoek
is naar voren gekomen dat er inderdaad wat minder gunstige aspecten zijn
zoals de geringe lokale oriëntatie voor wat betreft de inputs. Er is
echter ook een aanname weerlegd namelijk dat de werkgelegenheid in nevenvestigingen van een lager niveau zou zijn. Het lijkt er op dat de
aanwezigheid van nevenvestigingen niet in die mate negatief moet worden
beoordeeld als doorgaans wel gebeurt. Ook is er hier op gewezen dat
juist de nevenvestigingen een rol zouden kunnen spelen in de diffusie
van kennis en informatie.
In hoofdstuk 2 is vooral ingegaan op de omvang en ontwikkeling van de
zakelijke dienstverleningssector, maar vaak moest deze sector te zamen
met de financiële dienstverleningssector worden bekeken bij gebrek aan
statistisch materiaal op bedrij fsklasse-niveau. Aan het economisch functioneren van de zakelijke dienstverleningssector is het gehele hoofdstuk
8 gewijd. In deze peiragraaf zullen we de uitkomsten van de hoofdstukken
2 en 8 proberen samen te smeden.
Het in dit onderzoek geschetste landelijke beeld van de kantoorfunctie
van steden is in hoofdzaak gebaseerd op gegevens voor de financiële en
zakelijke dienstverlening te zamen (om reden van beschikbaarheid van
datamateriaal). Tussen deze twee bedrij fskiassen bestaat een relatie,
dusdanig dat met het toenemen van het aantal arbeidsplaatsen in de bedrijfstak financiële fi zakelijke diensten het aandeel van de financiële
dienstverlening groter wordt.
Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat in de steden
met een meer dan gemiddelde omvang van de werkgelegenheid in de sector
financiële S zakelijke diensten de vestigingen een meer dan gemiddelde
omvang hebben. Een stad heeft de status van zakelijk dienstverleningscentrum dus veelal te danken aan het voorkomen van een relatief groot
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aantal omvangrijke kantoren.
Een ander verband dat is vastgesteld is dat bij een meer dan gemiddelde
omvang van de zakelijke dienstverleningssector het zeer waarschijnlijk
is dat het aandeel van de stuwende kantoren uitkomt boven het gemiddel
de. In steden met een zakelijke dienstverleningssector van geringe om
vang komen verhoudingsgewijs meer rechtskundige diensten en accountants
kantoren voor; kantoren die vaak een regionaal-verzorgende functie heb
ben.
Omdat zakelijke diensten in zo'η sterke mate stedelijke activiteiten
zijn, is het beeld, zoals geschetst in de vorige subparagraaf, vooral
bepaald door de aanwezigheid van steden. De dominantie van de Randstad
komt in zeer belangrijke mate voor rekening van de grote steden. Dat
geldt in nog veel sterkere mate voor het recente verleden, bijvoorbeeld
het begin van de jaren zeventig. In die tijd waren feitelijk alleen de
vier grote steden en Arnhem kantorencentra van betekenis. De eerder ge
noemde deconcentratietendensen hebben dit beeld evenwel in belangrijke
mate gewijzigd. Aanvankelijk was er sprake van een steile hiërarchie,
maar in de loop der jaren is hierin een duidelijke vervlakking opgetreden.
Ten eerste heeft zich in de Randstad een deconcentratie op stadsgewestelijk niveau voltrokken. Daardoor zijn het, in plaats van de grote steden, nu veeleer de grootstedelijke regio's die als kantorencentra bij
uitstek moeten worden aangeduid. Van de grootstedelijke agglomeraties
komt alleen Rotterdam als kantorencentrum minder sterk naar voren. Naast
de regio's Amsterdam (met onder andere Amstelveen), Den Haag (met onder
andere Rijswijk) en Utrecht (met bijvoorbeeld Zeist) zijn er binnen het
Randstedelijk complex ook andere steden als zakelijk dienstverleningscentrum van belang geworden zoals Amersfoort en Haarlem. Zo is het vooral de noordelijke vleugel van de Randstad waar de steden met een zakelijke dienstverleningsfunctie worden gevonden. Betrekken we ook Arnhem
in de beschouwingen dan kan worden gezegd dat het noordelijk deel van de
Centrale Stedenring, zoals in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening ten
tonele wordt gevoerd, onder meer wordt gekenmerkt door een sterke
aanwezigheid van zakelijke diensten.
Door het minder steil worden van de hiërarchie zijn de afgelopen 15 jaar
buiten het westen steden een functie gaan vervullen als centrum van zakelijke dienstverlening. Dat is dan wellicht op een lager niveau als de
zakelijke dienstverleningssector in de grootstedelijke regio's, maar dit
doet niets af aan de betekenis van deze steden voor de hen omringende
regio's en landsdelen. Op basis van uiteenlopende databronnen kunnen
(naast Arnhem) Leeuwarden, Groningen, Den Bosch en Heerlen als zodanig
worden aangemerkt. Op een wat lager niveau zijn daaraan mogelijk Breda,
Zwolle en - zeker met het oog op het absolute aantal arbeidsplaatsen Eindhoven aan toe te voegen. Zodoende lijken een aantal van de 13 middelgrote steden in ons onderzoeksgebied tot de zakelijke dienstverleningscentra gerekend te kunnen worden.
Bovenstaande conclusie is slechts gebaseerd op de omvang van de sector.
Aan het begin van deze subparagraaf is opgemerkt dat ook de samenstelling van de zakelijke dienstverleningssector bepaalt of een stad een
functie vervult als centrum van zakelijke dienstverlening. Voor de be227

studeerde 13 middelgrote steden zijn daarover gegevens verzameld.
Op grond van de omvang van de zakelijke dienstverleningssector en het
functioneren ervan kan een beeld van deze sector voor elk van de 13
onderzoekssteden worden geschetst. Het is duidelijk dat deze steden op
tal van punten van elkaar verschillen. Iets als 'de middelgrote stad
buiten de Randstad' bestaat niet. Teneinde de bespreking van de functie
van de middelgrote steden als zakelijke dienstverleningscentra te vereenvoudigen zijn op grond van grove generalisaties toch clusters van
steden onderscheiden.
Eén stad echter laat zich niet met één van de overige 12 middelgrote
steden vergelijken wegens de duidelijke uitzonderingspositie die de betreffende stad inneemt. Die stad is Arnhem. Van de onderzochte middelgrote steden is Arnhem als zakelijk dienstverleningscentrum zonder meer
de belangrijkste. Qua relatieve omvang is de Arnhemse zakelijke dienstverleningssector vergelijkbaar met de grote steden in de Randstad. Evenals in die grote steden vond de laatste 15 jaar in Arnhem een verhoudingsgewijs minder snelle groei van de werkgelegenheid in de zakelijke
dienstverlening plaats dan landelijk het geval was. Voor de grote steden
is deze minder snelle groei niet zo zorgwekkend, omdat voor de agglomeratie als geheel de ontwikkeling gunstig is door de regionale deconcentratie, voor Arnhem ligt dit anders omdat hier nauwelijks sprake is van
een omvangrijke stedelijke regio.
De belangrijke functie van de Gelderse hoofdstad als centrum van zakelijke dienstverlening komt tot uitdrukking in het verhoudingsgewijs grote aantal hoofdvestigingen (18% van de vestigingen) en blijkt uit het
feit dat van de totale omzet in de zakelijke dienstverleningssector in
de bestudeerde middelgrote steden 17% voor rekening komt van de Arnhemse
sector.
Hiervoor werd geconstateerd dat steden die een zakelijk dienstverleningscentrum zijn die functie in het algemeen te danken hebben aan het
voorkomen van een relatief groot aantal omvangrijke kantoren. In Arnhem
worden inderdaad verhoudingsgewijs veel grote kantoren aangetroffen,
maar vooral kantoren met 11 à 25 personeelsleden zijn nadrukkelijk aanwezig.
Ook een andere, eerder genoemde generalisatie wordt bevestigd: in Arnhem
gaat de grote omvang van de zakelijke dienstverleningssector samen met
een stuwende bedrijvigheid. Het 'licht stuwende bedrijfscluster' (zie
paragraaf 8.5.3) en het 'sterk stuwende bedrij fscluster' zijn met aandelen van respectievelijk 19% en 35% ruim vertegenwoordigd. Een belangrijke rol wordt gespeeld door de op landelijke schaal opererende ingenieursbureaus. De bedrijfsgroep ingenieursbureaus is in Arnhem meer dan
gemiddeld vertegenwoordigd.
Arnhem is zo het belangrijkste zakelijke dienstverleningscentrum buiten
de Randstad. De centrale ligging speelt - naast initiële factoren daarbij een rol. Die centrale ligging wordt door de ondernemers een
sterk punt genoemd. De aanwezigheid van de overheid in deze provinciale
hoofdstad wordt door een deel van de ondernemers positief gewaardeerd.
Een zwak punt is het gemeentelijk beleid, hetgeen vooral verband houdt
met het beleid ten aanzien van de kantoorlocaties; de gemeente probeert
onder meer kantoorontwikkelingen in het ten zuiden van de Rijn gelegen
stadsdeel te bevorderen terwijl de ondernemers een sterkere voorkeur
lijken te hebben voor de stadsdelen ten noorden van de rivier. Per saldo
228

kan echter zonder meer van een positief inmago van Arnhem worden gespreken.
Wordt alleen gekeken naar de omvang (vestigingen en arbeidsplaatsen) van
de zakelijke dienstverleningssector, dan zijn na Arnhem vooral de twee
andere provinciale hoofdsteden in het onderzoeksgebied, Den Bosch en
Zwolle van belang, te zamen met Deventer. Voor wat betreft het functioneren van de zakelijke diensten is de positie van Den Bosch niet in
overeenstemming met wat men zou verwachten: de aanwezigheid van een omvangrijke zakelijke dienstverleningsector gaat niet samen met een sterk
stuwende functie. In dat opzicht zou Den Bosch eerder ter vergelijken
zijn met steden als Breda, Tilburg, Eindhoven en Nijmegen.
In Zwolle is de financiële S zakelijke dienstverleningssector in de jaren zeventig en begin jaren tachtig snel gegroeid. Dat zou verband kunnen houden met de groeistadstatus van de Overijsselse hoofdstad. Dat is
niet direct uit het onderzoeksmateriaal af te leiden, maar ook de groeisteden Breda en Helmond gaven in de betreffende periode een meer dan
gemiddelde groei te zien. In de eerste helft van de jaren zeventig heeft
zich bij de bestaande bedrijven in Zwolle geen opmerkelijke groei voorgedaan. Maar daarmee is niets gezegd over eventuele nieuwe vestigingen.
Vooral op nevenvestigingen lijkt Zwolle aantrekkingkracht uit te oefenen: eenderde van de zakelijke diensten in deze stad heeft de status van
nevenvestiging. Daardoor is in Zwolle in sterkere mate dan in de doorsnee middelgrote stad, sprake van externe controle. De centrale ligging,
door een groot deel van de ondernemers als een positief punt beschouwd,
kan bij de komst van nevenvestigingen een rol hebben gespeeld. Zwolle
lijkt een geschikte uitvalsbasis voor de markt in Noord-oost Nederland.
Gelet op de door de zakelijke dienstverleners genoemde sterkste en zwakste punten, is het beeld voor Zwolle per saldo positief.
Wijkt Zwolle op het punt van de organisatorische status door de oververtegenwoordiging van nevenvestigingen af van het gemiddelde beeld, anders
ligt dat bij de grootte van de vestigingen, die niet opvallend verschilt
van het gemiddelde voor de 13 steden te zamen (de helft van de Zwolse
kantoren telt 5 à 10 personen), en de samenstelling naar bedrijfsgroep.
Alleen de computerdienstverlening is met een aandeel van 13% iets oververtegenwoo rd igd.
Dat de zakelijke dienstverleningssector in Zwolle niet alleen een redelijk forse omvang heeft, maar tevens op bovenregionaal niveau functioneert, blijkt uit het gegeven dat bijna de helft van de omzet afkomstig
is uit leveranties aan buiten de eigen regio gevestigde afnemers. In
Zwolle zijn, evenals dat in Arnhem het geval was, vooral de op nationale
schaal opererende ingenieursbureaus voor deze positie van de stad verantwoordelijk. Tot dit 'sterk stuwende cluster' (groep 3a volgens de in
paragraaf 8.3.5 gebruikte indeling) behoort bijna eenderde van de Zwolse
zakelijke diensten.
Constateerden we reeds bij Zwolle en Arnhem dat de landelijk werkzame
ingenieursbureaus de positie van deze steden als belangrijke centra van
zakelijke dienstverlening voor een zeer groot deel bepalen, in het geval
van Deventer komen we tot dezelfde conclusie. Maar, zoals aangegeven,
berust de positie van deze stad niet op een groot aantal vestigingen,
maar op slechts enkele grote zelfstandige bedrijven en hoofdkantoren.
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Van de andere kant is er in Deventer ook een zekere oververtegenwoordiging van bedrijven behorend tot het cluster regionaal-verzorgende finale
diensten. De structuur van de zakelijke dienstverleningssector in Deventer heeft zodoende iets tweeslachtigs dat doorwerkt in de omvang van de
vestigingen: aan de ene kant veel kleine kantoren en aan de andere kant
een relatieve oververtegenwoordiging van grote vestigingen.
Hoewel de financiële s zakelijke dienstverlening in de periode 1973-1981
zich gunstig heeft ontwikkeld, komt de vraag op of in Deventer een voldoende basis aanwezig is om van ontwikkelingspotenties te kunnen spreken. Te meer ook omdat de ondernemers niet echt positief oordelen over
hun stad van vestiging. Eenvijfde van de zakelijke dienstverleners noemt
de afzetmogelijkheden/sociaal economische structuur als zwakste punt van
Deventer. Bijna eenderde noemt het gemeentelijk beleid het zwakste punt.
Deventer mag dan zodoende een wat apart geval zijn, om andere redenen
lijkt dat ook van Den Bosch te kunnen worden gezegd: qua functie is de
stad vergelijkbaar met de hierna te beschrijven groep van steden (gevormd door Breda, Tilburg, Eindhoven en Nijmegen), maar qua omvang van
de zakelijke dienstverleningssector moet Den Bosch eerder tot Zwolle en
Deventer worden gerekend. Reeds in het begin van de jaren zeventig was
Den Bosch een belangrijk centrum van werkgelegenheid in de financiële en
zakelijke dienstverlening. De financiële sector lijkt in Den Bosch daarbij een wat sterkere rol te hebben gespeeld dan in de doorsnee middelgrote stad.
In de jaren zeventig is de werkgelegenheidsgroei achtergebleven bij de
landelijke ontwikkeling. In de eerste helft van de jaren tachtig lijkt
zich een verandering ten goede te hebben voorgedaan (BGC, 1987) , maar
anderzijds blijkt uit de hier gepresenteerde onderzoeksgegevens dat bij
de in 1979 reeds bestaande Bossche bedrijven de personeelsontwikkeling
in de periode 1979-1984 ongunstig verliep. Mogelijk dat dit ook verband
houdt met de samenstelling van de zakelijke dienstverleningssector in
Den Bosch: er zijn in de Brabantse hoofdstad veel zelfstandige zakelijke
diensten aanwezig en juist deze kantoren hebben de laatste jaren weinig
groei te zien gegeven. Dit in tegenstelling tot de vestigingen van multilocationele ondernemingen.
De omvang van de meeste zakelijke dienstverleningsbedrijven is in Den
Bosch kleiner dan gemiddeld: 60% van de kantoren telt 5 à 10 personen.
Qua samenstelling naar bedrijfsgroepen is het beeld niet opvallend anders dan het totaalgemiddelde van de 13 steden.
Dat de functie van de Bossche zakelijke dienstverleningssector primair
regionaal-verzorgend is, blijkt uit het gegeven dat tweederde van de
omzet in deze sector tot stand komt door leveranties aan in de regio
gevestigde bedrijven. Slechts eenvijfde van de zakelijke diensten is
stuwend te noemen. Er is bovendien een relatieve oververtegenwoordiging
van zakelijke diensten die behoren tot het cluster van regionaal-verzorgende finale diensten (14% van de vestigingen).
Als vestigingsplaats wordt Den Bosch, afgaande op de door de zakelijke
dienstverleners genoemde zwakste en sterkste punten, neutraal beoordeeld.
Breda, Tilburg, Eindhoven en Nijmegen komen voor wat betreft de functie
als centrum van zakelijke dienstverlening in termen van omvang en functioneren in grote lijnen met elkaar overeen. Van een overeenkomst lijkt
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ook sprake te zijn waar het de ontwikkelingsmogelijkheden betreft. Maar
zijn alle vier de steden even kansrijk? Nijmegen zal bijvoorbeeld sterke
concurrentie ondervinden van Arnhem. En Breda en Tilburg liggen te dicht
bij elkaar om beide een goede kans van slagen te hebben. Bekijken we
eerst de afzonderlijke steden en trekken we dan onze conclusies.
In de jaren zeventig heeft de financiële ε zakelijke dienstverlenings
sector in Breda zich gunstig ontwikkeld. In de jaren tachtig lijkt zich
dat te hebben voortgezet, in ieder geval bij de zakelijke diensten die
in 1979 reeds bestonden. De nevenvestigingen hebben in deze ontwikkeling
een belangrijke rol gespeeld: een belangrijk deel van de zakelijke dien
sten in Breda (33%) behoort tot deze categorie en recent zijn het juist
de nevenvestigingen geweest die groeiden. Door die nevenvestigingen is
er in Breda een sterkere externe controle dan gemiddeld.
Meer dan algemeen het geval is heeft Breda zakelijke dienstverleningsbe
drij ven met meer dan 25 personeelsleden (eenvijfde van de vestigingen).
Eén op de tien zakelijke diensten is een reclamebureau en dat is een wat
hoger aandeel dan in het algemeen in de 13 bestudeerde middelgrote steden wordt aangetroffen.
Er is in Breda geen opvallend sterke regionale export van zakelijke
diensten. Eenderde van deze bedrijven is stuwend te noemen en maar 28%
van de omzet is te danken aan regionale export. Het cluster licht-stuwende diensten is enigszins oververtegenwoordigd. Er lijkt zodoende wel
een zekere potentie aanwezig, maar in omzetvolume is dit nog niet herkenbaar. Breda zou (meer) kunnen profiteren van de gunstige ligging tussen Rotterdam en Antwerpen, maar de zakelijke dienstverleners noemen de
centrale ligging van Breda niet een opmerkelijk sterk punt. Voor wat
betreft de sterkste en de zwakste punten is het beeld voor Breda nogal
sterk gelijkend op dat voor de 13 steden te zamen.
Ook de zakelijke dienstverleningssector in Tilburg heeft in de jaren zeventig een gunstige werkgelegenheidsontwikkeling doorgemaakt die zich in
de eerste helft van de jaren tachtig lijkt te hebben gecontinueerd.
De Tilburgse zakelijke dienstverleningssector wordt gekenmerkt door veel
zelfstandige kantoren (driekwart van de vestigingen) en kleine vestigingen (62% van de kantoren telt 5 à 10 personen). De samenstelling van de
zakelijke dienstverlening geeft een opvallende ondervertegenwoordiging
van de ingenieursbureaus te zien en een relatieve oververtegenwoordiging
van de rechtskundige diensten. Dit laatste is er oorzaak van dat van de
onderscheiden afzetclusters dat van de regionaal-verzorgende finale
diensten in Tilburg meer dan gemiddeld voorkomt (eenvijfde van de zakelijke diensten). Toch is 41% van de vestigingen stuwend en is 39% van de
omzet afkomstig uit leveranties aan bedrijven gevestigd buiten de Tilburgse regio. Dat lijkt perspectieven te bieden, maar de ondernemers
oordelen over Tilburg als vestigingsplaats overwegend negatief. Meer dan
een kwart van hen vindt dat er geen specifieke voordelen kleven aan een
vestiging in deze stad. Een kwart van de zakelijke dienstverleners noemt
de afzetmogelijkheden/de sociaal-economische structuur een zwak punt.
Kijken we alleen naar het absolute aantal arbeidsplaatsen en vestigingen
dan is Eindhoven te zamen met Arnhem de belangrijkste kantorenstad in
het studiegebied. Gerelateerd aan de omvang van de stad is de zakelijke
dienstverleningssector eerder gemiddeld te noemen. Evenals in de twee
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eerder genoemde steden is hier door de jaren heen van een gunstige werkgelegenheidsontwikkeling sprake.
Bijna tweederde van de zakelijke diensten is zelfstandig, wat overeenkomt met het gemiddelde van de 13 steden. Dat geldt tevens voor de
grootte van de vestigingen. Op het punt van de samenstelling naar bedrijfsgroep is er een relatieve oververtegenwoordiging van computerdiensten (14%) en reclamebureaus (11%).
Is hiervoor al een paar keer gesignaleerd dat Eindhoven op diverse punten overeenkomt met het gemiddelde van de 13 steden, dat geldt eveneens
voor de verdeling van de vestigingen over de zes afzetclusters en de
kengetallen met betrekking tot de stuwende functie: 43% van de omzet is
stuwend en van de vestigingen is 34% stuwend.
Bezien we de verhouding tussen ondernemers die geen nadelen van de stad
weten te noemen en zij die geen voordelen weten te noemen, dan is het
beeld dat naar voren komt voor Eindhoven gunstig. Een sterk punt vinden
de ondernemers vooral de afzetmogelijkheden (in of vanuit Eindhoven).
De werkgelegenheidsontwikkeling in Nijmegen was - voor wat betreft de
financiële s zakelijke dienstverlening - in de jaren zeventig gunstig,
maar gaf in het begin van de jaren tachtig een negatieve ontwikkeling te
zien. Toch bleek uit het gehouden survey dat de zakelijke diensten die
in 1979 reeds bestonden over de periode 1979-1984 een gunstige ontwikkeling gaven te zien. Daarmee is het beeld wat ondoorzichtig.
Nijmegen heeft een meer dan gemiddeld aandeel van vestigingen met meer
dan 25 personen en er is een lichte oververtegenwoordiging van zelfstandige kantoren (die een aandeel hebben van bijna driekwart). Rechtskundige diensten en accountantskantoren komen meer dan gemiddeld voor. Dat
wijst in de richting van een regionaal verzorgende functie. Gelet op het
absolute aantal zakelijke diensten is dat inderdaad het geval, maar het
relatieve aandeel van deze vestigingen in de totale zakelijke dienstverlening is niet dusdanig dat Nijmegen op dat punt afwijkt van het gemiddelde.
Van de omzet in de zakelijke dienstverleningssector komt 40% voor rekening van buiten de regio gevestigde afnemers. Het aandeel stuwende vestigingen ligt in Nijmegen met een aandeel van 20% echter beduidend lager
en beneden het gemiddelde.
Een zwak punt zijn volgens de ondernemers de afzetmogelijkheden/sociaaleconomische structuur. Sterke punten springen er in Nijmegen niet uit.
Per saldo wordt Nijmegen neutraal beoordeeld.
Het voorgaande overziend lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat op
grond van de beoordeling door de ondernemers en de reeds aanwezige stuwende zakelijke diensten (onder andere computerdiensten, ingenieursbureaus en reclamebureaus) er vooral ontwikkelingsmogelijkheden in Eindhoven zijn. Het reeds omvangrijke aantal vestigingen zal bij een verdere
doorgroei kunnen leiden tot een belangrijke toename van de werkgelegenheid in deze sector.
Breda lijkt in het zuidelijk deel van de Centrale Stedenring voor wat
betreft de ontwikkelingsmogelijkheden een goede tweede te kunnen zijn.
Toch zijn de in Breda gevestigde ondernemers niet uitgesproken positief
over hun stad, maar oordelen zij neutraal.
De zakelijke dienstverleningssector in Eindhoven en Breda zou zich in de
toekomst (verder) kunnen ontwikkelen waardoor deze een bovenregionale
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functie kan vervullen. Voor Tilburg en Nijmegen lijkt eerder een functie
weggelegd als regionale centra.
Niet of nauwelijks van belang als centrum van zakelijke dienstverlening
zijn Apeldoorn, Helmond en de drie Twentse steden Almelo, Hengelo en
Enschede. Het is vooral de industrie die in de Twentse steden de dienst
uitmaakt en tot op zekere hoogte gaat dat ook op voor Helmond.
In deze steden zijn de meeste zakelijke diensten zelfstandige bedrijven.
Alleen in Apeldoorn en Helmond is er een verhoudingsgewijs belangrijk
aantal nevenvestigingen (een aandeel van ruim eenderde in het totale
aantal vestigingen). Apeldoorn en Helmond hebben zich in de jaren zeventig en begin jaren tachtig toch niet slecht ontwikkeld, maar Apeldoorn
lijkt meer geprofiteerd te hebben van een groei van de werkgelegenheid
in financiële dan in zakelijke diensten.
In deze steden gaat het doorgaans om een weinig omvangrijke zakelijke
dienstverleningssector die in overwegende mate een regionaal-verzorgende
functie heeft.

