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1

AANLEIDING, ONDERZOEKSVRAGEN EN OPZET

1.1

Aanleiding van de studie

In veel beschouwingen over de recente en toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen in de Nederlandse economie wordt gebruik gemaakt van
enerzijds een sectorale indeling van de economie en anderzijds een
regionale indeling van de ruimte. De sectorale indeling heeft
betrekking op de groepering van economische activiteiten in drie
hoofdsectoren, namelijk landbouw, industrie en diensten, waarbij met
name de laatste twee nader zijn onderverdeeld in bedrijfstakken en
bedrijfskiassen. De regionale indeling van Nederland is minder
eenduidig en rigide. Voor allerlei administratieve (waaronder de
rayons van de GAB's) en statistische regio's (waaronder de COROPgebieden) wordt door het CBS informatie verzameld en gepubliceerd.
Ook is het mogelijk deze informatie op macro-niveau te presenteren.
Zo is er de - tot voor kort zeer gangbare - indeling van het land in
drie zones, te weten het Centrum (Randstad), de Intermediaire Zone
en de Periferie.
De overeenkomst tussen de sectorale en de regionale indelingen is
dat het in beide gevallen gaat om een classificatiekader. Volgens
de sectorale indeling worden bedrijven en instellingen naar de aard
van hun produktie gegroepeerd, hetgeen uiteindelijk resulteert in de
Standaardbedrijfsindeling (SBI 1974), en worden allerlei kenmerken
van deze bedrijven gerubriceerd en gepresenteerd. Volgens de
regionale indeling worden bedrijven naar hun vestigingsplaats
geclassificeerd en vervolgens worden de op bedrijfsniveau gemeten
kenmerken gegeven deze indeling geaggregeerd.
Een combinatie van beide indelingsprincipes treft men bijvoorbeeld
aan in de door het CBS uitgegeven economische statistieken, zoals de
Algemene Bedrijfstelling (BT), de Statistiek Werkzame Personen
(SWP) en de Statistiek van het Ondernemingen- en Vestigingenbestand
(ABR). Op basis van deze statistieken kan de ruimtelijke ontwikkeling van de Nederlandse economie in verleden en heden worden
gevolgd. Men krijgt zo ondermeer zicht op de verschuivingen tussen
de sectoren in de achterliggende jaren. In dit verband zijn twee
begrippen te noemen die in beschouwingen veelvuldig worden gehanteerd, namelijk de sectorale verschuiving ('sectoral shift') en de
urbaan-rurale verschuiving ('urban-rural shift').
De sectorale verschuiving heeft betrekking op de verplaatsing van
het zwaartepunt in de werkgelegenheid van - in eerste instantie - de
landbouw naar de industrie en - sedert de jaren zestig - van de
industrie naar de dienstensector. Deze sectorale verschuiving is
kenmerkend voor de economisch hoogontwikkelde landen, waar nu 60 à
70% van de beroepsbevolking werkzaam is in de dienstverlening. Ook
de urbaan-rurale verschuiving heeft betrekking op de hoogontwikkelde
landen, waar ondermeer de verbeterde verkeersverbindingen een zekere
ruimtelijke herverdeling van zowel bevolking als bedrijven mogelijk
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maakt. Van beide signaleert men een minder grote concentratie in de
grote steden.
De beide indelingen kunnen voor verschillende doeleinden, maar ook
in combinatie met elkaar worden gebruikt. De vraag is dan, of de
sectorale en de urbaan-rurale verschuiving tegelijkertijd optreden.
Anders gezegd: neemt ook buiten de grootstedelijke gebieden de
werkgelegenheid in de dienstensector toe, of ligt daar de nadruk
(nog) relatief sterker op de industriële werkgelegenheid? Deze
vraagstelling ligt ten grondslag aan het onderhavige onderzoek.
De beide bovengenoemde basisconcepten - sectoren en regio's - en de
daarvan afgeleide concepten - sectorale en urbaan-rurale verschuivingen - zijn in feite m e t meer dan globale classificatieconcepten,
waarmee een groot aantal bedrijven op een geaggregeerde wijze
beschreven wordt. Het zijn verzamelingen bedrijven die bepaalde
kenmerken - hun hoofdactiviteit en/of hun lokatie - gemeenschappelijk hebben en om die reden gegroepeerd zijn in een sector,
bedrijfstak of -klasse, dan wel een regio. Daarom zijn sectoren en
regio's in het voorgaande aangeduid als classificatieconcepten, aan
de hand waarvan globale patronen en verschuivingen in de ruimteeconomie van Nederland beschreven kunnen worden.
Er is echter meer te noemen wat als aanleiding tot deze studie kan
worden beschouwd. In tal van studies wordt over sectoren en regio's
gesproken, alsof het als zodanig om empirisch waarneembare vei—
schijnselen en entiteiten gaat. Meestal is dit m e t zo letterlijk
bedoeld, maar wordt die indruk wel gewekt. Men spreekt dan over de
dynamiek van sectoren en regio's, alsof deze als zodanig activiteiten ontplooien die tot stagnatie dan wel groei leiden. Men gaat
onwillekeurig voorbij aan het feit, dat het uiteindelijk de vele
individuele bedrijven in die sectoren, respectievelijk regio's
zijn, die voor de gesignaleerde dynamiek verantwoordelijk zijn.
Deze op zich m e t nieuwe constatering vormde in 1983 het uitgangspunt voor de formulering van het onderzoeksprogramma 'RegionaalEconomische Ontwikkeling in Nederland' (REON), waarvan het onderhavige onderzoek deel uitmaakt. In dit voorwaardelijk gefinancierd
(VF) onderzoeksprogramma staat de relatie tussen individuele
agrarische, industriële en dienstverlenende bedrijven en hun
produktie- of vestigingsmilieu centraal. Onderzocht wordt in welke
mate het economisch functioneren van bedrijven samenhangt met
kenmerken van het vestigingsmilieu. Dit betekent, dat het lokationele aspect van het bedrijf in verband gebracht wordt met het
relationele aspect van de verwevenheid in de Nederlandse economie.
De vestigingsplaats en vestigingsplaatspatronen hebben in die optiek
m e t afgedaan, maar ze staan m e t centraal. Dat is wel het geval met
de leveranties van goederen en diensten tussen de vele bedrijven die
met elkaar en met andere economische subjecten de Nederlandse
economie vormen. Over de regionale en sectorale aggregaten van
bedrijven heen gaat de belangstelling in het REON-programma bovenal
uit naar de diverse verwevenheidsaspecten van het economisch
functioneren van bedrijven. Simpel gezegd, welke commerciële
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relaties onderhouden bedrijven met elkaar en welke regionale en
sectorale configuraties of netwerken zijn op basis daarvan vast te
stellen? Om deze basisvraag te beantwoorden dienen individuele
bedrijven uit de verschillende sectorale en regionale kaders in de
onderzoekspopulatie te worden opgenomen.
Deze randvoorwaarde is duidelijk terug te vinden in de opzet van het
onderhavige onderzoek, dat betrekking heeft op het economisch
functioneren van intermediaire dienstverlenende bedrijven die
gevestigd zijn in delen van Nederland die als landelijke gebieden
kunnen worden getypeerd. Intermediaire diensten kunnen worden
gedefinieerd als die diensten die in het produktieproces van andere
bedrijven en instellingen worden opgenomen. Om deze reden wordt ook
wel gesproken van producentgerichte diensten. In de empirische fase
bestaat de onderzoekspopulatie uit bedrijven, die behoren tot de
bedrijfskiassen groothandel en zakelijke dienstverlening (de twee
belangrijkste categorieën intermediaire diensten), en die zijn
gevestigd in een aantal weinig verstedelijkte gebieden.
Een extra argument ter ondersteuning van deze keuze vormt het
gegeven dat niet-agrarische activiteiten in landelijke gebieden,
waaronder intermediaire diensten, in de afgelopen decennia in
onderzoek en beleid sterk onderbelicht zijn gebleven. Dit moet als
een hiaat in het economisch-geografische onderzoek in rurale
gebieden worden beschouwd. Al te gemakkelijk wordt vergeten dat ook
buiten de steden zo'n 57% van de werkzame personen in de dienstensector emplooi vindt (Wagemans 1986). Daaraan dient toegevoegd te
worden dat van de totale toename van de dienstverlenende werkgelegenheid tussen 1973 en 1982 63% terecht is gekomen in gemeenten
met minder dan 50.000 inwoners (Buursink 1985). Naast finale
diensten vervullen ook producentgerichte diensten een belangrijke
rol in dit groeiproces, in het bijzonder met het oog op de economische vernieuwing. Van deze intermediaire diensten willen wij in
enkele landelijke gebieden onderzoeken in welke mate zij van meer
dan regionale betekenis zijn.
Tegen deze achtergrond kunnen de doelstellingen van deze studie als
volgt worden geformuleerd:
1. Het beschrijven van de dienstensector in landelijke gebieden,
toegespitst op de ontwikkeling en de dynamiek van de intermediaire dienstensector.
2. Het verwerven van inzicht in het economisch functioneren van
bedrijven uit de intermediaire dienstensector die zijn gevestigd
in landelijke gebieden.
Daarbij wordt gekozen voor een aanpak vanuit het individuele
bedrijf. Het bedrijf wordt gezien als een element van het economisch
systeem. De relaties die met andere onderdelen van dit systeem
(waaronder andere bedrijven) worden onderhouden, dienen óók in het
onderzoek te worden opgenomen. Benadrukt wordt dat deze studie,
ondermeer door het gebruik van secundaire data en toch ook in
verband met de Onderbelichting' van de intermediaire dienstensector
tot nu toe, ten dele een beschrijvend karakter heeft.
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1.2

Onderzoeksvragen

Deze tweeledige doelstelling is aanleiding geweest het probleem van
de regionale indeling van Nederland opnieuw aan te pakken. Weliswaar
wordt in deze studie de stelling verdedigd dat Nederland - bijna in
zijn geheel - is op te vatten als één stedenveld ('urban field'),
één potentieel vestigingsoppervlak voor bedrijven, waarbij in dit
verband slechts sprake is van graduele verschillen tussen de
stedelijke en landelijke gebieden. Toch moesten voor het onderzoek
uit dit stedenveld de meest landelijke gebieden worden gelicht.
Uiteindelijk resulteerde deze exercitie in een indeling van
Nederland in stedelijke centra, peri-urbane en extra-urbane
gebieden. In het volgende hoofdstuk wordt nader op deze stelling en
de vervaardigde indeling van Nederland ingegaan.
Aansluitend op de doelstellingen van de studie en op de globale
probleemschets is een viertal onderzoeksvragen geformuleerd.
Allereerst is met behulp van secundair datamateriaal een beschrijving vervaardigd van de differentiële ontwikkeling van de dienstverlenende bedrijvigheid in Nederland. De ontwikkeling van de intermediaire dienstensector verkrijgt daarbij extra aandacht. Het accent
in deze beschrijving ligt op de ontwikkeling van het ruimtelijke
patroon van vestigingen. Het werkgelegenheidsaspect is voor deze
studie van secundair belang. De eerste onderzoeksvraag luidt dan:
1. Hoe is de ontwikkeling van het ruimtelijke patroon van (intermediaire) dienstverlenende bedrijvigheid in de stedelijke
centra, peri-urbane en extra-urbane gebieden in de periode 19631987?
Het belangrijkste probleem, waarmee men bij de uitwerking van deze
onderzoeksvraag te maken krijgt, zijn de beperkingen van beschikbare
secundaire data. Beperkingen in die zin dat de in de statistieken
gehanteerde indelingen van Nederland (bijvoorbeeld COROP-regio's en
de indeling in economisch-geografische gebieden) niet overeenkomen
met de door ons vervaardigde indeling van Nederland in stedelijke
centra, peri-urbane en extra-urbane gebieden. Een tweede probleem
waartegen men aanloopt, is de onvergelijkbaarheid van de diverse
secundaire databronnen. De wijze van waarneming en de definities van
de gehanteerde begrippen, bijvoorbeeld voor wat betreft het aantal
werkzame personen, zijn in de SWP en de BT dermate verschillend dat
vergelijking eigenlijk niet zinvol is.
Met behulp van de door Wever (1983a; 1983b; 1984a; 1984b; 1987), Van
Vilsteren & Wever (1984) en Ten Dam (1987) verzamelde gegevens uit
het Handelsregister van de Kamers van Koophandel is vervolgens voor
de intermediaire dienstensector gevestigd in een viertal extraurbane gebieden in Nederland een jaargangenanalyse uitgevoerd. Met
de resultaten van deze analyses voor de jaren 1970, 1975 en 1980, en
aan de hand van meer recente gegevens van 1985 kan antwoord worden
gegeven op de tweede onderzoeksvraag, namelijk:
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2. Hoe is de presentie- en lokatiedynamiek van de intermediaire
dienstensector in enkele geselecteerde extra-urbane gebieden
voor de periode 1970-1985?
De motivering voor de keuze van een jaargangenanalyse als onderzoeksmethode is gelegen in het weinigzeggende karakter van een toeof afname van het aantal vestigingen in de vorm van een positief of
negatief saldo. De jaargangenanalyse legt het saldo uiteen in een
viertal componenten, te weten oprichtingen en opheffingen (presentiedynamiek) en immigraties en emigraties (lokatiedynamiek). Het
niet verschaffen van inzicht in de mutatiedynamiek ('in-situ
changes' in de werkgelegenheid) is, omdat de vestiging in deze
studie de analyse-eenheid is, geen onoverkomelijk probleem.
Uitwerking van deze beide onderzoeksvragen levert een beeld op van
de ontwikkeling en de dynamiek van de intermediaire dienstensector
gevestigd in minder verstedelijkte gebieden. Daarmee wordt uiteraard
geen inzicht gegeven in de mate waarin de onderzochte bedrijvigheid
verweven is in de Nederlandse economie. In een eerste veldonderzoek
is dit aspect verkend. Van een groot aantal intermediaire dienstverlenende bedrijven gevestigd in minder verstedelijkte gebieden is het
afzetpatroon van goederen en diensten in kaart gebracht. Aan de hand
van de resultaten van dit verkennende onderzoek én de resultaten van
de analyse van de secundaire data is een tweetal bedrijfsklassen
geselecteerd voor nader onderzoek, te weten de groothandel en de
zakelijke dienstverlening. Tevens is besloten de tweede fase van het
empirisch onderzoek uit te voeren in de zogenaamde extra-urbane
gebieden van Nederland.
In een viertal gebieden, namelijk Drenthe, de Achterhoek, de
Flevozoom en Noordoost-Brabant/Noord-Limburg, zijn in totaal 488
bedrijven behorende tot de geselecteerde bedrijfsklassen benaderd
voor medewerking. Naast een verdere uitwerking van de verwevenheid
in ruimtelijk en sectoraal opzicht is dit onderzoek gericht op het
vaststellen van het belang van intermediaire dienstverlenende
bedrijven voor de regionale economie van extra-urbane gebieden. Met
behulp van de verzamelde gegevens dienen de twee volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord:
3. In welke mate zijn intermediaire dienstverleningsbedrijven
gevestigd in extra-urbane gebieden verweven in de Nederlandse
economie?
4. Wat is het belang van de intermediaire dienstensector voor de
regionale economie van extra-urbane gebieden?
1.3

Opzet van de rapportage

Aan het eind van dit hoofdstuk wordt de opzet van de rapportage
besproken. Enkele theoretische achtergronden van de studie worden in
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het volgende hoofdstuk aan de orde gesteld. Allereerst wordt de
stand van zaken van het onderzoek betreffende niet-agrarische
activiteiten, in het bijzonder van intermediaire diensten, in
landelijke gebieden besproken. Vervolgens wordt nader ingegaan op de
opvatting 'Nederland één stedenveld' en wordt de vervaardigde
indeling van Nederland gepresenteerd. Tevens komt de afbakening van
de begrippen in hoofdstuk 2 aan bod.
In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de groei en ontwikkeling
van de intermediaire dienstensector. Er worden enkele denkbeelden
gepresenteerd, waarin de groei van de producentgerichte dienstverlening wordt verklaard. Vervolgens wordt het belang van intermediaire
diensten als produktiefactor voor de overige bedrijvigheid aangegeven. De twee belangrijkste categorieën intermediaire diensten, te
weten de groothandel en de zakelijke dienstverlening, worden in de
derde paragraaf aan een nadere beschouwing onderworpen. Ten slotte
worden in hoofdstuk 3 enkele theoretische aspecten van de marktrelaties aan de orde gesteld.
Het empirische onderzoek valt uiteen in twee fasen. In de eerste
fase (1984-1986) zijn secundaire data geanalyseerd en is een
verkennend onderzoek uitgevoerd. In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan
van de resultaten van een tweetal shift-and-share analyses (voor de
perioden 1963-1978 en 1983-1987), waarmee de veranderingen in het
ruimtelijke patroon van vestigingen (deel uitmakend van de dienstensector) worden beschreven. Daarvoor is gebruik gemaakt van een
tweetal statistieken, te weten de BT en het ABR.
Ter verdieping van het op deze wijze verkregen inzicht is besloten
in een zevental minder verstedelijkte gebieden een verkennend
onderzoek uit te voeren. Een vijftal categorieën intermediaire
diensten, te weten de groothandel, het goederenwegvervoer, de
zakelijke diensten, de research- en ontwikkelingsdiensten en de
schoonmaakdiensten zijn daartoe geselecteerd. Voor deze bedrijvigheid in de zeven gebieden is een jaargangenanalyse uitgevoerd.
Daarnaast zijn de geselecteerde producentgerichte diensten geënquêteerd. Op deze wijze zijn gegevens voor wat betreft het afzetpatroon
vastgelegd, zodat een eerste indruk is verkregen van de mate waarin
verschillende intermediaire diensten van meer dan regionale
betekenis zijn. Over de resultaten van dit onderzoek is in Lensink
(1985; 1986b) gerapporteerd. De resultaten van dit verkennende
onderzoek zijn gebruikt bij de definitieve selectie van onderzoeksgebieden en bedrijfskiassen.
De tweede fase (1986-1988) omvat het hoofdonderzoek, dat is
uitgevoerd in de meest landelijke gebieden van Nederland. Gebieden
die minder intensieve relaties onderhouden met de (groot)stedelijke
arbeidsmarkt, woningmarkt en verzorgingsstructuur.
In hoofdstuk 5 wordt allereerst over de keuze van de extra-urbane
onderzoeksgebieden en de bedrijfskiassen gerapporteerd. Tevens is in
dit hoofdstuk plaats ingeruimd voor een bedrijfstakverkenning van de
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(per juli 1986) in de extra-urbane gebieden in Nederland gevestigde
groothandel en zakelijke dienstverlening. Deze beschrijving is
gebaseerd op een selectie uit het door de N.V. Databank (te Woerden)
beheerde Handelsregister van de Kamers van Koophandel. Naast een
beschrijving van de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de vier
onderzoeksgebieden, toegespitst op de intermediaire dienstensector,
worden in hoofdstuk 5 de resultaten besproken van de uitgevoerde
jaargangenanalyses. De jaargangen 1970, 1975, 1980 en 1985 zijn aan
een nadere analyse onderworpen.
De verwevenheid en het belang van intermediaire dienstverlenende
bedrijven gevestigd in extra-urbane gebieden is het thema van
hoofdstuk 6. Daarin wordt - op basis van enquête-materiaal ondermeer een beeld geschetst van de input- en outputrelaties van de
bedrijven. Daarnaast wordt aan de hand van enkele indicatoren
ingegaan op het (bedrijfs)economische functioneren van de vestigingen. Het is op deze plaats goed te benadrukken dat het in het
hoofdonderzoek met name gaat om een vergelijking van een tweetal
geheel van aard verschillende intermediaire diensten, namelijk de
groothandel versus de zakelijke dienstverlening; het vergelijken van
regio's komt pas op de tweede plaats.
De samenvatting van de voornaamste bevindingen van het onderzoek en
de daaraan verbonden conclusies staan vermeld in hoofdstuk 7. Tevens
worden enkele aanknopingspunten voor het regionaal-economisch en
ruimtelijk beleid gepresenteerd. Ten slotte worden enkele suggesties
voor nader onderzoek gedaan.
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2

VERKENNING VAN HET ONDERZOEKSVELD

Dit hoofdstuk heeft een tweeledig doel: het inzicht bieden in de
stand van zaken van het onderzoek dat raakvlakken heeft met
onderhavige studie én het afbakenen en omschrijven van de belangrijkste begrippen. Voor wat betreft dit laatste wordt gedoeld op het
functioneren van bedrijven en het begrippenpaar stedelijke en
landelijke gebieden. Voorts wordt in de laatste paragraaf een
indeling van Nederland in stedelijke centra, peri-urbane en extraurbane gebieden gepresenteerd. Een indeling die gebaseerd is op de
in paragraaf 2.2 uitgewerkte idee Nederland één 'urban field'.
Echter, in de volgende paragraaf wordt allereerst ingegaan op het
onderzoek waarin economische ontwikkelingen in landelijke gebieden
centraal staan. Vervolgens zullen enkele resultaten van onderzoek
betreffende de dienstensector, en in het bijzonder de intermediaire
dienstensector, worden besproken.

2.1

Economische ontwikkelingen in landelijke gebieden

De belangstelling voor economische ontwikkelingen in landelijke
gebieden is sinds kort breder van karakter geworden. De landbouwsector heeft het nooit aan belangstelling ontbroken. Niet-agrarische
activiteiten in deze gebieden hebben pas in het begin van de jaren
tachtig de aandacht getrokken. In de leefbaarheidsstudies die in de
jaren zeventig verschenen stond de problematiek van de kleine
kernen en in het bijzonder het voorzieningenniveau en het woonklimaat centraal. In het begin van de jaren tachtig is de nadruk meer
komen te liggen op een derde aandachtsveld, namelijk de mogelijkheden om een inkomen te verwerven.
Daarbij dient echter wel aangetekend te worden dat veel van dergelijke studies een regionaal vergelijkend karakter dragen. Wagemans
(1985; 1986) heeft de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de
zogenaamde NLG-regio's in vergelijking met de stedelijke gebieden
in de periode 1976-1983 verkend. Atzema & Lensink (1986) hebben de
werkgelegenheidsontwikkeling op subregionaal niveau bestudeerd. Zij
hebben de verstedelijkingsgraad van gebieden als ingang gekozen voor
een analyse waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen stedelijke
centra, peri-urbane en extra-urbane gebieden. Vaessen (1986) heeft
een studie verricht naar de verschillen tussen landelijke en
stedelijke gebieden ten aanzien van de oprichting en opheffing van
ondernemingen. Het door Wever (1984a) verzamelde materiaal over
nieuwe ondernemingen is door hem aan de hand van de typologie van
gemeenten naar urbanisatiegraad nader geanalyseerd. Naast deze
studies waarin de (componenten van de) werkgelegenheid het centrale
thema is, zijn er ook op andere terreinen publikaties verschenen die
een regionaal vergelijkend karakter dragen. Alders & De Ruijter
(1984) en Van der Knaap & Louter (1986) hebben de spreiding van
kansrijke economische activiteiten bestudeerd. Het onderzoek van Kok
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et al. (1984) laat de spreiding van innovatieve bedrijven in het
midden- en kleinbedrijf zien. Kleinknecht & Mouwen (1985) keken naar
de allocatie van research- en developmentinputs. Daarnaast zijn er
onderzoekingen verricht op het terrein van de spreiding van nieuwe
bedrijven (Wever 1984a) en werkloosheid (Atzema & Lensink 1986).
De Rijksoverheid heeft tot voor kort geen belangstelling voor nietagrarische activiteiten in landelijk gebieden getoond. Weliswaar is
in het kader van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening een
afzonderlijke Nota Landelijke Gebieden (1977; 1983) uitgebracht,
maar de aandacht in deze nota ging met name uit naar de leefbaarheidsproblematiek van kleine kernen en het agrarisch grondgebruik.
Aan het thema werken werd in de NLG nauwelijks aandacht besteed. In
de Notitie Ruimtelijke Perspectieven (RPD 1986) wordt in het
hoofdstuk landelijke gebieden alleen aandacht besteed aan functies
die in het buitengebied van gemeenten aandacht vragen.
Ter voorbereiding van de Vierde Nota zijn een aantal studies naar de
economische ontwikkeling van landelijke gebieden verricht. De eerder
genoemde rapporten van Wagemans zijn de eerste produkten van de
aandacht van de Rijksplanologische Dienst voor de economische
ontwikkeling van landelijke gebieden. Om meer inzicht te verkrijgen
in de ontwikkeling van de industriële werkgelegenheid in landelijke
gebieden heeft deze dienst onderzoek laten verrichten. Dit onderzoek
heeft inzicht verschaft in de componenten (uitbreidingen, oprichtingen, immigraties, inkrimpingen, opheffingen en emigraties) van de
werkgelegenheidsontwikkeling. Het onderzoek heeft daarnaast gegevens
opgeleverd voor wat betreft specifieke kenmerken van bedrijven in
landelijke gebieden en omgevingselementen, die door ondernemers voor
het functioneren van hun industrieel bedrijf belangrijk worden
geacht (BCI 1987a). Ook ons onderzoek wil inzicht verschaffen in het
functioneren van niet-agrarische bedrijvigheid in landelijke
gebieden, waarbij wij ons op de dienstensector en in het bijzonder
op intermediaire diensten richten.
In Nederland is in de laatste jaren weliswaar een gestage stroom
'diensten-studies' verschenen, echter deze stroom staat nog in geen
verhouding met het 'industrie-onderzoek'. Natuurlijk zijn er wel een
aantal diensten op te sommen die zich al lange tijd in de belangstelling van onderzoekers mogen verheugen (bijvoorbeeld de detailhandel en het transport), de intermediaire diensten zijn echter
lange tijd onderbelicht in het onderzoek. Binnen deze relatief
beperkte stroom kan een onderscheid worden aangebracht tussen
enerzijds de bedrijvigheidsstudies (waaronder de sectorverkenningen)
en anderzijds studies waarin de nadruk wordt gelegd op het werkgelegenheidsaspect (zie voor een overzicht De Haan & Tordoir 1986).
In dit verband is het nuttig op te merken, dat in eerste instantie
in het onderhavige project de nadruk óók is gelegd op het werkgelegenheidsaspect. De aandacht is echter verschoven naar het functioneren van bedrijven. Met andere woorden de studie richt zich op een
bepaald type bedrijvigheid, intermediaire diensten, waarbij - in
lijn met de Nijmeegse economische geografie - het functioneren van
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het individuele bedrijf op de voorgrond wordt geplaatst. Via
dergelijke bedrijfestudies wordt inzicht verkregen in de commerciële
betrekkingen met andere economische subjecten, waarvan produkten/diensten worden betrokken of waaraan deze worden geleverd. De
werkgelegenheid komt in deze opzet - zijdelings - ook aan bod.
Vaak wordt de gedachte aangedragen dat de industrie de motorfunctie
voor de economische ontwikkeling (en daarmee voor de economische
groei) vervult. In deze visie speelt de dienstensector een ondergeschikte rol. De produktie in de goederensector vormt het economisch
draagvlak voor de dienstensector (Buursink 1985). Daarbij dient wel
aangetekend te worden dat de gedachte dat de dienstensector niet
alleen veel werkgelegenheid biedt (aan ruim 60% van de beroepsbevolking), maar ook een belangrijke rol speelt in de economische
ontwikkeling van de samenleving, stilaan veel terrein heeft gewonnen. Een belangrijke rol in dit proces is weggelegd voor de intermediaire dienstverlening. "Op tal van manieren zijn dienstverlenende
bedrijven op het gebied van distributie, financiële en zakelijke
diensten en research bezig om de produktiviteit van agrarische,
industriële en ook andere dienstverlenende bedrijven te verbeteren"
(Buursink 1985, 32). Inzicht in het economisch functioneren van
intermediaire dienstverlenende bedrijven kan ruimtelijk worden
geanalyseerd via hun netwerken van relaties. In de eerder genoemde
bedrijfsstudies worden deze netwerken in kaart gebracht.

Commerciële diensten
Na 1976 zijn er, in tegenstelling tot de periode 1970-1976, in
vrijwel alle bedrijfstakken van de commerciële dienstverlening
voortdurend ondernemingen bijgekomen, in totaal ruim 53.000 in de
periode 1976-1984 (Snel 1986). In het overige bedrijfsleven valt er
tot 1983 een flinke daling van het aantal ondernemingen te constateren; een daling van circa 15.000 ondernemingen. In 1984 tekent ook
in deze groep het economische herstel zich af, het aantal ondernemingen neemt weer toe.
De sterke groei in de commerciële dienstensector en de daling in de
overige sectoren hebben ertoe geleid dat het aandeel van de
commerciële dienstensector in het totaal aantal ondernemingen in het
bedrijfsleven is toegenomen van 74% in 1970 tot bijna 80% in 1984.
De groei van het aantal ondernemingen in de dienstensector komt met
name voor rekening van de bedrijfstakken handel en de zakelijke
diensten. In deze laatste tak is het aantal ondernemingen in de
periode 1970-1984 met maar liefst 80% gegroeid!
Het aantal werkzame personen in de commerciële dienstensector is in
de periode 1970-1980 met ruim 21% gestegen. In de jaren 1980, 1981
en 1982 is de werkgelegenheid in de commerciële diensten licht
teruggelopen. Na 1982 treedt al weer herstel op; het totale aantal
werkzame personen in deze sector bedraagt in 1985 ruim 1,8 miljoen.
In de periode 1970-1985 is met name de werkgelegenheid in bedrijfstak 8 flink toegenomen. In het 'overig bedrijfsleven' is de
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werkgelegenheid voortdurend gedaald. Door deze ontwikkelingen is het
aandeel van de commerciële dienstensector in de werkgelegenheid van
bijna 48% in 1970 tot bijna 60% in 1985 toegenomen.
De dienstverlenende werkgelegenheid blijft, ondanks de relatief
sterke groei in overig Nederland, in de Randstad geconcentreerd.
Niet vergeten moet worden dat zo'n 44% (situatie per 1.1.1986) van
de bevolking in de drie Randstad-provincies woonachtig is. Bovendien zijn de niet-commerciële diensten sterk in de steden geconcentreerd. Deze feiten laten echter onverlet dat een dergelijke
globale analyse, op landsdeel- of op COROP-niveau, voorbijgaat aan
de subregionale verschillen in de ontwikkeling van de dienstensector. Wagemans (1985) en Atzema & Lensink (1986) hebben de werkgelegenheidsontwikkelingen op subregionaal niveau geanalyseerd. Wagemans
richt daarbij zijn aandacht speciaal op de zogenaamde NLG-regio's.
Zijn belangrijkste conclusies:
- in het stedelijk gebied is het aandeel van de diensten in de
totale werkgelegenheid 68X, in de landelijke gebieden 57%; dit
ondanks de relatief sterke groei van de dienstverlenende werkgelegenheid in het landelijk gebied in de periode 1976-1981;
- de afname van de werkgelegenheid in de dienstensector die zich na
1981 openbaart is in de stedelijke en landelijke gebieden
nagenoeg gelijk;
- op basis van de bedrijfstakcijfers (voor de periode 1979-1981)
lijkt het verschil in werkgelegenheidsgroei tussen stedelijke en
landelijke gebieden bepaald te worden door het feit dat de
bedrijfstakken 6 en 8 in het landelijk gebied een gunstiger
ontwikkeling kennen dan in het stedelijk gebied. De werkgelegenheid in bedrijfstak 9 neemt het sterkst in het stedelijk
gebied toe.
Atzema & Lensink (1986) hebben hetzelfde cijfermateriaal gebruikt
voor een subregionale analyse. Zij onderscheiden stedelijke centra,
peri-urbane en extra-urbane gebieden. Zij komen tot soortgelijke
conclusies als Wagemans. Hierbij dient echter aangetekend te worden
dat de peri-urbane gebieden de meest gunstige ontwikkeling van de
dienstensector laten zien. Voorts is opvallend dat na 1980, in een
periode van afnemende werkgelegenheid, de verschillen tussen de drie
categorieën minder markant zijn.
Een belangrijk nadeel van dergelijke analyses op subregionaal niveau
is dat het datamateriaal geen uitsplitsingen naar sector of klasse
toelaat. Helaas moet volstaan worden met een analyse van de
dienstensector als geheel. In de literatuur zijn uitspraken in het
bijzonder over de ontwikkeling van de intermediaire dienstensector
in landelijke gebieden in Nederland daarom ook schaars.

Intermediaire diensten
De intermediaire dienstensector als geheel besloeg in 1984 met
ongeveer 700.000 werkzame personen ruim 27,6% van de totale werkgelegenheid in de Nederlandse dienstensector en 47,6% van die in de
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commerciële dienstensector. De recente groei van de werkgelegenheid
in de commerciële dienstverlening komt daarenboven voor een zeer
belangrijk deel voor rekening van de bedrijfsgerichte dienstverlening. De analyse van Buursink (1985) toont aan dat de werkgelegenheid in de intermediaire dienstensector nogal ongelijkmatig over
het land is verspreid. De werkgelegenheid in deze categorie is in
sterke mate in de Randstad geconcentreerd. In de periode 1973-1982
is er echter wel sprake van een zekere deconcentratie. Een bovengemiddelde groei komt niet alleen voor in de Randstad, daarvan is ook
sprake in delen van Noord-Brabant, Gelderland en Drenthe.
Naast het bank- en verzekeringswezen, bestaat de intermediaire
dienstensector uit een tweetal nogal uiteenlopende categorieën,
namelijk de groothandel en de zakelijke dienstverlening. Deze beide
laatste categorieën zijn sterk op de Randstad gericht. De drie
westelijke provincies omvatten samen in 1985 ruim 57X van de totale
werkgelegenheid in de groothandel én 57% van de werkgelegenheid in
de zakelijke dienstverlening. Daarbij dient wel aangetekend te
worden dat het relatieve aandeel van de beide Hollanden en Utrecht,
van zowel de groothandel als de zakelijke dienstverlening, in de
periode 1975-1985 afgenomen is. Voor de groothandel betrof dit,
ondanks de stijging van het relatieve aandeel van Utrecht, een
daling van ruim 4%. De provincies Gelderland en Noord-Brabant hebben
in dezelfde periode hun relatieve aandeel met bijna 4% zien
toenemen. De aandelen van de overige provincies zijn (met uitzondering van Groningen, ook een daling) stabiel. Voor de zakelijke
dienstverlening hebben de drie westelijke provincies hun aandeel in
de periode 1975-1985 met bijna 10% zien afnemen. Ook in dit geval
zijn Gelderland en Noord-Brabant de grote winnaars: de groei van het
relatieve aandeel bedraagt ongeveer 6%. Ook de overige provincies
(exclusief Zeeland) vertonen een lichte groei (Donkers 1988).
Ondanks deze deconcentratie is en blijft de zakelijke dienstverlening vooral een (groot)stedelijke aangelegenheid. De Randstad heeft
nog steeds de meeste werkgelegenheid en de meeste vestigingen in
deze bedrijfskiasse. De groothandel heeft zich vooral ontwikkeld in
het Groene Hart en het Open Middengebied. In de rest van het land is
de verscheidenheid groot, maar duidelijke regionale verschillen, en
in het bijzonder tussen stedelijke en landelijke gebieden, zijn op
basis van deze globale analyse niet te ontdekken.
In de buitenlandse literatuur wordt de voorliefde van de producentgerichte diensten voor het (groot)stedelijk vestigingsmilieu
benadrukt (Daniels 1985a). Echter, evenals in Nederland, wordt
gewezen op deconcentratie vanuit de steden naar het omliggende
landelijke gebied. Marquand (1983) wijst erop dat in het Verenigd
Koninkrijk deze deconcentratie een beperktere ruimtelijke uitstraling heeft in vergelijking met de uitstraling van de industrie (zie
Fothergill & Gudgin 1979). Bade (1985) toont echter voor de
Westduitse situatie aan dat het grootste deel van de werkgelegenheidsgroei in de intermediaire diensten in meer perifere regio's is
gerealiseerd, waarbij het wel gaat om lager gekwalificeerde
functies.
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In het voorafgaande is, aan de hand van enkele beschikbare studies,
de ontwikkeling van de dienstensector in Nederland zeer globaal
- voor wat betreft het aantal ondernemingen en werkgelegenheid beschreven. Weliswaar zijn we erin geslaagd een redelijk beeld te
schetsen, de conclusie is echter gerechtvaardigd dat de mogelijkheid
van een naar plaats en tijd gedetailleerde beschrijving ontbreekt.
Onmiddellijk moet daaraan worden toegevoegd dat dit geen gemakkelijke opgave is. Het ontbreken van 'goed' statistisch materiaal speelt
menig onderzoeker parten. Voor de dienstensector als geheel zijn zo
langzamerhand wel genoeg gegevens beschikbaar. Data voor wat betreft
de verschillende bedrijfskiassen dan wel bedrijfsgroepen of data op
subregionaal niveau worden node gemist. Of de resultaten van de
telling zijn op moment van publikatie nauwelijks meer actueel. Dit
ontbreken van een 'goed' registratiesysteem met betrekking tot de
dienstensector heeft, aldus Buursink (1987), ook te maken met het
lange tijd niet erkend worden van dienstverlening als economisch
nuttige activiteit. Lambooy (1987, 846) spitst dit probleem toe op
de zakelijke diensten: "Het is pijnlijk te zien hoe onvolledig de
statistische gegevens zijn die het CBS kan verschaffen. Het is
bekend dat daaraan gewerkt wordt, maar elke andere bedrijfstak is
beter bedeeld."

2.2

Nederland één 'urban field'

De term 'urban field' is geïntroduceerd door Friedmann & Miller
(1965, 313). Zij merkten op dat:
'Looking ahead to the next generation, we foresee a new scale of urban living that will
extend far beyond existing metropolitan cores and penetrate deeply into the periphery.
Relations of dominance and dependency will be transcended. The older established centers,
together with the intermetropolitan peripheries that envelop them, will constitute the new
ecological unit of America's post-industrial society that will replace traditional
concepts of the city and metropolis. This basic element of the emerging spatial order we
shall call the urban field.
The urban field may be viewed as an enlargement of the space for urban living that
extends far beyond the boundaries of existing metropolitan areas - defined primarily in
terns of comnuting to a central city of 'metropolitan size' - into the open landscape of
the periphery. This change to a larger scale of urban life is already mderway, encouraged by changes in technology, economics and preferred social behavior."

In de bovenomschreven zin heeft het begrip 'urban field' in de
eerste plaats betrekking op de schaalvergroting in het woonwerkverkeer. Maar ook andere activiteiten van huishoudens
- recreatie - en van bedrijven - afzetrelaties - waaieren over een
groter gebied uit. De ontwikkeling van 'the urban field', in het
vervolg aan te duiden als stedenveld, kan worden gezien als de
vierde fase van stedelijke ontwikkeling (Van der Laan 1986, 3 1 ) . De
eerste drie fasen waren de pré-industriële stad, de uitschuivende
stad en de suburbaniserende stad. In deze derde fase speelt het
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begrip stadsgewest een zeer belangrijke rol; de centrale stad
vervult een dominante rol in de verschillende interactiepatronen
(van mensen, goederen en informatie). In het stedenveld is de
nodale dominantie van de stedelijke hoofdkern(en) afgezwakt. Er
vindt een (stedelijk) herstructureringsproces plaats waarbij de
bevolking en de bedrijvigheid zich binnen een omvangrijker - als
het stadsgewestelijk - territoir hergroeperen. Er is met andere
woorden sprake van een meeromvattende functionele regio. Een regio
waarbinnen diverse kris-kras relaties en overlappende stadsgewestelijke relaties van groot belang zijn.
Eén van kenmerken van het stedenveld is dat zowel de 'oude'
stedelijke centra als 'nieuwe' landelijke gebieden erin zijn
opgenomen. Een grootschalige, meerkernige stedelijke regio ontstaat.
Daarnaast is er sprake van functionele differentiatie, die resulteert in een netwerk van sociale en economische verbanden tussen
bedrijven, instellingen en huishoudens. De bedrijvigheid is niet
langer gebonden aan bepaalde lokaties; de 'footlooseness' neemt
toe. Bepaalde suburbane gebieden zijn in staat een steeds groter
aandeel van de verplaatste en nieuwe bedrijven aan te trekken en
komen ondermeer daardoor in een concurrerende verhouding met het
traditionele centrum te staan. Er vindt functionele specialisatie
plaats. Bepaalde gebieden blijven gedomineerd worden door de
industrie. Andere kernen ontwikkelen zich bijvoorbeeld tot 'zakelijke diensten' centra. De relaties binnen de stadsgewesten kunnen
steeds minder in termen van hiërarchie worden beschreven. In plaats
daarvan neemt de onderlinge afhankelijkheid toe. De gebieden binnen
het stedenveld krijgen steeds meer de functies waarvoor zij
comparatief het meest geschikt zijn (functionele selectiviteit).
Daarbinnen vervullen de landelijke gebieden, aldus Van der Laan
(1986), naast eigen functies (waaronder specifieke soorten landbouw)
en een geledings-bufferfunctie, ook steeds meer een van de steden
afgeleide functie als recreatiegebied en als lokatie voor specifieke
soorten huisvesting (bijvoorbeeld 'second home villages' en psychiatrische ziekenhuizen) en bedrijvigheid (ondermeer research instituten).
In hoeverre is het zojuist geschetste beeld op de situatie in
Nederland van toepassing? Friedmann & Miller (1965, 314) geven een
tweetal criteria voor afbakening van 'the urban field':
" i t represents a fusion of netropolitan spaces and non-metropolitan peripheral spaces
centered upon core areas of at least 300.000 people and extending outwards from these core
areas for a distance equivalent to two hours' driving over modern throughway systems
(approximately 100 miles with present technology)."

Pred (1977, 194) concludeert na bespreking van het door de Nederlandse overheid gevoerde beleid ten aanzien van de spreiding van
rijksdiensten dat
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'
whatever lessons are eventually learned from any Dutch measures should be of
limited general applicability. This is because almost the whole physical area of the
Netherlands lies within a lOO-oiile radius, or the 'urban f i e l d ' , of the Randstad metropolitan complex, and can therefore benefit fron its external economies to some extent.'

In ons land is in het stedenveld de nodale dominantie van de
stedelijke hoofdkernen (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) afgezwakt.
Allerlei activiteiten zijn gedeconcentreerd naar kleinere kernen
(waaronder de middelgrote steden). De vergrote mobiliteit van de
Nederlandse bevolking kan, door de aanwezigheid van een goede
infrastructuur, geëffectueerd worden. Dit leidt tot een gediversificeerde vraag naar banen, goederen, diensten en recreatieve voorzieningen. De leefruimte van mensen breidt zich ruimtelijk uit. De
noodzaak om nabij de werkplaats te wonen is niet langer aanwezig.
Stijgende reële inkomens stellen (een deel van) de bevolking in
staat meer ruimte en privacy te verwerven buiten de stedelijke
verdicht ingsgebieden.
Pred's (1977) citaat vormt natuurlijk geen bewijs voor het feit dat
Nederland opgevat kan worden als één stedenveld. De veranderingen in
de spreiding van bevolking en werkgelegenheid in de afgelopen
decennia in ons land geven voor wat dit betreft - op geaggregeerd
niveau - aanvullende informatie.
Daarbij moet opgemerkt worden dat de resultaten van dergelijke
analyses in belangrijke mate afhankelijk zijn van de regionalisatie
van Nederland. Een regionalisatie die naar onze mening aan één
belangrijke eis moet voldoen, namelijk de classificatie van de
regio's dient te geschieden aan de hand van functionele criteria.
Rond de steden zijn regionale nederzettingsvormen ontstaan die,
zoals eerder betoogd, een functionele eenheid vormen. Aan de hand
van migratie- en forensenstromen zijn deze stadsgewesten af te
bakenen. De buiten de stadsgewesten gelegen extra-urbane gebieden
hebben wel een functionele binding, maar een minder intensieve, met
de (groot)stedelijke arbeids- en woningmarkt. De extra-urbane
gebieden zijn ook betrokken in het verstedelijkingsproces, maar
maken geen deel uit van de stedelijke verdichtingsgebieden.
Het voert te ver om in deze studie uitgebreid op alle beschikbare
regionale indelingen van ons land in te gaan. Bestudering van de
pro's en contra's van de beschikbare indelingen is in 1985 voor de
toenmalige vakgroep Nederzettings- en Bevolkingsgeografie aanleiding
geweest het probleem van de stadsgewestafbakening opnieuw aan te
pakken. Wij gebruiken deze indeling van Nederland in stedelijke
centra, peri-urbane en extra-urbane gebieden, die gebaseerd is op
functionele criteria. De stadsgewesten bestaan uit de stedelijke
centra plus het omringende peri-urbane gebied. In de paragrafen 2.4
en 2.5 worden deze begrippen én deze indeling nader besproken.
Hoekveld (1985) maakt met betrekking tot deconcentratie, in
navolging van Robert & Randolph (1983), onderscheid tussen een
vanuit de centrale stad binnen het stadsgewest plaatsvindende
buitenwaartse beweging en een beweging naar extra-urbane gebieden.
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Volgens hem is er in Europa nog voornamelijk sprake van deconcentratie binnen de stadsgewesten. Als oorzaak hiervoor ziet hij het feit
dat de bedrijven slechts in geringe mate naar buiten trekken.
Wij zijn van mening dat er in de Nederlandse context sprake is van
deconcentratie - binnen en buiten de stadsgewesten - van bevolking
en werkgelegenheid. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de verschuivingen in de spreiding van de bevolking in de periode 1970-1985. In
deze periode neemt de bevolking in Nederland met ruim 11,5% toe. De
groei is regionaal ongelijk verdeeld. De gemiddelde absolute
bevolkingsvermindering van de stedelijke centra wordt in hoofdzaak
veroorzaakt door de grootste agglomeraties (> 200.000 inwoners).
Veel van het bevolkingsverlies van de grote steden is ten goede
gekomen aan het peri-urbane gebied. De hoogste groeipercentages voor
de peri-urbane gebieden treffen we aan in de intermediaire zone.
Deze gebieden profiteren - in de terminologie van Hoekveld - zowel
van de verschuiving naar andere stadsgewesten, als van de verschuiving binnen de stadsgewesten. Overigens blijkt dat de bevolkingsgroei zich in sterke mate in zuidoostelijke richting over Nederland
uitstrekt (zie figuur 4.4).
Tabel 2.1

Het relatieve aandeel van de stedelijke centra, peri-urbane en extra-urbane gebieden
in de bevolking in 1970 en 1985
1970

1985

verschil

X

X

abs.