9.4.3

Zakelijke diensten en de stedelijke economie

De rol van de zakelijke diensten in de stedelijke economie wordt met
name bepaald door de afzetrelaties terwijl daarnaast de organisatorische
relaties en de aankooprelaties van belang zijn. De omvang van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening zou in het licht van de stedelijke economie ook van belang kunnen worden geacht, maar eerder is dit
aspect als een afgeleide te zien van het functioneren van de individuele
bedrijven. In deze paragraaf gaan we daarom alleen in op de relatiepatronen.
De afzetrelaties zijn in verband met de stedelijke economie belangrijk
omdat als deze relaties de grenzen van de regio overschrijden door die
bovenregionale afzet geld van buiten het stedelijke verzorgingsgebied
naar de stad (en de omliggende regio) toevloeit. Er is dan sprake van
een stuwende functie. Omtrent deze functie heeft lange tijd het misverstand bestaan dat de dienstensector regionaal-verzorgend is. Dit is een
vooroordeel dat past in het rijtje van drie eerder gegeven generalisaties (paragraaf 9.3.1). Bovendien hangt voornoemd vooroordeel samen met
één van die drie eerder genoemde en wel die waarin wordt gesteld dat
diensten in hoofdzaak leveren aan finale consumenten. Het is uit dit
onderzoek niet alleen gebleken dat zakelijke diensten in hoofdzaak diensten leveren aan andere bedrijven, maar tevens is naar voren gekomen dat
43% van de omzet in de zakelijke dienstverleningssector tot stand komt
door dienstenleveranties aan buiten de eigen regio gevestigde afnemers.
Voor een gemiddeld zakelijk dienstverleningsbedrij f is dit regionale
exportpercentage 34%.
Het zou onjuist zijn om vervolgens te stellen dat de zakelijke diensten
die op regionaal niveau werkzaam zijn - en als 'verzorgend' worden aangeduid - geen bijdrage leveren in de stedelijke economie. In de eerste
plaats kunnen deze zakelijke dienstverleners ervoor zorgen dat geen geld
voor de door de bedrijven benodigde zakelijke diensten naar andere regio's wegvloeit. Daarnaast valt met enige regelmaat te beluisteren dat de
verzorgende zakelijke diensten door de daar aanwezige hoogwaardige ken233

nis een bijdrage kunnen leveren in het aanpassingsvermogen van het regionale bedrijfsleven en de totstandkoming van innovaties. Hoewel deze
hypothese door meerder onderzoekers naar voren is gebracht (zie onder
andere Polèse, 1982; Lambooy en Tates, 1983; Daniels, 1984; Beyers с.s.,
1985; Damesick, 1986; Wood, 1986), heeft gericht onderzoek naar deze
functie van de zakelijke dienstverleners nog niet plaatsgevonden (ook
niet in het kader van deze studie), al bleek in een aantal studies wel
dat inschakeling van zakelijke dienstverleners leidde tot een produktiviteitsverbetering (paragraaf 9.3.1). Bovendien zal niet elk zakelijk
dienstverleningsbedrij f zo'η rol kunnen spelen in de informatie-over
dracht. Hier lijkt eerder een rol weggelegd voor bijvoorbeeld ingeni
eursbureaus, computerdiensten en organisatie-adviesbureaus dan voor uit
zendbureaus, accountantskantoren en rechtskundige diensten.
Aan de hand van een analyse op basis van geografische en sectorale afzetpatronen konden drie clusters van bedrijven worden geïdentificeerd.
Een daarvan verwijst naar sterk stuwende bedrijven, een naar zwak stuwende, en een naar regionaal-verzorgende zakelijke diensten. Binnen elk
van deze clusters konden twee subgroepen worden onderscheiden. In het
geval van de regionaal-verzorgende kantoren wordt het verschil tussen
die twee subgroepen vooral bepaald door het in hoofdzaak werkzaam zijn
voor andere bedrijven (intermediaire leveranties) of voor finale consumenten. In het licht van de betekenis van zakelijke diensten voor de
lokale economie is de rol van die finale zakelijke diensten van weinig
betekenis. Tot deze subgroep behoren in hoofdzaak rechtskundige diensten. Van alle zakelijke diensten maakt 11% deel uit van deze subgroep
finale dienstverleners.
Tevens is uit de uitgevoerde clusteranalyse een groep zakelijke diensten
naar voren gekomen die binnen de stedelijke economie in overwegende mate
een verzorgende rol vervult. Meer dan de helft (56%) van de vestigingen
in de onderzoekspopulatie behoort tot deze regionale intermediaire diensten. Accountantskantoren zijn binnen deze groep oververtegenwoordigd en
maken bijna de helft van het aantal vestigingen binnen dit cluster uit.
Als afnemers zijn met name de goederen producerende en de goederen behandelende (handel, transport) bedrij fskiassen te noemen. Ook in andere
studies komen de accountantskantoren naar voren als die diensten die te
zamen met de financiële dienstverlening en vaak ook het verzekeringswezen door het bedrijfsleven als absoluut noodzakelijk worden beschouwd om
goed te kunnen functioneren (Marshall, 1982; Polèse, 1982; Bater en Walker, aangehaald in Wood, 1985; Daniels, 1986c).
Zoals reeds is opgemerkt zijn uit de clusteranalyse op basis van de afzetpatronen ook twee groepen van stuwende zakelijke diensten naar voren
gekomen. De eerste groep is aangeduid als de zwak stuwende zakelijke
diensten, de tweede als de sterk stuwende. De matig stuwende zakelijke
diensten krijgen gemiddeld eenderde van de inkomsten uit andere regio's
en de sterk stuwende gemiddeld tweederde. De eerstgenoemde groep is
klein van omvang (12% van de vestigingen) . Er zijn twee subgroepen onderscheiden: één waarbij sprake is van onderlinge verwevenheid tussen
zakelijke diensten en een ander waarin de ingenieursbureaus zijn oververtegenwoordigd en de institutionele sector een belangrijke afnemer
blijkt te zijn. Ook binnen de tweede groep van stuwende zakelijke diensten (21% van de vestigingen) zijn twee subgroepen onderscheiden waarbij
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het verschil vooral zit in de exportoriëntatie. De ene groep exporteert
namelijk meer nationaal dan de ander die meer op landsdelen is georiënteerd. Vooral computerdiensten, ingenieursbureaus en reclamebureau blijken een stuwende functie te kunnen vervullen.
In dit verband is het van belang te wijzen op de onderzoeksuitkomst dat
er geen verband bestaat tussen de personeelsomvang en de mate van regionale export. Een conclusie die overeenstemt met de onderzoeksuitkomsten van Beyers с.s. (1985). Met deze vaststelling wordt - althans voor
de zakelijke diensten - de mogelijke veronderstelling weerlegd dat klei
ne vestigingen geen bijdrage zouden kunnen leveren in de stedelijke of
regionale economie omdat zij in sterke mate een lokale oriëntatie zouden
hebben. In absolute guldens zal de gemiddelde bijdrage van een kleine
vestiging lager uitvallen dan dit het geval is bij een groter bedrijf,
maar ook dient met te bedenken dat de regionale export van veel kleintjes een belangrijk aandeel kan hebben in de totale export binnen de
sector.
Uit het onderzoek is gebleken dat het onderscheid tussen verzorgende en
stuwende zakelijke diensten leidt tot verschillen in functioneren, tot
uitdrukking komend in de omvang van de clientèle en het voorkomen van
grote cliënten.
Kantoren die de omzet voor het merendeel krijgen uit leveranties aan het
regionale bedrijfsleven zijn vooral te vinden in de rechtskundige
dienstverlening (waarvoor ook finale consumenten niet onbelangrijk
zijn), de accountantskantoren en de uitzendbureaus. Hetgeen overigens
niet uitsluit dat er onder bijvoorbeeld ingenieursbureaus of computerdiensten bedrijven zijn die op regionaal niveau functioneren. Doorgaans
hebben de regionaal verzorgende kantoren een omvangrijke clientèle.
Daaronder bevinden zich geen echt grote afnemers. Geheel hieraan tegenovergesteld is de situatie bij de andere zakelijke diensten die gewoonlijk op bovenregionaal niveau functioneren: de computerdiensten, de ingenieursbureaus, de reclamebureaus en de economische adviesbureaus. In
de meeste gevallen berust de economische basis van deze kantoren op een
minder omvangrijke klantenkring dan dit het geval is bij de eerstgenoemde groep zakelijke dienstverleners. Deze stuwende zakelijke diensten
hebben vaak minder dan 100 vaste cliënten. Bij meer dan tweederde van de
stuwende diensten zorgen drie of meer afnemers ieder voor zich voor minimaal 5% van de omzet. Te zamen zijn deze cliënten gemiddeld voor bijna
de helft van de omzet verantwoordelijk.
Het is duidelijk dat het onderscheid stuwend-verzorgend niet alleen aangeeft dat de regionale afzetpatronen verschillen, maar dat ook andere
aspecten van het functioneren ermee samenhangen.
Van de drie typen relaties die in het kader van de rol van zakelijke
diensten voor de stedelijke economie van belang zijn, is bij de eerste die van de afzetrelaties - lang stil gestaan. Over de organisatorische
en de aankooprelaties kunnen we korter zijn. Vastgesteld is dat een samenhang tussen deze twee aspecten bestaat. In het algemeen kan worden
geconstateerd dat de nevenvestigingen voor hun aankopen minder op de
stad van vestiging zijn georiënteerd dan de zelfstandige kantoren en de
hoofdvestigingen.
Waar het de organisatorische relaties betreft wordt doorgaans gesteld
dat de nevenvestigingen - in tegenstelling tot de hoofdvestigingen en
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zelfstandige kantoren - een geringere bijdrage leveren in de stedelijke
economie. Dat zou verband houden met het lagere opleidingsniveau van het
personeel (te zamen met geringere beslissingsbevoegdheden), het wegvloeien van winsten naar andere regio's waar de hoofdvestiging zich bevindt, de grotere sluitingskans in perioden van recessie en het in mindere mate aanschaffen van de benodigde goederen en diensten in de plaats
van vestiging.
In voorgaande paragrafen is op een aantal van deze punten ingegaan. Uiteraard is bij nevenvestigingen per definitie sprake van externe controle en zullen de gemaakte winsten niet of niet altijd ten goede komen aan
de stad van vestiging, maar van een lager opleidingsniveau van het personeel is niets gebleken. Bovendien is er tot op zekere hoogte sprake
van beslissingsbevoegdheden. Is daarmee de wat negatieve rol van nevenvestigingen binnen de stedelijke economie afgezwakt, hiervoor (paragraaf
9.2.2) is er op gewezen dat via nevenvestigingen innovaties sneller in
een regio geïntroduceerd zouden kunnen worden, wat als een voordeel is
op te vatten. Dat nevenvestigingen voor hun inputs in veel mindere mate
gebruik maken van de in de stad aanwezige voorzieningen is hiervoor al
aan de orde gesteld. Daarmee is een van de voornoemde veronderstellingen
ten aanzien van de betekenis van nevenvestigingen voor de lokale economie bevestigd. Het is voor wat betreft dit aspect juist om te stellen
dat nevenvestigingen een geringer multiplier-effect te weeg brengen dan
de andere kantoren.

9.4.4

Het ruimtebeslag in de stad

Van de bedrijfsgroepen behorend tot de kantorensector is de zakelijke
dienstverlening de categorie die qua vestigingspatroon het sterkst over
de stad is gespreid (Van Dinteren, 1984b). Dit neemt niet weg dat in de
onderzochte middelgrote steden nog altijd 31% van de zakelijke diensten
in de binnenstad kan worden aangetroffen. Met aandelen van respectievelijk 30% en 31% komen de binnenstedelijke randzone en de na-oorlogse
woonwijken met de binnenstad overeen. Maar vanwege de geringe gebiedsomvang van de binnenstad (in vergelijking met de andere deelgebieden) is
de ruimtelijke concentratie van de zakelijke dienstverleningsbedrijven
hier het grootst (gemiddeld 0,23 vestigingen per ha). Voor een vestiging
op een bedrijfsterrein bestaat maar weinig belangstelling, al zal dit in
sterke mate afhankelijk zijn van het type terrein.
In tegenstelling tot wat gewoonlijk wordt geconstateerd bij onderzoeken
in de grote steden is het aandeel van de zakelijke dienstverleningsbedrijven dat in de binnenstad gevestigd is - voor het totaal van de 13
onderzochte steden - door de jaren heen stabiel gebleven. In de jaren
zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig is wel sprake van een
deconcentratie, maar deze wordt veroorzaakt door het sterk teruglopend
aandeel van de binnenstedelijke randzone en een toename van het aantal
vestigingen in de na-oorlogse wijken. Het zou kunnen zijn dat de veroudering van de (voormalige woon-)panden in de aan de binnenstad grenzende
buurten debet is aan deze verschuiving in locationele voorkeuren. Verder
is vastgesteld dat de zakelijke diensten zich in sterke mate oriënteren
op de hoofdwegenstructuur: 30 % van de bedrijven is direct aan een
hoofdverkeersweg gelegen.
Het spreidingspatroon over de stad is verschillend voor de onderscheiden
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groepen van zakelijke dienstverleners. Het sterkst geconcentreerd zijn
de rechtskundige dienstverleners gevolgd door de accountantskantoren.
Qua spreiding vergelijkbaar met de laatstgenoemde categorie zijn de
Overige zakelijke diensten'. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een
sterke con- centratie van de uitzendbureaus en anderzijds een grotere
spreiding van de andere vestigingen binnen die categorie, in het bij
zonder de economische adviesbureaus. In tegenstelling tot de rechtskun
dige diensten, de accountantskantoren en de uitzendbureaus zijn de com
puterdiensten, de ingenieursbureaus en de reclamebureaus in veel sterke
re mate over de stad gespreid. De verklaring voor deze verschillen in
ruimtelijke concentratie houdt met name verband met de functie van de
betreffende typen bedrijven. Naar functie mogelijk te onderscheiden
groepen van zakelijke dienstverleners betreffen de finale (consumentge
richte) en intermediaire (bedrijfsgerichte) bedrijven of de regionaalverzorgende en stuwende vestigingen. Beide variabelen hangen nauw samen
met het bezoekquotient (het aantal bezoekers per personeelslid in een
bepaalde periode). Kantoren met een regionaal-verzorgende functie en/of
gericht op finale consumenten hebben een hoog bezoekquotient en een
voorkeur voor een centrale ligging. Juist de rechtskundige diensten, de
uitzendbureaus en voor een belangrijk deel de accountantskantoren hebben
zo'η functie. Gelegen in en direct grenzend aan de binnenstad zijn zij
centraal gelegen voor hun in de stad en de omliggende regio gevestigde
clientèle. Daarentegen zijn de stuwende kantoren veel meer over de stad
gespreid. Deze categorie correspondeert met de eerder genoemde computerdiensten, ingenieursbureaus, reclamebureaus en economische adviesbureaus. Het bezoekquotient is bij de stuwende kantoren laag en het verzorgingsgebied is per definitie veel groter dan dat van de regionaalverzorgende zakelijke diensten waardoor zij onverschilliger staan ten
opzichte van een centrale locatie in de stad. Verwacht zou dan ook mogen
worden dat voor deze kantoren de ligging nabij uitvalswegen of het station van meer belang is dan voor de regionaal-verzorgende kantoren omdat
dit een snelle en goede aansluiting op de nationale transportinfrastructuur biedt (zie ook paragraaf 9.3.2).
In het voorgaande is geconstateerd dat de grootste dichtheid van vestigingen is te vinden in de binnenstad. Daarmee is een van de weinige aspecten genoemd die voor nagenoeg alle steden geldt. "Nagenoeg" omdat in
Breda de kantoordichtheid in de randzone gelijk is aan die in de binnenstad. In Arnhem komt de kantoordichtheid in de randzone overigens dicht
in de buurt van die van de binnenstad.
Waar het het ruimtebeslag betreft, zijn de steden in alle opzichten van
elkaar verschillend. Uiteraard is er een verschil in de absolute omvang
van dat ruimtebeslag, direkt verband houdend met de omvang van de zakelijke dienstverleningssector, maar ook voor wat betreft delen van steden, waarbij te denken valt aan de ruimtelijke concentratie en de voorkeuren voor een lokatie nabij hoofdwegen of station.
In Breda is de kantorensector sterk geconcentreerd in zowel de binnenstad als de randzone. In tegenstelling tot andere steden is er een geringe voorkeur voor een lokatie aan hoofdverkeerswegen.
In Tilburg en Eindhoven is de sterke concentratie in de binnensteden opvallend. Een uitgesproken voorkeur voor een situering nabij de hoofdinfrastructuur is in deze steden niet vastgesteld.
De zakelijke dienstverleningssector is in Helmond meer gespreid. Er zijn
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weinig kantoren te vinden in de nabijheid van het station.
In Den Bosch is de zakelijke dienstverlening in sterke mate in de randzone geconcentreerd. Voor het overige wijkt Den Bosch niet opvallend af
van het gemiddelde beeld.
In Nijmegen is een sterke ruimtelijke concentratie van zakelijke dienstverlenende bedrijven in en direct rond de binnenstad vastgesteld. Rond
het station zijn verhoudingsgewijs weinig vestigingen aangetroffen. Er
bestaat wel een sterke voorkeur voor locaties aan hoofdwegen.
In Arnhem is een belangrijke concentratie van zakelijke diensten in de
randzone aan te treffen en - niet geheel daarvan los te zien - is tevens
de stationslocatie als vestigingsplaats in trek. Ook in Arnhem is een
sterke oriëntatie op de hoofdverkeerswegen waargenomen.
Apeldoorn, Deventer en Zwolle geven een grote overeenkomst te zien met
het gemiddelde beeld voor de 13 steden. In Apeldoorn zijn weinig zakelijke diensten in de nabijheid van het station te vinden. Voor Zwolle is
vastgesteld dat er verhoudingsgewijs minder kantoren aan de hoofdwegen
zijn gevestigd.
In Almelo en Enschede is de zakelijke dienstverlening niet opvallend
sterk geconcentreerd, maar worden wel relatief veel vestigingen in de
nabijheid van het station aangetroffen. In Enschede is tevens sprake van
een oriëntatie op de hoofdwegen.
In Hengelo is een verhoudingsgewijs belangrijke concentratie van zakelijke diensten in de randzone aangetroffen. Verder kon een gerichtheid
op het station en de hoofdverkeerswegen worden vastgesteld.