Stedelijke centra
Peri-urbane gebieden
Subtotaal stadgewesten

58,2
26,0
84,2

53,3
30,0
83,4

+ 168.000
+ 975.000
+1143.000

Extra-urbane gebieden

15,8

16.6

+ 353.000

Totaal

100

100

+1496.000

Bron: Atzema 1989
De verschuivingen in de spreiding van de werkgelegenheid in de
industriële en commerciële dienstensector in de periode 1963-1978 is
weergegeven in tabel 2.2. In deze periode verzwakt de positie van de
stadsgewesten, met name door het verlies van ruim een kwart miljoen
arbeidsplaatsen in de stedelijke centra. De grote toename van het
aantal arbeidsplaatsen in de commerciële diensten in de periurbane gebieden kan dit verlies niet wegwerken. De relatief
rooskleurige ontwikkeling in de extra-urbane gebieden komt tot
uiting in het geringe verlies van industriële arbeidsplaatsen en de
groei van de commerciële dienstensector, waardoor per saldo de
werkgelegenheid sterk toeneemt.
In hoofdlijnen komen de meer recente ontwikkelingen overeen met die
in de periode 1963-1978. In de periode 1976-1980 neemt de werkgelegenheid nog toe, daarna zet een lichte daling in. De hernieuwde
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werkgelegenheidsgroei na 1Θ83 is, wegens het niet beschikbaar zijn
van de gegevens op het gewenste gemeenteniveau, niet in de analyse
opgenomen. In de periode 1976-1983 laten de extra-urbane gebieden
nog steeds een positiever beeld zien dan de stadsgewesten. Wel is
het zo dat de verschillen minder markant zijn geworden. De deconcen
tratie van industrie en diensten verloopt, wellicht onder invloed
van de economische recessie in deze periode, in een trager tempo. De
stedelijke centra in de centrumzone vertonen bijvoorbeeld niet
langer een absolute vermindering van dienstverlenende werkgele
genheid. Het groeicijfer ligt evenwel nog steeds onder dat van de
stedelijke centra in de intermediaire en perifere zone. Daarbij moet
echter wel worden opgemerkt dat in tegenstelling tot de eerste
periode in de periode 1976-1983 de dienstensector ook het nietcommerciële deel omvat. En juist dit deel van de tertiaire sector
vertoont de sterkste groei in de stedelijke centra (Buursink 1985).
Tabel 2.2

Het relatieve aandeel van de stedelijke centra, peri-urbane en extra-urbane gebieden
in het aantal arbeidsplaatsen in industrie en commerciële diensten in 1963 en 1978

1963
X

industrie
1978 verschil
X
abs.

comerciële diensten
1963 1978 verschil
X X
abs.

Stedelijke centra
Peri-urbane gebieden
Subtotaal stadgewesten

55.0
21,2
76.2

47,9
23,7
71.6

-225.200
-34.300
-259.500

65,8
15.7
81,5

56.3
22,3
78,6

-38.800
+128.900
+ 90.100

Extra-urbane gebieden

23,9

28.4

-20.600

18.5

21,2

+ 72.500

Totaal

100

100

-280.100

100

100

+162.700

Bron: BT 1963 en 1978
Het karakter van deze economisch-geografische studie leidt ertoe
dat alle aandacht uitgaat naar de veranderingen in de spreiding van
de bedrijvigheid. Geconstateerd kan worden dat er binnen Nederland
langzaam een verschuiving van het economische zwaartepunt in
zuidoostelijke richting optreedt (Wever 1985). "Hierbij gaat het
echter niet om een doodbloeden van het Westen, doch eerder om een
herschikking van economische activiteiten waarbij de niet-Randstad
gebieden (met name Gelderland en Noord-Brabant) een grotere rol
krijgen" (Van der Laan 1986, 3 2 ) . "Voor industriële activiteiten is
Nederland steeds meer te beschouwen als één 'urban field'." De Smidt
& Wever (1987, 178) komen tot deze conclusie na een beschouwing over
het begrip 'regionaal-economische potentie'.
Aan dit begrip kunnen drie aspecten worden onderscheiden, te weten
het regionale produktiemilieu, de regionale produktiestructuur en de
kwaliteit van het regionale bedrijfsleven. Het beeld dat in de
beschouwingen van De Smidt & Wever naar voren komt, is dat de
regionale verschillen voor wat betreft deze drie aspecten niet erg
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groot zijn. Voor wat betreft de eventuele verschillen in het
produktiemilieu kan opgemerkt worden dat de verkeersontsluiting van
nagenoeg ieder gebied een essentiële rol heeft gespeeld in de
convergentie van produktiemilieus. Het woonmilieu en de arbeidsmarkt
vormen uitzonderingen: de bestaande regionale verschillen worden als
zodanig door de ondernemers ook gepercipieerd. Een en ander betekent
dat met name de kwaliteit van de ondernemer en de marktperspectieven
het 'succes' van de onderneming bepalen, niet de elementen van het
produktiemilieu.
De Smidt & Wever (1987) baseren deze uitspraken op beschouwingen
over de industrie. Over de dienstverlening, en dan met name de
intermediaire dienstverlening, kunnen vooralsnog minder stellige
uitspraken worden gedaan. Het Zuiden lijkt voor wat betreft de
ontwikkeling van de dienstensector een voorsprong te hebben op het
Noorden van het land. De intermediaire dienstensector in NoordNederland functioneert wellicht daarom voor een belangrijk deel in
regionaal verband. Terwijl in Zuid-Nederland de producentgerichte
diensten wellicht, mede gezien de verschuiving van het economisch
zwaartepunt, meer opgenomen zijn in de nationale economie.
Voor wat betreft de belangrijkste lokaliseringstendensen van de
intermediaire dienstensector merkt Buursink (1985) op dat de
nabijheid van de afzetmarkt en de bereikbaarheid een - zeer belangrijke rol spelen. Daarbij komt dat het afnemend belang van de
factor afstand, onder invloed van technologische vernieuwing en
verbetering van de transportmogelijkheden, betekent dat de omvang
van het potentiële vestigingsgebied van - bovenregionaal werkzame intermediaire diensten in principe kan toenemen. Vanuit het
standpunt van de onderneming gevestigd in het extra-urbane gebied
betekent dit dat de stadsgewestelijke afzetmarkt binnen bereik komt.
Voorts kan geprofiteerd worden - geheel in lijn met de 'urban field'
gedachte - van de agglomeratievoordelen.
De ondernemer wiens bedrijf gevestigd is in het meest rurale deel
van het stedenveld, kijkt - natuurlijk - geheel anders tegen de
idee 'Nederland één urban field' aan. Het is typisch een wetenschappelijk concept en naar alle waarschijnlijkheid trekt de ondernemer
een vragend gezicht bij het horen van deze term. Misschien is deze
de mening toegedaan dat het vestigingsmilieu in bepaalde opzichten
nadelig/voordelig is; deze na- en/of voordelen zullen niet worden
toegeschreven aan de specifieke kwaliteiten van het zogenaamde
extra-urbane gebied. Wij kunnen ervan uitgaan dat ook déze bedrijven
normale functionele relaties onderhouden met toeleveranciers en
afnemers. Natuurlijk kan het ruimtelijk bereik van deze relaties
verschillend zijn. In dit opzicht is het verschil tussen industrie
en dienstverlening relevant, maar ook binnen de dienstensector kan
er sprake zijn van aanmerkelijke verschillen.
Vanuit welk oogpunt kunnen deze functionele relaties tussen de
bedrijven gevestigd in 'the urban field' worden bestudeerd? Wij
menen dat de - op enkele punten aangepaste - ruimtelijke of
geografische systeembenadering daarvoor een kader biedt. Zo'n
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systeem laat zich omschrijven als "een verzameling ruimtelijk
gelokaliseerde objecten en de relaties tussen deze objecten en hun
kenmerken" (Van Bemmel 1964, 21). In onderhavig onderzoek betreft
het bedrijven deel uitmakend van de intermediaire dienstensector en
de marktrelaties die deze bedrijven onderhouden. In de volgende
paragraaf wordt deze ruimtelijk-economische systeembenadering nader
besproken.

2.3

Het ruimtelijk-economische systeem

Het 'systeem'begrip speelt in het Nederlandse sociaal-geografisch
onderzoek een belangrijke rol. Sinds de tweede helft van de jaren
zestig is de zogenaamde systeembenadering in veel sociaal-geografisch onderzoek toegepast. De voortrekkersrol in ons land is vervuld
door Lambooy (1966; 1969) en Hoekveld (1971; 1976). Zij hebben deze
benadering vooral pragmatisch uitgewerkt en toegepast. In een later
stadium zijn er allerlei verfijningen in het oorspronkelijke
conceptuele model van Hoekveld aangebracht. Onze uitwerking is
gebaseerd op het door Ottens (1976) aangepaste conceptuele model van
het zogenaamde ruimtelijke systeem, zijn terminologie wordt door ons
overgenomen.
Echter in plaats van te spreken van een ruimtelijk systeem hanteren
wij bij voorkeur het begrip economisch systeem. Vanuit de in dit
onderzoek naar voren gebrachte bedrijfsoptiek een voor de hand
liggende keuze. Daarbij zullen wij wel ruimtelijke aspecten in ons
systeem opnemen. Immers het economische systeem heeft ook ruimtelijke eigenschappen.
Het economische systeem is op te vatten als een verzameling bedrijven, instellingen en huishoudens die door onderlinge transacties met
elkaar verbonden zijn en in een zekere afhankelijkheidsrelatie met
elkaar verkeren. De verzameling economische actoren is ruimtelijk
- tot op zekere hoogte - gedefinieerd door de staatsgrenzen, zodat
het economisch systeem zich manifesteert als een verzameling
nationale economieën, die met elkaar de wereldeconomie vormen.
Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met de mogelijkheid
dat er binnen de staatsgrenzen ruimtelijke eenheden zijn die slechts
ten dele geïntegreerd zijn in de nationale economie. Vanzelfsprekend
gaat het in beide gevallen om open systemen.
Vanuit de geografische optiek zijn de lokaties van de economische
actoren van belang. Bedrijven, instellingen en huishoudens worden in
de eerste plaats gezien als gelokaliseerde elementen (actoren), die
vanuit hun lokaties relaties met elkaar onderhouden. De aandacht is
daarbij vooral gericht op ruimtelijk traceerbare relaties, bijvoorbeeld leveranties. In de geografische benaderingswijze van het
economische systeem gaat de belangstelling niet zozeer uit naar de
totaliteit van het - door staatsgrenzen ruimtelijk gedefinieerde economische systeem, maar naar de interne regionale differentiatie.
Die interne regionale differentiatie kan op twee verschillende
manieren worden geschetst.
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1. Door te veronderstellen dat alle bedrijven, instellingen en
huishoudens, die in een bepaald gebied gevestigd zijn, meer
relaties met elkaar onderhouden dan met actoren elders in het
land. Men onderscheidt dan als het ware een aantal regionale
complexen van economische actoren, die met elkaar een regionaal
economisch subsysteem vormen.
2. Door uit te gaan van de afzonderlijke gelokaliseerde bedrijven,
dan wel andere actoren, en daarvan het ruimtelijke patroon van de
leveranties (input, output) te identificeren. Van ieder bedrijf
wordt dan het netwerk van betrekkingen opgespoord, waarbij vooral
de ruimtelijke omvang van het netwerk van belang is.
Welbeschouwd verschillen de beide benaderingswijzen slechts gradueel
van elkaar, waarbij de eerste meer een meso- en de tweede meer een
micro-karakter heeft. In feite zou een groot aantal patronen van
individuele netwerken op het micro-niveau nodig zijn om de veronderstelde complexen op het meso-niveau te kunnen identificeren. Indien
dat zou gebeuren, met bijvoorbeeld de leveranties-netwerken van vele
duizenden bedrijven, zou blijken of er inderdaad reden is om van
regionale complexen of subsystemen te spreken, dan wel dat er alleen
van een goed geïntegreerd nationaal systeem sprake is.

hui»houden·

>
4

Figuur 2.1

input- en
outputrtlatie·

Structuurmodel van een economisch systeem

Het hoofddoel van deze studie is het identificeren van de leveranties-netwerken van bedrijven in de intermediaire dienstverlening,
met name van dergelijke bedrijven die zijn gevestigd in een aantal
landelijke delen van het stedenveld.
Het economische systeem bestaat uit de gelokaliseerde bedrijven en
instellingen en de relaties die deze objecten met elkaar en met de
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Omgeving' onderhouden. In het middelpunt van ons onderzoek staan
de (in een bepaalde regio gevestigde) intermediaire dienstverlenende
bedrijven. Dergelijke bedrijven onderhouden binnen het totale
systeem directe relaties met andere bedrijven en instellingen. De
eventuele relaties met huishoudens (bijvoorbeeld arbeidsmarktrelaties) zijn voor onderhavig onderzoek niet van belang.
Ruimtelijk gezien hebben deze relaties een verschillend bereik. De
marktrelaties met toeleveranciers èn afnemers van bedrijven in de
intermediaire diensten strekken zich, naar wij aannemen, over een
groter gebied uit. Weliswaar zal dit niet voor ieder bedrijf
gelden, de idee is dat een deel van de in een rurale omgeving
gevestigde intermediaire diensten van meer dan lokale betekenis is.
Ondermeer de aard (groothandel of zakelijke diensten) en de lokatie
van het bedrijf (in Noord- of Zuid-Nederland) zijn in dit verband
van belang.
In de volgende paragraaf, onder het kopje 'Het functioneren van
bedrijven', wordt nader op de relaties tussen het bedrijf en zijn
omgeving ingegaan. Tevens wordt aangegeven welke relaties in het
kader van onderhavig onderzoek zullen worden bestudeerd.
2.4

Terminologie

Bij de inkadering van het onderzoek is gesproken over het centrale
thema van de studie, namelijk het functioneren van dienstverlenende
bedrijven in landelijke gebieden. Het is zaak de begrippen, die een
belangrijke rol in het onderzoek hebben gespeeld, in deze paragraaf
nader te bespreken. Achtereenvolgens komen 'het functioneren van
bedrijven' en 'de landelijke gebieden' aan bod. Daarop aansluitend
wordt in paragraaf 2.5 ingegaan op de indeling van Nederland in
stedelijke centra, peri-urbane en extra-urbane gebieden.
Het functioneren van bedrijven
Elk bedrijf tracht bepaalde doelstellingen, bijvoorbeeld winstmaximalisatie of het waarborgen van de continuïteit, te realiseren in de
haar omringende - interne en externe - omgeving. Tot de interne
omgeving van een produktie-organisatie behoren de directie en
overige werknemers, het in grond, machines en gebouwen geïnvesteerde
kapitaal en de overige financiële middelen. De interne (bedrijfs)omgeving maakt deel uit van de meeromvattende maatschappelijke,
voor het grootste deel externe, (bedrijfs)omgeving. De externe
omgeving wordt gedefinieerd als die bedrijven, instellingen en
huishoudens en factoren, die - hetzij aan de invoerzijde, hetzij aan
de uitvoerzijde - relaties met een bedrijf onderhouden en in haar
functioneren beïnvloeden, maar daarvan geen samenstellend of
beheersbaar deel vormen (naar Keuning & Eppink 1987, 16-17).
In onderhavige studie gaat het niet zo zeer om het bedrijfseconomisch functioneren (management) van de produktie-organisaties, maar
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om het functioneren in een bepaalde ruimtelijke omgeving, dat wil
zeggen in een bepaald produktie- of vestigingsmilieu. De interne
omgeving blijft in het onderzoek derhalve buiten beschouwing. De
door de bedrijven onderhouden relaties met de externe omgeving staan
centraal. Voorts wordt in onderhavige studie aan het begrip 'functioneren van bedrijven' een sterk ruimtelijk-economische inhoud
gegeven.
Voor het functioneren van (dienstverlenende) bedrijven en instellingen binnen een bepaald gebied zijn drie soorten relaties met
elementen van het milieu van belang (Buursink 1985; Lambooy 1984;
1988). Buursink noemt de zogenaamde commerciële betrekkingen,
waarmee hij doelt op het verlenen van diensten aan of het betrekken
van diensten en goederen van andere bedrijven en instellingen.
Voorts wijst hij op de gebruiksrelaties, in de vorm van het benutten
van uiteenlopende voorzieningen in de omgeving, en op de zogenaamde
externe effecten. Met deze laatste categorie wordt gedoeld op de
positieve en negatieve invloeden die uitgaan van elementen in de
handelingsomgeving, waarmee geen directe commerciële of gebruiksrelaties worden onderhouden. Deze effecten beïnvloeden wel op één of
andere wijze het functioneren van het bedrijf.
In feite komt Buursink's typering in grote lijnen overeen met de
algemener en breder geformuleerde schematisering van Lambooy (1984;
1988). Deze betoogt dat er in de omgeving van een bedrijf drie
soorten relaties zijn die elk op hun eigen wijze het reilen en
zeilen van de onderneming beïnvloeden. Allereerst kunnen de
marktrelaties worden genoemd. De relaties met de kapitaal- en
geldmarkt, de vastgoedmarkt, de arbeidsmarkt, de informatiemarkt en
de markten voor goederen en diensten behoren tot deze categorie. Er
zijn evenwel nog andere relaties van belang, namelijk de institutionele relaties. We kunnen hierbij denken aan de relaties met
formele politieke organisaties of de eigen branche-organisatie, die
de bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Daarnaast stelt de fysieke
structuur condities of voorwaarden. De aanwezigheid van wegen en
bedrijfsterreinen, parkeervoorzieningen en dergelijke, zonder welke
de bedrijven niet (goed) zouden kunnen functioneren, werken
enerzijds door in de kosten, anderzijds in de waardering van de
vestigingsplaats.
Het produktiemilieu, waarin een bedrijf functioneert, kan nu als
volgt worden gedefinieerd: "het geheel van externe condities, met
andere woorden factoren buiten de bedrijfshuishouding, die op de
lokatiekeuze en het functioneren van een bedrijfsvestiging van
invloed zijn" (De Smidt 1975, 48). De Smidt geeft aan dat men bij de
uitwerking van het begrip rekening dient te houden met de verschillende schaalniveaus waarop produktie-omstandigheden werkzaam zijn.
In navolging van Pellenbarg (1982) en Buursink (1985) vervangen we
het begrip 'produktiemilieu' door 'vestigingsmilieu' of 'omgeving',
en daarmee worden met name de regionale aspecten op de voorgrond
geplaatst. Het vestigingsmilieu omvat, aldus Buursink, het geheel
aan bedrijven, huishoudens en infrastructurele voorzieningen die
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door hun aanwezigheid - een positieve of negatieve - invloed
uitoefenen op het functioneren van een bedrijf.
Factoren als de situatie op de afzetmarkt, de aard van het produkt
of de dienst en de structuur van de institutionele arrangementen
zijn van invloed op het succes van de onderneming. Maar ook minder
tastbare elementen, die in het algemeen niet tot het produktie- of
vestigingsmilieu worden gerekend, zijn van invloed op het welslagen
van de onderneming. Daarbij kan men denken aan 'de geest van de
ondernemer' of een lokatie in een al dan niet stimulerende omgeving.
In onze studie staat de invulling van Lambooy van de omgeving van
de onderneming model voor de uitwerking van het onderzoek. Met dien
verstande dat de commerciële relaties met de markten voor goederen
en diensten een prominente plaats in het onderzoek innemen.
Op deze plaats dient ook de keuze van het regionale schaalniveau
nader beargumenteerd te worden. Hoewel het algemene beeld van het
bedrijfsleven voor een belangrijk deel wordt bepaald door de
'multinationals' (bijvoorbeeld Philips, Akzo) is de meerderheid van
de ondernemingen in Nederland betrekkelijk klein. Het midden- en
kleinbedrijf maakt circa 97% van het totaal aantal bedrijven uit.
Slechts 3.000 ondernemingen tellen meer dan 100 werknemers. Het
midden- en kleinbedrijf telt rond 325.000 ondernemingen (Lambooy
1988). Voor de grote ondernemingen is het gerechtvaardigd nationale
en zelfs internationale ontwikkelingen bij de analyse van het
functioneren te betrekken. Echter het schaalniveau waarop het
leeuwedeel van de (dienstverlenende) ondernemingen opereert is
geografisch gezien meer beperkt dan van het grootbedrijf. De
'omgeving' van het MKB is meer regionaal van aard. Dit regionale
niveau is het niveau waarop in onderhavig onderzoek de aandacht
wordt gericht. Dit neemt echter niet weg dat ook kleine ondernemingen marktrelaties kunnen onderhouden op nationaal of zelfs internationaal niveau. Dit geldt dan met name voor het aangeboden produkt;
de overige marktrelaties (bijvoorbeeld met de vastgoed- en arbeidsmarkt) en tevens de conditionele en institutionele relaties zijn
meer regionaal van aard.

Landelijke gebieden
Op het urbaan-rurale continuüm nemen landelijke gebieden een
bijzondere plaats in. Bijzonder omdat de landelijke gebieden in ons
land als gevolg van het 'verstedelijkingsproces' in meer of mindere
mate hun uitgesproken agrarische karakter hebben verloren. De
spreiding van bevolking en werkgelegenheid, de verspreiding van de
stedelijke leefwijze en de spreiding van het stedelijk grondgebruik
hebben ertoe geleid dat niet langer wordt gesproken van het 'platteland' maar van 'het landelijk gebied' (zie Buursink 1980). Volgens
Steigenga (1971, 386) heeft het proces van mentale verstedelijking
in Nederland geleid tot een in sociaal-cultureel opzicht consequent
verstedelijkte samenleving. De cultuur die eertijds alleen in de
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steden voorkwam én de algemene Nederlandse cultuur vallen in hoge
mate samen. Met andere woorden de woonlokatie (stedelijk of landelijk gebied) heeft geen invloed meer op de geldende normen- en
waardenpatronen (Lewis & Maund 1976). Of zoals Moseley (1979, 12)
het uitdrukt: "The key social contrasts today are not urban/rural
but modern/traditional."
Stedelijke en landelijke gebieden ogen echter nog steeds anders; zij
onderscheiden zich van elkaar door een andersoortig ruimtegebruik.
Ruimte'verslinders' in het landelijke gebied zijn naast de landbouw,
de openluchtrecreatie en het defensie-apparaat. De belangrijkste
ruimtegebruikers in de stedelijke gebieden, de huishoudens, de
bedrijven (in de secundaire en tertiaire sector) en instellingen
zijn alle - in tegenstelling tot de landelijke gebieden - sterk
geconcentreerd. De landelijke gebieden binnen Nederland vormen
beslist geen uniform geheel. De ligging van een landelijk gebied ten
opzichte van één of meer stadsgewesten vormt de cruciale factor bij
het typeren van de landelijke gebieden.
Van Betnmel (1984, 25) onderscheidt twee hoofdtypen landelijke
gebieden. "Ten eerste landelijke gebieden die liggen in de buurt van
een (grote) stad en te maken hebben met problemen van suburbanisatie
en van vestiging van voormalige stadsbewoners. Ten tweede landelijke
gebieden die niet in de buurt van een (grote) stad liggen en worden
geconfronteerd met problemen van ontvolking, vergrijzing en aantasting van voorzieningen." Het eerste type gebied noemt Van Bemmel
peri-urbaan landelijk en het tweede type perifeer landelijk.
Veldman (1982b, 8) merkt met betrekking tot peri-urbane landelijke
gebieden op, dat deze gebieden uiterlijk landelijk maar innerlijk
stedelijk zijn. Daarmee wordt treffend aangegeven dat deze gebieden
onder sterke stedelijke druk staan. Allerlei sociaal-ruimtelijke
processen, in het bijzonder processen van vestiging en vertrek van
huishoudens, bedrijven en instellingen, hebben forse ruimtelijke
claims tot gevolg. De landbouw-, natuur- en landschapsfunctie van
het peri-urbane landelijke gebied boet sterk aan betekenis in.
Tenzij de materieel-ruimtelijke structuur van deze gebieden door
overheidsmaatregelen (waaronder het aanwijzen van groeikernen en
nationale landschappen) wordt beschermd.
Een belangrijk voordeel van de nabijheid van een grote of middelgrote stad voor de inwoners van het peri-urbane landelijke gebied is de
beschikbaarheid van een goed geoutilleerd voorzieningenapparaat en
de toegang tot een verhoudingsgewijs omvangrijke arbeidsmarkt. Met
andere woorden peri-urbane landelijke gebieden liggen binnen de
stadsgewestelijke woningmarkt-, arbeidsmarkt- en verzorgingsgebieden. Deze peri-urbane landelijke gebieden zijn vrijwel geheel
betrokken op de sociaal-economische situatie van de stadsgewesten
(Huigen 1986).
De ruimtelijke mogelijkheden van bewoners van perifere landelijke
gebieden zijn beperkter te noemen dan die van bewoners van periurbane landelijke gebieden. Perifere landelijke gebieden liggen
buiten de stadsgewesten. Daardoor hebben bewoners van perifere
landelijke gebieden niet binnen redelijke afstand de beschikking
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over een goed geoutilleerd voorzieningenapparaat. Ook hebben zij
slechts toegang tot een beperkte arbeidsmarkt.
In tegenstelling tot de peri-urbane landelijke gebieden worden
perifere landelijke gebieden gekenmerkt door een dominantie van
areaalgebonden activiteiten, zoals akkerbouw, veeteelt, bosbouw,
openluchtrecreatie en militaire oefenterreinen.
Van Bommel (1984) en Huigen (1986) hebben getracht antwoord te geven
op de vraag welke gebieden als 'landelijk' moeten worden aangemerkt.
Gepleit wordt voor een nodaal uitgangspunt om tot een differentiatie
en afbakening van landelijke gebieden te komen. De intensiteit van
de betrekkingen met de stad en de toegankelijkheid van de stedelijke
voorzieningen vormen daarbij het richtsnoer. Met het oog op de
oriëntatie op de stedelijke centra worden peri-urbane landelijke
gebieden en perifeer landelijke gebieden onderscheiden. Aan dit
nodale uitgangspunt behoeft niet te worden getornd.
Een bijkomend probleem echter is dat het onderscheid tussen periurbane en perifere landelijke gebieden in Nederland op twee
verschillende schaalniveaus wordt toegepast, namelijk op landsdeelen regionaal niveau. In het eerste geval neemt men de Randstad als
uitgangspunt en wordt een geleding van Nederland in drie typen
regio's verkregen. Alleen de Randstad wordt als stedelijke regio
beschouwd; 'overig' Nederland wordt als peri-urbaan dan wel perifeer
landelijk gebied aangeduid. De studie van Hauer en Veldman (1980)
leidt tot een dergelijke indeling van de COROP-gebieden. Van Bemmel
(1984, 26) wijst er terecht op dat "inherent aan het gekozen
meetniveau, de ruimtelijke eenheden nogal groot zijn; deze eenheden
behoeven daarom zeker niet homogeen te zijn." Met het resultaat van
de studie van Hauer & Veldman moet dan ook voorzichtig worden
omgesprongen. Overigens maakt Hauer (1984) zelf dienaangaande enkele
opmerkingen. De gebruikte variabelen kunnen op een lager dan wel
hoger meetniveau geheel anders reageren en samenhangen waardoor een
andere indeling nodig kan zijn.
Wij zouden er voor willen pleiten op regionaal niveau een onderscheid - met iets andere benamingen - te maken tussen beide typen
landelijke gebieden. Bij het afbakenen van peri-urbane en extraurbane gebieden dienen de diverse stadsgewestelijke centra als
uitgangspunt genomen te worden. Het resultaat is een netwerk van
grotere en kleinere stadsgewesten en van buiten de invloedssfeer van
de stadsgewestelijke centra gebleven gebieden. De peri-urbane
gebieden liggen binnen de stadsgewesten, de extra-urbane gebieden
liggen, zoals gezegd, daar buiten. Deze werkwijze levert een
getrouwer beeld op van de 'Nederlandse' werkelijkheid. De door de
vakgroep Nederzettings- en Bevolkingsgeografie vervaardigde indeling
van Nederland in stedelijke centra, peri-urbane en extra-urbane
gebieden heeft de zevenenveertig stadsgewestelijke centra (per
1.1.85) als uitgangspunt genomen (zie paragraaf 2.5).
Met de benaming extra-urbane gebieden in plaats van perifeer
landelijke gebieden kiezen wij voor een benaming van het landelijk
gebied vanuit het verstedelijkingsproces en de centraliserende
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werking van steden in de ruimtelijke orde. Het pleidooi van Van
Bemme1 (1984) voor een positieve benadering van landelijke gebieden
ten spijt, kunnen wij - slechts - constateren dat de sociaal-ruimtelijke werkelijkheid uitwijst, dat ook in de meest perifere gebieden
van Nederland, in de zin van afgelegen, de invloed van het verstedelijkingsproces aanzienlijk is. Gecombineerd met het gegeven dat
Nederland een klein en goed ontsloten land is en onze zienswijze
van Nederland als (bijna) één 'urban field' leidt dit tot deze
keuze. Buursink (1985, 132) formuleert deze opvatting aldus:
"
in Nederland is het naiwelijks reëel oo van perifere landelijke gebieden te
spreken. Feit is alleen, dat een deel van het landelijk gebied buiten de dagelijkse
invloedssfeer van de grote stedelijke centra is gelegen. Vandaar dat m het buiten de
stadsgewesten gelegen landelijke gebied het best kunnen aanduiden als extra-urbaan
landelijk gebied. In de extra-urbane landelijke gebieden wordt het nederzettingspatroon
gekenmerkt door het ontbreken van grote stedelijke centra (meer dan 50.000 inwoners).'

In het vervolg van deze studie spreken wij van peri-urbane en extraurbane gebieden. Wij sluiten daarmee aan bij de in de Verenigde
Staten veelvuldig gehanteerde terminologie 'metropolitan and nonmetropolitan areas' (Norcliffe 1984). De term perifeer landelijk
gebied reserveren wij voor het landelijke gebied dat in de Angelsaksische literatuur (zie ondermeer Cloke 1979) wordt aangeduid als
'remote rural area'. In het Verenigd Koninkrijk kunnen we daarbij
denken aan de Schotse Hooglanden. Indien men in Nederland op zoek
gaat naar dergelijke gebieden, dan blijken deze gebieden buiten onze
landsgrenzen te liggen.
Onze term 'extra-urbaan' gebied vindt steun bij Hage (1979). Deze
auteur poneert de stelling dat de intrede van de post-industriële
samenleving zulke grote veranderingen in de algemene verstedelijkings-, industrialisatie- en moderniseringsprocessen teweeg heeft
gebracht dat er sprake is van een 'qualitative break with the past'
(zie Clark 1984; Toffler 1981). Niet langer is er een uitgesproken
verschil tussen stad en platteland. Zowel stedelijke als landelijke
gebieden ondergaan deze transformatieprocessen. En omdat het
verstedelijkingsproces zowel in materieel- als in sociaal-ruimtelijk
opzicht de ruimtelijke ordening van beide gebieden goeddeels
bepaalt, ligt de term 'non-metropolitan' meer voor de hand als
'rural'. Tegelijkertijd geven deze transformatieprocessen aan dat
indien een onderscheid wordt gemaakt op grond van de mate van
stedelijkheid, het steeds gaat om in de tijd bezien geringe
relatieve verschillen.

2.5

Een indeling van Nederland in stedelijke centra, periurbane en extra-urbane gebieden

Als uitgangspunt voor de indeling in stedelijke centra, peri-urbane
en extra-urbane gebieden zijn alle stedelijke centra en agglomeraties genomen die in 1985 tenminste 50.000 inwoners telden. Als
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aaneengesloten stedelijke bebouwing is beschouwd: woonbebouwing en
bedrijfsterreinen, waarbij de bebouwing op maximaal één kilometer
van elkaar verwijderd mag liggen. Door middel van kaartanalyses zijn
de morfologische agglomeraties samengesteld. Daarbij dient opgemerkt
te worden dat een gemeente alleen dan als onderdeel van een
agglomeratie is beschouwd wanneer tenminste 50X van haar bevolking
woonachtig is in de morfologische agglomeratie.
Een tweede criterium waaraan de aldus gevormde stedelijke centra
moeten voldoen, is een minimum aantal arbeidsplaatsen van 20.000
(situatie 1982). De agglomeratie functioneert binnen het stadsgewest als werkgelegenheidscentrum. De aantallen van 50.000 inwoners
en 20.000 arbeidsplaatsen zijn op zich arbitrair, maar wel in
overeenstemming met de internationaal gangbare praktijk. In totaal
zijn zesendertig stedelijke centra en agglomeraties, die aan beide
criteria voldoen, in figuur 2.2 weergegeven. Daarnaast zijn de elf
centra die niet aan het tweede criterium voldoen aangegeven.
Onder een stadsgewest wordt als regel een nodale regio verstaan die
rondom een stedelijk centrum kan worden geformeerd. De gemeenten die
deel uitmaken van deze regio, het zogenaamde peri-urbane gebied,
liggen in de dagelijkse invloedssfeer van de stedelijke arbeids- en
woningmarkt. Een tweetal daarop aansluitende functionele criteria,
namelijk een pendel- en een migratiecriterium, is gebruikt om dit
gebied af te bakenen.
Allereerst is nagegaan welke gemeenten een sterke woon-werk relatie
met een stedelijk centrum onderhouden. Een internationaal gangbaar
criterium is dat tenminste 15% van de plaatselijk woonachtige
beroepsbevolking werkzaam is in de centrale stad. Aan de hand van
dit criterium is voor elk van de zevenenveertig stedelijke centra en
agglomeraties het forensengebied afgebakend. Hiertoe is gebruik
gemaakt van de pendelgegevens zoals opgenomen in de Volkstelling van
1971. Recenter materiaal op landelijke schaal is niet aanwezig.
Opgemerkt dient te worden dat in dit deel van de procedure rekening
is gehouden met de gemeentelijke grenswijzigingen in de periode
1971-1985.
In de tweede plaats is voor elk van de zevenenveertig stadsgewestelijke centra de migratie met de omringende gemeenten geanalyseerd.
Van alle gemeenten die in 1971 meer dan 15% van de beroepsbevolking
dagelijks zien pendelen op een stedelijke agglomeratie is aan de
hand van migratiegegevens een bindingscoëfficiënt berekend voor de
periode 1981 tot en met 1983. Deze bindingscoëfficiënten zijn
berekend ten opzichte van de desbetreffende stedelijke agglomeratie.
"De bindingscoëfficiënt is een maat, die aantoont in hoeverre twee
gemeenten op elkaar betrokken zijn inzake migratie en wel zo, dat
de gevonden maten voor elk paar gemeenten met elkaar vergelijkbaar
zijn, daarbij abstraherend van de bevolkingsomvang en van de
relatieve omvang van de totale migratie, maar rekening houdend met
de totale migratiemobiliteit" (Bargeman 1986, 12). Voor alle
duidelijkheid, de bindingscoëfficiënt geeft geen aanwijzing voor de
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Indeling van Nederland in stedelijke centra, peri-urbane gebieden en extra-urbane
gebieden (1985)

migratie-intensiteit tussen twee gemeenten, het gaat om de migratieoriëntatie.
Voor de details van de gevolgde werkwijze wordt verwezen naar
Bargeman (1986, 7-20). Rond de zevenenveertig stedelijke agglomeraties, dat wil zeggen ook rondom de agglomeraties < 20.000 arbeidsplaatsen, zijn de peri-urbane gebieden geformeerd. Daarbij is een
contiguïteitscriterium gehanteerd. De peri-urbane gebieden vormen
in figuur 2.2 samen met de agglomeraties de stadsgewesten. De
gemeenten die geen nauwe (pendel- en/of migrâtie)relaties met één of
meer agglomeratie(s) onderhouden, behoren tot het extra-urbane gebied. Doch, nogmaals wordt beklemtoond:
- dat er wel degelijk wederzijdse functionele relaties bestaan
tussen enerzijds de extra-urbane gebieden en anderzijds de
stadsgewesten. Echter, er is sprake van minder intensieve
relaties;
- dat de stadsgewesten niet los van elkaar kunnen worden gezien. De
stadsgewesten kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld daar
waar bepaalde stadsgewesten voor wat betreft de migratie sterk op
elkaar zijn georiënteerd;
- dat het bij verschillen in stedelijkheid gaat om in de tijd
bezien geringe relatieve verschillen. Atzema & Bargeman (1987,
72) illustreren dit punt door hun gebiedsindeling naar de situatie in 1985 (die op ondergeschikte punten afwijkt van de in deze
paragraaf gepresenteerde indeling) te vergelijken met die naar de
situatie in 1971. Aangetoond wordt dat het aantal stedelijke
agglomeraties toeneemt. "Door deze aantalsgroei en vooral door de
stedelijke randgroei verdubbelt het aantal stedelijke agglomeratiegemeenten
Ondanks het groter worden van de agglomeraties is het aantal peri-urbane gemeenten gestegen. Het gebied
waarover de 'stadsgewesten' zich uitstrekken is dus uitgebreid."

2.6

Conclusie

In dit hoofdstuk is in eerste instantie ingegaan op het onderzoek
dat raakvlakken heeft met onderhavige studie. Zonder volledigheid
van de opsomming na te streven is getracht inzicht te verschaffen in
de strekking van de resultaten van het verrichte onderzoek. Voorts
is ruim aandacht besteed aan het begrip 'urban field', en de inhoud
die daaraan kan worden gegeven. Binnen een dergelijk stedenveld kan
een onderscheid worden gemaakt tussen de sterk verstedelijkte en
minder verstedelijkte gebieden. Dit resulteert in een indeling van
Nederland in stedelijke centra (agglomeraties), peri-urbane en
extra-urbane gebieden. Aan de hand van deze indeling zijn - in een
latere fase - de onderzoeksgebieden afgebakend. Onmiddellijk dient
te worden onderstreept dat het gaat om graduele verschillen, die
bovendien in de tijd bezien aan sterke veranderingen onderhevig
zijn.
De vraag of het onderscheid tussen stedelijke centra, peri-urbane
en extra-urbane gebieden ook door ondernemers, bijvoorbeeld bij een
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lokatiebeslissing, wordt gehanteerd, is in dit hoofdstuk slechts
zijdelings aan de orde gesteld. Indien deze vraag ontkennend moet
worden beantwoord, zijn de eerder gemaakte relativerende opmerkingen, betreffende het graduele en dynamische karakter van het
onderscheid, des te meer op hun plaats.
Noten
1.

In de Nota Landelijke Gebieden (1977) worden aan de hand van fysisch-geografische, agrarischeconomische en morfologische c r i t e r i a , naast de stadsgewesten en verstedelijkte gemeenten,
zogenaamde NLG-regio's afgebakend.

2.

Bijvoorbeeld de geneenten Assen en Stadskanaal, die op basis van de waarde van de samengestelde bindingscoëfficiënt met de stedelijke centra Groningen en Emnen, tot het peri-urbane
gebied kunnen worden gerekend, z i j n vanwege het niet-contigue karakter van de indeling, die op
deze wijze ontstaat, aan het extra-urbane gebied toebedeeld.
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3

INTERMEDIAIRE DIENSTEN EN MARKTRELATIES; THEORETISCHE
ASPECTEN

"Services are an extremely important element in our understanding of the future as well as of the
present, in terms of the economic geography of the various countries, in terns of land use, of the
distribution and location of people and their activities" (Gottmann 1983, 71).
3.1

Inleiding

De essentie van de diensteneconomie is niet gelegen in het feit dat
in sommige hoogontwikkelde landen circa tweederde van de beroepsbevolking in de tertiaire sector werkzaam is. In deze hoogontwikkelde
landen is de welvaart sterk gestegen, waardoor de vraag naar
consumptiegoederen en finale diensten flink is toegenomen. Maar ook
het hoge consumptieniveau is niet het meest wezenlijke van de
diensteneconomie. Buursink (1985; 1987) wijst er, in navolging van
ondermeer Gershuny (1977), op dat de fundering van de diensteneconomie wordt gevormd door de intermediaire dienstverlening. De rol
die deze diensten spelen in het economische (vernieuwings)proces is
weliswaar moeilijk tastbaar en kwantificeerbaar, echter het effect
- bijvoorbeeld de sterk gestegen output en produktiviteit in alle
bedrijfssectoren - is wel degelijk goed zichtbaar. Dergelijke
diensten worden in toenemende mate door de overige bedrijven
(inclusief de intermediaire diensten zelf) in hun produktieproces
ingeschakeld. Een diensteneconomie is met andere woorden een sterk
geëvolueerde produktie-economie (Buursink 1985, 3 2 ) .
Dat in deze visie de intermediaire dienstverlening als onmisbaar
element in de hedendaagse economie wordt aangemerkt, vormt natuurlijk een extra argument om dit type dienstverlening aan een nadere
analyse te onderwerpen. In de volgende paragraaf wordt daarom
allereerst ingegaan op de groei en de rol van deze diensten. In
paragraaf 3.3 wordt dieper ingegaan op een tweetal belangrijke
categorieën van intermediaire diensten, namelijk de groothandel en
de zakelijke dienstverlening. Ten slotte wordt in de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk ingegaan op de theoretische achtergronden van het onderzoek dat gericht is op het bestuderen van de
marktrelaties van de op het bedrijfsleven georiënteerde intermediaire dienstverlening.
In deze studie wordt gebruik gemaakt van de activiteiten-indeling
(SBI-indeling). De belangrijkste reden voor deze keuze is gelegen in
het feit dat in onze studie de bedrijfsvestiging object van
onderzoek is. Analyse van input- en outputpatronen, van omzet en
kosten is in dit onderzoek gebonden aan het niveau van bedrijfseenheden. Op dit niveau zal primair datamateriaal worden verzameld.
Daarnaast ligt er natuurlijk het feit dat op dit niveau door derden
gegevens worden verzameld (ondermeer door het CBS). Voor de
specifieke dienstenfuncties kan door het eenvoudigweg ontbreken van
gegevens (omzet, kosten) deze koppeling niet gemaakt worden. Het
argument dat aan de hand van de beroepen-indeling arbeid gekoppeld
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kan worden aan specifieke dienstenfuncties doet voor ons onderzoek
daarom niet ter zake.
Ter informatie wijzen wij erop dat in Nederland het vooral de
economische en geografische disciplines zijn van waaruit bijdragen
worden geleverd aan het onderzoek van de dienstensector (zie Van der
Aa & Elfring 1988). Een drietal hoofdvragen staan in beide disciplines centraal, te weten (zie De Haan & Tordoir 1986):
- wat is de ontwikkelingsgang van dienstenactiviteiten in verleden,
heden en toekomst (kartering/beschrijving);
- wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingsgang van diensten in
een breder economisch, maatschappelijk en geografisch kader;
- welke oorzaken en achtergronden voor deze ontwikkelingsgang zijn
aanwijsbaar, waarbij veelvuldig ingegaan wordt op de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit en innovaties in de dienstensector .
3.2

De rol van de intermediaire dienstverlening in de
diensteneconomie

3.2.1

Afbakening van de intermediaire dienstverlening

Aan de hand van het criterium van de bestemming van de dienst
kunnen intermediaire diensten worden gedefinieerd als die diensten
die in het produktieproces van andere bedrijven en instellingen
worden opgenomen. Om deze reden wordt ook wel gesproken van
producentgerichte diensten. De intermediaire dienstverlenende
bedrijven kunnen al naar gelang de hoofdactiviteit op basis van de
Standaardbedrijfsindeling (SBI) in bedrijfskiassen worden ondergebracht. Echter, de aansluiting van enerzijds de intermediaire
diensten als 'produktgroep' en anderzijds de intermediaire dienstverlenende bedrijfsklassen laat op enkele punten te wensen over. In
de eerste plaats leveren bepaalde bedrijven wel intermediaire
diensten, maar worden zij op basis van hun hoofdactiviteit niet in
de groep producentgerichte dienstverlening ingedeeld (bijvoorbeeld
bepaalde schoonmaakbedrijven). Voorts voorziet vrijwel geen enkele
dienst alleen in de vraag van andere bedrijven en/of instellingen.
Ook aan de consument kunnen deze diensten worden geleverd. Het gaat
in het onderscheid tussen intermediair en finaal om de belangrijkste
afzetcategorie. Op beide typen aansluitingsproblemen wordt in het
vervolg van deze paragraaf nader ingegaan.
Buursink (1987) onderscheidt een elftal onderling nogal sterk
uiteenlopende categorieën van intermediaire diensten. Van deze elf
categorieën kan worden aangegeven in welke bedrijfskiasse (volgens
de SBI) de betreffende dienst - naar alle waarschijnlijkheid - zal
worden ondergebracht. Daarbij valt op dat een aantal intermediaire
produktgroepen terecht komt in finale bedrijfsklassen. We tekenen er
bij aan dat afgezien wordt van de mogelijkheid dat deze diensten ook
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intern - bijvoorbeeld binnen een multinationale industriële
onderneming - kunnen worden geleverd. Buursink noemt groothandelsdiensten (SBI 61/62), transportdiensten (SBI 71 t/m 7 6 ) , onderhoudsen bewakingsdiensten (SBI 9Θ en SBI 84), schoonmaak- en reinigings
diensten (SBI 9 8 ) , verhuurdiensten (SBI 85), personele diensten (SBI
98), onroerend goed diensten (SBI 83), bankdiensten (SBI 81),
verzekeringsdiensten (SBI 82), zakelijke diensten (SBI 84) en
research- en ontwikkelingsdiensten (SBI 97).
In de Amerikaanse literatuur (zie bijvoorbeeld Stanback 1979;
Stanback et al. 1981) wordt een tweetal categorieën, namelijk 'FIRE'
('finance, insurance and real estate') en 'business services', in
ieder geval tot de intermediaire dienstverlening gerekend. De groothandel wordt in het ene geval, in navolging van Singelmann (1978),
tot de 'distributive services' gerekend, echter in andere gevallen
tot de intermediaire diensten. Een extra argument om naast het banken verzekeringswezen en de zakelijke dienstverlening, de groothandel tot de categorie van de producentgerichte dienstverlening te
rekenen, is het gegeven dat, in zowel de Amerikaanse als de Nederlandse situatie (tabel 3.1), 'these services together account for a
major share of the intermediate outputs sold by all service firms'.
Tabel 3.1

Intermediaire produktie-aandelen2 en aandeel in totale dienstenleveranties (in %)

bedrijfsklasse

groot- en detailhandel
horeca
reparatie gebruiksgoed.
zee- en luchtvaart
overige transport- en
opslagbedrijven
communicatiebedrijven
bankwezen
••
verzekeringswezen J
zakelijke dienstver1.
overige dienstver1.

totaal

intermediair produktie--aandeel
1975
1981

aandeel in totale
dienstenleveranties
1975
1982

46
17
43
92

49
12
47
92

28.6

26.0

2.3
5.3
2.0

1.9
5.1
2.1

90
66

90
67
72
52
93
44

19.9

18.1

9.0

9.3

11.1
16.6

10.6
20,9

5.1

6.0

100

100

60
90
34

2

de produktiewaarden zijn gemeten op basis van verbruik
Bron: Gravesteijn4igthelai & De Wit (1986) en De Haan & Tordoir (1986) (bewerking van de Nationale
Rekeningen)

Aan de hand van het cijfermateriaal in tabel 3.1 kunnen de dienstverlenende bedrijfskiassen, aldus Gravesteijn-Ligthelm 8. De Wit
(1986), worden geclassificeerd in vier groepen, namelijk sterk (het
intermediaire produktie-aandeel is meer dan 90%), redelijk (60-
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90%), matig (30-60%) en zwak (< 30%) gericht op intermediaire
leveringen. Hoewel dit niet uit de cijfers in tabel 3.1 is op te
maken, behoort ook de groothandel tot de 'sterke' groep. Aangenomen
kan worden dat deze bedrijfskiasse (bijna) uitsluitend intermediaire
leveringen verricht (het EIM raamt het intermediaire produktieaandeel op circa 9 4 % ) . De zee- en luchtvaart, de overige transporten opslagbedrijven en de communicatiebedrijven hebben wij ingedeeld
in de sector van de communicatieve diensten. Naast de groothandel
maken in onderhavige studie de overige 'sterk en redelijk intermediaire' bedrijf skiassen, dat wil zeggen het bank(- en verzekeringswezen en de zakelijke diensten, deel uit van de groep intermediaire
diensten.
De terminologie intermediaire of producentgerichte diensten wordt in
deze studie door elkaar gebruikt. Echter deze zienswijze wordt niet
door iedereen gedeeld. Binnen de groep intermediaire diensten kan
een splitsing worden gemaakt tussen diensten die gekenmerkt worden
door 'goods-handling' of door 'information-handling' (Damesick
1986). Elfring & Tordoir (1988) spreken van distributieachtige en
meer kennisgebonden (of kennisintensieve) diensten. Zij voegen daar
aan toe dat deze laatste categorie in de engelstalige literatuur
meestal wordt aangeduid als producentendiensten en activiteiten
omvatten als het bank- en verzekeringswezen, de handel in onroerend
goed en de zakelijke diensten.