9.5

Perspectief

9.5.1

Beleid (3)

Gelet op bijvoorbeeld de werkgelegenheidsgroei die de zakelijke dienstverleningssector de laatste 15 jaar kenmerkt en de gunstige fiscale resultaten van deze bedrijven kan moeilijk van een problematische bedrijfsgroep worden gesproken. Toch zijn er redenen aan te voeren waarom
er van overheidswege belangstelling zou moeten (blijven) bestaan voor
dit deel van de kantorensector. Eén van die redenen is de werkgelegenheidsgroei in die bedrijven en het feit dat het daarbij gaat om doorgaans hoogwaardige banen. In verband met de stedelijke economie zijn de
zakelijke dienstverleners verder van belang, omdat naarmate deze bedrijven specialistischer zijn, de kans toeneemt dat zij ver over de stadsgrenzen heen hun diensten zullen afzetten, wat multiplier-effecten tot
gevolg heeft.
Vanuit een ruimtelijk ordeningsperspectief verdienen de zakelijke diensten aandacht omdat de snelle groei binnen deze sector leidt tot een
vraag naar voor huisvesting geschikte ruimtes op bepaalde locaties. Nu
reeds kent de zakelijke dienstverlening een sterke dynamiek, zoals hier
is gebleken. Deze dynamiek zal onder invloed van de huidige positieve
economische ontwikkelingen alleen nog maar sterker kunnen worden.
Een en ander vraagt om een beleid in de voorwaardenscheppende sfeer: het
creëren van een dusdanig vestigingsmilieu dat de zakelijke dienstverleningssector zich verder goed kan ontwikkelen. Een veel actiever beleid
is gegeven de gunstige situatie binnen de zakelijke dienstverlening niet
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nodig.
Met name met het oog op een door de provinciale of rijksoverheid te voeren beleid moet er op worden gewezen dat het uiteraard niet wenselijk is
dat iedere stad zich tot een zakelijk dienstverleningscentrum van betekenis zou moeten ontwikkelen. In de steden moet een zekere basis aanwezig zijn voor wat betreft de frequent benodigde zakelijke diensten, maar
niet iedere stad hoeft te kunnen beschikken over de meer gespecialiseerde, minder frequent benodigde zakelijke diensten als bijvoorbeeld computerdienstverlening, engineering en reclame.
In dit hoofdstuk is bij de bespreking van de functionele relaties opgemerkt dat er een aantal misverstanden bestaat rond het functioneren van
zakelijke diensten. Die misverstanden zijn veroorzaakt door het opvatten
van de dienstensector als één homogeen geheel van bedrijven. Wil men een
beleid voor zakelijke diensten voeren dan kan dat niet binnen een dergelijk ruim kader worden ondergebracht.
Voor een effectief beleid dient op zijn minst een onderscheid te worden
gemaakt tussen finale (consumentgerichte), intermediaire (bedrijfsgerichte) en collectieve diensten. Hierbinnen is een verdere differentiatie aan te brengen op grond van de aard van de markt (commercieel, nietcommercieel) of de mate van goederenbehandeling dan wel kennisintensiteit. Voor de intermediaire diensten, waartoe de zakelijke diensten behoren, is de volgende indeling te hanteren (figuur 9.1).

Bedrijfstak

SBI-code

Bedrijfsgroep

Groothandel

61, 62
63, 64

groothandel
tussenpersonen in de handel

F a c i l i t a i r e diensten

71-77
85

transport, opslag, communicatie
verhuur van machines e.d.

Kennisdiensten

81, 82
84. 97

financiële diensten
zakelijke diensten, R & D

SBI = Standaard Bedrijfsindeling (CBS)
Figuur 9.1

De intermediaire dienstensector

Bij de concretisering van een te voeren beleid ten aanzien van de intermediaire diensten - en de kennisintensieve, zakelijke diensten in het
bijzonder - dient men er rekening mee te houden dat uitgangspunten en
maatregelen die goed aansluiten op behoeften van de industrie niet per
se ook goed hoeven uit te werken voor de diensten. De intermediaire
dienstensector heeft geheel andere kenmerken en stelt daardoor andere
eisen aan ondersteuning. Zakelijke diensten bijvoorbeeld hebben een lage
toetredingsdrempel, zijn arbeids- en kennisintensief, hebben vaak een
geringe omvang, zijn mobiel en plegen verhoudingsgewijs minder omvangrijk te investeren.
In het verlengde hiervan past ook de constatering dat in bestaande financiële regelingen voor het bedrijfsleven meestal geen rekening wordt
gehouden met het geheel andere karakter van de dienstensector en zeker
van de kennisintensieve diensten. Niettemin zouden bestaande beleids239

instrumenten ook moeten kunnen worden ingezet voor stimulering van bepaalde delen van de dienstensector. Dit geldt onder meer ten aanzien van
de middelen voor regionaal-economische structuurversterking, startersregelingen en participaties door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen
en regionale werkgelegenheidsinstituten. Ook starterscursussen en ondersteuning bij de opzet van ondernemingsplannen zouden meer moeten worden
afgestemd op de specifieke eisen van de dienstensector.
Het nu door het Ministerie van Economische Zaken voorgestane regionale
beleid, zoals verwoord in de in december 1987 gepresenteerde Herijkingsnota, biedt concrete aanknopingspunten. Het regionaal beleid zal zich in
sterke mate gaan concentreren op technologie, toeleveringsrelaties en
moderne communicatie. Hier gaat het om een nieuw soort projecten in de
regioprogramma's waarin ook zeker voor de zakelijke dienstverlening een
rol is weggelegd. Voor wat betreft de technologie en moderne communicatiemiddelen zal het duidelijk zijn dat deze voor de zakelijke dienstverlening van groot belang zijn, juist omdat die twee zaken zo nauw gelieerd zijn aan het produkt van de zakelijke diensten, namelijk dat van
de informatie. De opkomst van de informatica en telecommunicatie leidt
tot een zekere industrialisatie binnen de zakelijke dienstverlening
(anderzijds is er ook sprake van tertiairisering in de industrie.)
Na hetgeen in deze studie aan de orde is gesteld over de verwevenheid
van zakelijke diensten met het bedrijfsleven, hoeft de relatie tussen
deze diensten en het aspect 'toeleveringsrelaties' in het regionaal beleid nog nauwelijks een toelichting. De verdere externalisering van
diensten in het bedrijfsleven en de toenemende behoefte aan gespecialiseerde adviseurs zullen in de toekomst de zakelijke dienstverlening alleen maar in betekenis doen toenemen.
In het verlengde hiervan kan tevens worden gewezen op de rol van zakelijke dienstverleners bij het creëren van het Organiserend vermogen'
van een regio, of - met andere woorden - het tot stand brengen van regionale netwerken. In de programma's verleent het Ministerie van Economische Zaken onder andere financiële steun aan het opstarten van dergelijke netwerken. Een ander voorbeeld is de opzet van pilot-projecten die
gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in specifieke aspecten van
innovatie-advisering aan ondernemingen in de zakelijke dienstverlening.
In dit onderzoek is gebleken dat in het landelijke vestigingspatroon van
zakelijke diensten de laatste 15 jaar een grotere spreiding is opgetreden. De oorzaak van deze positieve ontwikkeling is niet gelegen in de
aantrekkingskracht van de intermediaire zone op in de Randstad gevestigde zakelijke diensten, maar houdt verband met plaatselijke ontwikkelingen (groei van bestaande bedrijven, starters, verzelfstandigingen, oprichting van nevenvestigingen). Interregionale verplaatsingen komen
slechts sporadisch voor. Als zakelijke dienstverleningsbedrijven worden
verplaatst, dan wordt zelden de grens van 40 km overschreden. Verplaatsingen beperken zich meestal tot een straal van zo'η 15 km, gemeten van
af de oorspronkelijke locatie. Daarom dient een specifiek op de zakelij
ke diensten gericht beleid zich te concentreren op de plaatselijke ont
wikkelingen. De aandacht in het beleid dient derhalve in overwegende
mate uit te gaan naar de diensten die nu reeds in een stad aanwezig zijn
en naar het creëren van voorwaarden die nieuwe ontwikkelingen tot stand
brengen.
Hoewel dit impliceert dat een specifiek op de zakelijke dienstverlening
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gerichte acquisitie weinig zinvol is, sluit dit niet uit dat in algemene
zin moet worden gewerkt aan het imago van een stad. Want verplaatsingen
mogen dan niet van belang zijn, er zijn toch ook ondernemingen die een
netwerk van nevenvestigingen opzetten.
Gegeven het hoge opleidingsniveau van de startende ondernemer in de za
kelijke dienstverlening (Bleumink c.s., 1985; Beyers с.s., 1985, 1986),
de behoefte aan goed opgeleid personeel als het bedrijf eenmaal tot ont
wikkeling komt en de betekenis van informatie in de startfase en later
in het proces van bedrijfsvoering, moet in de voorwaardenscheppende
sfeer aan de onderwijs- en kennis-infrastructuur een belangrijke rol
worden toegekend.
Indien in stad of regio de juiste, op de behoeften van de zakelijke
dienstverlening toegesneden onderwijsinfrastructuur aanwezig is, kan op
die manier worden voldaan aan de vraag naar gespecialiseerde krachten
vanuit het bedrijfsleven. Overleg tussen vertegenwoordigers uit de zake
lijke dienstverlening en onderwijsinstellingen is daarom na te streven.
Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan de reguliere opleidingen. In
een zo dynamische bedrijfstak als de zakelijke dienstverlening waar de
informatie- en kenniscomponent zo'n grote rol speelt, moet worden ge
zorgd voor een continue bij- en herscholing van het in die bedrijven
reeds aanwezige personeel. Met name is hierbij te denken aan informatie
technologie, maar ook aan marketing en kwaliteitszorg. Juist door de
kwaliteitsverhoging die langs deze weg wordt bereikt, kunnen de zakelij
ke dienstverleners in een bepaalde stad of regio zich in positieve zin
onderscheiden van in andere steden en regio's gevestigde consultants.
Dat zou bijvoorbeeld kun- nen gebeuren door een kwaliteitsverhogend pro
gramma dat gericht is op het aanbrengen en verbeteren van commerciële en
sociale adviseursvaardigheden.
Of en in hoeverre de reguliere onderwijsinstellingen een rol kunnen spelen in de bij- en nascholing zal afhankelijk zijn van de aard van de opleidingen. Zo zullen management- en vaktechnische opleidingen vaak intern gebeuren omdat bedrijfsinterne gegevens en processen aan de orde
worden gesteld. Dat betekent dat er een zekere mate van vertrouwelijkheid gewenst is. Dit betekent niet dat de onderwijsinstituten in de bijscholing geen rol zouden kunnen spelen, maar geeft aan dat voor bepaalde
onderwerpen bedrijfsgerichte cursussen moeten worden ontworpen die in
het bedrijf zelf worden gegeven.
Het is voor de zakelijke dienstverleners van belang dat het kennispeil
in het bedrijf hoog blijft. Bij- en nascholing kunnen hierbij behulpzaam
zijn en tevens kan men gebruik maken van kenniscentra als bijvoorbeeld
de transferpunten van wetenschappelijke instellingen. Om kennisuitwisseling tot stand te brengen tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen,
in de vorm van tweerichtingverkeer, zijn mogelijkheden gelegen in de
uitwisseling van personeel tussen universiteiten en hogescholen enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds. Het is van belang de mobiliteit
te bevorderen en aan te moedigen tot contract-activiteiten, adviseurschappen en dergelijke. Hieruit kunnen tevens blijvende banden met de
wetenschappelijke kenniscentra voortkomen. Verder dienen stages van studenten van universiteiten en hogere beroepsopleidingen bij bedrijven in
de zakelijke dienstverlening te worden gestimuleerd.
Wil men dit tot stand brengen dan is het niet zo zeer van belang waar de
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kenniscentra zich bevinden als wel dat ze beschikbaar zijn. De afstandsfactor speelt bij het zoeken naar hoogwaardige informatie nauwelijks een
rol. Dit neemt niet weg dat de kans op interactie toeneemt als kenniscentra en bedrijfsleven zich in eikaars nabijheid bevinden. Het gaat
daarbij niet alleen om geografische nabijheid, maar ook om sociale nabijheid. Het laatste wijst op het belang van (informele) netwerken voor
informatie- en kennisuitwisseling.
Overdracht van kennis vindt niet alleen plaats vanuit onderwijsinstellingen, maar ook vanuit andere instellingen. Een belangrijke functie
wordt op de korte termijn toegekend aan de innovatiecentra. Het gevaar
is niet denkbeeldig dat daarbij de aandacht zich in sterke mate richt op
de nijverheid. Innovaties zijn in de dienstensector echter evenzeer een
noodzaak. Binnen de zakelijke dienstensector nog eens te meer, omdat zo
langs indirecte weg kennis kan worden overgedragen op andere in de regio
gevestigde bedrijven.
De in dit onderzoek geconstateerde sterke werkgelegenheidsontwikkeling
bij zakelijke diensten leidt bij deze bedrijven tot een hoge verhuisgeneigdheid en derhalve tot een toenemende vraag naar specifieke kantoorgebouwen en -terreinen.
Voor wat betreft de gewenste locaties kan worden vastgesteld dat de
meeste zakelijke diensten niet per se aan een locatie in de binnenstad
zijn gebonden. Er is in de onderzochte middelgrote steden zelfs sprake
van een toenemende interesse in een vestiging in de na-oorlogse wijken,
vooral langs en nabij de hoofdinfrastructuur.
Bij het bestemmen van gebieden tot kantoorlocatie dient te worden aangesloten bij de bestaande stedelijke structuren. Voorwaarden voor de creatie van geschikte kantoorlocaties zijn een goede ligging ten opzichte
van de infrastructuur, representatieve accommodaties en een dito omgeving. Twee hoofdtypen van kantoorlocaties zijn te onderscheiden:
1
centraal stedelijke locaties: binnenstad en aangrenzende wijken,
met nadruk op stationslocaties en hoofdwegen. Te denken valt
hierbij in eerste instantie aan relatief kleinschalige ontwikkelingen;
2
decentrale locaties op kruispunten van infrastructuur aan stadsranden (radiaalwegen, spoorwegen, nabij autowegen).
Locaties direct aan de auto(snel)wegen buiten de bebouwde kom moeten
daarentegen gereserveerd blijven voor snelweggebonden activiteiten (handel, transport, distributie).
Met het oog op het belang van de bereikbaarheid als vestigingsplaatsfactor voor zakelijke diensten is in de voorwaardenscheppende sfeer ten
aanzien van dit aspect een extra inspanning vereist. Voor de twee onderscheiden typen locaties krijgt dit een verschillend accent. De centraal
stedelijke locaties zijn doorgaans goed bereikbaar per openbaar vervoer,
in tegenstelling tot vele van de decentrale locaties. Waar het de autobereikbaarheid en de parkeermogelijkheden betreft is de situatie omgekeerd.
In de centraal stedelijke locaties moet worden gezocht naar een goede
oplossing voor de parkeerproblematiek (kwantitatief en kwalitatief),
zeker in het licht van een nog steeds verder toenemende mobiliteit.
Voor de decentrale locaties geldt dat deze (beter) moeten zijn aangesloten op het openbaar-vervoersysteem of nieuw te ontwikkelen verkeerssystemen (zoals pendel- en sneldiensten).
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Met het oog op de in deze studie gesignaleerde trend van een duidelijk
verminderde belangstelling van kantoorondernemers voor de binnenstedelijke randzone is voor dit gebied extra aandacht gewenst. De ondernemers
in de zakelijke dienstverlening hebben niettemin over de vestigingskwaliteiten van dit gebied doorgaans een positief oordeel. Het probleem
lijkt te zijn gelegen in de verouderde behuizing in de vorm van oude
villa's en grote woonpanden. De zakelijke dienstverleners hebben voor
deze accommodaties minder belangstelling. Voor andere groepen van kantoorondernemers kan dit anders liggen. Voor de niet-commerciële kantorensector komen door deze verschuivingen goedkopere panden beschikbaar.
De vraag is echter wat daarna komt. Het gemeentelijk beleid dient op
deze ontwikkelingen vooruit te lopen. In de middelgrote steden is nog
weinig ervaring opgedaan met renovaties, herbestemmingen en hergebruik.
Het omzetten van de kantoorfunctie naar opnieuw een woonfunctie zou op
financiële problemen kunnen stuiten. Eerder lijkt daarom te kunnen worden gedacht aan renovatie en hergebruik. De overheid zou hierin een rol
kunnen spelen door het instellen van een objectsubsidie voor bedrijven
die zelf een verouderd pand geschikt willen maken voor hergebruik.
Is renovatie niet haalbaar, dan is sloop het alternatief. Te zamen met
de nog aanwezige uitbreidingsmogelijkheden in de binnenstedelijke randzone biedt dit mogelijkheden voor kantoorontwikkelingen in de sfeer van
nieuwbouw.
Het sterk verouderde kantorenbestand in de randzone en de problematiek
van nieuwbouw in een bestaande structuur leiden er toe dat de gemeentelijke overheid niet kan volstaan met het afdekken van dat gebied met
bestemmingsplannen. De gemeentelijke overheden zouden daarom moeten komen tot de opstelling van een herinrichtings- en beheersplan voor kantoorontwikkelingen in de binnenstedelijke randzone (zie Van Dinteren,
1986a).