3.2.2

Groei van de intermediaire dienstverlening

Stanback (1979) laat zien dat ruim een kwart van de intermediaire
output - dat wil zeggen het totaal van alle leveranties van bedrijven en instellingen aan bedrijven en instellingen - is te typeren
als diensten. De belangrijkste intermediaire diensten zijn de
groothandel, het bank- en verzekeringswezen en de zakelijke diensten. Deze categorie van diensten heeft, aldus Stanback, in de
periode 1950-1975 een sterke groei doorgemaakt. Het aandeel van de
groothandel en het bank- en verzekeringswezen in het Bruto Nationaal
Produkt is in deze periode gestegen. Bovendien is de werkgelegenheid
in deze sector in vergelijking met de detailhandel en de overige
finale diensten sterker gestegen. Stanback bespreekt vervolgens een
achttal factoren die van invloed zijn op de vraag naar 'producer
services'.
Stanback (1979, 18-19) noemt allereerst een drietal factoren die
naar voren zijn gebracht door Greenfield (1966). In de eerste plaats
worden in toenemende mate bepaalde functies en werkzaamheden aan
daarin gespecialiseerde en zelfstandig opererende ondernemingen
uitbesteed. De belangrijkste reden hiertoe is het verlagen van de
produktiekosten. Gedacht kan worden aan rechtskundige diensten,
accountancy, transportdiensten en schoonmaakdiensten. Vervolgens
wordt gewezen op de tendens dat werkgevers in toenemende mate een
beroep doen op flexibele arbeid. Men huurt voor een bepaalde
periode arbeidskrachten in. Als derde punt noemt Stanback het
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inschakelen van specialisten. Produktiegroei, proces- en produktinnovaties worden begeleid door externe deskundigen.
De vraag naar intermediaire diensten wordt in toenemende mate, aldus
Stanback, gedomineerd door grote internationaal opererende ondernemingen. Deze ondernemingen slokken kleine bedrijven op (overname).
De bedrijfsvoering van deze multinationals wordt steeds complexer.
In toenemende mate worden accountants, consultants, juristen en
andere financiële deskundigen ingeschakeld. Daarnaast gaat diversificatie van de produktie en daarmee het opzetten van een divisionele
ondernemingsstructuur, een populaire ondernemingsstrategie in de
jaren zestig, samen met het inschakelen van externe deskundigen.
Acquisitie van branchevreemde ondernemingen past in een strategie
die gericht is op spreiding van het ondernemersrisico. De produktie
van de 'nieuwe' ondernemingen moet dan wel zonder problemen
gecontinueerd kunnen worden. Daarvoor zal men echter een beroep
moeten doen op specialisten. De combinatie van overname en diversificatie heeft geleid tot een toegenomen afhankelijkheid van financiële diensten. Nieuwe financieringsvormen (ondermeer risicodragend
kapitaal) leiden tot een intensivering van de relaties tussen deze
ondernemingen en commerciële en investeringsbanken, accountantskantoren en juristen.
Als zevende factor die de vraag naar 'producer services' beïnvloedt,
noemt Stanback (1979, 20) het regulerend optreden van de overheid.
"Increased government regulation of the economy has increased the
demand for legal and accounting services." Ten slotte, een toenemend
aantal zelfstandige ondernemingen werkzaam in de producentgerichte
dienstverlening betreedt de internationale markt. Zonder hulp en
assistentie van financiële deskundigen, juristen en export-consultants is dit vaak een moeizame weg, zeker voor de kleine zelfstandige onderneming in deze sector.
Stanback legt in zijn beschouwing een sterke nadruk op de grote
multinationale ondernemingen. De vraag naar intermediaire diensten
van deze bedrijven is natuurlijk erg belangrijk. Terecht voegt
Stanback de vraag van het midden- en kleinbedrijf er aan toe. Ook
deze bedrijven doen, vooral in de Verenigde Staten, de laatste jaren
in toenemende mate een beroep op intermediaire diensten (zie Elfring
& Tordoir 1988). Een ontwikkeling die aan deze groei heeft bijgedragen is de verbreding van het dienstenpakket dat door de verschillende intermediaire diensten wordt aangeboden. Het betreft met name
de gevestigde en grotere ondernemingen (Buursink 1987). Commerciële
banken adviseren ook op het terrein van investeringen naast de
kredietverlening. Accountantskantoren zijn werkzaam op het terrein
van management-consultancy, belastingadvisering en accountancy.
Naast verbreding van het dienstenpakket is een specialisatie-tendens
waarneembaar. Het ligt, aldus Buursink (1987), in de rede deze
ontwikkeling te verbinden aan kleine - en wellicht nieuwe - bedrijven. Hun kracht ligt in de exploitatie van zeer specifieke 'knowhow'. Men biedt bepaalde nieuwe diensten aan (computer services of
marketing) of men richt zich alleen maar op het kleinbedrijf. Deze
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tendensen zijn ook in West-Europa waarneembaar, echter in vergelijking met de Verenigde Staten is sprake van een lichte achterstand.
Elfring & Tordoir (1988) benadrukken dat voortschrijdende specialisatie en efficiëntere produktie ten gevolge van schaalvoordelen
onvoldoende verklaring bieden voor de ontwikkeling van de zakelijke
dienstverlening in de afgelopen decennia. Het is noodzakelijk andere
factoren die van invloed zijn op de vraag- en aanbodkant van de
zakelijke dienstenmarkt te betrekken bij de analyse van de expansie
van deze markt. Zij spitsen hun analyse op een drietal punten toe.
In de eerste plaats op de ontwikkeling van bedrijfsinterne dienstenfuncties in het licht van de interactie tussen bedrijf en omgeving.
Als tweede topic komt de externalisatie van deze functies of de
vraagstrategie jegens diensten aan de orde, waarbij veranderingen
in de ondernemingsorganisatie mede in de beschouwing worden betrokken. Ten slotte wordt ingegaan op de interactie tussen vraag en
aanbod, het gebied van de dienstenmarkt. In wezen worden door
Elfring & Tordoir dezelfde factoren naar voren gebracht als door
Stanback. De aanpak van eerstgenoemden wordt echter gekenmerkt door
helderheid en systematiek. De door Stanback naar voren gebrachte
argumenten worden in een kader geplaatst. Om deze reden is het
nuttig de resultaten van de analyse van deze twee Nederlandse
onderzoekers kort te bespreken.
In de ontwikkeling gedurende deze eeuw van de moderne interne
bedrijfsorganisatie staan twee processen centraal: ten eerste een
grotere beheersing van enerzijds (ontwikkelings-)processen in de
bedrijven en hun omgevingsfactoren en anderzijds markt- en factortransacties, en ten tweede een professionalisering van de arbeid die
met die beheersing is gemoeid. Beheersing impliceert een toename
van kennisintensieve functies. Professionalisering vormt een
sleutelconcept voor de organisatorische en institutionele kaders
waarbinnen de nieuwe functionele arbeidsdeling gestalte krijgt.
Elfring & Tordoir (1988) plaatsen, zoals gezegd, dienstverlenende
functies in het kader van de relatie tussen ondernemingen en de
verschillende facetten van hun omgeving. Deze relaties hebben voor
iedere onderneming een uniek karakter. Afhankelijk van de hoofdactiviteit en de structuur zien ondernemingen zich bijvoorbeeld
geconfronteerd met bepaalde afzetmarkten en instituties. Een
vaststaand gegeven is bovendien dat de omgevingsfacetten steeds
complexer en turbulenter worden. Dit alles maakt een toenemende en
meer gespecialiseerde rol voor specifieke dienstenfuncties noodzakelijk. Daaraan wordt toegevoegd dat het gebruik van kennisintensieve
diensten niet alleen afhankelijk is van de aard van de omgevingsrelaties, doch ook van de interne organisatie- en besluitvormingsstructuur en de algemene ondernemingsstrategie. Het voert te ver
deze visie verder uit te werken. Volstaan wordt met de opmerking dat
in de visie van Elfring & Tordoir de ondernemingsstrategie aan de
basis van de functionele structuur en ontwikkeling van de kennis- en
informatie-diensten staat. Zij spreken van 'strategische formules'
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waarmee diensten gebruikende ondernemingen kunnen worden geclassificeerd.
Dat de groeiende marktvraag naar intermediaire diensten niet alleen
verklaard kan worden uit externalisatie van interne activiteiten
behoeft geen betoog (meer). Veel genoemde factoren voor het uitbesteden van dienstenfuncties, zoals kosten- en/of capaciteitsoverwegingen en kennis- en kundeoverwegingen, worden ook als argument
gebruikt voor het in eigen huis houden van de dienstenfunctie(s).
Bovendien kan slechts een deel van de vraag naar externe diensten
een gevolg zijn van externalisatie. Sommige diensten, bijvoorbeeld
engineering en accountancy, zijn vaak intern niet aanwezig en kunnen
dus niet worden geëxternaliseerd. Daarnaast is er op enkele terreinen, zoals op dat van de 'zeer' kennisintensieve diensten, sprake
van samenwerking tussen interne en externe specialisten.
De marktvraag naar zakelijke diensten wordt voor een belangrijk
deel, aldus Elfring & Tordoir, verklaard door de organisatie- en
besluitvormingsstructuur van de ondernemingen aan de vraagzijde. De
sterke groei van de zakelijke dienstverlening in de Verenigde Staten
na de Tweede Wereldoorlog is het gevolg van de algemene decentralisatie van de besluitvorming binnen de grote ondernemingen. In eerste
instantie verschoof door de opkomst van de divisionele ondernemingsstructuur de beslissingsbevoegdheid voor het al dan niet inzetten
van externe diensten van het centrale naar het decentrale niveau.
Echter de divisie-structuur vormt niet het eindstation van de
ontwikkeling van de gecompliceerde bedrijfsorganisatie. In vergelijking met de nieuwe professionele, horizontale structuren (de
'professionele bureaucratie' en de 'adhocratie'), beiden gekenmerkt
door een 'zeer' kennisintensieve produktie-organisatie, is de vraag
naar (kennisintensieve) diensten van de divisionele onderneming
beperkt. Deze beide nieuwe organisatievormen weerspiegelen de
professionalisering van de economie.
Als derde punt brengen Elfring & Tordoir (1988) de interactie
tussen de vraagontwikkeling en de aanbodstructuur naar voren. In de
gangbare ontwikkelingstheorie wordt een hoofdrol toebedeeld aan de
grote ondernemingen. Geavanceerde zakelijke diensten worden
beschouwd als spin-offs van interne dienstenfuncties binnen grote
ondernemingen. Pas in een volgende fase van hun ontwikkeling kunnen
zakelijke diensten andere markten aanboren: andere sectoren of
middelgrote en kleine ondernemingen. Echter, uit het feit dat in de
(potentiële) vraagmarkt van kleinere ondernemingen enorme barrières
liggen en uit het feit dat juist een krachtige groei plaatsvindt
binnen de kennisintensieve delen van de zakelijke dienstverlening in
sterk gespecialiseerde, grootschalige en internationaal opererende
bedrijven moet geconcludeerd worden dat de gangbare theorie slechts
ten dele juist is. De markt van kleine bedrijven is niet de opvolger
van de markt van grotere bedrijven; het betreft twee gescheiden
markten die beiden groeipotentie bezitten. Bij de meer gestandaardiseerde diensten ontstaat een verbreding van de markt naar het
midden- en kleinbedrijf. Het gebruik van 'zeer' kennisintensieve
diensten is voorbehouden aan de grotere bedrijven.

37

3.3

De groothandel en zakelijke dienstverlening

3.3.1

De groothandel

Tot nu toe hebben we gesproken over de intermediaire of producenten
diensten en zijn de groothandel en de zakelijke dienstverlening meer
in algemene termen aan de orde gesteld. Hier en daar in de tekst
zijn enkele meer specifieke aspecten van de groothandel aan bod
gekomen. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op enkele aspecten
van deze relatief belangrijke activiteit - gemeten (situatie 1985)
aan het aandeel in het totaal aantal ondernemingen (12%) en de
totale werkgelegenheid {7%), het aandeel (in 1984) in de totale
Nederlandse invoerwaarde (42%) en in de totale Nederlandse uitvoer
waarde (26%). Dit betreft:
- definitie en functie van de groothandel;
- ontwikkeling van het aantal ondernemingen en het aantal werkzame
personen;
- algemene lokaliseringstendensen van de groothandel.
In bijlage 3.1 wordt een bedrijfstakverkenning van de groothandel
gepresenteerd, die is toegespitst op:
- de groothandel in machines e.d. (SBI 61.7 en 61.8);
- de groothandel in voedings- en genotmiddelen (SBI 62.4 en 62.5);
- de groothandel in papier e.d. (SBI 62.7).
Deze drie branches vormen in het hoofdonderzoek (zie 5.1), naast de
gehele zakelijke dienstverlening, de onderzoekspopulatie.
Hoewel de groothandel wel als "een vergeten bedrijfstak" (Groen
1987) wordt aangemerkt zijn er links en rechts toch wel voldoende
gegevens beschikbaar die een vrij complete beschrijving mogelijk
maken. Voor de navolgende beschrijving en de bedrijfstakverkenning
in bijlage 3.1 hebben wij met name gebruik gemaakt van een tweetal
EIM-studies, namelijk 'Groothandel en export' (01de Monnikhof 1982)
en 'Groothandel en werkgelegenheid' (Peek 1986), de 'Bedrijfs
takverkenning groothandel' (Ministerie van Economische Zaken 1985),
'De vestigingsplaats van groothandel en kantoren' (Van Dinteren
1980), het rapport 'Ondernemen in diensten' (Stuurgroep Dienstenonderzoek 1983) en het genoemde rapport van Groen (1987).
Definitie en functie van de groothandel
Groothandel is het verhandelen van goederen, die niet in eigen
onderneming zijn vervaardigd, aan andere handelaren en/of bedrijfs
matige gebruikers. Deze definitie wordt onder andere door het CBS
bij de telling van ondernemingen en werkgelegenheid gehanteerd. Wel
moet worden aangetekend dat deze definitie betrekking heeft op de
zelfstandige groothandel. Verkoop- en distributiekantoren van
produktiebedrijven vallen buiten deze omschrijving.
De functie van de groothandel in het economisch produktieproces is,
aldus HaccoQ (1969), het voortstuwen van de goederenstroom in de
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richting van de consument of - anders geformuleerd - het overbruggen
van tijd en ruimte, dat wil zeggen ervoor zorgdragen dat de juiste
(de door de afnemer gewenste) goederen in de gevraagde hoeveelheden
in de gewenste staat op het juiste moment op de juiste plaats
aanwezig zijn (de zogenaamde juist-definitie). Bovendien moet de
groothandelaar ervoor zorgdragen dat zijn Produkten tegen een voor
de afnemer attractieve prijs en tegen zo laag mogelijke kosten
worden aangeboden. Deze functie kan de groothandel vervullen door
het verrichten van een aantal taken, waartoe behoren: het collecteren, distribueren, pousseren, (doen) vervoeren, opslaan en sorteren
van goederen; het selecteren en assortiment samenstellen; het in
voorraadhouden en standaardiseren van goederen; het (doen) converteren (be- of verwerken van goederen die niet in eigen bedrijf zijn
vervaardigd) van goederen; het financieren (het verlenen van
prijsdekking en het verlenen van krediet); en het geven van
voorlichting en 'after sales service'. Natuurlijk oefent niet elke
groothandel alle functies uit. Onmiskenbaar is wel de trend dat het
aantal functies, dat een groothandelsonderneming uitoefent, toeneemt
(met name de 'after sales service').
Als voortstuwer van de goederenstroom zit de plaats binnen de
bedrijfskolom voor de groothandel veelal tussen de fabrikant en de
detaillist of de verwerker van het produkt in. Men kan zich dan ook
afvragen of de groothandel daarmee een overbodige taak vervult. De
detaillist/verwerker kan - in principe - toch zelf de gewenste
Produkten van de fabrikant betrekken? Zo'n tussenschakel werkt toch
alleen maar prijsverhogend? Echter, door de functies die de
groothandel als tussenschakel vervult, neemt het aantal handelstransacties drastisch af. In plaats van een wirwar van handelslijnen ontstaat een goed gestructureerd handelsnetwerk. Zowel voor de
fabrikant als de afnemer levert de tussenkomst van de groothandel
voordelen op. Voor beide geldt dat de kosten gemoeid met de transacties door deze tussenkomst dalen. De groothandel kan daarnaast
gerichte informatie geven, naar afnemer en fabrikant, ondermeer over
veranderingen in de markt. Ondanks de 'bewezen' waarde van de
groothandel wordt de groothandel op sommige terreinen buitenspel
gezet. Men denke bijvoorbeeld aan de rechtstreekse leveringen tussen
producenten en grootwinkelbedrijven.
Binnen de sector groothandel zijn een aantal verschillende typen
groothandel te onderscheiden. Er wordt onderscheid gemaakt naar
verzamelende, distribuerende en tussenhandel (figuur 3.1). De
opkopende handel koopt goederen in kleine partijen in en voegt deze
tot grotere partijen samen. De verzamelende groothandel is 'die
zelfstandige geleding in de voortstuwing der goederen, welke na de
opkopende handel, respectievelijk de oerproduktie komt en goederen
in het groot verzamelt, samentrekt, zonder daarbij exporteur of
importeur te zijn' (HaccoQ 1969). De verdelende tussenhandel (niet
te verwarren met de tussenpersonen in de handel), welke functioneel
na de verzamelende groothandel, exporteur, importeur en soms ook na
een bewerkingsproducent komt, is georiënteerd op de afzet. Deze vorm
van handel is een bijzondere schakel, welke 'de overgang der
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goederen naar de b ewerkingsproducent of de distribuerende handel
soepeler (doet) ve rlopen dan zonder zijn inschakeling het geval zou
zijn' (HaccoQ 1969 ). De grossierderij vormt "de categorie van
bedrijvigheid in d e handel, welke zich toelegt op de bevoorrading
" (Haccoû
van de detailhande 1 en ambacht met goederen
1969, 4 ) . Het spec ifieke van de grossierderij is gelegen in het
beschikbaar houden van een assortiment. In het geval van de
grossierderij is d e detailhandel met 93% van de omzet de grootste
afnemer (Behrens 1 965). In de andere groepen is de levering niet zo
sterk op de detail handel gericht: deze maakt slechts 20 à 25% van de
omzet uit (Ministe rie van Economisch Zaken 1977).

oerproduktie
verzamelende
of concentrerende
handel

opkopende handel
verzamelende groothandel
exporterende handel

voortstuwende
of
tussenhandel

importerende handel

— groothandel

verdelende tussenhandel
grossierderi]
distribuerende
handel

detailhandel
consument

Figuur 3.1 Een vereenvoudigde weergave van de goederenbeweging: soorten handel
Bron: Groen (1987, 10)
Bovenstaand schema geeft een theoretisch kader weer. In de praktijk
komen deze scherpe scheidingen niet altijd voor. Het blijkt dat veel
groothandelsbedrijven binnen een groter aantal van deze handelsgeledingen fungeren en dus niet strak gebonden zijn aan een bepaalde
activiteit. Het schema werkt verhelderend, en is goed bruikbaar
bijvoorbeeld bij het nader indelen van de groothandel naar marktoriëntatie.
Ondernemingen en werkgelegenheid
In de sector groothandel is in de periode 1963-1985 het aantal
ondernemingen toegenomen van +31.000 naar bijna 46.000. In de jaren
1981-1984 is de groei enigszins gestagneerd; het aantal ondernemin-
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gen blijft rond de 44.000 schommelen (zie figuur 3.3). In 1985 wordt
de stijgende lijn weer opgepakt (Peek 1986). Hierbij dient te worden
aangetekend dat het aantal groothandelsondernemingen-mèt-personeel
van ruim 17.500 in 1963 per saldo met 45% is gestegen tot circa
25.500 in 1985. In dezelfde periode is het aantal ondernemingenzonder-personeel naar verhouding sterker toegenomen. "De sterke
groei van het aantal groothandelsondernemingen wordt alleen
overtroffen door het bank- en verzekeringswezen" (Peek 1986, 11).
Hierdoor neemt het aandeel van de groothandel in het totaal aantal
ondernemingen (exclusief landbouw) toe van 6,6% in 1963 naar 12,1%
in 1985.
"In de groothandel is het aantal werkzame personen van 268.980 ín
1963 per saldo met 16% toegenomen tot circa 313.200 in 1985" (Peek
1986, 14). Het aandeel van de groothandel in de totale werkgelegenheid in het bedrijfsleven (exclusief landbouw) neemt in dezelfde
periode toe van 8,5% tot 10,3%. Van een terugval van het aantal
arbeidsplaatsen in de groothandel is alleen sprake in het 'rampjaar'
1982; bijna 22.000 arbeidsplaatsen gaan verloren. Na 1982 neemt de
werkgelegenheid in de groothandel geleidelijk weer toe.
In de periode 1963-1985 overtreft de groei van het aantal ondernemingen voortdurend de groei van de werkgelegenheid. De groothandel
wordt dientengevolge gekenmerkt door een permanent proces van
schaalverkleining. Ter illustratie: het gemiddeld aantal werkzame
personen per groothandelsonderneming is van 8,7 in 1963 gedaald tot
6,8 in 1985.
Tabel 3.2

Het aandeel van het klein-, midden- en grootbedrijf in het totaal aantal ondernemingen en in de totale werkgelegenheid in de periode 1963-1985 (in Z)
ondernemingen

kleinbedrijf
(tot 10 werkzame personen)
middenbedrijf
(10 tot 100 werkzame personen)
grootbedrijf

werkgelegenheid

1963

1970

1978

1985

1963

1970

1978

1985

83,0

84,4

84,7

88,2

31,8

24,8

27,0

30,2

16,2

14,5

14,5

11,1

42,6

45,8

47,2

46,5

0,8

1,1

0,9

0.6

25,6

29,3

25.8

23,3

(100 of neer werkzame personen)

Bron: Peek (1986 deel 2, 23 en 26)
Uit tabel 3 . 2 , waarin de ontwikkeling van het aantal ondernemingen
en de werkgelegenheid per b e d r i j f s g r o o t t e k l a s s e i s weergegeven,
laten zich een aantal interessante conclusies a f l e i d e n , namelijk:
- de groei van het aantal ondernemingen vindt voor een zeer
belangrijk deel plaats in het kleinbedrijf; de groei van het
aantal ondernemingen in het midden- en grootbedrijf in de jaren
z e s t i g en zeventig wordt t e n i e t gedaan door de c r i s i s aan het
begin van de jaren tachtig;
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-

de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt gekenmerkt door de
voortdurende toename (na 1970) in het kleinbedrijf; tot 1978
neemt de werkgelegenheid in het middenbedrijf toe; de teruggang
van het grootbedrijf neemt in de jaren zeventig een aanvang en
zet in de jaren tachtig flink door.
De vraag in welke richting de werkgelegenheid in de sector groothandel (exclusief ondernemingen-zonder-personeel) zich in de periode
1986-1988 zal gaan ontwikkelen is ook door Peek onderzocht. De
resultaten geven aan dat het in kleinbedrijf 35% denkt aan uitbreiding van het personeelsbestand, slechts 2% voorziet inkrimping. In
het middenbedrijf verwacht ruim 35% een toename van het personeelsbestand, ruim 12% voorziet een afname. Bij de grote bedrijven
verwacht ruim 40% een stijging van de werkgelegenheid. Daar staat
evenwel tegenover dat circa 21% een daling van het personeelsbestand
voorziet.

Lokaliseringstendensen
Historisch gezien was het stedelijk gebied en met name de binnenstad
de meest ideale lokatie voor de groothandel. De toegankelijkheid van
een dergelijke centrale lokatie was vanuit het oogpunt van zowel de
leveranciers als de afnemers - relatief gezien - optimaal. Tevens
kon de ondernemer in het (groot)stedelijk milieu ondermeer profiteren van een in kwalitatief en kwantitatief opzicht goed aanbod op de
arbeidsmarkt. Des te opvallender is de grote vlucht van de groothandel uit de 'centrale' steden in de jaren zestig en zeventig. Ter
illustratie: in Amsterdam is in de periode 1965-1972 het aantal
groothandelsvestigingen met 20% afgenomen (Ter Hart & Tates 1982).
Het stedelijk vestigingsmilieu voldeed blijkbaar steeds minder aan
de vestigingsplaatseisen die de groothandel stelt. Belangrijke
nadelen van een dergelijke lokatie zijn de toenemende verkeerscongestie (waardoor de bereikbaarheid vermindert), de ongeschiktheid
van oude panden voor moderne technieken van goederenverwerking en
het gebrek aan expansieruimte.
Getuige de deconcentratietendens kan het vestigingsmilieu in - met
name - het peri-urbane gebied wel aan de veranderende produktievoorwaarden tegemoet komen. Bij die deconcentratietendens gaat het
enerzijds om bedrijfsverplaatsingen over korte afstand en anderzijds
om nieuw opgerichte bedrijven in deze gebieden. In eerste instantie
leken de groothandelsbedrijven daarbij een voorkeur te hebben voor
een lokatie in het Groene Hart. Allengs kunnen ook lokaties in het
Open Middengebied en in de Gelderse Vallei concurreren met de
lokaties in het Groene Hart (Ottens 1976; De Bakker & Ottens 1983).
Een specifieke lokatietheorie voor de groothandel is niet aanwezig.
De door Lösch ontwikkelde variant van de centrale-plaatsentheorie,
de zogenaamde draagvlaktheorie, biedt aanknopingspunten voor het
onderzoek van de ruimtelijke ontwikkeling van de groothandel. Echter
het normatieve en ideaaltypische karakter maakt deze theorie minder
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relevant voor analyse van het vestigingsgedrag van groothandelsbedrijven in concrete situaties.
In de verschillende publikaties is men het erover eens dat de
afzetmarkt de belangrijkste lokatiefactor voor de groothandel is. De
afzetmarkt bepaalt het vestigingsgebied van het bedrijf. Daarnaast
spelen de transportkosten een belangrijke rol in de lokatiekeuze. In
die zin dat gelet wordt op de ligging ten opzichte van het (landelijke) (auto)wegennet. Vervolgens kunnen een groot aantal meer
specifieke factoren een rol spelen in de keuze van de definitieve
vestigingsplaats. Men kan daarbij denken aan factoren als:
- het aanbod en de prijs van bedrijfsterreinen en -gebouwen;
- de nabijheid van dienstverlenende bedrijven (waaronder transportbedrijven);
- de arbeidsmarkt;
- de invloed van de overheid.
marktoriëntatie transportgevoeligheid

omvang van de marktgebieden
input
output

voorbeelden

gevoelig

regionaal

nationaal

ongevoelig

regionaal

nationaal

ongevoelig

internationaal

nationaal

gevoelig

regionaal

regionaal

ongevoelig

nationaal

nationaal

gevoelig

regionaal

internationaal

eieren (SBI 6252)

ongevoelig

nationaal

internationaal

machines voor de grafische
industrie (SBI 6174)

gevoelig

nationaal

regionaal

levensmiddelen (SBI 6241)
dranken (SBI 6245)

ongevoelig

nationaal

nationaal

verzamelende
groothandel

import

lanA. machines (SBI 6178)

verbindende
groothandel

export

distribuerende
groothandel

Figuur 3.2 Typologie van de groothandel
Bron: naar Van Dinieren (1980, 12)
Aan de hand van de marktoriëntatie, zowel voor wat betreft de input
als de output, en de mate van transportgevoeligheid van de verhandelde produkten kan een typologie van de groothandel worden
opgesteld waarbij tevens de omvang van het marktgebied kan worden
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aangegeven. Bij de marktoriëntatie wordt een onderscheid gemaakt
tussen verzamelende groothandel (met name gericht op leveranciers),
de distribuerende groothandel (met name gericht op afnemers) en de
tussen- of verbindende groothandel (de inkoop- en afzetmarkt zijn
even belangrijk). Daarnaast worden de importerende en exporterende
groothandel onderscheiden. De transport- of afstandsgevoeligheid van
de goederen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de waarde,
het gewicht en de bederfelijkheid van de produkten.
De distribuerende groothandel is aan een klein (regionaal) marktgebied gebonden indien het om transportgevoelige goederen gaat. Dit
gebied kan groter zijn indien de goederen ongevoelig voor de afstand
zijn. De verbindende en verzamelende groothandel in goederen die
ongevoelig zijn voor de afstand kan uit een groot aantal lokaties
kiezen. Dit in tegenstelling tot de verbindende en verzamelende
groothandel in afstandsgevoelige goederen, die een klein (regionaal)
opkoopgebied heeft. De op het buitenland gerichte groothandel heeft
ten alle tijde een internationale markt aan de ene en een nationale
of internationale markt aan de andere zijde.
In figuur 3.2 zijn - ter illustratie - een aantal in het onderzoek
opgenomen bedrijfs(sub)groepen ingedeeld in deze typologie.
Opgemerkt dient te worden dat met name de omvang van de marktgebieden hypothetisch van karakter is.
3.3.2

De zakelijke dienstverlening

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op enkele aspecten van de
zakelijke dienstverlening. Dit betreft:
- definitie en functie van de zakelijke dienstverlening;
- ontwikkeling van het aantal ondernemingen en het aantal werkzame
personen;
- algemene lokaliseringstendensen van de zakelijke dienstverlening.
In bijlage 3.2 wordt een bedrijfstakverkenning van de zakelijke
dienstverlening gepresenteerd. Daarin wordt de economische structuur
van elke bedrijfsgroep binnen de zakelijke dienstverlening behandeld. De volgende aspecten zullen worden besproken:
- aantal ondernemingen;
- aantal werkzame personen;
- omzet;
- omzetaandelen van de verschillende dienstactiviteiten;
- export;
- de betekenis van de diverse afnemersgroepen;
- bedrijfsresultaten.
Deze paragraaf en bijlage 3.2 zijn samengesteld aan de hand van de
volgende publikaties: 'De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de
commerciële intermediaire dienstensector' (Gravesteijn-Ligthelm & De
Wit 1986), 'Zakelijke diensten' (Buursink 1987), 'Zakelijke dienstverleners op buitenlandse markten' (Kraan 1987), 'Structuur en
ontwikkeling van de commerciële dienstensector in Nederland (Snel
1986) en 'De zakelijke dienstverlening in cijfers' (Chapel 1984).
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Definitie en functie van de zakelijke dienstverlening
De benaming zakelijke diensten suggereert onwillekeurig meer
homogeniteit dan op grond van de verscheidenheid binnen deze
bedrijfsklasse gerechtvaardigd is. Onder deze noemer valt namelijk
een grote groep van dienstverlenende activiteiten. We kunnen daarbij
denken aan rechtskundige diensten, accountantsverklaringen,
systeemontwikkeling, bouwkundige ontwerpen, advertising, marktonderzoek, personeelswerving en bewakingsdiensten. Toch zijn de
zakelijke diensten als categorie goed te onderscheiden van andere
categorieën diensten.
In de eerste plaats betreft het diensten in de zin van immateriële
Produkten. Meer nog dan andere intermediaire diensten (bijvoorbeeld
groothandelsdiensten) zijn zakelijke diensten niet of nauwelijks aan
een materieel goed gekoppeld. "Zakelijke diensten hebben niet zozeer
een objectdistribuerend of -verzorgend, maar een informatieverstrekkend karakter" (Buursink 1987, 196). Papier is de informatiedrager,
de informatie/het advies is de hoofdzaak. Het betreft adviezen die
in veruit de meeste gevallen worden uitgebracht aan andere produktiehuishoudens en instellingen ten behoeve van het produktieproces,
de bedrijfsorganisatie of de marktpositie. Zakelijke diensten zijn
goed aan te duiden als zakelijke adviesdiensten. Het intermediaire
produktie-aandeel voor de bedrijfsklasse als geheel wordt geschat op
93% (Gravesteijn-Ligthelm & De Wit 1986, 6 0 ) . Voor de te onderscheiden bedrijfsgroepen loopt dit aandeel uiteen van 50% voor de
rechtskundige diensten tot 100% voor bijvoorbeeld de economische
adviesbureaus.
"Naast en eigenlijk ook inherent aan het advieskarakter is het hoge
kennisniveau van de zijde van de dienstverlener kenmerkend voor
zakelijke diensten. Voor het uitbrengen van de zakelijke adviezen is
veelal een zeer specifieke kennis en 'know how' nodig, die verworven
is in een hogere beroepsopleiding en op grond van een langdurige
praktijkervaring" (Buursink 1987, 196). Snel (1986) duidt daarom de
rechtskundige diensten, de computer services en de reclame- en
advertentiebureaus aan als kennisdiensten. Het functieniveau in
deze groep is in vergelijking met de toeleverings- en adviesdiensten
(waarvan de bedrijfsgroepen 84.2, 84.4, 84.6, 84.8 en 84.9 deel
uitmaken) hoog. Dit hoge kennisniveau impliceert tevens dat de
zakelijke dienstverlening weinig te duchten heeft van de informele
economie. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld enkele finale
diensten.
Op grond van de drie genoemde kenmerken (intermediaire leverantie,
het advieskarakter en het kennisniveau) zijn zakelijke diensten als
categorie van immateriële Produkten goed te onderscheiden van andere
categorieën diensten. Typerend voor de bedrijfsklasse is de grote
verscheidenheid van diensten. Diensten die naar aard en prijs van
elkaar verschillen en die op een expanderende en dynamische markt
worden aangeboden. Nieuwe diensten worden ontwikkeld en op de markt
gebracht. Daarbij treedt branchevervaging op. In een aantal branches
is het verloop onder de bedrijven erg groot. Dergelijke ontwikkelin-
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gen rechtvaardigen een behandeling van de zakelijke dienstverlening,
die wegens de sterke oriëntatie op het overige bedrijfsleven ook wel
de complementaire sector wordt genoemd (Lambooy & Tates 1983), per
bedrijfsgroep (zie bijlage 3.2). Daarbij dient wel aangetekend te
worden dat binnen elk van deze groepen allerminst sprake is van
homogeniteit. De negen bedrijfsgroepen zijn in de SBI-indeling
nader ingedeeld in zevenentwintig bedrijfssubgroepen, die op hun
beurt weer uiteen vallen in een groot aantal 'sub'subgroepen (zie
voor een overzicht Kraan 1987 bijlage I ) .
Ondernemingen en werkgelegenheid
De in de laatste jaren sterk toegenomen belangstelling voor de
zakelijke dienstverlening moet worden gezien in het licht van de
sterke toename van het aantal ondernemingen in deze bedrijfskiasse.
In directe samenhang daarmee staat de sterke groei van het aantal
werkzame personen in deze ondernemingen, meer in het bijzonder in
bepaalde subgroepen. De zakelijke diensten, met name de administratieve diensten (SBI 84.2), de computer services (SBI 84.3) en de
ingenieursdiensten (SBI 84.4) worden tot de meest perspectiefvolle
activiteiten gerekend (Gravesteijn-Ligthelm & De Wit 1986).
De zakelijke dienstverlening lijkt een terrein dat bij uitstek
aantrekkelijk is voor kleine ondernemingen. In de volgende alinea's
wordt een beeld geschetst van de recente groei van de bedrijvigheid
in deze sector als totaal en in de verschillende bedrijfsgroepen.
Dit wordt overigens wel bemoeilijkt door het ontbreken van voldoende statistisch materiaal, getuige ook de - in paragraaf 2.1
geciteerde - opmerking van Lambooy (1987). Dit geldt met name voor
de periode 1963-1978. Voor deze periode bieden de Bedrijfstellingen
wel enige mogelijkheden voor het vervaardigen van een schets. Voor
de periode na 1978 is meer materiaal beschikbaar, bijvoorbeeld met
ingang van 1981 zijn ABR-gegevens goed bruikbaar. Tussen beide
tellingen bestaan evenwel belangrijke verschillen, bijvoorbeeld op
het punt van de volledigheid van de bestanden (zie 4.3.2).
In vergelijking met de andere bedrijfskiassen uit bedrijfstak 8 en
met de dienstensector als geheel was de relatieve toename van het
aantal vestigingen in de periode 1963-1978 het grootst in de
zakelijke dienstverlening. Naar werkgelegenheidsontwikkeling springt
deze categorie er zelfs nog duidelijker uit. De bedrijfskiasse van
de zakelijke dienstverlening omvatte in 1978 circa 55% van zowel het
totaal aantal vestigingen als van het totaal aantal werkzame
personen in bedrijfstak 8.
Ook binnen bedrijfskiasse 84 komen zeer uiteenlopende situaties
voor. Het totaalbeeld van de ontwikkeling in deze bedrijfskiasse
blijkt in de periode 1963-1978 in zeer sterke mate te hebben berust
op twee bedrijfssubgroepen, te weten de ingenieurs- en architectenbureaus en de boekhoudbureaus. Samen nemen zij in 1978 rond 54X van
het aantal vestigingen en rond 60% van de werkgelegenheid voor hun
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De ontwikkeling van het aantal ondernemingen in de groothandel en de zakelijke
dienstverlening in de periode 1976-1987

rekening. Vooral de eerste groep vertoont ten opzichte van 1963 een
geweldige expansie. Naast de vele groepen die uit een relatief klein
aantal bedrijven bestaan, kunnen nog genoemd worden de accountants
bureaus, die opvallen door een klein aantal vestigingen met echter
vrij veel werkzame personen (7% van het totaal van bedrijfsklasse
84) en de reclame- en advertentiebureaus (12% van het aantal
vestigingen en ruim 6X van het aantal werkzame personen). Ook de
economische adviesbureaus zijn ten opzichte van 1963 sterk opgeko
men. Geheel nieuwe verschijningen in de Bedrijfstelling van 1978
zijn de computer services en de uitzendbureaus.
In figuur 3.3 is de ontwikkeling van het aantal ondernemingen in de
zakelijke dienstverlening vanaf 1978 opgenomen. Na een terugval in
1982 zien we dat het aantal ondernemingen-mèt-personeel vanaf 1983
weer stijgende is en dat met name het aantal ondernemingen-zonderpersoneel vanaf 1983 snel groeit. In 1987 heeft ongeveer 60X van het
totaal aantal ondernemingen geen personeel in loondienst. In het
overige bedrijfsleven ligt dit aandeel op bijna 52% (Donkers 1988).
Een mogelijke verklaring voor de groei van het aantal ondernemingenzonder-personeel zou het proces van verdere produktdifferentiatie en
van specialisatie op de dienstenmarkt kunnen zijn (Buursink 1987).
De ontwikkeling van het aantal ondernemingen in de diverse bedrijfsgroepen is zeer gedifferentieerd verlopen. De computer services en
de economische adviesbureaus zijn met recht als 'booming businesses'
te beschouwen. Zo is het aantal ondernemingen in de computer
services in de periode 1961-1987 meer dan verdubbeld. Daartegenover
staan de wat gematigder ontwikkelingen in de overige branches. Zo
zien we dat het aantal accountantsbureaus met personeel in loondienst in 1986 en 1987 daalt. Een daling die de neerslag is van het
huidige schaalvergrotingsproces in deze branche (Kraan 1987). Verder
zijn vooral de kleine ondernemingen-zonder-personeel verantwoordelijk voor de toename van het totaal aantal ondernemingen.
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Lokal i seringstendensen
De zakelijke dienstverlening kent, de zojuist gegeven beschrijving
geeft dat opnieuw aan, een heterogene samenstelling. Het is daarom
bijzonder moeilijk - en ook gevaarlijk - algemene uitspraken te
formuleren aangaande lokaliseringstendensen in deze bedrijfskiasse.
Toch zijn in de literatuur dienaangaande wel uitspraken te vinden.
Talrijk zijn de beschrijvingen waarin gewezen wordt op de voorkeur
van zakelijke diensten voor een (groot)stedelijke lokatie.
In het navolgende wordt ingegaan op de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren, zoals deze zijn terug te vinden in de literatuur.
Daarnaast wordt ingegaan op enkele criteria met behulp waarvan de
aangeboden diensten kunnen worden getypeerd. Doel van deze exercitie
is het vervaardigen van een typologie van de zakelijke diensten
waarin het potentiële marktgebied van de betreffende zakelijke
diensten de belangrijkste rol speelt. In tegenstelling tot de
groothandel, die een marktgerichtheid aan input- en outputzijde
kent, is de zakelijke dienstverlening - in de rol van informatieverstrekker - met name op de outputzijde georiënteerd.
Specifiek onderzoek naar vestigingsplaatsfactoren van de zakelijke
dienstverlening is nauwelijks verricht. In deze lacune wordt echter
voorzien door 'de lawine' van onderzoek waarin wordt ingegaan op
lokatie-overwegingen van de kantorensector. Voor onze bespreking
vallen we daarop terug; de zakelijke diensten maken immers deel uit
van de kantorensector, naast bijvoorbeeld het bank- en verzekeringswezen.
Ook voor de zakelijke dienstverlening kan de lokatietheorie analoog
zijn aan die van de industrie: het minimaliseren van de kosten van
in- en output, waarbij men zich kan oriënteren op de lokale,
regionale of (inter)nationale markten. Dus ook voor de zakelijke
diensten is de afzetmarkt de primaire vestigingsplaatsfactor. Deze
notie heeft geleid tot onderzoek naar het ruimtelijk bereik van
contacten. Naarmate de contacten een minder routinematig karakter
hebben zullen kantoren geneigd zijn een centrale (grootstedelijke)
lokatie te prefereren. Routinematige activiteiten zijn dan minder
aan een dergelijke centrale lokatie gebonden. Echter de ontwikkeling
van allerlei (tele)communicatietechnieken stelt deze vooronderstellingen ter discussie.
Naast de afzetmarkt en de 'contact'factor zijn andere vestigingsplaatsfactoren van belang, die dezelfde kunnen zijn als die genoemd
voor de groothandel. Daarnaast hecht de zakelijke dienstverlening
belang aan statusaspecten. De kwaliteit van de accommodatie speelt
een belangrijke rol. Representatieve accommodaties waren lange tijd
alleen in het grootstedelijk milieu aanwezig; wellicht is vanuit
deze optiek de voorkeur van zakelijke diensten voor het grootstedelijk milieu te 'verklaren'. Echter de steden lijken voor een
aantal zakelijke diensten in mindere mate aan de gestelde eisen
tegemoet te kunnen komen. De huidige communicatietechnieken maken
de ondernemingen in deze bedrijfsklasse minder lokatiegebonden.
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Daarnaast biedt het peri- en extra-urbane gebied onmiskenbaar een
aantal voordelen: 'rust en ruimte en een groene goedkope omgeving'.
Snel (1986) bespreekt van de bedrijfsklassen deel uitmakend van de
commerciële dienstensector (waaronder zakelijke diensten), naast
een aantal ondernemingsgebonden criteria (bijvoorbeeld grootte,
export en produktiviteit), een aantal dienstgebonden criteria. Aan
de hand van deze twee groepen criteria wordt een typologie vervaardigd van deze bedrijfsklassen. De dienstgebonden kenmerken waarop
wordt ingegaan zijn ondermeer:
- de aard van de dienstverlening. Daarbij worden 'tastbare' en
'ontastbare' diensten onderscheiden en diensten georiënteerd op
mensen en zaken. 'Tastbaar' houdt in dat diensten een tastbaar
resultaat opleveren, bijvoorbeeld diensten die door computer services of door de horeca worden verleend. In tegenstelling
hiermee staan diensten die worden gedomineerd door een 'ontastbaar' element (bijvoorbeeld diensten verricht door economische
adviesbureaus). Op wie of wat is de dienst gericht: op de mens
zelf (bijvoorbeeld uitzendbureaus) of op zaken (zoals fysieke of
ontastbare bezittingen)?
- standaarddienst of maatwerk. Een standaarddienst is voor ieder
gelijk; elk individu kan gebruik maken van een vooraf bekend
dienstenpakket. Er is sprake van maatwerk indien de klant eerst
zijn wensen kenbaar maakt, waarna vervolgens het adviesbureau aan
de slag gaat. Het verlenen van zakelijke diensten is in het
algemeen maatwerk.
kenmerken

bedrijfsgroepen

sbi-code

kennis- en kundediensten
(bemiddelen)

weinig substituten
hoge produktiviteit
naatvierk

rechtskmdige diensten
computer services
reclamediensten

84.1
64.3
64.5

toeleverings- en
adviesdiensten

veel aanbieders
arbeidsintensief
vaste relatie net
afnemers

acfaiinistratieve diensten
ingenieursdiensten
economische diensten
uitzenddiensten
overige zakelijke diensten

84.2
84.4
84.6
84.8
84.9

facilitaire diensten
(uitbesteden)

intermediair
niet-lokaal werkend
capaciteit biedend

pers- en nieuwsdiensten

84.7

Figuur 3.4 Profiel van de verschillende groepen van zakelijke diensten
Bron: naar Snel (1986)
concurrentiepositie. Deze kan worden getypeerd via de substituutkeuzeruimte en de alternatiefkeuzeruimte. De eerste geeft aan in
welke mate andere soorten aanbieders een zelfde soort dienst
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kunnen produceren. De alternatiefkeuzeruimte geeft de mate aan
waarin men de mogelijkheid heeft te kiezen tussen veel soortgelijke aanbieders van een zelfde dienst.
lokatiegebondenheid. Veel diensten zijn alleen lokaal verhandelbaar en daarmee lokatiegebonden. Ze zijn niet te transporteren;
het potentiële afzetgebied bevindt zich in de directe omgeving
van de producent. Andere dienstverleningsvormen kunnen, doordat
de diensten exporteerbaar zijn of de afnemer op afstand kan kopen
dan wel consumeren, als niet-lokatiegebonden worden beschouwd.
aard van de dienstlevering. De dienst levering moet gezien worden
als de wijze waarop een dienst wordt verleend dan wel beschikbaar
komt voor een klant. Een indeling is die op grond van de relatie
dienstverlener-klant. Deze relatie kan bestaan uit een lidmaatschapsrelatie, waardoor een vaste band is geschapen, of uit een
informele relatie, zonder vaste band. Deze indeling kan gecombineerd worden met het onderscheid tussen continue en ad hoc
levering van diensten.