9.5.2

Onderzoek

In deze studie is de aandacht uitgegaan naar de vestigingsplaatskeuze
door en het functioneren van zakelijke dienstverleningsbedrijven. Bij de
aanbevelingen voor verder op te zetten onderzoek wordt opnieuw van die
tweedeling uitgegaan.
Voor wat betreft de vestigingsplaatskeuze zou kunnen worden geconstateerd dat de hier gepresenteerde toepassing van stated preference onderzoek een tipje heeft opgelicht van de sluier die over het keuzeproces
hangt. Het lijkt zinnig om op deze ingeslagen weg voort te gaan. In het
hier uitgevoerde experiment, dat gericht was op de analyse van het keuzeproces, waren slechts enkele variabelen betrokken. Er zijn binnen het
stated preference onderzoek ook onderzoeksopzetten waarin een veel groter aantal variabelen in de analyse kan worden betrokken (het zogenaamde
partiële design). Verder onderzoek zou in die richting plaats kunnen
vinden. Daarbij zal niet mogen worden voorbijgegaan aan de verschillende
eisen die door uiteenlopende typen van kantoorbedrijven worden gesteld.
Verdere analyse van het vestigingsplaatskeuzeproces zal zich moeten
richten op de bepalende factoren die bij verschillende groepen van ondernemers leiden tot verschillen in de beoordeling en afweging van vestigingsplaatsfactoren.
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Nadere aandacht verdient voorts de volgende stap in de analyse, namelijk
die van de modellering van de preferentiestructuur naar beslismodellen.
Daarbij gaat het om het bepalen van de wijze waarop de kantoorondernemer
tot de feitelijke keuze voor een vestigingsplaats komt. Met andere woorden: hoe komt hij tot een bepaalde beslissing gegeven een bepaalde preferentierangorde van vestigingsplaatsen? Het gaat hier om het vaststellen van de zogenaamde beslisregel die (in termen van waarschijnlijkheden) de gevonden preferentiestructuur en het actuele, daadwerkelijke
keuzegedrag met elkaar verbindt. Omdat de vestigingsplaatskeuze niet
zeer frequent aan de orde is en er talrijke beperkingen zijn die op de
uiteindelijke beslissing inwerken, is het niettemin de vraag of het beslisprobleem zich voor wat betreft de kantorensector langs deze weg laat
analyseren.
Waar het gaat om de analyse van het functioneren van zakelijke diensten
wordt hier gepleit voor onderzoek dat het complement is van de hier gevolgde aanpak. Dit betreft onderzoek naar de vraagkant: de gebruikers
van zakelijke diensten. Zoals reeds in paragraaf 1.3.2 is aangegeven,
heeft in Nederland enig onderzoek op dit terrein plaatsgevonden, maar in
die studies is het geografisch element in het geheel niet aan de orde
gesteld. Hier bestaat een duidelijke lacune in het Nederlands geografisch onderzoek naar de intermediaire dienstensector in het algemeen en
de zakelijke dienstverleningssector in het bijzonder. De vragen die zullen moeten worden beantwoord betreffen onder andere de mate waarin en de
redenen waarom door het bedrijfsleven (in een bepaalde regio) diensten
worden uitbesteed, in welke mate dat gebeurt en in hoeverre de plaatselijke zakelijke dienstverleningssector daarbij wordt ingeschakeld en
waarom (of waarom niet).
Naast de aspecten van de vraag naar zakelijke diensten speelt ook die
naar de afgeleide effecten ervan. Bij dit laatste is vooral te denken
aan het analyseren van de rol van zakelijke dienstverleners als vernieuwend element in een stedelijke of regionale economie (informatie-overdracht, innovaties). Veronderstellingen over die innovatieve functie
zijn, te zamen met aannames over het belang van meer in het algemeen de
overdracht van kennis door zakelijke dienstverleners, in meerdere studies - inclusief deze - gemaakt, maar nog niet bewezen aan de hand van
empirisch onderzoek.
Wordt uitgegaan van een ruimere opvatting van functioneren dan alleen de
interactie tussen de vragers en aanbieders van zakelijke diensten, dan
zijn er een aantal vraagpunten die de zakelijke diensten zelf betreffen.
Het gaat daarbij onder andere om het verkrijgen van een beeld van de manier waarop de zakelijke dienstverleningssector zich ontwikkelt.
Waar het de functionele relatiepatronen betreft, is de vraag interessant
met betrekking tot de keuzes die ten grondslag liggen aan de wijze waarop men de markt betreedt en in die markt verder probeert te penetreren.
Is de keuze voor de afzet buiten de eigen regio bijvoorbeeld een bewuste
keuze?
In het verlengde hiervan past verder onderzoek naar de ontwikkeling van
functionele relatiepatronen binnen de zakelijke dienstverlening in relatie tot de schaalvergrotingsprocessen die zich voltrekken. De multinationale ondernemingen konden tot voor enige jaren nog grotendeels gelijk
worden gesteld aan industriële ondernemingen, maar thans gaan dienstver244

lenende bedrijven in toenemende mate internationaal opereren en treden
zij toe tot het rijk van de multinationale ondernemingen. De fusies in
de accountancy en de reclamewereld zijn recente, sprekende voorbeelden
van deze trend. Onderzoek zou plaats kunnen vinden naar de ruimtelijke,
wereldomspannende netwerken die hier een gevolg van zijn en wat het effect daarvan is op de internationale positie van steden en hun regio's.
Een en ander zal niet los zijn te zien van de ontwikkelingen in de informatietechnologie .
Meer in het algemeen verdient het aanbeveling onderzoek naar zakelijke
diensten uit te voeren vanuit het perspectief van de intermediaire
dienstverlening. De 'kantorengeografie' is een richting geweest die te
zeer het bedrijf dat een vestigingsplaats zocht op de voorgrond heeft
geplaatst. Het ruimtelijk gedrag, de rode draad in het sociaal-geografisch onderzoek, bestaat echter niet alleen daaruit, maar ook uit het
economisch functioneren. Niet het vestigingsplaatskeuzegedrag moet vertrekpunt zijn bij een analyse, maar het functioneren of het gewenste
functioneren. Met name uit dat (gewenste) functioneren vloeien eisen
voort ten aanzien van de locatie. Juist in het onderzoek naar de intermediaire dienstensector wordt de rol van dat functioneren voorop gesteld.
Tot slot kan worden opgemerkt dat onderzoekers zich, ondanks de snelle
en voorspoedige groei van de dienstensector, er niet toe moeten laten
verleiden de (interrnediaire) dienstensector als een zelfstandig fenomeen
te beschouwen. Hoewel niet ieder dienstverlenend bedrijf aan goederenproducerende bedrijven levert, moet men voor ogen houden dat een economie van louter en alleen dienstverlenende bedrijven niet kan bestaan.
Zakelijke diensten - en meer in het algemeen intermediaire diensten zijn een complementaire sector. De economie van de stedelijk industriële
landen is dan ook niet op weg naar een post-industriële of diensteneconomie. Eerder lijkt gesproken te moeten worden van een netwerk-economie
vanwege de toenemende vervlechting van bedrijven. Schaalvergroting en
internationalisatie leiden tot een groter wordende complexiteit van de
produktie. De onzekerheid die hier een gevolg van is zal door de kennisintensieve intermediaire diensten, als bijvoorbeeld de zakelijke diensten, kunnen worden weggenomen.

245

1)
2)

3)

Gebaseerd op de Statistiek Werkzame Personen. In deze cijfers zijn de uitzendbureaus buiten beschouwing gelaten, omdat het CBS de uitzendkrachten ten onrechte tot
de zakelijke dienstverlening rekent.
Wil men een goed beeld krijgen van de processen die zich in de dienstensector afspelen en de betekenis ervan voor regionaal-economische ontwikkelingen dan zal op
zijn minst een onderscheid moeten worden gemaakt tussen finale, intermediaire en
collectieve diensten. Tn het licht van de betekenis van diensten voor de stedelijke
en regionale economie hebben de laatste jaren met name de intermediaire diensten
meer aandacht gekregen. Ook binnen deze categorie dient echter een onderscheid te
worden aangebracht tussen de diverse dienstverlenende activiteiten. Er zijn intermediaire diensten die meer zijn gericht op de goederenbehandeling zoals de groothandel en de facilitaire diensten (transport, opslag, communicatie, verhuur van
machines e.d.) en er zijn diensten die daarentegen een sterke kenniscomponent hebben, zoals de financiële en vooral de zakelijke diensten. Juist op deze kennisdiensten richten thans veel onderzoekers zich.
Door hun op- en aanmerkingen hebben de leden van de Externe Adviescommissie Diensten van de provincie Noord-Brabant een bijdrage geleverd in de totstandkoming van
deze subparagraaf over het beleid.
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10

SUMMARY: BUSINESS SERVICE FIRMS AND MEDIUM-SIZED CITIES

10.1

Introduction

In the Netherlands research into the spatial behaviour of the office
sector has mainly focussed upon the large cities in the metropolitan
complex of the Randstad in the western parts of the country (comprising
the cities of Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht) and upon
locational behaviour and locational requirements in a very descriptive
Way. Scientists and planners have not taken an interest in the impact of
the office sector on the regional economy. That kind of research has
been limited to an analysis of decentralizing government offices to
intermediate and peripheral regions.

Figure 10.1

The location of the cities studied

With regard to the state of the art of research on offices in the
Netherlands the study reported here has focussed on firms in 13 mediumsized cities (50.000-200.000 inhabitants) in the intermediate region
(Figure 10.1). The objective of this investigation has been to analyse
the locational behaviour (taking into consideration the differences
between types of offices and the balancing of locational requirements
against each other by managers) and the economic impact of these firms
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on cities. This research is limited to business service firms because of
recent and expected employment growth within this sector. This will
create a growing demand for office space. Moreover, this employment
growth makes an important contribution to the economic development of
cities and regions. The following services are business services: legal
services (for example advocates, notaries, legal advice agencies),
accounting services (accountancy offices, tax consultants), computer
services, consultant engineers (architects and engineering offices) ,
advertising, and other business services (for example, translating agencies, economic advice centres, and temporary employment agencies).
The research on these services has focussed on the following questions:
1
Structure and development
la
What are the differential spatial developments with regard
to the various elements of the business service sector in the
Netherlands? What is the role of medium-sized cities in the
south and east Netherlands (the intermediate region) in these
developments?
lb
What is the growth, the structure and location of business
service firms within medium-sized cities in the south and
east Netherlands?
2
Spatial behaviour: location and locational requirements
2a
What are the locational requirements of business service
firms in medium-sized cities?
2b
Is there a difference in locational requirements for different types of service firms?
2c
How are the locational requirements balanced against each
other by decisionmakers?
3
Spatial behaviour: linkages and the urban economy
3a
What is the nature of linkages of business service firms with
the enterprise, the suppliers and the clients? What is the
volume of interurban linkages?
3b
What is the importance of business service firms for the economy of medium-sized cities in the south and east Netherlands?
Answers to these questions are sought by using the following resources:
an inventory of municipal and provincial business registers;
a postal questionnaire among business service firms in the cities
selected;
interviews with managers in the cities of Breda and Tilburg to
analyse their locational requirements in depth, with emphasis on
outweighting these requirements.
Also several statistical sources have been used. For describing spatial
developments in the Netherlands it was sometimes necessary to use the
data for business and financial services together because of inadequate
disaggregation.
For the postal survey a database was constructed using the Municipal
Business Registers and the registers of the Chambers of Commerce to
identify those business services employing five or more people. At an
early stage it became apparent that a large number of the 1163 establishments in the database did not satisfy this, and the other criteria
(operating commercially for the open market, belonging to the business
services). After telephone checks had been conducted 770 office firms
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remained. Of these, 130 refused to complete a postal questionnaire, 459
completed the questionnaire (60%), and 181 (24%) did not return it. The
response for each city varied from 48% in Helmond to 76% in Zwolle. From
a comparison of the respondents with those who did not fill in the
questionnaire, taking into account business class, number of staff, and
type of location, it was concluded that there were no significant
differences between them. The respondents are therefore broadly repre
sentative of the business services in the cities used in the study.
The database described above has also been used for the in depth inter
views with managers in Breda and Tilburg. Τη Breda 36 decisionmakers
were willing to participate in the survey (46%) and in Tilburg 32 mana
gers participated (49%). Again, the firms in this survey are broadly
representative of the business service firms in both cities.
In the following sections some of the findings of the research will be
summarized.
10.2

Structure and development

10.2.1

Employment growth

In the last few years, employment in the service sector has been growing
faster than in other sectors. The increase in service jobs recorded in
the 1973-1983 period must be attributed largely to intermediate services
and (socio)-cultural services. While for most service categories the
situation has been more or less stable lately, business services have
continued to develop positively. Between 1984 and 1986 the number of
persons employed in business services grew by 37% compared with a rise
of total national employment of 6% (and 9% in the service sector as a
whole) . Thus, business services maintained the tendency of the previous
period (1973-1983) when an employment increase of 45% was recorded (21%
for the whole service sector and 3% for all employment).
Some comment is in order. The statistics for temporary employment agen
cies count temporary staff, though employed in a variety of sectors, to
business services. Temporary workers accounted for one quarter of the
persons employed in business services in 1973 and for one third in 1986.
Indeed, the growing numbers of temporary staff in recent years are
pushing up the growth figures of the business services: leaving them out
would have reduced the growth percentage of the 1984-1986 period from
37% to 29%.
From a comparison with six other OECD-countries, it can be concluded
that with regard to employment growth business services are relatively
prosperous in the Netherlands (Elfring, 1988).
10.2.2

Regional disparities

The employment structure of 39 medium- and large-sized cities in the
Netherlands has been analysed by applying correspondence analysis
(Benzëcri e s . , 1973; Eppink, 1984, 1988). This reveals that the Dutch
city system is based on one fundamental dimension which explains 62% of
the variance. This dimension is dominated at one end by cities in which
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employment in manufacturing is over-represented, and at the other end,
by cities in which financial and business service employment (including
insurance and real estate) is overrepresented. Whereas in the manufacturing cities in most cases only employment in manufacturing is over-represented, in the case of the cities at the other end of the first
dimension an overrepresentation of financial and business service
employment is often accompanied by an overrepresentation of employment
in the transport sector or employment in the non-commercial services.
There is some evidence that the first dimension fits a geographical pattern, since 63% of the cities in the western provinces (the economic
centre of the nation) have a positive score, whereas the cities in the
intermediate and peripheral provinces have mostly negative values (for
more details see Eppink, Van Dinteren, 1986).
Cities in which financial and business service employment is very important are The Hague, Amsterdam, Amstelveen (adjacent to the national
capital) and Arnhem. Arnhem is the only city of the four which is
situated outside the western metropolitan area called the Randstad. It
is the location of large (head office) establishments which contributes
to the position of these four cities within the urban system.
In general it is correct to say that employment in financial and
business services is concentrated in the Randstad. However, recent
developments have taken place elsewhere, notably in the intermediate
regions (Table 10.1). The four large cities in the metropolitan economy
(Amsterdam, The Hague, Rotterdam and Utrecht) show a striking lag in
development because of commercial suburbanization within the metropolitan complex. Employment growth in the intermediate regions is not caused
by relocation of offices from the Randstad to these regions. Relocation
takes place within short distances from the former location. In the
postal survey on business services in medium-sized cities it turned out
that only 14% of the relocating firms had their former location in
another municipality. On an average the distance of relocation appeared
to be 41 kilometers; the median distance is 14 kilometers. A negligible
number of business services had their origin in the Randstad region. So,
it is indigenous growth by existing and new firms which seems to have
caused recent employment growth in business services in the intermediate
region.
Although there are important changes in the growth of employment, the
four large cities still have the largest share of professional service
employment.

10.2.3

Business structure

We now turn to the business service firms in medium-sized cities. In
accordance with the trends indicated in national-level statistics
accountancy firms and consultant engineers are responsible for almost
one third of employment in the business service sector in those cities.
The legal services rank third, followed by computer services. For the
contribution to the total number of establishments the rank order is the
same (Table 10.2).
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Table 10.1

The relationship between city-size, location and distribution of employment in financial and business services and its growth (source: based on
Statistics of Employed Persons, Central Bureau of Statistics).

Region

City size
(number of
inhabitants)

1973

>200 000
100 000-200 000
50 000-100 000
rest

49.4

39.1

3.6
5.8
6.9

3.5
7.3
12.5

114
141
183
?62

65.7

62.4

137

10.3
4.4
6.6

10.3
4.4
9.7

145
144
213

21.3

24.4

166

2.9
3.1
7.0

2.4
3.5
7.3

120
164
150

Subtotal

13.0

13.2

147

Total
Absolute total

100
248 095

100
410 549

145

Western provinces
('Randstad')

Subtotal
Intermediate provinces

100 000-200 000
50 000-100 000
rest

Subtotal
Peripheral provinces

Table 10.2

100 000-200 000
50 000-100 000
rest

Growth
1973-198?
(1973=100)

Contribution of business service groups to employment and establishments
and the employment mean for each group

Legal services
Accounting services
Computer services
Consultant engineers
Advertising
Others
Total

1982

(%)

Contribution
to employment

Contribution
to establishments

Employment
mean

13%
35%
13%
30%
4%
5%

20%
29%
7%
29%
7%
9%

11
21
34
18
10
10

100%

100%

17

Employees with a higher education have a significant share in the business service firms in the survey: 17% of all employees are collegetaught, 23% has a higher and 22% a secondary vocational education.
Personnel with a higher education are over-represented in legal services, accountancy firms and consultant engineers.
At least in the medium-sized cities under study the business service
sector is characterized by a large proportion of small firms and of
autonomous offices. Of alle service firms in the sample 54% has 5-10
employees. The mean number of staff is seventeen: on an average 4 of
which are women and 12 are men with a full time job and 1 woman who has
a part time job. This mean number differs between groups of business
service firms (Table 10.2).
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Autonomous offices are also overrepresented: 67% of the firms belongs to
this category. Only 8% of the offices has the status of head office and
25% are subsidiary offices. The latter are most often controlled by
offices in the metropolitan area of the Randstad (73% of all subsidiary
offices).
In recent years a restructuring of the business service sector seems to
have started for between 1979 and 1985 one in seven firms was involved
in a reorganization. Another finding of this study is that multilocational enterprises are of growing importance. Whereas in the first half of
the 1980's the number of people employed in subsidiary offices and headquarters grew, the number of staff in autonomous offices stabilized.

10.3

Location and locational requirements

10.3.1

Location

31% of the business service firms are found in the inner city, 30% in
the areas immediately surrounding the inner city (constructed in the
period 1880-1930), 31% in residential areas and 7% in industrial areas.
Just a few offices are found outside the built environment of the municipalities under study. Whereas the inner city is a small area, the concentration of business service firms is the largest: 0,23 establishments
to the hectare.
Legal services, temporary employment agencies and - to a lesser extent accountancy firms particularly seem to prefer a central location. The
other service firms show a more dispersed pattern. These patterns are
related to the function of each business group. If a group has a regional function it also has more visitors to the employee per week (the socalled visiting- quotient). For temporary employment agencies this
quotient is 40 and for legal services it is 7. On the other hand the
quotient is 1 for consultant engineers, advertising and computer services. In general it is correct to say that the higher the visitingquotient the greater the possibility that an office is at a central
location. Because of the strong relation between the visiting-quotient
and the geographical market of an office (p=0,00) non-basic business
service firms are over-represented in the central areas (Table 10.3;
firms in which less than 50% of the turnover is exported to other firms
are referred to as non-basic).

10.3.2

Locational requirements

The results of the survey in the 13 medium-sized cities were not entirely satisfactory. The use of open ended questions did not reveal as much
about locational requirements as expected. Nevertheless, a survey in 5
of the 13 cities gave some insight to the locational requirements of
business services, together with financial services. The importance of
locational requirements, as mentioned by the managers, was used in a
principal components analysis. This resulted in four components:
1
characteristics of the accommodation and the traffic environment;
2
the presence of an 'office-environment';
252

3
4

the geographical location with regard to commercial linkages with
clients and firms;
the geographical location with regard to services.

In general the accommodation and the traffic environment are necessary
conditons in the choice of a location. The presence of an office
environment (especially the image of the environment) plays some role
and in spite of all kinds of research (mainly in larger cities) the
geographical location is almost of no importance. Nevertheless, for some
types of offices the locational requirements were significantly different. It is interesting to observe, however, that all types of offices
agreed on the six most important requirements, which are a good access
by car, parking facilities, good access by public traffic, image of the
location, sufficient floor space and an attractive rent or price for the
office accommodation.
As far as the differences between offices are concerned one can conclude, in general, that firms with a (relatively) large number of
visitors prefer a central location together with a good geographical
position with regard to their clients and the presence of shops. Large
firms and firms which operate on a national or international level are
looking for a good location near the national transport network.

Table 10.3

Some characteristics of business service firms in relation to their location
Basic
services

Inner city
Pre-war areas
Post-war residential areas
Post-war industrial areas
Total
P"

10.3.3

26%
28%
34%
12%
100%

Non-basic
services

Mean number of
vis itlors per
week

Visiting
quotient

35%
33%
29%
3%

55
35
25
22

5.7
2.9
2.0
1.3

100%
0.01

37
0.01

3.5
0.01

Balancing locational requirements

As far as we know research-workers have not paid attention to the
relating of locational factors against each other; every study is
limited to a ranking of these factors. In this study also decompositional and compositional models have been used to analyse the way a manager
chooses a location by comparing the locational characteristics of the
alternatives. Almost 70 managers of business service offices in the
cities Breda and Tilburg participated in the experiment.
In general these kind of decision-experiments are concerned with
predicting the probability that a manager will choose a particular
alternative from among all possible alternatives given the location of
the firm and the locations and characteristics of the alternatives. This
study however was restricted to the way different locational conditions
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were balanced against each other by each manager, in an attempt to model
choice behaviour.
The choice alternatives were selected on the basis of earlier research
in five medium-sized cities (paragraph 10.3.2). In the decompositional
model the elementary dimensions in the locational requirements were
operationalized as follows:
1
the image of the location (two levels: representative or not);
2
flexibility of the accommodation (two levels: flexibility or not);
3a
spatial setting with regard to the national infrastructure network
(two levels: favourable or not);
3b
being situated in certain urban sites (three levels : inner city,
the zone around the inner city, elsewhere in the city).
These levels were combined into a 2x2x2x3 full factorial design generating 24 hypothetical locations.
Using the compositional approach, eight utility functions (formulated in
advance) were tested. During the experiment a test was conducted to see
how successful the different functions were for predicting the overall
utility score for six existing sites when knowing the scores on the four
attributes (using a scale of 0 - 100). It appeared that even within a
rather homogenous group of offices spatial decisionmaking cannot easily
be modelled for all managers together as their choice behaviour differs
significantly.
Another conclusion is that the weighted compositional models performed
better than the unweighted, which is not surprising as there are large
differences in scores on locational requirements.
The decompositional model provides a further differentiation. The image
of the location, the flexibility of the accommodation, and the spatial
setting with respect to the national infrastructure network have a
multiplicative relationship. Hence, for these three characteristics
place utility is not additive; in decisionmaking these requirements are
mutually related. If there is a low score on one of them, it is almost
impossible that the other two can counterbalance place utility. This
multiplicative relationship is complemented with the additive effect of
the spatial setting within a certain urban site. This can compensate for
a low score on the outcome of the three multiplicative attributes; but
is also can be the other way round (a high score on the multiplicative
set diminishes the importance of the urban site).

10.3.4

Locational dynamics

In the period 1979-1984 a fourth of all business service firms adapted
their accommodation to the need of their firm. 31% of the firms moved to
another building, half of which also adapted the accommodation. Of all
business service firms 36% did not move or adapt the accommodation. Only
7% of the firms started their activities during this period. This is a
small proportion which is caused by the fact that the firms in the survey have at least five employees, whereas most new firms have a very
small number of employees.
The locational dynamics of business service firms show a very strong
connection to the growth or decline of the number of people employed.
The stronger the growth (or the decline), the more likely a move. In the
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case of modest growth the accommodation will be adapted. In the 19791984 period the growth of personnel in new firms was 79%. In the offices
which moved and adapted the accommodation this growth was 62% and it was
36% for the movers who did not adapt the accommodation. The business
service firms which did not change location nor adapted the present
office accommodation showed a growth rate of only 5%.
The moves of the firms of course have consequences for the geographical
pattern of these officies in the cities. An analysis of these patterns
for the seventies and first half of the eighties showed that the share
of the inner city has been rather stable. There is a diminishing
interest in the older residential areas (built between 1Θ80 and 1930)
which might reflect to the fact that the accommodations in those areas
(old manor houses and the like) no longer meet the requirements of
modern firms. The proportion of business service firms that started in
or moved to the post-war housing estates increased strongly in the
seventies and the first half of the eighties.
As has been demonstrated in many other studies, the main reason for a
relocation is the lack of possibilities for an expansion of the office
space. For 46% of the movers this was the decisive reason, followed by
'reorganization, merger etc.' (12%), the quality of the accommodation
(11%) and the quality of the environment (8%) . Between groups of offices
there are no significant differences in the reasons for a move, but
there are some differences which have to do with site. In the inner
cities parking problems are quoted somewhat more often and on the
commercial estates managers have more problems with the accommodation,
especially the quality of it.
The decisive reasons in the choice of a new location are the quality of
the accommodation (22%), the representativity of the environment (16%),
the possiblities for an expansion of the office accommodation (13%) , the
immediate availability of the accommodation (11%) and the cost of this
accommodation (10%).
10.4

Linkages and the urban economy

10.4.1

Introduction

Business services ar not only important within metropolitan areas (the
complex of corporate activities), but can also play an important role in
the economy of non-central regions. In general terms, this role is
threefold. First, these services provide the necessary information for
use in the production of goods and services in the region without the
costs which are connected with purchasing the services outside the
region. Moreover, the availability of professional knowledge in a city
or a region can contribute to its economy by means of innovative pro
cesses. Secondly, business services are able to contribute to the
development of a city by exporting their services outside the region. In
this way, there can be linkages with the corporate complex in the Rand
stad as distances in the Netherlands are small. The third element is the
contribution of the business service sector to total employment which is
by and large a derivation of the way the business service sector is
255

functioning. In the survey attention has been paid to the inputs and the
outputs. In this summary we only pay attention to the outputs (for some
information on the inputs see Van Dinteren, 1987c).
There are two methods of analyzing the market for business services and
the location of the clients. First, we could average the percentages for
the distribution of turnover. This would give a picture of the situation
of an average office (for example, Marshall, 19Θ3; Daniels, 1984).
Second, we could weight the percentages in relation to office turnover.
The result of this would provide a picture of the business-service
sector (or parts of it) as a whole. Because we are interested in the
meaning of the business service sector for the urban economy the second
method has been chosen.

10.4.2

The distribution of turnover

For the business service sector in general, manufacturing industry,
business services, and government are the main consumers (Table 10.4).
This table also illustrates the intensely consumer-orientated character
of the legal services. By comparison, the other offices within the
business service sector are mainly producer orientated, although there
are differences regarding the orientation toward specific business
types.

Table 10.4

Distribution (%) of turnover In the business service sector for a number
of consumers for each office function

Consumer

Office function*

Total

le

ас

со

en

ad

others

5
9
7
8
10
9
6
3
43

12
20
6
19
3
21
2
7
9

1
14
3
11
7
47
11
5
I

1
19
6
3
5
7
38
14
8

1
29
7
16
11
22
9
3
2

2
21
13
21
7
12
8
6
11

5
19
6
11
6
19
17
8
10

Total
100
Turnover (million guilders) 131

100
301

100
211

100
443

100
140

100
122

1349

Argiculture, mining
Manufacturing industry
Construction
Commerce and transport
Finance and Insurance
Business services
Government
Institutions
Individuals

100

* le legal services; ac accounting services; со computer services; en consultant engineers
ad advertising

Office managers were asked how their earnings were distributed between
different regions. In the business service sector 43% of the sales,
weighted by turnover, occur outside the region (Table 10.5, the region
is an area within 30 km of the office location). Legal services and the
category Others' (economic advice centres, temporary employment agen
cies, and translating agencies) are strongly orientated towards urban
areas. These two sectors, together with accounting (although to a lesser
degree) are both urban and regionally orientated. On the other hand, the
computer services, consultant engineers, and advertising sectors are the
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principal contributors to regional exports. Although the computer
service sector has a relatively strong orientation towards the surround
ing part of the country, the other two sectors are more orientated
towards the rest of the country and abroad.
Table 10.5

The distribution (%) of turnover in the business service sector by office
function and geographical source
Office function

Geographical source

3

Total

le

ас

CO

en

ad

others

62
21
9
8
1

40
33
18
10
0

14
19
48
18
3

23
26
22
21
9

30
14
25
25
6

50
32
9
8
0

32
25
23
16
4

Total
100
Turnover (million guilders) 131

100
301

100
211

100
443

100
140

100
122

1349

City
Region
Part of the country
Rest of the Netherlands
Abroad

100

? For abbreviations see Table 10.4
An area within 30 km of the location of the office
c
An area larger than the region, but not covering the whole nation
It appears that in the intermediate regions about one third of the busi
ness services are basic (firms in which more than 50% of the turnover is
exported to other regions are referred to as basic). There is no cor
relation with size of firm: small firms can export their services to
other regions too. An average firm in the business service sector
receives 35% of sales from clients located outside the region in which
the firm is located (the region is considered as an area within 30 kilo
meters of the firm location) . In this way there are also important
commercial links with clients in the Randstad metropolitan complex. (As
far as subsidiary offices are concerned there are also important orga
nizational links between the intermediate region and the metropolitan
complex.) For example, every manager could distinguish up to three major
clients who contribute at least 5% towards the turnover at individual
offices. Almost two-thirds (63%) of the business-service firms surveyed
have at least one such client. On average, the proportion attributable
to the three major clients is 24%. As far as these major clients are
concerned 21% of them are found in the three western provinces.
Looking at the number of regular clients and the appearance of major
clients (in terms of turnover) the results show that computer services,
consultant engineers and advertising have a rather small group of
regular clients (26% of the computer services have less than 25 clients;
for consultant engineers this is 40%). Among those clients there are
some very important ones. This small group of customers makes it pos
sible to have a good relation with the client even if this client is
located in another part of the Netherlands. As it has been shown, it is
these services which in general are basic and have linkages with firms
in the metropolitan complex. On the other hand, legal firms and to some
extent accountancy play a supporting role for clients in the region in
which they are situated.
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Legal services have a large number of clients (35% of these firms have
250-1000 clients, 33% has more than 1000 regular clients) and only a
very small proportion of legal firms has some major clients. These services are indeed orientated towards local and final demand, as has been
shown. Accounting services lie somewhere midway between legal firms and
basic business services.
By means of cluster analysis of the commercial and geographical linkages
six groups of business services could be distinguished (Table 10.6). The
first group is characterized by firms which are mainly operating on a
local or regional market. Two third of all business services can be
found in this group, which consists of two subgroups:
la
This first subgroup (11% of all firms in the survey) is of hardly
any importance for the local economy. This cluster consists in
very large part of legal services orientated towards private
individuals located in the region. Small, autonomous firms are
overrepresented.
lb
This is the largest cluster: 56% of the business services are in
this subgroup. These firms are strongly orientated towards the
city and its region. These non-basic services clearly have a complementary function in relation to other business. Manufacturing
and construction firms and commerce and transport are the most
important groups of clients. Accountancy firms are overrepresented
within this group of business services and so are subsidiary
offices.
The second main group is small (12% of the business service firms).
About one third of the turnover is exported to other regions. Therefore
this group can be qualified as slightly basic services. Two subgroups
can be distinguished:
2a
A small group (8% of all firms in the survey) which is strongly
orientated towards business services. This group of professional
services consists mainly of accounting firms, advertising agencies
and computer services.
2b
For the second subgroup (4% of all business services) the institutional sector is the main client group. Half the business services
in this group are consultant engineers.
Basic business services constitute the third main group (21% of the
business services). The firms within this group generate regional
exports which can provide an important contribution to the economy of
the city and region in which they are located. At least two thirds of
turnover are realized outside this region. There are two subgroups:
3a
A group (18% of all business services) which in geographical terms
is strongly orientated towards parts of the nation, outside its
own region, and in sectoral terms towards government and financial
services. This group consists for a very large part of consultant
engineers, and there is a slight overrepresentation of computer
services.
3b
The other small subgroup (3% of all firms in the survey) is functioning on a somewhat larger geographical level and exports mainly
to distant parts of the Netherlands and abroad. This group relies
on manufacturing firms and business service firms for the largest
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part of its turnover. As is the case in the subgroup mentioned
before (3a) consultant engineers are overrepresented, but advertising agencies are of importance too. And again there is a slight
overrepresentation of computer services. Most of the firms within
this group of business services firms are indigenous offices and
within these offices there is a relative overrepresentation of
head offices. Large offices (employing more than 25 people) are
overrepresented in relative terms.

Table 10.6

Some characteristics of the groups of business services (clusters based on
sector an geographical market orientation)
Total

GROUP

Significance

la

lb

2a

2b

3a

3b

70
20
3
6
1
100

42
31
14
13
1
100

37
26
21
16
0
100

39
26
26
8
1
100

18
15
25
42
0
100

11
9
13
39
39
100

39
26
16
18
2
100

.00
.00
.00
.00
.00

2
5
4
5
6
3
4
2
69
100

6
28
13
21
5
7
7
4
9
100

1
9
4
3
1
75
2
2
4
100

1
4
4
3
1
2
7
67
12
100

1
6
3
6
17
5
49
6
8
100

0
37
2
5
6
24
18
2
5
100

4
19
9
14
7
I?
14
7
15
100

.01
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

85
6
0
4
0
4
100

11
46
6
20
7
9
100

9
36
12
9
27
6
100

17
22
6
50
0
6
100

1
1
8
82
0
7
100

8
0
8
42
33
8
100

18
30
7
30
7
8
100

.00

4
2
94
100

5
34
62
100

18
24
58
100

6
28
67
100

13
18
69
100

33
0
67
100

8
25
67
100

.00

72
28
0
100

51
33
17
100

49
36
15
100

50
33
17
100

56
32
12
100

50
17
33
100

54
32
14
100

.09

GEOGRAPHICAL SOURCE OF TURNOVER*
city
region
part of the country
rest of the Netherlands
abroad
total
DISTRIBUTION OF TURNOVER FOR A
NUMBER oP ¿ofoSuMËkS*
agriculture, mining
manufacturing Industry
construction
commerce and transport
finance and insurance
business services
government
institutions
individuals
total
SERVICE CATEGORY
legal services
accounting
computer services
consultant engineers
advertising
other business services
total
STATUS
head offices
subsidiary offices
autonomous offices
total
NUMBER OF STAFF
5-10
11-25

>25
total

* In contrast with Tables 10.4 and 10.5 these figures are not weighted by turnover, but show
the percentages for the distribution of turnover for an average firm
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10.5

Conclusion

10.5.1

Business service firms and medium-sized cities

The current policy of the Dutch government is no longer based on spreading private sector activities and public institutions from the west, the
economic centre of the country, to the intermediate and peripheral
areas. The point of departure now is an attempt to stimulate indigenous
development opportunities in the cities and regions themselves. This has
led to an increasing spate of research into innovatory and/or promising
businesses and their role in the development of cities and regions.
In this thesis the role of one of these activities (the business service
sector) which is considered promising has been examined. In this context, 'promising' is taken to mean important for the future development
of cities and regions. During recent years the business service sector
has clearly displayed strong employment growth. The importance of the
business service sector for the urban economy has been made operational
by ascertaining the size of the local inputs, the volume of regional
exports, and the degree of external control for establishments in
thirteen medium-sized cities in south and east Netherlands.
It is not possible to give a description of the business service sector
in a typical medium-sized city, for such a city does not exist. There
are important variations between the cities in the survey. Initial
advantages, the region in which the city is situated, and its hinterland, planning policies, and the nature of the market are some of the
factors accounting for the performance of the different cities.
The extent to which a city plays a role as a centre of business service
activity is characterized by the composition and the range of that
sector.
In this research it has been shown that the smaller the number of people
employed in the FIRE and business service sector, the smaller the proportion of employment in FIRE-services. Or, just the other way round, if
the FIRE and business service sector as a whole grows by 10% the
business service sector alone will grow by 6.6%. This also shows the
importance of the larger cities as financial centres. Secondly, it
appears that cities which have a relatively large amount of employees in
the business service sector will tend to have a number of large business
service firms. And thirdly, if the relative size of the business service
sector is above the average, it is very probable that the proportion of
basic business service firms is above the average.
As we have seen in paragraph 10.2.2 processes of déconcentration are
going on. Because of these changes in the national spatial pattern of
business service firms, the urban hierarchy is nowadays less steep than
15-20 years ago. Also cities outside the metropolitan area of the Randstad now play their own role as a business service center. That is also
true for some of the thirteen cities in this study. Of these cities Arnhem (of old) , Deventer and Zwolle are the most important ones. In the
provincial city of Arnhem this is caused by initial advantages and a
central geographical position. Also in the case of Zwolle (a provincial
city too) a central position (especially with regard to the northeastern market) has contributed to its present status. The importance of
Deventer as a business service centre is based on merely a few large
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Offices which settled here in the sixties, again because of a central
geographical position within the Netherlands. However, the image of
Deventer as a possible location seems nowadays not so good as it used to
be. This, together with the fact that Deventer owes its status to just a
few large offices, makes the future position of this city as a business
service center questionable. Questionable too is the position of Den
Bosch. This provincial city has a large number of employees in the
business service sector, but this sector is for the most part of a nonbasic kind.
Nijmegen and Tilburg are characterized by mediocrity. The business
service sector is of some importance, but its orientation is towards the
local and regional market only. Future growth can be expected in the
other southern cities of Eindhoven and Breda.
As opposed to the cities mentioned before, most of which are old cities
(with the exception of Eindhoven and Tilburg) the relatively newer
cities Helmond, Almelo, Enschede and Apeldoorn, which started to expand
in the second half of the 19
century, thanks to a fast growing manufacturing industry, do not have a business service sector which is of
any importance.
In general, intermediate offices, and especially business services, can
generate regional exports (and in the medium-sized cities to a growing
extent national exports too) which can make an important contribution to
the development of cities and regions. Within the business service
sector computer services, engineering consultants and to some extent
advertising agencies are notable for exporting their services towards
the Randstad and other regions. These services are especially important
for the economy of medium-sized cities in the intermediate regions. It
is these services which help a city play a role within urban networks.
This is not to say that the other business services are of less importance. Although accountancy and legal firms are in general non-basic,
they play their own role in underpinning the dynamism of the local and
regional economy. They can improve the adaptiability of urban business
activity (because of their specialization and knowledge) through their
interaction with other businesses. In other words: business services,
and especially the quality of such services, can count as an innovation
stimulator for other firms and also as a locational factor. However, how
far local or regional industries depend on the quality of local and
regional service suppliers for their proper functioning is still an open
question. In the Netherlands, where distances are relatively short, the
local availability of intermediate services, except those frequently
needed, is perhaps not essential to the functioning of local enterprise.
Nevertheless, the presence of specialised services would be an advantage
to the region, inasmuch as it would prevent expenditures leaking away
elsewhere and because such specialised services tend to stimulate economic activity. The long-held conviction that services can only serve, not
stimulate, has proved a misconception, due, perhaps, to overlooking the
fact that services come in different categories, and can be final,
intermediate or collective.
Because of the recent and possible future growth of business services
the claim that these services deserve an important place in policy aimed
at the development potential of cities and regions cannot be overstated.
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10.5.2

Policies

With regard to employment growth during the last fifteen years and the
positive fiscal results of business service firms, one can not say that
this group of businesses is problematical. Nevertheless, it is possible
to produce reasons why authorities should pay or continue to pay attention to this part of the office sector. From an economic angle one of the
reasons is their continuing employment growth, commonly in highly skilled jobs. In connection with the urban economy business service firms
are of importance because they can improve the adaptability of urban
business activity and these services can generate regional exports,
which can provide an important contribution to the development of cities
and regions.
From a planning perspective a policy for business service firms is
needed because of the growing demand for office space, which is caused
by employment growth in the business service sector. As it has been
shown in this study there are very strong locational dynamics. In the
years to come this dynamism will be stronger if the economy tends to
continue its present growth.
For these reasons a policy is needed which can be limited to creating
the conditions for economic growth and offering the office sites the
managers are looking for.
In this thesis some recommendations for a policy have been presented.
Among other things it is necessary to draw attention to the specific
characteristics of the knowledge-intensive service firms. This leads to
the conclusion that policies which are well suited for the manufacturing
firms will not necessarily be succesfull if they are applied to service
firms. Further more, attention has been given to local development or
indigenous growth, which is more important than a huge aquisition
effort, because of the short-distance locational change. Most relocating
service firms remain within 15 kilometers from their former location.
With regard to office location it is recommended that there should be a
concentration on certain central and decentralized locations. Central
locations are the inner city and the adjacent old (living)quarters with
emphasis on sites near the main infrastructure (main roads, railway
stations). For these locations it is important that the municipalities
work accessibility and maintaining the quality of the older buildings,
especially those which date from the late 19
and early 20
century.
By decentralized locations are meant the sites in post-war quarters with
emphasis on intersections of main roads and public transport infrastructure. Access of decentralized sites (both existing and new) by public
transport needs particular attention.

10.5.3

Further research

In this thesis by means of decompositional and compositional models a
small corner of the veil covering locational behaviour is lifted. More
research in this field of decision-experiments is needed, for example by
using a larger amount of variables within the research design. As far as
the modelling of locational behaviour is concerned, this study concentrated on preferences. The next step in this kind of research is modelling the actual choice of a site.
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As far as the economic functioning of business services is concerned, a
plea is held in favour of complementary studies in which the central
question is the use of business service firms by all kinds of businesses. In the Netherlands this type of geographical research has not yet
been carried out. Among other questions these surveys have to concentrate on the extent to which services are externalized and the reasons
for choosing for a local supplier or a supplier from outside the firm's
region.
There are also a number of questions which concern the business service
firms themselves. With regard to commercial linkages it i s interesting
to know how a firm starts in a market and tries to penetrate it. Further
research can be carried out by analyzing the commercial linkages in
connection with the on going extension of scale. On the world level
networks of service organisations will develop, connected by advanced
communication systems. It is necessary to conduct research within the
field of growing global networks of service organisations and the way
this effects the international position of cities and regions. The Dutch
economy has always relied strongly on exports, the emphasis being on
goods exports. Now the service sector, too, is becoming more and more
internationally orientated. Dutch companies are given the same chance to
operate abroad, but on the other hand they may be threatened by foreign
competition.