In bijlage 3.3 zijn de criteria opgenomen welke zijn geselecteerd
voor een clusterprocedure. Doel van deze procedure is het vormen van
groepen diensten met overeenkomstige karakteristieken. Uiteindelijk
worden een viertal groepen geformeerd, namelijk consumentendiensten,
kennis- en kundediensten, toeleverings- en adviesdiensten en facilitaire diensten. In figuur 3.4 zijn de verschillende zakelijke
diensten nader ingedeeld en gekarakteriseerd.
Aan de hand van de beschrijving van de verschillende onderdelen van
de zakelijke diensten kunnen vooronderstellingen worden opgesteld
voor wat betreft het potentiële marktgebied van de verschillende
diensten (gevestigd in het extra-urbane gebied). Allereerst zijn een
drietal diensten, te weten de rechtskundige diensten, de accountants
e.d. en de uitzendbedrijven, sterk lokatiegebonden. De twee laatste
diensten onderhouden vaste relaties met hun afnemers. In het geval
van de rechtskundige diensten hebben de relaties een meer ad hoc
karakter. Verondersteld kan worden dat dit drietal diensten niet
meer dan van regionale betekenis is. Een zeer belangrijk deel van de
klantenkring zal in de directe omgeving van de producent zijn
gevestigd. Daarbij dient aangetekend te worden dat de klanten van de
rechtskundige diensten en uitzendbedrijven veelal zelfs alleen in
de vestigingsgemeente zullen zijn gehuisvest.
De overige bedrijfsgroepen binnen de zakelijke diensten zijn minder
lokatiegebonden. Het potentiële marktgebied van deze diensten wordt
voor een belangrijk deel bepaald door de concurrentiepositie van de
betreffende diensten. De concurrentiepositie van de computer
services en ingenieursdiensten is relatief sterk. Er zijn weliswaar
veel bedrijven die dergelijke diensten verlenen, echter de substituutkeuzeruimte is klein. Bovendien zijn deze diensten goed
transporteerbaar. Verwacht mag worden dat het potentiële marktgebied
van deze diensten relatief omvangrijk is. Dergelijke bedrijven
gevestigd in de extra-urbane regio's kunnen van meer dan regionale
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betekenis zijn. De ingenieursdiensten kunnen zelfs een deel van de
omzet via export realiseren. De substituutkeuzeruimte van de
reclame- en advertentiebureaus en de economische adviesbureaus is
wat groter. Om deze reden wordt verondersteld dat er weliswaar
regionaal geëxporteerd zal worden, echter dit percentage zal van
bescheiden omvang zijn.
De pers- en nieuwbureaus vormen een in omvang bescheiden categorie.
Ondanks het gegeven dat het aantal alternatieve aanbieders gering is
en de substituutkeuzeruimte klein is, wordt verondersteld dat dit
type bedrijvigheid gevestigd in het extra-urbane gebied niet meer
dan van regionale betekenis is. Hetzelfde geldt voor de restgroep
Overige zakelijke dienstverlening'. Het aantal aanbieders in deze
groep is bescheiden van omvang, de substituutkeuzeruimte is echter
groot. Onze inschatting is dat de concurrentiepositie zwak is en
daarom zal de klantenkring veelal alleen in de regio gevestigd zijn.
Deze paragraaf, waarin een tweetal bedrijfskiassen zijn verkend,
vormt de overgang tussen analyses en studies die een sterk macrokarakter hebben (3.1 en 3.2) en de volgende paragraaf. Daarin wordt
ingegaan op het verrichte onderzoek op het terrein van de marktrelaties. In deze studies wordt op individueel bedrijfsniveau het
ruimtelijk bereik van de functionele relaties, waaronder input- en
output relaties, vastgesteld. Daarnaast wordt in de betreffende
onderzoekingen veelvuldig ingegaan op het belang en de betekenis van
de intermediaire dienstensector voor de regionale economie. Deze
laatste twee aspecten vormen in onderhavig onderzoek de derde en
vierde onderzoeksvraag. Het verrichte onderzoek biedt aanknopingspunten voor een onderzoeksaanpak aan de hand waarvan deze twee
vragen kunnen worden beantwoord en tevens de zojuist naar voren
gebrachte veronderstellingen - aangaande het potentiële marktgebied
- kunnen worden getoetst.

3.4

Marktrelaties

3.4.1

Draagvlaktheorie versus netwerktheorie

Over de ruimtelijke ontwikkeling van de dienstensector is binnen de
sociale geografie vooral gepubliceerd vanuit de denkbeelden van de
theorie der centrale plaatsen. Aan deze theorie liggen hypothesen
ten grondslag over zowel het consumentengedrag als over het ondernemersgedrag. Consumenten kopen in het dichtstbijzijnde centrum, zo
luidt de belangrijkste hypothese in de afstandsminimaliseringstheorie. Aan deze theorie is de naam van Christaller verbonden.
Onderzoek gericht op het consumentengedrag heeft zich in de afgelopen decennia bediend van dit theoretisch raamwerk. Veel minder is
gebruik gemaakt van de door Lösch ontwikkelde denkbeelden met
betrekking tot het draagvlak van consumentgerichte diensten.
Ondernemers trachten, aldus de draagvlaktheorie, de omvang van het
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draagvlak te maximaliseren. Voor het onderzoek van de ruimtelijke
ontwikkeling van de dienstensector is juist de laatste theorie van
belang. De draagvlaktheorie heeft betrekking op het vestigingsgedrag
van ondernemers. Echter het betreft, zoals gezegd, met name de
consumentgerichte bedrijven (bijvoorbeeld de detailhandel). Voor de
de belangrijkste onderdelen van de intermediaire dienstverlening
biedt deze theorie geen aanknopingspunten. De ruimtelijke ontwikkeling van bijvoorbeeld de groothandel en de zakelijke diensten kan
binnen een aantal andere aan elkaar verwante theorieën worden
geplaatst, die ook wel gezamenlijk worden aangeduid als de netwerktheorie. Buursink (1985) verzamelt onder deze noemer de denkbeelden
van Pred (1973; 1977), Goddard (1971), Daniels (1975; 1977),
Törnqvist (1970) en Thorngren (1970).
"In het werk van deze geografen staan de relatiepatronen tussen
bedrijven in een bepaald gebied centraal. Het gaat bij hen dan niet
zozeer om relaties op basis van goederenuitwisseling, maar van
informatie-spreiding en het verlenen van informatiediensten,
telecommunicatie en persoonlijke contacten. Dit onderzoek is gericht
op het identificeren van de relatienetwerken waarin bedrijven
functioneren" (Buursink 1985, 57-58). De door enkele Zweedse
geografen ontwikkelde contactentheorie past binnen dit kader. Deze
studies richten zich vooral op de vraag, in hoeverre het onderhouden
van persoonlijke contacten voor transacties en informatie-uitwisseling leidt tot ruimtelijke concentratie van kantoren in bepaalde
steden of bepaalde delen van steden. De informatie-circulatietheorie
kan beschouwd worden als een variant van de contactentheorie. De
geestelijk vader van deze variant Pred wees er op, dat informatie
bijvoorbeeld voor wat betreft investeringen, produkt- en procesinnovaties, marktuitbreidingen, een ruimtelijke 'bias' vertoont.
Grootstedelijke vestigingsmilieus bevinden zich voor wat dit betreft
in een voordelige positie.
In de jaren tachtig is door Britse geografen op dit onderzoeksterrein een nieuw veld ontgonnen. De vraagstelling is verlegd naar
relaties die op basis van de onderlinge dienstverlening tussen
bedrijven kunnen worden gelegd. In dit type onderzoek staat ofwel de
vraag naar ofwel het aanbod van diensten in het middelpunt van de
belangstelling. Met andere woorden in het eerste geval worden de
ontwikkelingen en factoren aan de vraagzijde van de dienstenmarkt
(bijvoorbeeld hoe ontwikkelt zich de externe vraag naar diensten)
bestudeerd. De dienstenvragende bedrijven (zowel in de industrie als
in de dienstverlening, inclusief de overheid) fungeren als analyseeenheden. In het tweede geval staan de ontwikkeling van en de
factoren die van invloed zijn op het aanbod van diensten centraal.
Het aanbiedende bedrijf vormt het vertrekpunt van de analyse. Het is
met name op dit tweede deelterrein dat Britse geografen onderzoeksactiviteiten hebben ontplooid. Bij de analyse van de relatiepatronen
tussen de aanbieders van diensten en hun vragers wordt in het
bijzonder nagegaan, in welke mate de circulatie van diensten zich
afspeelt binnen een beperkt lokaal of regionaal kader, dan wel meer
op een nationale of internationale schaal. De studies die op dit
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terrein zijn verschenen kunnen, aldus Buursink, worden ondergebracht
onder de titel verwevenheidsonderzoek. Het is nog te vroeg om van
een verwevenheidstheorie te spreken. De ideeën zijn nog onvoldoende
uitgewerkt en bovendien nog geen gemeengoed in de onderzoekswereld.
Er zijn verschillende argumenten aan te dragen om bijvoorbeeld ook
het zogenaamde agribusiness-onderzoek onder de noemer verwevenheidsonderzoek te plaatsen.
In onderhavig onderzoek wordt aangesloten bij de Britse onderzoekslijn. Het werk van Britse geografen, waaronder Daniels (1983),
Goddard & Marshall (1983) en Marquand (1983), vormt een leidraad
voor onze studie. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op
hun werk. Ook komen een aantal Nederlandse studies aan bod, die
verricht zijn in navolging van de Britse collega's. Voordat zal
worden ingegaan op de belangrijkste kenmerken van het door de
Britten ontwikkelde onderzoeksdesign, is het verstandig in navolging
van Buursink (1985, 59) de drie belangrijkste verschillen tussen
enerzijds de draagvlaktheorie en anderzijds de verzameling denkbeelden die wordt aangeduid als de netwerktheorie samen te vatten:
- In de netwerktheorie gaat het om de input- en outputrelaties van
dienstverlenende bedrijven met andere bedrijven; in de draagvlaktheorie gaat het om hun afhankelijkheid van de consumptieve vraag
in hun gebied.
- In de netwerktheorie gaat het om de differentiële betekenis van
intraregionale en interregionale relatiepatronen voor het
functioneren van de bedrijven; in de draagvlaktheorie beperkt de
vraagstelling zich tot het intraregionale aspect.
- De draagvlaktheorie is gericht op de vestigingsplaatskeuze; de
netwerktheorie wordt meer gebruikt voor analyse van de ontwikkeling van eenmaal gevestigde bedrijven.
3.4.2

Onderzoek intermediaire diensten en de netwerktheorie

Aan Gershuny's pleidooi (1977) voor meer aandacht voor de op het
bedrijfsleven gerichte intermediaire dienstverlening is in het
Verenigd Koninkrijk door een aantal geografen (ondermeer Daniels,
Marshall, Howell s en Green) gehoor gegeven. Echter, ook andere
geografen werkzaam in West-Europa en Noord-Amerika hebben op dit
nieuwe terrein onderzoek verricht.
Daniels (1985b) signaleert in zijn eerste 'Progress report on the
geography of services' een sterke stijging van het aantal studies op
het terrein van de intermediaire dienstensector. Daarbij worden een
viertal deelterreinen onderscheiden, namelijk:
'producer services and corporate complexes';
'producer services and regional/metropolitan development';
'internationalization of producer services';
'producer services and office location'.
In de in 1986, 1987 en 1988 gepubliceerde voortgangsrapporten
(Daniels 1986b; 1987; 1988) keren deze thema's terug. Voor onderhavige studie is met name het tweede thema van belang. Onder dit thema
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worden studies gerangschikt waarin wordt nagegaan in welke mate de
diverse relaties die bedrijven onderhouden (input- en output relaties
en organisatorische relaties) inter- dan wel intraregionaal van aard
zijn. Aansluitend daarop wordt nagegaan welke rol deze relaties
spelen in de regionale economie en - daarmee verband houdende - mede
de plaats bepalen van een regio in een bovenregionaal netwerk. De
stelling dat dienstverlenende activiteiten 'slechts' van indirecte
betekenis zijn voor de regionale economie, ondermeer via leveringen
aan de industrie, is inmiddels verworpen. Verschillende onderzoekingen tonen aan dat de intermediaire dienstensector ook export
genereert, en daarmee een directe bijdrage levert aan de regionale
economie.
Zo wordt in verschillende studies het input- en outputpatroon van de
zakelijke diensten gevestigd in (middel)grote steden in kaart
gebracht. Voorbeelden daarvan zijn de onderzoekingen van Marshall
(1983) en Daniels (1983; 1984), waarin het aanbod van en de vraag
naar 'business services' in een aantal middelgrote en kleine Britse
steden wordt bekeken. Hetzelfde doen Van Dinteren (1986) en Pederson
(1986). De eerste richt zich op de Nederlandse situatie en onderzoekt de 'backward and forward linkages' van de zakelijke dienstverlening gevestigd in dertien middelgrote steden in Overijssel,
Gelderland en Noord-Brabant. Pederson voert een gedetailleerde
analyse uit van de zakelijke dienstverlening in Esbjerg (Denemarken).
In andere onderzoekingen kiest men een ruimer kader, en bestudeert
de marktrelaties en het belang van de intermediaire dienstensector
in regionaal verband. Bekende studies op dit deelterrein zijn de
studie van Beyers et al. (1985; 1986) voor Seattle en de Central
Puget Sound Region in de Verenigde Staten en de studies van Polese
(1981; 1982) naar 'the interregional flow of business service
transactions' in Canada. Een ander voorbeeld is een Zwitsers
project, uitgevoerd in de regio's Aigle en Délemont, en waarover
door Jeanneret et al. (1984), Bailly (1985) en Bailly et al. (1984;
1985) is gepubliceerd. Daniels (1986c) heeft een exploratief
onderzoek uitgevoerd naar het aanbod van en de vraag naar intermediaire diensten door industrie en dienstverlening in Merseyside
(Engeland). Ley & Hutton (1987) richten zich op de producentgerichte
dienstverlening in Vancouver en omgeving (Canada)(zie ook Hutton &
Ley (1987).
Zonder in detail op alle resultaten van de verschillende studies in
te gaan, kan gewezen worden op enkele algemene lijnen uit het
verrichte onderzoek.
1. De regionale export van de verschillende intermediaire diensten
is aanzienlijk. Marshall (1983) stelt vast dat 19% van de omzet
wordt gerealiseerd door dienstverlening aan bedrijven die buiten
de regio zijn gevestigd. Reclamebureaus, management consultants
en met name computer services zijn op de nationale markt
georiënteerd. Daniels (1984) en Van Dinteren (1987) komen tot
dezelfde conclusie. Daarbij dient te worden aangetekend dat naast
sectorale verschillen in de betreffende studies regionale

54

2.

3.

4.

5.

6.

verschillen worden geconstateerd. Factoren die in dit verband
worden genoemd zijn de ligging van de regio ten opzichte van
belangrijke stedelijke centra en 'initial advantages'.
Zakelijke dienstverleners zijn niet in die mate, voor wat betreft
de afzet, van de industrie afhankelijk als in het algemeen wordt
verondersteld. Van Dinteren (1987) en Marshall (1983) stellen
voor de industrie (inclusief de bouwnijverheid) een afzetpercentage van 25, respectievelijk 37 vast. Met name de snelle groeiers
onder de 'business services' kunnen ook veel bedrijven deel
uitmakend van de Overige' dienstensector tot hun afnemers
rekenen (Marshall 1983).
De marktpositie van het bedrijf, zowel aan de aankoop- als aan de
afzetzijde, bepaald in zekere mate het ruimtelijk patroon van
input en output. Polese (1981) analyseert het lokatiepatroon van
de groothandel, die Produkten aan de detailhandel in vier
verschillende regio's levert. Hij stelt vast dat de factor
afstand geen invloed heeft op de dominantie van Montreal als
aankoopcentrum. In alle vier de regio's is het distributienetwerk
van de groothandel slecht ontwikkeld, getuige de lage aankooppercentages binnen de regio's. Het aankooppercentage van de
detaillisten in de vier regio's bij de groothandel in Montreal
varieert van bijna 45 tot ruim 58%.
Een belangrijke discriminerende variabele in de mate waarin
regionaal wordt geëxporteerd en gebruik wordt gemaakt van lokale
inputs is de zaakstatus van de betreffende vestigingen. Filiaalvestigingen blijken voor wat betreft de afzet met name de
lokale markt te bedienen; voor wat betreft de inputs zijn de
filialen met name op de buiten de regio gevestigde hoofdvestigingen georiënteerd. Van Dinteren (1987) stelt wel vast dat met name
de filialen verantwoordelijk zijn voor de recente groei (vestigingen en werkgelegenheid) van de zakelijke dienstverlening in
enkele Nederlandse steden. De zelfstandige ondernemingen
betrekken daarentegen hun inputs van lokale bedrijven en hebben
in het algemeen een ruimer marktbereik.
De betekenis van de intermediaire dienstensector wordt in het
algemeen uitgedrukt in:
- de omvang van de regionale export;
- de mate waarin inputs (van kapitaalgoederen en diensten) in de
regio zelf worden betrokken;
- de mate van externe controle.
In indirecte zin is de intermediaire dienstensector ook voor de
regionale economie van belang, ondermeer
- via de exportresultaten van het 'overige' regionale
bedrijfsleven waaraan diensten worden verleend;
- via de lonen en salarissen die aan de in de regio woonachtige
werknemers van de bedrijven worden uitbetaald.
De resultaten van de verschillende studies leveren vanuit
beleidsoogpunt interessante aanknopingspunten op. In de eerste
plaats kan daarbij gewezen worden op de regionale export die de
intermediaire dienstensector kan genereren. Maar daarnaast
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leveren intermediaire diensten een belangrijke bijdrage aan de
aanpassing en vernieuwing van de regionaal-economische structuur. Echter, dat een beleid gericht op versterking van de
regionale economie niet onmiddellijk succesvol is, wordt in
verschillende studies aangetoond. Zo gaan Racine & Cunha (1984)
voor de bedrijvigheid gevestigd in een aantal perifere delen in
Zwitserland na, waar de leveranciers van produkten en diensten
van deze bedrijvigheid zijn gelokaliseerd. Hun hypothese dat het
relatienetwerk tussen deze bedrijven en de leveranciers in de
grote steden zo goed ontwikkeld is dat de ontwikkeling van
regionale centra wordt belemmerd, wordt door hun onderzoeksresultaten ondersteund. Dit is opmerkelijk omdat het Zwitserse
regionaal-economische beleid juist gericht is op ontwikkeling en
versterking van de positie van deze regionale centra.

3.4.3

Synthese

Het onderzoek van Marshall (1983) gericht op de afzetrelaties van
zakelijke dienstverleningbedrijven, gevestigd in Manchester,
Birmingham en Leeds, is niet alleen voor wat betreft de resultaten
van belang. Genoemde auteur werkt een opzet uit waarin de relatie
tussen het functioneren van een bepaald type bedrijvigheid en
regionaal-economische ontwikkeling het centrale thema is. Inzicht
in deze relatie wordt verkregen door voor elk bedrijf een viertal
aspecten te inventariseren, te weten zogenaamde 'establishment,
organisational, linkage and performance measures'. Een opzet aan de
hand waarvan de derde en vierde onderzoeksvraag (zie 1.2) beantwoord kunnen worden. Deze opzet heeft model gestaan voor de
uitwerking van het empirisch deel van onderhavig onderzoek (zie
hoofdstuk 6 ) .
1. 'Establishment measures' (bedrijfskenmerken), bijvoorbeeld:
- hoofdactiviteit;
- werkgelegenheid (klein-, midden- en grootbedrijf ) ;
- jaar van vestiging;
- zaakstatus (filiaalvestiging of zelfstandige onderneming).
2. 'Organisational measures' (organisatiestructuur), bijvoorbeeld:
- aantal vestigingen van de onderneming;
- vestigingsplaats hoofdkantoor;
- beslissingsbevoegdheden van de nevenvestigingen (filialen).
3. 'Linkage measures' (verwevenheidsaspecten), bijvoorbeeld:
- sectorale afhankelijkheid;
- afhankelijkheid van één of meer cliënten;
- ruimtelijk bereik van input- en outputrelaties.
4. 'Performance measures' (bedrijfseconomische indicatoren),
bijvoorbeeld:
- ontwikkeling van de werkgelegenheid;
- ontwikkeling van de omzet en het bedrijfsresultaat;
- veranderingen in het ruimtelijk bereik van de outputrelaties
(marktbeleid).
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In tegenstelling tot de studies van bijvoorbeeld Marshall (1983)
Van Dinteren (1986; 1987) wordt in onderhavige studie het aspect
Organisatiestructuur' niet uitgewerkt. Er wordt volstaan met het
onderscheid tussen nevenvestigingen (filialen) en zelfstandige
ondernemingen.
Zoals gezegd wordt in hoofdstuk 6 gerapporteerd over empirisch
onderzoek dat volgens bovenstaande opzet is uitgevoerd. En aan de
hand waarvan de derde en vierde onderzoeksvraag kunnen worden
beantwoord. In de twee nu volgende hoofdstukken komen de eerste e
tweede onderzoeksvraag aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt de
differentiële groei van de intermediaire dienstensector in de
periode 1963-1987 geanalyseerd. Deze saldo-ontwikkelingen worden
hoofdstuk 5 aan de hand van jaargangenanalyses nader bestudeerd.