10.5.4

Concluding remarks

For many years research on business service firms, but also research on
the FIRE-sector and the like, hase been carried out within the field of
office sector studies. It is recommendated here that it will be preferable to study these firms from the angle of intermediate services. The
geography of offices has been a direction in which too much emphasis
is laid on locational patterns and locational behaviour. However, it is
also necessary to note that a study of spatial patterns also has to cope
with linkages. The choice of a site is not the starting point of
research in the field of spatial behaviour, rather the (wanted) economic
functioning of the organisation. This will lead to requirements with
regard to location. Especially within the frame of intermediate services
this operation requires that the firm comes first, followed by its
spatial impacts.
Finally, it is necessary to point out that notwithstanding the fast and
prosperous growth of the service sector, and especially of business
services, research-workers must not be tempted to study the (intermediate) service sector as an autonomous phenomena. An economy of only
service firms cannot exist. Business service firms, and more in general
intermediate service firms, form a complementary sector. The economy of
urbanized industrial countries is not on the road towards a service
economy or a post-industrial economy; the manufacturing sector will
remain important. It is recommended that the word network-economy is
used to conceptualize the growing interaction between businesses.
Extension of scale and internationalization will lead to a very complex
way of production. The uncertainty which is caused by these developments
will be diminished by using knowledge-intensive intermediate services
such as business service firms.
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BIJLAGE 1: DE SAMENSTELLING VAN DE BEDRIJFSTAK FINANCÍELE & ZAKELIJKE
DIENSTVERLENING (VOLGENS DE STANDAARD BEDRIJFSINDELING 1974)

81

Bankwezen
81.1 Centrale bank en algemene banken
81.11 Centrale bank
81.12 Algemene banken
81.2 Coöperatief georganiseerde banken, spaarbanken, girodiensten
e.d.
81.21 Coöperatief georganiseerde banken
81.22 Algemene spaarbanken
81.23 Rijkspostspaarbanken
81.24 Girodiensten
81.25 Effectenkredietinstellingen
81.29 Inleggersinstellingen n.e.g.
81.3 Overige krediet- en financieringsinstellingen
81.31 Hypotheekbanken en bouwkassen
81.32 Consumptief kredietinstellingen
81.33 Afbetalings- en huurkoopfinancieringsinstellingen
81.34 Wisselmakers
81.35 Beleggingsinstellingen
81.36 Banken voor de lagere overheid
81.39 Krediet- en financieringsinstellingen n.e.g.
81.4 Financiële hulpbedrijven
81.41 Commissionairs in effecten (geen effectenkredietinstellingen)
81.42 Beheers- en administratiekantoren
81.49 Financiële hulpbedrijven n.e.g.

82 Verzekeringswezen
82.1 Levensverzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen
82.11 Levensverzekeringsmaatschappijen
82.12 Pensioenfondsen
82.2 Schade-, ziekte- en ongevallenverzekeringsbedrijven (excl. sociale verzekeringsorganen)
82.21 Schade-, ziekte- en
ongevallenverzekeringsbedrijven
(excl. sociale verzekeringsorganen)
82.3 Assurantie-tussenpersonen
82.31 Assurantietussenpersonen
83 Exploitatie van en handel in onroerende goederen e.d.
83.1 Exploitatie van en handel in onroerende goederen
83.11 Exploitatie van en handel in onroerende goederen
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83.2 Makelaars in onroerende goederen e.d.
83.21 Makelaars in onroerende goederen
83.22 Woningbureaus
84 Zakelijke dienstverlening
84.1 Rechtskundige diensten
84.11 Advokatenkantoren
84.12 Rechtskundige adviesbureaus
84.13 Notariskantoren
84.14 Deurwaarderskantoren
84.15 Octrooibureaus
84.2 Accountants-, boekhoudbureaus, belastingconsulenten
84.21 Accountantsbureaus
84.22 Boekhoudbureaus e.d.
84.23 Belastingconsulenten
84.3 Computerservicediensten
84.31 Computerservicediensten
84.4 Ingenieurs-, architecten- e.a. technische ontwerp- en adviesbureaus
84.41 Ingenieursbureaus
84.42 Architectenbureaus
84.43 Bouwtechnische ontwerp- en adviesbureaus
84.44 Expertise- en taxatiebureaus
84.49 Technische ontwerp- en adviesbureaus n.e.g.
84.5 Reclame- en advertentiebureaus
84.51 Reclame- en advertentiebureaus
84.6 Economische adviesbureaus
84.61 Economische adviesbureaus
84.7 Persbureaus, nieuwsbureaus (excl. zelfstandige journalisten)
84.71 Persbureaus, nieuwsbureaus
84.8 Uitzendbedrijven van arbeidskrachten
84.81 Uitzendbedrijven van arbeidskrachten
84.9 Overige zakelijke dienstverlening
84.91 Informatie- en incassobureaus
84.92 Vertaalbureaus
84.99 Zakelijke dienstverlening n.e.g.
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BIJLAGE 2: DE STATISTIEK WERKZAME PERSONEN EN DE BEDRIJFSTELLING

Van de verschillende tellingen op het gebied van werkgelegenheid en beroepsbevolking zijn de Volkstelling, de Arbeidskrachtentelling, de Algemene Bedrij fstelling, de Statistiek Werkzame Personen en de Algemene Industriestatistiek het belangrijkst (Van Engelenburg, Stijnenbosch,
1979). Voor het kantorenonderzoek is de laatstgenoemde statistiek van
geen betekenis, evenmin de Volkstelling en de Arbeidskrachtentelling,
omdat daar de persoon en niet het bedrijf de teleenheid is. Daarenboven
zijn de gegevens van de Volkstelling verouderd (1971). Bij de Arbeidskrachtentelling speelt bovendien dat deze statistiek de Corop-gebiedsindeling als laagste schaalniveau heeft. Voor een onderzoek naar de kantoorontwikkeling in middelgrote steden is dat een te grove indeling.
Zodoende resteren voor wat betreft de landelijke sociaal-economische
statistieken de Statistiek Werkzame Personen en de Algemene Bedrij fstelling.
Na een aanvankelijk weinig succesvolle start (1963-1967) is de gegevensverzameling voor de Statistiek Werkzame Personen (SWP) op 31 maart 1970
hervat. Uitgegaan wordt van de in het Centraal Bedrijvenregister vermelde bedrijven. Hier is dus sprake van een bedrijfsgerichte telling. De
SWP geeft een beeld van de werknemers, maar slechts ten dele van dat van
zelfstandigen met hun gezinsleden. De zelfstandigen zonder personeel en
enkele andere categorieën worden niet geteld. Deze beperkingen zijn nauwelijks van betekenis in het geval van een onderzoek naar kantoren. Mede
omdat in deze studie wordt uitgegaan van vestigingen met vijf of meer
werkzame personen, mag worden aangenomen dat in die categorie kantoren
zelfstandigen met meewerkende gezinsleden nauwelijks of niet zullen
voorkomen.
De SWP is geen integrale enquête, maar een steekproef waarbij echter bij
een bepaalde omvang wel sprake is van een integrale benadering. In de
landbouw, de industrie (bedrijven met tien of meer werkzame personen),
het (niet-wetenschappelijke) onderwijs, en de overheid worden integrale
enquêtes gehouden. Van de overige vestigingen werden tot 1974 die met
twintig of meer werkzame personen en vanaf 1975 die met tien of meer
werkzame personen integraal geënquêteerd. Uit de overige bedrijven en
instellingen wordt een gelede steekproef getrokken. De non-respons is
zeer laag.
De uitkomsten worden verschaft voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, GAB-rayons, Corop-gebieden en provincies. Wanneer we steden met
50.000 - 250.000 inwoners als middelgroot beschouwen, dan verschaft de
SWP geen officiële gegevens voor de steden met 50.000 - 100.000 inwoners. Met ingang van 19Θ3 is hierin verandering gekomen. Op de lagere
schaalniveaus, maar zeker bij de kleinere steden, hebben de gegevens van
de SWP echter een "betrekkelijk grote mate van onbetrouwbaarheid". De
steekproefopzet is er namelijk niet op gericht zo nauwkeurig mogelijk
uitkomsten per gemeente of GAB-rayon op te leveren. De cijfers van de
SWP dienen dan ook niet te worden opgevat als standgegeven. Voor gebruik
in samenhang met de uitkomsten van voorgaande jaren leent de SWP zich
niettemin goed. Veranderingen in de rayons van de Gewestelijke Arbeids
bureau' s bemoeilijken evenwel de vergelijkingsmogelijkheden op dat
schaalniveau.
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Als de steden met 50.000 tot 100.000 inwoners in de analyse worden meegenomen, dan dient er dus rekening mee te worden gehouden dat de foutmarges wat groter zijn dan bij de grotere steden.
Niettemin lijkt gesteld te kunnen worden dat de SWP over de nodige kwaliteiten beschikt. Een vergelijking van het aantal arbeidsplaatsen in de
sector financiële S zakelijke dienstverlening in 39 middelgrote en grote
steden tussen de gedeeltelijk op een steekproef gebaseerde SWP voor 1978
en de in het algemeen als veel nauwkeuriger gekenschetste Bedrijfstelling 1978 levert een correlatie op van 0,997! Getalsmatig zijn er weliswaar verschillen, maar voor een vergelijking van steden is dit van geen
betekenis.
De SWP biedt over een reeks van jaren een zeer goede mogelijkheid de
werkgelegenheidsontwikkelingen op diverse schaalniveaus te volgen. Dit
geldt echter voor de periode 1973-1982. In 1983 hebben er twee wijzigingen plaatsgevonden. Ten eerste werd een nieuwe opdeling van bedrijven
naar economische activiteit gehanteerd en werd het overheidsregister gebruikt voor de registratie van gemeentepersoneel. In 1984 is voor het
eerst het gehele overheidsregister gebruikt en tevens is gevraagd naar
banen van minder dan 15 uur per week. Door deze wijzigingen is op het
niveau van gemeenten de vergelijkingsmogelijkheid over de verschillende
jaren gestopt met de waarneming van 1982.
De Algemene Bedrij fstelling is voor het laatst in 1978 gehouden. De gegevens daarvan kwamen pas in het najaar van 1984 beschikbaar. Daarnaast
zijn tellingen gehouden in 1930, 1950 en 1963.
Voor de kantorensector geven deze tellingen een onvolledig beeld omdat
de overheid en de institutionele sector niet in de gegevensverzameling
zijn meegenomen. Dat geldt ook voor de rechtskundige diensten en de accountantskantoren. Ook gelet op de datum van de laatstgehouden enquête
is deze bron niet als ideaal te classificeren. Niet alleen speelt hierbij dat de gegevens acht jaar geleden zijn verzameld, maar bovendien
geeft het materiaal een beeld van de situatie van vóór de economische
recessie die aan het eind van de jaren zeventig toesloeg en met name
rond 1980 leidde tot negatieve werkgelegenheidsontwikkelingen.
Gezien de eerder genoemde hoge correlatie tussen de SWP en de Bedrijfstelling van 1978 en de regelmatiger verzameling van de eerstgenoemde
statistische gegevens zal hier vooral van de SWP gebruik worden gemaakt.
De Bedrij fstelling zal worden gebruikt voor aanvullende gegevens voor
het aantal vestigingen en het aantal werkzame personen per vestiging.
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BIJLAGE 3: REGIONALE EN GEMEENTELIJKE REGISTERS

Een bedrij fsregister is een systeem (op kaart of opgeslagen in de computer) waarin op individueel niveau kerngegevens met betrekking tot vestigingen van bedrijven en instellingen zijn opgeslagen. Deze gegevens worden permanent of periodiek bijgewerkt.
In deze bijlage wordt ingaan op de registers, die op provinciaal en gemeentelijk niveau beschikbaar zijn, en op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Op provinciaal niveau worden in ons onderzoeksgebied alleen in Gelderland en Overijssel gegevens verzameld over bedrijven en instellingen. In
deze twee provincies wordt een centraal bedrijvenregister beheerd door
de Districtsbureaus van de Arbeidsvoorziening (in Overijssel in samenwerking met het Economisch Technologisch Instituut). In Gelderland bestaat dit register uit de gegevens van bedrijven met 10 of meer werkzame
personen zoals verzameld door middel van de zogenaamde SOZA-enquête van
het Ministerie van Sociale Zaken, aangevuld met die met 5-9 werkzame
personen uit de eigen (door het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening gehouden) enquête. Naast deze jaarlijkse gegevensverzameling wordt
één keer in de drie à vier jaar een enquête gehouden onder de bedrijven
met minder dan vijf werkzame personen. Op grond van gegevens van de gemeenten vindt tussentijds correctie en aanvulling plaats.
In Overijssel worden de gegevens jaarlijks verzameld. Alle bedrijven,
ook die met minder dan tien werkzame personen, worden aangeschreven.
De respons is hoog te noemen. De Provinciale Werkgelegenheids Enquête
(PWE) van 19Θ1 had een respons van gemiddeld 93%. De respons bij bedrij
ven met 6 of meer werkzame personen was 98% en voor bedrijven met 5 of
minder werkzame personen 91%.
Bij vergelijkingen in de tijd verdient het aanbeveling om alleen die ja
ren als uitgangspunt te nemen waarin integraal is geënquêteerd.
Het Handelsregister dat door de Kamers van Koophandel wordt bijgehouden
heeft als voordeel dat het actueel is, maar heeft als nadeel dat niet
voor alle bedrijven en instellingen de inschrijvingsplicht geldt. Op het
punt van de bedrijvigheid in de landbouw, overheid en het vrije beroep
(deels) is het Handelsregister zeer onvolledig, omdat de wettelijke inschrijvingsplicht slechts in specifieke gevallen geldt. Dit betekent
niettemin dat bij het onderzoek naar ontwikkelingen in de financiële S
zakelijke dienstverlening dit register een redelijke bron is. Men dient
er wel rekening mee te houden dat met name voor de kleinere bedrijven de
opgegeven aantallen werkzame personen veelal enigszins verouderd zijn.
In deze studie is evenwel geen gebruik gemaakt van deze werkgelegenheidscijfers.
Tot slot de gemeentelijke bedrijvenregisters. Per gemeente verschillen
de gevolgde werkwijze en de regelmaat waarmee gegevens worden verzameld.
In Nijmegen wordt bijvoorbeeld permanent gemuteerd. In Helmond en Den
Bosch worden de gegevens om de twee jaar verzameld.
In dit verband is de in een recente publikatie (Regionaal-economische
verkenning van het ARE-gebied 1982-1983, 1983) gemaakte verlijking van
de PWE, het gemeentelijke bedrijvenregister en het Handelsregister van
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de Kamer van Koophandel i n t e r e s s a n t . Het b e t r e f t een vergelijking voor
sectoren van de werkgelegenheid in Nijmegen (tabel B3.1). Wat aantallen
b e t r e f t , v e r s c h i l l e n het gemeentelijke b e d r i j v e n r e g i s t e r en de PWE van
elkaar. Procentueel z i j n de v e r s c h i l l e n echter minimaal. Daar in het gemeentelijk r e g i s t e r voor de klassen 1-2 en 3-5 werkzame personen alleen
het aantal vestigingen bekend i s , i s er in zekere zin sprake van een
schatting.
De a a n t a l l e n op b a s i s van het gemeentelijk r e g i s t e r worden accurater geacht dan die van de PWE. Duidelijk b l i j k t u i t t a b e l B3.1 de onderschatt i n g van de dienstensector in het Handelsregister, hetgeen echter vooral
wordt veroorzaakt door het ontbreken van gegevens over de niet-coiranerc i ë l e dienstensector.
Tabel B3.1

Vergelijking PWE, gemeentelijk register en Handelsregister voor sectoren
van de werkgelegenheid in de gemeente Nijmegen, 1981
PWE

Gemeente

HR

Agrarische sector
Industrie en nutsbedrijven
Bouw
Handel
Diensten

125
9520
2600
8530
27450

145
10570
3155
10170
30890

nihil
8100
3150
9160
7860

Totaal

48225

54930

28270*

* Uitsluitend bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening
Bron: Regionaal-economische verkenning van het ARE-gebied 1982-1983, Amersfoort, 1983
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B I J L A G E 4: L O C A T I E Q U O T I E N T E N V O O R
FINANCIËLE S ZAKELIJKE
GROTE STEDEN

Tabel B4.1

V E S T I G I N G E N E N W E R K G E L E G E N H E I D IN D E
D I E N S T V E R L E N I N G , 39 G R O T E E N M I D D E L -

Groep 1: vestigingen en werkgelegenheid
(resp. 112 en 145)

Stad
Amstelveen
Rijswijk
Zeist
Arnhem
Utrecht
Den Haag
Amersfoort
Amsterdam

boven het stedelijk gemiddelde

Locatiequotiënt
vestigingen

Locatiequotiënt
werkgelegenheid

193
191
1A7
128
124
121
118
117

328
214
196
235
218
259
167
238

Bron: Bedrijfstelllng 1978

Tabel B4.2

Groep 2: vestigingen boven het stedelijk gemiddelde (112), werkgelegenheid
tussen het nationale aandeel (100) en het stedelijk gemiddelde (145)

Stad

Groningen
Leeuwarden
Alkmaar
Apeldoorn
Zwolle

Locatiequotiënt
vestigingen

Locatiequotiënt
werkgelegenheid

120
126
118
116
114

107
134
111
117
127

Bron: Bedrijfstelllng 1978

Tabel B4.3

Groep 3: vestigingen en werkgelegenheid boven het nationale aandeel (100)
en beneden het stedelijk gemiddelde (respectievelijk 112 en 145)

Stad

Haarlem
Deventer
Den Bosch

Locatiequotiënt
vestigingen

Locatiequotiënt
werkgelegenheid

109
105
105

116
109
109

Bron: Bedrijfstelllng 1978
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Tabel вил

Groep 4: vestigingen boven het nationale aandeel (100) en werkgelegenheid
beneden het nationaal aandeel

Stad

Locatiequotiënt
vestigingen
121
119
118
116
116
103
103
101

Eindhoven
Hilversum
Delft
Breda
Zaanstad
Maastricht
Venlo
Leiden

Locatiequotiënt
werkgelegenheid
75
91
62
92
80
75
57
83

Bron: Bedrijfstelling 1978

Tabel B4.5

Groep 5: vestigingen beneden het nationale aandeel (100) en werkgelegenheid erboven
Locatiequotiënt
vestigingen

Stad
Rotterdam
Tilburg
Ede
Heerlen

98
98
97
94

Locatiequotiënt
werkgelegenheid
128
115
160
139

Bron: Bedrijfstelling 1978

Tabel B4.6

Groep 6: vestigingen en werkgelegenheid beneden het nationale aandeel (100)

Stad
Hengelo
Nijmegen
Dordrecht
Den Helder
Enschede
Almelo
Vlaardingen
Velsen
Schiedam
Emmen
Helmond

Locatiequotiënt
vestigingen
99
98
98
97
95
94
90
88
87
86
84

Locatiequotiënt
werkgelegenheid
56
93
83
85
67
53
62
24
91
42
84

Bron: Bedrijfstelling 1978
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B I J L A G E 5: L O C A T I E Q U O T I E N T E N V O O R V E S T I G I N G E N EN W E R K G E L E G E N H E I D IN
Z A K E L I J K E D I E N S T V E R L E N I N G , 39 G R O T E EN M I D D E L G R O T E S T E D E N

Tabel B5.1

Groep 1: vestigingen en werkgelegenheid
(respectievelijk 121 en 1 Ά )

Stad
Rijswijk
Amstelveen
Zeist
Amsterdam
Arnhem
Utrecht
Den Haag
Amersfoort
Haarlem

DE

boven het stedelijk gemiddelde

Locatlequotlè'nt
vestigingen

Locatiequotiënt
werkgelegenheid

224
208
150
140
139
134
133
132
129

353
515
166
201
357
173
269
214
158

Bron: Bedrijfstelllng 1978

Tabel B5.2

Groep 2: vestigingen boven het stedelijk gemiddelde (112) en werkgelegenheid tussen nationale aandeel en stedelijk gemiddelde (100-144)

Stad
Zaanstad
Groningen

Locatiequotiënt
vestigingen

Locatiequotiënt
werkgelegenheid

134
123

106
113

Bron: Bedrijfstelllng 1978

Tabel B5.3

Groep 3: vestigingen en werkgelegenheid boven het nationale aandeel (100),
maar beneden het stedelijk gemiddelde (respectievelijk 121 en 144)

Stad

Den Bosch
Leeuwarden
Heerlen
Nijmegen
Rotterdam

Locatiequotiënt
vestigingen

Locatiequotiënt
werkgelegenheid

118
115
107
105
100

120
106
222
106
117

Bron: Bedrijfstelling 1978
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Tabel B5.4

Groep 4: vestigingen boven het nationale aandeel (100) en werkgelegenheid
daar beneden

Stad

Locatiequotiënt
vestigingen

Delft
Alkmaar
Hilversum
Eindhoven
Apeldoorn
Tilburg
Breda
Zwolle
Leiden
Maastricht
Vlaardingen
Dordrecht

148
135
134
133
118
113
112
111
109
106
105
101

Locatiequotlent
werkgelegenheid
79
98
97
69
73
86
98
83
91
73
79
84

Bron: Bedrijfstelling 1978

Tabel B5.5

Groep 5: vestigingen beneden het nationale gemiddelde (100), werkgelegenheid erboven

Stad

Locatiequotiënt
vestigingen

Schiedam
Deventer
Helmond

99
95
94

Locatiequotiënt
werkgelegenheid
130
151
109

Bron: Bedrijfstelling 1978

Tabel B5.6

Groep 6: vestigingen en werkgelegenheid beneden het nationaal gemiddelde
(100)

Stad
Ven lo
Hengelo
Enschede
Velsen
Ede
Almelo
Emmen
Den Helder

Locatiequotiënt
vestigingen
99
93
91
86
79
79
71
66

Locatiequotiënt
werkgelegenheid
52
72
64
30
51
48
43
36

Bron: Bedrijfstelling 1978
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B I J L A G E 6: H E T H O O G S T B E H A A L D E

Tabel B6.1:

ONDERWIJSDIPLOMA

Werkzame personen In de financiële & zakelijke dienstverlening en het
hoogst behaalde onderwij sdiploma, naar provincie
(locatiequotiënten,
Nederland=100)
Voorafgaand aan en
op het eerste niveau

Tweede ni:veau,
eerste trap

Tweede η iveau,
tweede trap

Derde
niveau

88
57
75
69

106
103
96
94

93
124
113
113

110
60
84
86

Gelderland
Utrecht
Noord-Holland

100

eu
102

104
89
95

101
90
100

94
132
103

Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

131
28
82
78

109
123
94
90

92
102
103
114

101
91
103
87

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel

Nederland
Nederland

(%)

100

100

100

100

5,1%

21,2%

48,2%

25,5%

Bron: Arbeidskrachtentelling 1985, CBS
De indeling naar niveau van het hoogstbehaalde onderwij sdiploma kan als volgt worden
toegelicht:
- Voorafgaand aan en op het eerste niveau: kleuter- en lager onderwijs
- Tweede niveau, eerste trap: dit niveau wordt onderverdeeld in
- Algemeen Vormend Onderwijs: mulo, mavo, havo of vwo tot en met leerjaar 3
- Beroepsonderwijs: lager beroepsonderwijs
- Tweede niveau, tweede trap: ook dit niveau wordt onderverdeeld in
- Algemeen Vormend Onderwijs: havo of vwo, leerjaar 4 of hoger
- Beroepsonderwijs: middelbaar beroepsonderwijs
- Derde niveau hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs
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B I J L A G E 7: W E R K Z A M E

Tabel B7.1

PERSONEN NAAR

BEROEPSTAK

Werkzame personen In de financiële & zakelijke dienstverlening naar beroepstak, per provincie (locatiequotiënten, Nederland=100)

Beroepstak
4

0/1

7-9

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel

110
66
89
97

67
70
100
77

95
115
108
103

103
114
84
136

153
146
130
75

877
0
0

76
111
85
76

Gelderland
Utrecht
Noord-Holland

102
110
97

85
133
106

103
98
105

86
77
90

93
60
98

200
300

104
93
74

Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

104
92
107
Θ2

110
82
96
76

95
102
94
105

96
130
123
128

115
71
100
119

100

-

120
124
98
120

100
26,4%

100
5,2%

100
51,6%

100
7,7%

100
4,0%

100
0,1%

100
4,6%

Nederland
Nederland(%)

Bron: Arbeidskrachtentelling 1985, CBS
Verklaring van de codes voor de beroepstakken:
0/1 wetenschappelijke e.a. vakspecialisten, kunstenaars
2
beleidvoerende en hogere leidinggevende functies
3
administratieve functies
4
commerciële functies
5
dienstverlenende functies
6
agrarische beroepen, vissers e.d.

7-9

arabachts-, I n d u s t r i e , transportberoepen en verwante functies
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BIJLAGE 8: HET BASISBESTAND ZAKELIJKE DIENSTEN 19Θ4
De adressen van de zakelijke diensten zijn in 19Θ4 verzameld. Ook in dit
geval hebben we ons beperkt tot vestigingen met vijf of meer werkzame
personen. De opstelling van het zogenaamde Basisbestand is gebaseerd op
de bedrijvenregisters van de gemeenten, voor wat betreft de Noordbra
bantse gemeenten, en op de registers van de Provinciale Werkgelegenheidsenquête in Gelderland en Overijssel. Om een zo goed mogelijk
bestand te krijgen zijn bovendien de gegevens van de zakelijke dienstverlening opgevraagd bij de Databank van de Kamers van Koophandel te
Woerden.
De gevolgde werkwijze leidde tot 1163 adressen. Op grond van gegevens
uit de retour ontvangen enquêtes en de gegevens die verkregen werden
door middel van de telefonische rappels (waarbij alle bedrijven benaderd
werden die op dat moment nog niet gereageerd hadden) moest worden geconcludeerd dat 393 vestigingen niet tot de doelgroep behoorden. In 50
gevallen bleek het om een tweemaal in ons bestand voorkomende vestiging
te gaan. De meeste kantoren (140 in totaal) vielen af omdat er minder
dan vijf personen werkzaam waren. Verder bleken 93 kantoren op niet-commerciële basis werkzaam te zijn. Niet-commerciële kantoren worden in de
registers soms niet in bedrijfstak 9 ondergebracht, maar in Θ. Dit houdt
verband met het feit dat het begrip 'stichting' in fiscaal opzicht
(vennootschapsbelasting) anders wordt uitgelegd dan in juridische zin.
Als men regelmatig overschotten heeft (reservevorming) of als in concur
rentie wordt getreden met ondernemingen die wel vennootschapsbelasting
betalen, kan ook een stichting worden verplicht vennootschapsbelasting
te betalen, aldus een uitspraak van de Hoge Raad. Dit leidt ertoe dat
stichtingen worden aangetroffen tussen de commerciële diensten. Met name
bij accountantskantoren kwam dit voor.
Daarnaast vielen 18 vestigingen af die niet (meer) tot de commerciële
kantoren konden worden gerekend, vielen er 33 af die alleen of grotendeels voor de eigen organisatie werkten (de beheerskantoren; dat wil
zeggen dat 50% of meer van het totaal aantal mensuren wordt aangewend
voor de interne dienstverlening) en bleken 59 kantoren te zijn opgeheven.
Zodoende resteerden uiteindelijk 770 kantoorvestigingen. Van deze vestigingen is bekend tot welke SBI-categorie zij behoren. Voor zover beschikbaar zijn er ook gegevens over de status van de vestiging (hoofdzaak of filiaal) en de personeelsgrootteklasse. Bij de laatste variabele
is het gevaar aanwezig dat die gegevens verouderd zijn (wijzigingen in
personeelsaantal hoeven niet aan de Kamer van Koophandel of een andere
verzamelende organisatie te worden doorgegeven).
Evenals dit het geval was bij de inventarisatie van de bedrijvenregisters hebben de vestigingen een positie gekregen in een vierkantennet met
grids van 250x250 meter. Bovendien is aangetekend in welke type deelgebied de vestiging zich bevindt (binnenstad, randzone, woonwijken,
bedrijfsterreinen, buitengebied; zie paragraaf 3.2) en is nagegaan of er
sprake is van een stationslocatie (een gebied met een straal van 500m
rond het hoofdstation) of de ligging aan een hoofdverkeersweg.
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BIJLAGE 9: DE VRAGENLIJST

N.B. : Ter beperking van de omvang van deze bijlage zijn alleen de gestelde vragen opgenomen. Toelichtingen, antwoordcategorieên en
doorverwijzingen ontbreken.
KENMERKEN VAN DE KANTOORORGANISATIE
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
Θ.
9.

Vormt dit kantoor de totale onderneming (d.w.z. het betreft een
aparte zelfstandige onderneming) of maakt dit kantoor deel uit van
een landelijke of regionale onderneming met MEERDERE vestigingen?
Indien uw kantoor deel uit maakt van een grotere onderneming: wat
is dan de status van DIT kantoor binnen de onderneming?
In welke gemeente is het hoofdkantoor gevestigd van de onderneming
waar deze vestiging deel van uit maakt?
Wat is de hoofdactiviteit van de TOTALE onderneming waarvan dit
kantoor deel uit maakt?
Waar worden de belangrijkste beslissingen genomen voor wat betreft
de vijf hierna te noemen punten? (Die punten waren: investeringen;
uitbreiding/inkrimping personeel; verandering in geboden dienstverlening; verandering afzetgebied; verandering van vestigingsplaats.)
Is dit kantoor verantwoordelijk voor andere vestigingen in de onderneming?
Indien dit kantoor verantwoordelijk is voor andere vestigingen in
de onderneming, in welke gemeente zijn die filialen dan gelegen en
om hoeveel vestigingen per gemeente gaat het?
Kunt u aangeven welk deel van de werktijd in dit kantoor gemoeid is
met intern gerichte dan wel extern gerichte dienstverlening (evt.
schatting)?
Waar zijn die vestigingen, waarvoor dit kantoor werk verricht, ge
legen? (U kunt meer dan een hokje aankruisen).

KENMERKEN VAN DE KANTOORACCOMMODATIE
10.
11.
12.
13.
14.

Kunt u aangeven hoe uw kantoor is gehuisvest?
Heeft u deze accommodatie in eigendom of in huur?
Indien u deze kantooraccommodatie huurt, waar is dan de eigenaar
van dit pand gevestigd?
Hoe groot is het brutovloeroppervlak van dit kantoor (inclusief
keuken, archiefruimte, gangen, hallen e.d. Evt. een schatting)?
Is uw HUIDIGE accommodatie tussen 1-1-1979 en heden verbouwd, ter
plekke uitgebreid of ter plekke verkleind?

HET PERSONEEL
15.
16.
17.

Hoeveel personen werken er in dit kantoor (personen die GEEN kan
toorruimte hebben, bijvoorbeeld in de buitendienst, NIET meetel
len)?
Wat is het opleidingsniveau van het personeel (fulltime èn parttime; evt. schatting)
Waar is het in dit kantoor werkzame personeel (fulltime èn parttime) woonachtig (evt. schatting)?
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18.

Indien uw kantoor in 1979 reeds bestond, kunt u dan aangeven hoeveel personen er in 1979 in dienst waren (excl. buitendienst e.d.)?

DE VRAAG NAAR DIENSTEN E.D.
19.

20.

21.
22.

Indien dit kantoor ONDERDEEL IS VAN EEN GROTERE ONDERNEMING (met
hoofd- en nevenvestigingen):
In hoeverre worden de de hierna te noemen goederen en diensten INTERN betrokken? (Dat wil zeggen van ANDERE VESTIGINGEN BINNEN DE
ONDERNEMING waarvan dit kantoor deel uit maakt).
Wilt u tevens aangeven of het genoemde goed of de genoemde dienst
grotendeels afkomstig is van een bedrijf/bedrijven in deze stad van
vestiging of van elders.
Kunt u van de hierna te noemen goederen en diensten aangeven in
hoeverre deze grotendeels worden betrokken uit de stad van vestiging, dan wel van elders? (Voor de volledigheid: het gaat hier dus
NIET om diensten en goederen die worden betrokken van de eigen onderneming, voor zover van toepassing.
Indien er geen wezenlijke verschillen bestaan tussen 'stad' en 'elders' kunt u beide hokjes aankruisen.)
Wordt door dit kantoor gebruik gemaakt van horecabedrijven voor zakenlunches, de ontvangst van relaties, recepties e.d.?
Indien gebruik wordt gemaakt van horecafaciliteiten: waar bevinden
deze bedrijven zich en met welke frequentie wordt er door dit kantoor gebruik van gemaakt (evt. schatting)?

DE BEZOEKERS
23.
24.

Heeft uw kantoor een balie- of loketfunctie?
Hoeveel bezoekers (zakelijk bezoek) ontvangt dit kantoor gemiddeld
per week?

DE MARKT
25.
26.

27.

28.

Wat is op dit moment de omvang van de VASTE clientèle van dit kantoor?
Kunt u bij benadering in procenten aangeven in welke mate dit kantoor VOOR DE OMZET afhankelijk is van de volgende cliënten (bedrijven, instellingen en particulieren)?
Wilt u hieronder aangeven in welke gemeente de cliënten van dit
kantoor gevestigd zijn DIE IEDER VOOR ZICH MEER DAN 5% bijdragen in
de TOTALE omzet van DIT kantoor?
Wilt u in procenten aangeven hoe de omzet in 1979 en die in 1983
was verdeeld over een aantal nader te noemen deelgebieden (evt.
schatting)?

DE VESTIGINGSPLAATS
29.
30.

Wat zijn de drie belangrijkste VOORWAARDEN waaraan een geschikte
vestigingsplaats (zowel de ligging als het gebouw) moet voldoen?
Wat zijn volgens u voor dit kantoor de drie belangrijkste VOORDELEN
van de huidige vestigingsplaats in volgorde van belangrijkheid?
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31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.

Wat zijn volgens u voor dit kantoor de drie belangrijkste NADELEN
(in de zin van knelpunten) van de huidige vestigingsplaats in volgorde van belangrijkheid?
Is dit het eerste werkadres van uw kantoor?
Indien dit uw eerste werkadres is, wanneer bent u dan op dit adres
met uw kantoor gestart?
Indien dit NIET het eerste werkadres is van uw kantoor, wat was dan
het adres vóór de laatste verhuizing?
In welk jaar vond de laatste verhuizing plaats?
Wat was de reden, c.q. wat waren de belangrijkste redenen om de
VORIGE locatie te verlaten? (Kruist u MAXIMAAL DRIE hokjes aan.)
Welke van de bovenstaande redenen gaf de doorslag? (Noteert u EEN
van de letters die bij de bovengenoemde redenen staan genoemd.)
Viel de keuze bij het zoeken naar een (nieuwe) vestigingsplaats
meteen op de huidige vestigingsplaats of waren er alternatieven?
Wat waren buiten de huidige vestigingsplaats de drie belangrijkste
alternatieve locaties? Geeft u ook aan waarom die locaties zijn afgevallen.
Wat was de belangrijkste reden, c.q. wat waren de belangrijkste redenen om dit kantoor op de HUIDIGE locatie te vestigen? (Kruist u
MAXIMAAL DRIE hokjes aan).
Welke van de bovenstaande redenen gaf de doorslag? (Noteert u EEN
van de letters die bij de bovengenoemde redenen staan genoemd).
Heeft de gemeentelijke overheid op enigerlei wijze een rol gespeeld
bij c.q. tijdens het zoeken naar een vestigingsplaats?
Indien de gemeentelijke overheid een rol heeft gespeeld bij de vestigingsplaatskeuze, kunt u die hieronder nader omschrijven?

REORGANISATIE
44.
45.

Is dit kantoor tussen 1-1-1979 en heden betrokken geweest bij een
reorganisatie zoals in de bovenstaande toelichting bedoeld?
Wat was de aard van de reorganisatie?

DE OMZET
46.
47.

48.

Hoe groot was de omzet van dit kantoor in 1983?
Indien u het hierboven gevraagde bedrag niet exact kunt invullen,
zoudt u dan hieronder aan willen geven in welke grootteklasse de
omzet (excl. BTW) valt?
Was het netto-bedrijfsresultaat van dit kantoor in de hierna te
noemen jaren positief (er werd winst gemaakt), nihil of negatief
(er werd verlies geleden)?

TOT SLOT
49.

50.

Wat is naar uw mening voor het functioneren van dit kantoor het
STERKSTE punt van deze stad (als totaal) waarin dit kantoor gevestigd is?
Wat is naar uw mening voor het functioneren van dit kantoor het
ZWAKSTE punt van de stad (als totaal) waarin dit kantoor gevestigd

294

BIJLAGE 10: RESPONSANALYSE

Op grond van het Basisbestand (bijlage 8) kan voor een aantal variabelen
een vergelijking worden gemaakt tussen de vestigingen waarvan het enquêteformulier retour werd ontvangen en die bedrijven die weigerden mee
te doen of waarvan geen formulier retour is gekregen. Voor wat betreft
de zaakstatus en de personeelsomvang zijn de gegevens niet voor alle
kantoren verkregen. Voor zover bekend kan echter worden gesteld dat zowel bij een onderscheid naar zaakstatus als naar personeelsomvang de in
de enquête vertegenwoordigde vestigingen een goede afspiegeling zijn van
de totale populatie (tabellen B10.1 en BIO.2).
Van alle 770 vestigingen in het Basisbestand is wel de bedrijfsgroep en
het deelgebied bekend. Een onderscheid naar bedrijfsgroep noch naar
deelgebied laat significante verschillen zien tussen de respons- en de
non-responsgroep (tabellen B10.3 en BIO.4).
Geconcludeerd kan worden dat op grond van zaakstatus, personeelsomvang
(in beide gevallen: voor zover bekend), bedrijfsgroep en deelgebied de
459 zakelijke diensten, waarvan een goed ingevuld vragenformulier is
ontvangen, een goede afspiegeling zijn van de totale groep zakelijke
diensten in de 13 middelgrote steden te zamen.
Een zelfde respons-analyse voor elke stad afzonderlijk wordt bemoeilijkt
door de soms geringe aantallen zakelijke diensten in de betreffende steden. Daardoor worden de cellen in de kruistabellen onvoldoende gevuld en
laat het significantieniveau zich feitelijk niet op эеп betrouwbare ma
nier berekenen. Dat geldt al zeker bij de zaakstatus en de personeels
omvang. Die gegevens zijn van niet alle zakelijke diensten bekend zodat
we dan met nog geringere aantallen te maken krijgen.
In het algemeen geldt dat per stad de responsgroep een goede weergave is
van de totale groep. Daarbij houden we wel een slag om de arm vanwege de
niet optimale celvullingen. Het is daarom goed om met name die uitkoms
ten met reserve te bezien die betrekking hebben op steden waar een ge
ring aantal zakelijke diensten in de responsgroep is vertegenwoordigd.
Dergelijke lage absolute aantallen betreffen met name Helmond (12 zake
lijke diensten), Almelo (13) en Hengelo (15).

Tabel B10.1

Respondenten en non-respondenten naar statua van de vestiging, zakelijke
diensten in 13 middelgrote steden (voor zover bekend; 1984)
Non-resp.

Resp.

82
18

83
17

83
17

100
156

100
212

100
368

Hoofdzaak
Filiaal
Totaal
Totaal absoluut

Bron: basisbestand zakelijke diensten 1984

Totaal

ρ = 0,82; ontbrekende waarnemingen: 402
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Tabel BIO.2

Respondenten en non-respondenten naar personeelsomvang, zakelijke dien
sten In 13 middelgrote steden (voor zover bekend; 1984)
Non-resp.

5- 9 personen
10- 19 personen
20- 49 personen
50- 99 personen
100-199 personen
200 of meer personen
Totaal
Totaal absoluut

Totaal

38
31
23
3
3
2

45
29
19
4
1
1

42
30
21
4
2
1

100
190

100
291

100
481

Bron: basisbestand zakelijke diensten 1984

Tabel B10.3

Resp.

ρ - 0,37; ontbrekende waarnemingen: 289

Respondenten en non-respondenten naar aard van activiteit,
diensten in 13 middelgrote steden (voor zover bekend; 1984)
Non-resp.

Rechtskundige diensten
Accountantskantoren
Computerdiensten
Ingenieursbureaus
Reclamebureaus
Overige
Totaal
Totaal absoluut

Resp.

Totaal

17
30
11
24
5
12

20
29
7
29
7
9

19
29
8
27
6
10

100
311

100
459

100
770

Bron: basisbestand zakelijke diensten 1984

Tabel BIO.4

zakelijke

ρ = 0,12

Respondenten en non-respondenten naar locatie van de vestiging (deelge
bieden), zakelijke diensten in 13 middelgrote steden (voor zover bekend;
1984)
Non-resp.

Binnenstad
Randzone
Woonwijken
Bedrijfsterreinen
Buitengebied
Totaal
Totaal absoluut

Resp.

Totaal

31
28
32
9
0

32
32
30
5
0

31
30
31
7
0

100
311

100
459

100
770

Bron: basisbestand zakelijke diensten 1984

ρ = 0,27
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BIJLAGE 11: D E L O C A T I E VAN

Tabel Bll.l

ZAKELIJKE DIENSTEN,

1984

De locatie van zakelijke diensten naar deelgebied, per stad (1984)
Binnenstad

Randzone

Woonwijken

Bedrijfsterreinen

Buitengebied

Totaal

Totaal
absoluut

Breda
Tilburg
Eindhoven
Helmond

28
45
24
16

27
29
23
24

42
14
51
40

3
12
3
20

1
0
0
0

100
100
100
100

79
65
150
25

Den Bosch
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Deventer

38
40
23
45
19

26
45
47
26
56

26
11
78
15
6

10
3
2
15
16

0
1
0
0
3

100
100
100
100
100

69
65
91
47
32

Zwolle
Almelo
Hengelo
Enschede

36
50
36
26

15
5
16
45

40
36
32
28

9
9
16
2

0
0
0
0

100
100
100
100

53
22
25
47

Totaal

31

30

31

7

0

100

770

Bron: basisbestand zakelijke diensten 1984
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BIJLAGE 12: HET STERKSTE EN HET ZWAKSTE PUNT VAN DE STAD

Tabel В12Л

Het sterkste punt van de stad

Centrale ligging
Bereikbaarheid
Ligging t.o.v. het
landelijk verkeersnet
Afzetmogelijkheden,draagvlak
Groeimogelijkheden
Aanwezigheid overheid
Aanwezigheid voorzieningen
Personeelsaanbod
Imago van de stad
Woonomgeving
Gemeentelijk beleid
Historisch bepaalde locatie
Niet plaatsgebonden
Geen voordelen
Overig
Totaal
Totaal absoluut

Breda

Tilburg

36
7

28
3

10

3
15

5
2
2
2

Eindhoven

Helmond

32

8

34

24

8
58

3
13
11

β

3
3
4
1

5
3

Den Bosch

5
10
19
2

5
28
10

3
4
7
11

100
42

100
39

100
74

8

24
2
4
20
2

45
2

6
10
2
4

5
5
3
18
8

2
7
24
4

2
6
6
12
4

100
38

100
46

100
49

17

100
12

Nijmegen Arnhem

Bron: survey 1984

Vervolg Tabel B12.1
Apeldoorn
Centrale ligging
Bereikbaarheid
Ligging t.o.v. het
landelijk verkeersnet
Afzetmogelijkheden,
draagvlak
Groeimogelijkheden
Aanwezigheid overheid
Aanwezigheid voorziening!=n
Personeelsaanbod
Imago van de stad
Woonomgeving
Gemeentelijk beleid
Historisch bepaalde locatie
Niet plaatsgebonden
Geen voordelen
Overig
Totaal
Totaal absoluut

37

Deventer

Zwolle

47
11

25
4

Almelo

9
27

Hengelo

43
14

3

Enschede

22
4

Totaal

33
4

1

23
10

8
4

3

4
4
4

23

4
29
13

100
30

100
24

8
5
3
3
5

Bron: survey 1984
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9

14

9

35
13

9
4

9

3
5
11

27

14
14

100
38

100
11

100
14

4
17

100
23

14
8
2
1
3
2
2
1
3
5
18
6

100
440

Tabel B12.2

Het zwakste punt van de stad
Breda

Niet centraal gelegen
Onvoldoende draagvlak
Soc.econ. structuur
Onvoldoende kwaliteit
personeel
Zwakke industrie
Geringe bouwactiviteit
Onvoldoende imago stad
Parkeer- en verkeersbeleid
Overig beleid
Onvoldoende kantorenmarkt
Historisch gebonden
Niet plaatsgebonden
Geen nadelen
Overig
Totaal
Totaal absoluut

Tilburg

Eindhoven

12
7

14
4
3

16

2
5

Helmond

17
8
33

1

2
2
12

8

12
42
5

5
32
13

4
46
11

100
43

100
38

100
72

8
5
5
3
5

Arnhem

11

11

26

2

11
5

4
2
2
9
11

8
25

5
3
46
3

2
7
17
9

9
19
4
4
6
43
2

100
12

100
37

100
46

100
47

Almelo

Hengelo

Enschede

Totaal

8

7
7

11

3
3
1
8
1

Den Bosch Nijmegen

8

Bron: survey 1984

Vervolg Tabel BI2.2
Apeldoorn
Niet centraal gelegen
Onvoldoende draagvlak
Soc.econ. structuur
Onvoldoende kwaliteit
personeel
Zwakke industrie
Geringe bouwactiviteit
Onvoldoende imago stad
Parkeer- en verkeersbeleid
Overig beleid
Onvoldoende kantorenmarkt
Historisch gebonden
Niet plaatsgebonden
Geen nadelen
Overig
Totaal
Totaal absoluut

7
3

Deventer

Zwolle

8
6
3

13
17

7
3

33

11
4
9

4

2
3
2
2
5
9
1
1
6
40
7

4
11

8
3
3
3

17
4
13

13
17

7
7
7

4
4
4

59
10

4
26
4

47

8
33
8

50
14

100
29

100
23

100
36

100
12

100
14

Bron: survey 1984
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4
44
100
23

100
432

BIJLAGE 1 3 :

Tabel B13.1

RESPONS-ANALYSE VESTIGINGSPLAATSKEUZE-ONDERZOEK IN BREDA EN
TILBURG; VERSCHILLEN TUSSEN DEELNEMERS EN NIET-DEELNEMERS

Zaakstatus (van 67 bedrijven ontbreken op d i t punt de gegevens)
Deelnemers

Hoofdzaak
Filiaal
Totaal
Totaal absoluut

Niet'-deelnemers

Totaal

85
15

95
5

90
10

100
39

100
38

100
77
0,28

Bron: basisbestand zakelijke diensten 1984

Tabel BI3.2

Personeelsgrootteklasse (van 52 bedrijven ontbreken op dit punt de gegevens)
Deelnemers

5- 9 personen
10-19 personen
20-49 personen
50 personen of meer
Totaal
Totaal absoluut

Nlet-deelnemers

Totaal

34
34
21
11

42
31
22
4

38
33
22
8

100
47

100
45

100
92

Bron: basisbestand zakelijke diensten 1984

Tabel B13.3

0,65

Deelgebied

Deelnemers
Binnenstad
Randzone
Woonwijken
Bedrij fsterreinen
Totaal
Totaal absoluut

Nlet-deelnemers

Totaal

31
32
31
6

40
24
28
9

35
28
29
8

100
68

100
76

100
144

Bron: basisbestand zakelijke diensten 1984

Tabel B13.4

Kantooractiviteit
Deelnemers

Rechtskundige diensten
Accoutantskantoren
Computerdiensten
Ingenieursbureaus
Reclamebureaus
Overig
Totaal
Totaal absoluut

0,50

Nlet-deelnemers

Totaal

19
34
6
21
9
12

24
30
5
21
8
12

22
32
6
21
8
12

100
68

100
76

100
144

Bron: basisbestand zakelijke diensten 1984

0,99
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BIJLAGE 1 4 : RESPONSANALYSE VESTIGINGSPLAATSKEUZE-ONDERZOEK; VERSCHILLEN
T U S S E N D E E L N E M E N D E Z A K E L I J K E D I E N S T E N IN B R E D A EN D I E IN
TILBURG

Tabel B1A.1

Zaakstatus (van 29 bedrijven ontbreekt dit gegeven)
Breda

Hoofdzaak
Filiaal
Totaal
Totaal absciluut

Tilburg

Totaal

74
26

95
5

85
15

100
19

100
20

100
39
0,16

Bron: survey Breda/Tilburg 1985

Tabel B14.2

Personeelsgrootteklasse (van 21 bedrijven ontbreekt dit gegeven)
Breda

5- 9
10-19
20-49
50 of

personen
personen
personen
meer personen

Totaal
Totaal absoluut

Tilburg

Totaal

26
44
19
11

45
20
25
10

34
34
21
11

100
27

100
20

100
47

Bron: survey Breda/Tilburg 1985

Tabel B14.3

0,32

Deelgebied
Tilburg

Breda
Binnenstad
Randzone
Woonwijken
Bedrij fs terreinen
Totaal
Totaal absoluut

Totaal

19
33
47
0

44
31
13
13

31
32
31
6

100
36

100
32

100
68

Bron: survey Breda/Tilburg 1985

ρ = 0,00
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Tabel B14.A

Kantooractiviteit
Breda

Rechtskundige diensten
Accountantskantoren
Computerdiensten
Ingenieursbureaus
Reclamebureaus
Overig
Totaal
Totaal absoluut

Tilburg

Totaal

25
33
0
22
11
β

13
ЗА
13
19
6
16

19
34
6
21
9
12

100
36

100
32

100
68

Bron: survey Breda/Tilburg 1985

Tabel B14.5

ρ = 0,21

Ligging aan een hoofdverkeersweg
Breda

Ja
Nee
Totaal
Totaal absoluut

Tilburg

Totaal

94
6

63
37

il

100
36

100
32

100
68

79

Bron: survey Breda/Tilburg 1985

Tabel B14.6

ρ = 0,00

Gevestigd op één van de in het experiment opgenomen locaties
Breda

Ja
Nee
Totaal
Totaal absoluut

Tilburg

Totaal

50
50

36
64

46
54

100
36

100
32

100
68
ρ = 0,16

Bron: survey Breda/Tilburg 1985
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BIJLAGE 1 5 : GEROTEERDE COMPONENTENMATRIX
L I J K E DIENSTEN

VESTIGINGSPLAATSFACTOREN

ZAKE-

Componenten
Ie

2e

3e

¡te

.73
.70
.64
.62

.24
-.06
.12
.00

-.10
-.04
.20
.12

.11
.07
.05
-.15

.06
.29
.01
.07

Ligging nabij andere delen van het bedrijf
Ligging nabij toeleveranciers
Woonruimte voor personeel in de nabijheid
Ligging ten opzichte van het landelijk verkeersnet

.08
.13
-.07
.23

.70
.65
.62
.48

.13
.12
-.13
.18

-.21
.24
.35
.11

.08
-.23
.15
.12

Ligging bij typisch binnenstedelijke voorzieningen
Representativiteit van de stad
Ligging bij winkelmogelijkheden
Ligging nabij bronnen van informatie en Ideeën

.20
-.08
.10
.39

.05
.05
.41
.28

.70
.67
.58
.42

.29
.18
-.16
.14

-.17
.25
.19
-.32

Ligging bij andere kantoren i.v.tn. communicatie
Ligging nabij clientèle
Interne verkeerstructuur stad
Representativiteit van de locatie

-.02
-.08
.12
.14

.09
.42
-.04
-.02

.04
.06
.38
.28

.69
.61
.57
.52

-.17
.14
.17
.36

.21
.13

.13
.06

-.05
.33

-.03
.18

.74
.64

Uitbreidingsmogelijkheden op de langere termijn
Parkeermogelijkheden
Mogelijkheden voor flexibel gebruik van de kantoorruimte
Huur of prijs van het kantoor

Aanwezigheid van voldoende ruimte
Aanwezigheid gekwalificeerd personeel
Bron: surveys O v e r i j s s e l s e s t e d e n , 1979-1981
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5e

BIJLAGE 1 6 : GEMIDDELDE
RANGCORRELATIECOEFFICIENTEN
VOORSPELDE EN GEMETEN NUTSWAARDEN (N=63)

Breda
0,65
0,64
0,63
0,65
0,64
0,64
0,65
0,64

Ongewogen a d d i t i e f
Gewogen a d d i t i e f
Ongewogen m u l t i p l i c a t i e f
Gewogen m u l t i p l i c a t i e f
Ongewogen d i s j u n c t i e f
Gewogen d i s j u n c t i e f
Ongewogen exponentieel
Gewogen exponentieel
Bron: survey Breda/Tilburg 1985
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BEREKEND

Tilburg
0,57
0,63
0,62
0,68
0,48
0,57
0,57
0,63

Totaal
0,61
0,63
0,63
0,66
0,56
0,61
0,61
0,63

OVER

DE

BIJLAGE 1 7 : VOORSPELDE (VOORKEURS)LOCATIE EN DE DOOR DE ONDERNEMER ALS
BESTE AANGEMERKTE LOCATIE

Tabel B17.1

Percentage produkt-momentcorrelaties boven 0,70, berekend over voorspelde
en gemeten nutswaarden (N=63)
Breda

55
64
49
61
52
64
55
64

Ongewogen additief
Gewogen additief
Ongewogen multíplicatíef
Gewogen multiplicatlef
Ongewogen disjunctief
Gewogen disjunctief
Ongewogen exponentieel
Gewogen exponentieel

Tilburg

43
53
50
60
30
43
43
53

Totaal

49
59
49
60
41
54
49
59

Bron: survey Breda/Tilburg 1985

Tabel B17.2

Percentage rangcorrelaties boven 0,70, berekend over voorspelde en gemeten nutswaarden (N=63)

Breda

64
58
64
61
61
58
64
58

Ongewogen additief
Gewogen additief
Ongewogen multiplicatlef
Gewogen multiplicatlef
Ongewogen disjunctief
Gewogen disjunctief
Ongewogen exponentieel
Gewogen exponentieel
Bron: survey Breda/Tilburg 1985
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Tilburg

40
47
43
53
40
43
40
47

Totaal

52
52
54
57
51
51
52
52

BIJLAGE

18: AFZETPATRONEN

Tabel Β1Θ.1

IN D E Z A K E L I J K E D I E N S T V E R L E N I N G ,

ONGEWOGEN

De verdeling van de omzet van een gemiddeld zakelijk dienstverleningsbe
drij f In de onderscheiden bedrijfsgroepen naar groepen afnemers (een
weging op grond van het omzetcijfer Is hier niet uitgevoerd)

Landbouw/
delfstofwinning
Industrie
Bouw
Handel/transport
Financ iën/verzekeringen
Zakelijke diensten
Overheid
Institutionele sector
Particulieren
Totaal
Totaal absoluut
(vestigingen)

Rechtskundige
diensten

Accountants

3
10
6
9
8

6
3
48

9
18
8
27
3
15
2
7
11

1
28
5
18
9
16
14
6
3

1
17
13
4
11
5
34
8
7

100

100

100

78

131

31

β

Computer- Ingen.
diensten bureaus

Reclame
bureaus

Overige
diensten

Totaal

1
40
5
14
4
29
4
2
1

3
25
15
12
8
12
7
9
11

4
19
9
14
7
12
13
6
15

100

100

100

100

132

31

41

444

Bron: survey 1984

Tabel B18.2

De verdeling van de omzet van een gemiddeld zakelijk dienstverlenlngsbedrljf in de onderscheiden bedrijfsgroepen naar geografische herkomst (een
weging op grond van het omzetcijfer is hier niet uitgevoerd)

Stad
Regio
Landsdeel
Rest Nederland
Buitenland
Totaal
Totaal absoluut
(vestigingen)

Rechts
kundige
diensten

Accoun
tants

Computer Ingen.
diensten bureaus

64
21
8
5
2

45
36
11
8
0

14
23
25
35
3

28
21
22
27
2

100

100

100

81

127

27

Bron: survey 1984
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Reclame
bureaus

Overige
diensten

Totaal

33
18
20
22
7

35
20
14
29
1

40
25
15
17
2

100

100

100

100

127

30

33

425

Curriculum vitae

Jacques van Dinteren werd op 8 juni 1952 geboren te Nijmegen. Van 1963
tot 1971 volgde hij de HBS-A opleiding aan het Canisius College te Nijmegen. Begin 1973 werd gestart met de opleiding sociale-geografie aan de
Katholieke Universiteit in diezelfde stad. De baan die hij gedurende de
studie had bij een fotozaak in de Nijmeegse binnenstad gaf de inspiratie
voor het eerste eigen onderzoek. Het ging om een toetsing van de hiërarchie van winkelcentra aan de hand van fotozaken en hun clientèle. De
belangstelling voor de dienstensector was daarmee gewekt. In de doctoraalfase werd onderzoek gedaan naar de detailhandel, de groothandel en
de kantorensector. Het Geografisch Instituut werd na het beëindigen van
de studie in 1981 niet verlaten; er trad slechts een wijziging in de
status op: de student werd wetenschappelijk medewerker. Van 1982 tot
najaar 1985 werd op deze onderzoekspoolplaats verder onderzoek verricht
naar de detailhandel en het consumentengedrag, maar de nadruk lag toch
vooral op het leggen van de basis voor het onderhavige proefschrift.
In het najaar van 1985 werd van baan veranderd. Sindsdien is Jacques van
Dinteren projectleider bij Bureau Goudappel Coffeng te Deventer. Wanneer
het zich aandient wordt nog onderzoek gedaan naar de diverse aspecten
van de dienstensector, maar het werkterrein is breder geworden. Nu maker
de opdrachtgevers de dienst uit.
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De f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g v a n p r o m o v e n d i d o o r d e f a c u l t e i t e n s t a a t
n i e t i n v e r h o u d i n g t o t de middelen d i e deze f a c u l t e i t e n
structureel
k r i j g e n toegewezen op grond van h e t a a n t a l v o l t o o i d e p r o e f s c h r i f t e n .
Gezien d e b e l a n g r i j k e b i j d r a g e v a n i n en rond de b i n n e n s t a d werkzaam
kantoorpersoneel
i n de b i n n e n s t e d e l i j k e
detailhandelsomzet
(Ter
H a r t , 1 9 8 4 ; J o o s t e n , B o e l e n , 1986) i s h e t s a m e n v a l l e n v a n de l u n c h p a u z e s van k a n t o o r - en w i n k e l p e r s o n e e l s l e c h t v o o r h e t s e r v i c e n i v e a u
en de d e t a i l h a n d e l s o m z e t .
- Ter Hart, H.W. (1984), Office employees: missing dimension in the geography of
r e t a i l i n g . I n : M. de Smidt en E. Wever ( r e d . ) , A p r o f i l e of Dutch economic geography, pag. 169-178. Assen, Maastricht: Van Gorcum.
- Joosten, J.P.T.M., V.J.В Boelen (1986), Kantoornevencentra in Amsterdam. Amsterdam:
d o c t o r a a l s c r i p t i e Ceografisch en Planologisch I n s t i t u u t , V.U.

In onderzoeken naar de consumptieve bestedingen in de binnensteden
wordt nog te veel over het hoofd gezien dat een uitsplitsing naar
vervoerwijze alleen zinvol is als ook rekening wordt gehouden met de
bezoekfrequentie, die voor de verschillende vervoerwijzen zeer uit
eenlopend is.
Het recreatieve winkelen in binnensteden vereist niet noodzakelijk
meer en meer gevarieerde recreatieve mogelijkheden, maar in de eer
ste plaats meer kwaliteit in de detailhandel en de winkelomgeving.
De aandacht in marketingscursussen en -literatuur voor de dienstenmarketing staat in geen verhouding tot de bijdrage van de diensten
sector in werkgelegenheid en nationaal produkt.
Het is met verkeersborden als met komma's: ze worden te pas en te
onpas geplaatst.
De meeste verkeerslichten functioneren zodanig dat ze overwegend als
stoplicht dienen.
Door alleen ruimtegebruiksrelaties te onderscheiden wordt in de
meeste geografische structuurmodellen (bijvoorbeeld Ottens, 1976;
Van Ginkel, 1979) ten onrechte voorbij gegaan aan de structurerende
werking van de infrastructuur (ruimtegebruiksmogelijkheden).
- Ottens, H.F.L. (1976), Het Groene Hart binnen de Randstad. Assen.
- Ginkel, J.A. van (1979), Suburbanisatie en recente woonrailieus. Utrecht. Geografisch
Instituut R.U.

9. De daling van de bodem in West-Nederland en de stijging van de zeespiegel leiden tot het plaatsen van vraagtekens bij de toekomstige
kwaliteiten van de Randstad als motor van de Nederlandse economie.
10. Het ware wenselijk geweest in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
voor het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief het concept van (stedelijke) netwerken als integratiekader te gebruiken, zoals het stadsgewest-concept dat is voor de Dagelijkse Leefomgeving.
11. Door het niet meetellen van de zelfstandigen in de Statistiek Werkzame Personen (CBS) wordt de indruk gewekt dat het hier geen werkers
en/of personen betreft.
12. Nu aan de vijfde generatie computers wordt gewerkt moet voorrang
worden gegeven aan het ontwerpen van een printer die de computeroutput op een fatsoenlijke manier laat opvouwen.
13. Het is een onbewezen stelling dat de laatste stelling leuk zou moeten zijn.
14. Menig promovendus wordt aan het eind van de rit - of eerder - bevangen door het gevoel dat het voltooien van een proefschrift eerder
dient voor de promotie van zijn promotor en diens vakgroep, dan voor
zijn eigen wetenschappelijke en maatschappelijke status. Dit gevoel
ontstaat vooral wanneer de promovendus de rekening gepresenteerd
krijgt voor het publiceren van een proefschrift over een onderzoek
dat deel uitmaakt van het onderzoeksprogramma van de vakgroep.

Nijmegen, 26 september 1989