4

DE DIENSTENSECTOR IN NEDERLAND

4.1

Inleiding

De stelling dat de dienstensector voor het functioneren van de
Nederlandse economie een uitermate belangrijke rol vervult wordt zo
langzamerhand door niemand meer ontkend. Dit belang kan op eenvoudige wijze worden aangetoond door het presenteren van cijfermateriaal, waarbij wordt ingegaan op een aantal 'directe' aspecten van
de dienstverlenende sector. De groei van het aantal dienstverlenende
bedrijven, en de daarmee gemoeide werkgelegenheid, de ontwikkeling
van de produktie en de export zijn goed gedocumenteerd (GravesteijnLigthelm & De Wit 1986; De Haan & Tordoir 1986; Snel 1986; Elfring
1988). Echter, met het aangeven van het 'directe' belang van deze
sector is nog geen antwoord gegeven op de vraag waarom het belang
van deze sector is toegenomen. Met andere woorden waar en waarom
markten voor bepaalde diensten ontstaan. Een diensteneconomie kan
men definiëren als een economie die voor het grootste deel diensten
produceert. Men kan een diensteneconomie ook omschrijven als een
produktie- en consumptiesysteem dat een groeiende behoefte aan
diensten heeft om te kunnen functioneren. In paragraaf 3.2.1 is deze
zienswijze, die ondermeer door Buursink in navolging van Gershuny &
Miles (1983) wordt aangehangen, verder uitgewerkt. Tevens is in
paragraaf 3.2.2 - voor de producentgerichte diensten - vanuit deze
visie ingegaan op de groei van de verschillende onderdelen van de
sector. Samenvattend kan gesteld worden dat de groei van de
intermediaire dienstensector met name wordt veroorzaakt door de
sterk toegenomen vraag naar dergelijke diensten van de overige
bedrijven en instellingen. De toenemende complexiteit van de
produktieprocessen spelen daarbij een rol. Echter, ook organisatorische veranderingen binnen de ondernemingen (en eventuele onderdelen
daarvan) dragen ertoe bij dat in toenemende mate een beroep wordt
gedaan op intermediaire diensten.
De 'waarom' vraag is dus in het vorige hoofdstuk aan de orde geweest
en is in onze ogen afdoende beantwoord. Daarom is het geoorloofd in
het navolgende 'slechts' in te gaan op een aantal directe aspecten
van de dienstverlenende sector. In paragraaf 4.2.1 wordt ingegaan op
het belang van de commerciële dienstensector; de ontwikkeling van
het aantal ondernemingen, de werkgelegenheid, de bruto toegevoegde
waarde en de export in de jaren zeventig en tachtig wordt daarbij
aan de orde gesteld. De ontwikkeling van het aantal vestigingen in
de verschillende dienstverlenende bedrijfsklassen komt in paragraaf
4.2.2 aan bod. Dit laatste cijfermateriaal vormt de database voor de
in paragraaf 4.3 uitgevoerde shift-and-share analyses, waarin de
ontwikkeling van het aantal vestigingen in ruimtelijk perspectief
wordt bekeken. Waar dat zinvol is wordt in 4.2.2 en 4.3 ook kort
ingegaan op de werkgelegenheidsontwikkeling. Dit hoofdstuk wordt
afgesloten met een conclusie.
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4.2

De commerciële dienstensector

4.2.1

Het belang van de commerciële dienstensector
Ondernemingen

Het aantal ondernemingen in de commerciële dienstensector i s , met
uitzondering van bedrijfstak 8, in de e e r s t e helft van de jaren
zeventig gedaald. Na 1976 neemt bijna over de gehele l i n i e het
aantal ondernemingen t o e . Het transport neemt een aparte p o s i t i e
in-, het aantal ondernemingen in deze sector schommelt door de jaren
heen. In absolute zin komt de s t e r k s t e groei voor rekening van de
handel: +27.400 ondernemingen in de periode 1976-1984. Relatief
gezien neemt het aantal ondernemingen in SBI 8 het s t e r k s t toe
(+62,5% in de periode 1976-1984).
Tabel 4.1

Ontwikkeling van het aantal ondernemingen (exclusief overheid) in de periode 19701984 (aantallen χ 1.000)
commerciële dienstensector

overig

waarvan in SBI:
jaar

totaal

(6)

(7)

(8)

(9)

totaal

1970
1976
1980
1982
1983
1984

262.7
249,0
278,5
284,7
291,2
302,7

178,4
167.7
187,2
191,3
190,8
195.1

20,5
16,5
16,3
15,9
17,5
15.9

30.6
33.6
42.2
43.6
48.2
54,6

33,2
31.2
32.8
33.9
34.7
37.2

92,5
77.7
80,7
77.1
75.5
77.1

Bron: Snel (1986, 17)
In het overige bedrijfsleven valt er tot 1983 een flinke daling van
het aantal ondernemingen te constateren; een daling van circa 15.000
ondernemingen (-18,3% in de periode 1970-1983). In 1984 tekent het
economisch herstel zich af, het aantal ondernemingen neemt weer toe.
De sterke groei in de commerciële dienstensector en de daling in de
overige sectoren hebben ertoe geleid dat het aandeel van de commerciële dienstensector in het totaal aantal ondernemingen in het
bedrijfsleven is toegenomen van 74% in 1970 tot bijna 8 0 % in 1984.
Werkgelegenheid
Het aantal werkzame personen in de commerciële dienstensector is in
de jaren zeventig met ruim 300.000 personen (ruim 21X) toegenomen.
De grootste groei in deze periode heeft plaatsgevonden in de cate-
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Tabel 4.2

Ontwikkeling van het aantal werkzame personen (exclusief overheid) in de periode
1970-1985 (aantallen χ 1.000)
commerciële dienstensector

overig
bedrijfsleven

waarvan inSBI:
jaar

totaal

(6)

(7)

(8)

(9)

totaal

1970
1976
1980
1982
1983
1984
1985

1.519
1.613
1.841
1.821
1.828
1.833
1.845

897
900
987
959
969
969
975

176
170
182
179
176
177
179

306
368
474
474
476
477
479

140
175
198
209
207
210
212

1.651
1.523
1.488
1.346
1.256
1.245
1.246

Bron: Snel (1986, 19)
gorie zakelijke diensten (SBI 8 ) . Het aantal werkzamen is met bijna
170.000 personen toegenomen, dit betekent een jaarlijks groeipercentage van ruim 5%\ Bedrijfstak 6 blijkt het meest conjunctuurgevoelig. Het aantal werkzame personen loopt aan het begin van de jaren
tachtig snel terug; het herstel in de jaren na 1982 maakt het verlies bijna ongedaan. Daarnaast is opvallend dat het aantal werkzame
personen in de bedrijfstakken 8 en 9, ondanks het economisch herstel
na 1982, nauwelijks meer toeneemt. Echter, in het overig bedrijfsleven is de werkgelegenheid gedurende de gehele periode afgenomen. Het
aandeel van het overig bedrijfsleven in de werkgelegenheid is door
deze ontwikkelingen flink teruggelopen; bedroeg dit aandeel in 1970
nog 52*, in 1985 was het gedaald tot 40%.

Bruto toegevoegde waarde
In tabel 4.3 staat voor de periode 1977-1985 de bruto toegevoegde
waarde (tegen marktprijzen) vermeld voor de commerciële dienstensector en het overig bedrijfsleven. Het aandeel van de commerciële
dienstensector in de toegevoegde waarde van het totale bedrijfsleven
is in de periode 1977-1980 met bijna 2% toegenomen naar bijna 49%.
Voor deze stijging is met name SBI 8 verantwoordelijk; het aandeel
van deze categorie is in deze korte periode gestegen van 13,4% naar
15,1%. Na 1980 houdt de groei van de bruto toegevoegde waarde binnen
de verschillende bedrijfsklassen van de commerciële dienstverlening
gelijke tred met de groei in het overig bedrijfsleven. Vanaf dat
jaar schommelt het aandeel van de commerciële dienstensector in de
totale toegevoegde waarde rond de 48%.
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Export
De export door het totale bedrijfsleven is de laatste jaren aanzienlijk gestegen (tabel 4.4). In de periode 1977-1985 is de export van
123 miljard toegenomen tot 212 miljard gulden; dit betekent een
stijging met ruim 70% (gemiddelde jaarlijkse groei 9%). Het aandeel
van de commerciële dienstensector in deze export bedraagt zo'n 18%.
Dit is een relatief klein aandeel gezien de positie van de commerciële dienstensector voor wat betreft het aantal ondernemingen, de
werkgelegenheid en de bruto toegevoegde waarde. Toch is in deze acht
jaren het exportniveau van bijna 23 tot ruim 38 miljard gestegen. En
daarmee doet de groei van de exportwaarde in de commerciële
dienstensector slechts weinig onder, met een gemiddelde van 8,5% per
jaar, voor het groeicijfer van het bedrijfsleven als totaal.
Tabel 4.3

Ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen (exclusief overheid)
in de periode 1977-1985 (in miljoenen guldens)

commerciële dienstensector

overig
bedrijfsleven

waarvan in SBI:
jaar

totaal

(6)

(7)

(8)

1977
1960
1982
1984
1985

93.270
117.070
119.220
122.440
125.900

42.600
51.020
49.780
51.010
52.630

17.820
21.430
22.020
23.030
23.950

26.470
36.200
38.670
39.650
40.440

m

totaal

6.380
8.420
8.750
8.750
8.880

104.030
122.120
126.950
133.630
136.110

Bron: Snel (1986, 21)
Tabel 4.4

Ontwikkeling van de export in de periode 1977-1985 (in miljoenen guldens)
export door

jaar

cofimerciële
dienstensector

overig
bedrijfsleven

totale
bedrijfsleven

in miljoenen guldens
1977
1980 '
1982
1984
1985

22.770
29.640
34.420
36.960
38.290

100.270
134.770
159.610
167.160
174.025

aandeel export
aandeel binnen export door
comnerciële
commerciële dienstensector
dienstensector
in totale export
bedrijfsleven
(7)
(8)
(9)
(6)
in procenten

123.040
164.410
194.030
204.120
212.315

18.5
18.0
17,7
18.1
18,0

(-100)
(-100)
(-100)
(-100)
(-100)

44,2
43.8
46,0
48.4
49.1

46.2
46.4
44.2
41.9
41.5

6.9
7,0
6,9
7.0
6.8

2.7
2,6
3,0
2,7
2.6

Bron: Snel (1986, 23)
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De oorzaak van het bescheiden exportaandeel van de commerciële
dienstensector is vooral de geringe mate van exporteerbaarheid van
veel diensten. Produktie en consumptie moeten vaak gelijktijdig
plaatsvinden, bovendien is een dienst niet verplaatsbaar. Export
blijkt vaak moeilijk, zo niet onmogelijk, te zijn. Bovendien wordt
een deel van de diensten, waaronder zakelijke en communicatieve
diensten, pas recentelijk internationaal verhandeld. De minder
dienstendominante bedrijfstakken in de commerciële dienstensector,
te weten de handel en het transport, nemen gezamenlijk zo'n 90% van
de export voor hun rekening. In bedrijfstak β wordt vooral door de
ingenieurs- en architectenbureaus export van enige omvang gereali
seerd.
Behalve de exporteerbaarheid van de dienst, spelen ook exportomstandigheden een rol. Ontwikkelingen op het gebied van de informatie
technologie bieden aan bepaalde kennis- en kundediensten (bijvoor
beeld de computer services en de reclamebureaus) in de nabije
toekomst nieuwe exportkansen. Daarentegen hebben diverse landen het
toenemend belang van diensten aangegrepen om, ter bescherming van de
eigen markt, protectionistische maatregelen te treffen (waaronder
markt- en/of vestigingsbelemmeringen).
Samenvattend kan worden gesteld dat de commerciële dienstensector
zich in de jaren zeventig en tachtig voorspoedig heeft ontwikkeld.
Het aantal ondernemingen is sedert 1976 voortdurend toegenomen tot
ruim 300.000 in 1984. Vooral de sector 'bank- en verzekeringswezen
en zakelijke dienstverlening' is sterk gegroeid (van +34.000 tot
ί55.000 ondernemingen). De groei van het aantal werkzame personen
(13,6%) heeft in deze periode geen gelijke tred gehouden met de
groei van het aantal ondernemingen (21,6%). Echter, in tegen
stelling tot het aantal ondernemingen is het aantal werkzame
personen in de commerciële dienstensector in de eerste helft van de
jaren zeventig wel toegenomen. In de periode 1970-1976 daalde het
aantal ondernemingen met ruim 5%, terwijl de werkgelegenheid met
ruim Q% toenam.
De toegevoegde waarde van de dienstensector neemt circa 55% van die
van het totale bedrijfsleven voor zijn rekening. De groei van de
toegevoegde waarde per werknemer is sinds het eind van de jaren
zeventig bescheiden geweest. Ten slotte bedraagt het aandeel van de
commerciële dienstensector in de totale Nederlandse export al
jarenlang een kleine 20%; handel en transport nemen daarvan het
leeuwendeel voor hun rekening. In de meeste andere sectoren is de
export nauwelijks van betekenis, omdat veel diensten (nog) niet
exporteerbaar zijn. De internationale dienstenmarkt is echter volop
in beweging. Deze ontwikkelingen belemmeren het doen van definitieve
uitspraken met betrekking tot de ontwikkeling van de dienstenexport
in de nabije toekomst.

62

4.2.2

De commerciële dienstensector nader onder de loep genomen

In de SBI worden de bedrijven naar de aard van hun produktie
geclassificeerd in bedrijfsgroepen, die op hun beurt worden
gecombineerd tot bedrijfsklassen en deze weer tot bedrijfstakken. De
dienstensector bestaat uit vier bedrijfstakken. De naamgeving van de
bedrijfstakken geeft al aan dat deze heterogeen zijn samengesteld.
In de vorige paragraaf is aangegeven dat de ontwikkeling van het
aantal ondernemingen op bedrijfstakniveau nogal uiteenloopt. Daarom
wordt in deze paragraaf cijfermateriaal betreffende deze ontwikkelingen op bedrijfsklasseniveau gepresenteerd. Evenals in de voorgaande paragraaf blijven de niet-commerciële diensten buiten
beschouwing. We beperken ons tot de presentatie van geaggregeerde
gegevens, dat wil zeggen in de tabellen worden de totalen van
Nederland weergegeven. Echter, het materiaal laat desaggregatie naar
regionaal of subregionaal niveau toe. De nationale totalen vormen
als het ware het uitgangspunt voor de shift-and-share analyses,
waarin de ontwikkeling van het aantal vestigingen in ruimtelijk
perspectief wordt bekeken. In paragraaf 4.3 wordt op de resultaten
van deze analyses ingegaan.
In de volgende paragrafen zijn naast cijfers voor wat betreft het
aantal ondernemingen ook gegevens voor wat betreft het aantal
vestigingen opgenomen. Een onderneming, dat wil zeggen "een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een samenwerkingsverband van
natuurlijke personen en/of rechtspersonen, voor eigen rekening in
het maatschappelijk verkeer activiteiten uitoefenend", kan uit één
of meer vestigingen bestaan. "Onder een vestiging wordt verstaan
elke in Nederland afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex
van ruimten of terreinen, benut door een onderneming, voor de
uitoefening van activiteiten" (CBS 1987a, 9 ) .

De periode 1963-1978
De dienstensector - voor zover opgenomen in de BT - vertoont in
Nederland tussen 1963 en 1978 een groei van werkzame personen van
12,8% en van 3,7% in het aantal vestigingen. Er is sprake van
extreme verschillen in groeicijfers (tabel 4.5). De snelste groei,
van zowel werkzame personen als vestigingen, treedt op bij de
intermediaire dienstverlening, waarvoor vooral het bankwezen en de
zakelijke dienstverlening voor wat betreft de werkgelegenheid en het
verzekeringswezen en de zakelijke dienstverlening voor wat betreft
het aantal vestigingen verantwoordelijk zijn.
De beide andere groepen diensten ontwikkelen zich minder positief.
Doch binnen deze groepen treffen we, naast negatieve, toch ook
positieve uitschieters aan. Binnen de communicatieve diensten
ontwikkelen het wegvervoer (ondanks een daling van het aantal
vestigingen), de luchtvaart en de hulpbedrijven van het vervoer
(expediteurs, cargadoors etc.) zich positief. Daarentegen ontwikkelt
zich het vervoer over water (ondanks een toename van het aantal
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v e s t i g i n g e n i n de z e e v a a r t ) p r o b l e m a t i s c h . B i j de f i n a l e d i e n s t e n
o n t w i k k e l t z i c h v o o r a l de r e p a r a t i e s e c t o r s t e r k n e g a t i e f en de
h a n d e l i n o n r o e r e n d e goederen ( o v e r i g e n s een z e e r k l e i n e s e c t o r )
extreem p o s i t i e f .
Tabel 4.5

Vestigingen en werkzame personen in enkele bedrijfsklassen in de dienstensector
(1963-1978)

Bedrijfsklasse

Finale diensten
65/66 Detailhandel
67
Hotels, restaurants.
cafe's, e.d.
68
Réparâtiebedr.
83
Exploitatie en
handel in onr.
goederen *
95
(Sociaal-culturele inst. *
98
Overige dienstverlenende bedr.
Totaal finale diensten
Intermediaire diensten
61/64 Groot- en tussenhandel
81
Bankwezen *
82
Verzekeringswezen *
84
Zakelijke dienstverlening *
totaal intermediaire diensten
Comnmicatieve diensten
71
Spoorwegen
72
Wegvervoer
73
Zeevaart
74
Binnenvaart
75
Luchtvaart
76
Hulpbedrijven
van het vervoer
totaal comunicatieve diensten
Totaal

Vestigingen
(xlOO)
groei
1963
1978 11963-1978
(abs.) (abs.) (in ¡O

Werkgelegenheid
( x l 1.000)
1963
(abs.)

groei
1978 :1963-1978
(abs.)
(inX)

1314,1 1225,3

-6.8

409.6

410,9

0,3

284.8
220,7

342.7
126,1

20.3
-42,9

98.7
92,1

108,4
69.2

-24,8

И.З

29,7

162,6

3,1

9,5

206.6

12.0

17,5

45.6

7.6

10.3

36.0

201.5 201.6
2044.5 1942.9

o.o
-5.0

94,1
705.1

78.1
686.4

-17.0
-2.7

350,4
40,1
38.6

421,9
55,4
84.2

20.4
38.3
118,1

260,0
45,4
44.6

327,7
76.3
59.3

26.0
67,8
32,8

99.4
528,5

207.6
769.1

108,8
45,5

80.2
430,2

168.0
631.0

109,4
44,6

3.2

3,6

131.6

119,6

25,2
89.6
50,9
52.0
11.2

23.8
102.2
32.7
16.1
14.8

-5,2
14,0
-35,7
-69,1
32.5

20.9
249.7

37.5
227,0

79,3
-9.1

1384,9 1544,3

12.8

6.0

8.0

92.0

46.3

0.3

0.5

11,2
-9,2
33.4
-49.7
116,0

16,3
249,4

37.9
215.9

133,1
-13,4

2822,3 2927.9

3.7

* voor zover opgenomen in Bedrijfstelling 1963 en 1978
Bron.- BT 1963 en 1978
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9,9

De periode 1983-1987
Het aantal ondernemingen in de in tabel 4.6 opgenomen bedrijfskiassen is in de betrekkelijk korte periode 1983-1987 met bijna 28.000
toegenomen, een groeipercentage van 8,3%. Het feit dat dit juist de
periode is na de economische recessie van het begin van de jaren
tachtig moet bij de interpretatie van de gegevens wel in het oog
worden gehouden. Enkele conjunctuurgevoelige bedrijfsklassen,
waaronder de reparatiebedrijven en de handel in onroerende goederen,
laten juist in deze periode een flinke toename van het aantal
ondernemingen (en vestigingen) zien. Echter, deze toename gaat niet
gepaard met een evenredige toename van de werkgelegenheid in de
betreffende bedrijfsklassen (tabel 4.7). Deze sectoren profiteren
van het economisch herstel; de consumptieve en intermediaire vraag
nemen weer toe. Daarnaast zijn echter meer structurele tendensen
waarneembaar. De groei van het aantal ondernemingen in de intermediaire dienstverlening, en in het bijzonder in de zakelijke dienstverlening en het bankwezen, duurt ook in de jaren tachtig voort.
Daarnaast kan gewezen worden op de structurele veranderingen binnen
de communicatieve dienstverlening. De naamgeving van bedrijfskiasse
76 'Hulpbedrijven van het vervoer' lijkt gedateerd. De bijdrage van
deze bedrijfsklasse aan het totaal aantal vestigingen is met bijna
7.600 vestigingen in 1987 - absoluut gezien - misschien niet zo erg
groot; de bedrijfsklasse is echter inmiddels binnen de communicatieve dienstverlening na het goederenwegvervoer, zowel voor wat
betreft het aantal vestigingen als het aantal werkzame personen, de
belangrijkste sector. Het afnemend belang van het vervoer over water
is duidelijk in de cijfers terug te vinden. Het vervoer over land en
door de lucht wint juist terrein. Daarbij worden de eisen (bijvoorbeeld voor wat betreft snelheid en betrouwbaarheid), die aan de
verladers worden gesteld, wel opgeschroefd. Naast het goederenwegvervoer en de luchtvaart profiteren de hulpbedrijven van het vervoer
van deze ontwikkelingen.
De gegevens voor wat betreft het aantal ondernemingen in 1983 en
1987 zijn volkomen vergelijkbaar. In beide gevallen betreft het het
aantal ondernemingen (exclusief de overheid) naar activiteit.
Echter, dergelijke gegevens zijn niet op regionaal niveau beschikbaar. De tabellen met indeling naar regio hebben betrekking op
vestigingen met een verdeling naar provincies en COROP-gebieden.
Daarbij moet worden aangetekend dat op regionaal niveau voor het
peiljaar 1983 alleen maar gegevens voor wat betreft het aantal
vestigingen inclusief de overheid beschikbaar zijn. Het aantal
overheidsondernemingen per bedrijfsklasse is bekend, zodat een
schatting van de 'fout' gemaakt kan worden. Het zijn relatief
geringe aantallen, namelijk per bedrijfsklasse:(67) 4, (71)(72)(75)
2, (73) 4, (81) 7, (82) 1, (83) 16, (84) 29. (95)(96) 46 en (98)
89. Ondanks de geringe aantallen blijft er natuurlijk een 'kleine'
onvergelijkbaarheid in het cijfermateriaal aanwezig. Daarmee dient
bij de interpretatie van de shift-and-share analyse rekening te
worden gehouden (zie paragraaf 4.3).
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Tabel 4.6

Het aantal ondernemingen en vestigingen in enkele bedrijfsklassen in de dienstensector (1983-1987)

Bedrijfsklasse

Onderneningen
(x 100)
1983
(abs.)

Finale diensten
65/66 Detailhandel
67
Hotels, restaurants,
cafe's, e d.
68
Réparâtlebedr.
83
Exploitatie en
handel in onr.
goederen
95/96 (Sociaal)-culturele inst.
98
Overige dienstverlenende bedr.
Totaal finale diensten
Intermediaire diensten
61/64 Groot- en tussenhandel
81
Bankwezen
82
Verzekeringswezen
84
Zakelijke dienstverlening
totaal intermediaire diensten
Communicatieve diensten
71
Spoorwegen ,
72
Wegvervoer J
73
Zeevaart
74
Binnenvaart
75
Luchtvaart
76
Hulpbednjven
van het vervoer
totaal ccomunicatieve diensten
Totaal

Vestigingen
(x 100)

groei
1987 1983-1987
(abs.) ( i n X )

1036,8 1015.9

1983
(abs.)

1987
(abs.)

groei
1983-1987
(inX)

-2,0

1270.8

1265.5

-0.4

368,7
128,5

36B.4
143,6

-0.1
11,7

399.2
141,8

397,8
156.9

-0.3
10,7

216,8

248,9

14.8

223.2

256.2

14.8

92,4

110,1

19,1

148,4

134.7

-9.2

238,7 267,5
2081,9 2154.3

12,1
3,5

271,8
2455,1

287.6
2498,7

5.8
1.8

586.5
180.6
117,7

13.5
34,1
6.8

552,1
195,7
114,7

629,5
240,2
123,1

14.0
22.8
7.3

319.5 397,1
1081.3 1282.9

24.3
18.6

361.8
1224.2

443,1
1435.9

22,5
17,3

116,7

119.0

2.0

130.7

131.9

0.9

9.9
41.0
1.2

11.6
39.6
1.4

17.2
-3.4
15.0

10.9
43.4
1.5

12.0
39.9
1.8

9.8
-7.9
24.3

31,8
200.5

35.7
207,3

12.4
3.4

46.8
233.3

75,9
261,5

62.1
12,1

3363,6 3643,4

8,3

3912.6

4196,1

7.3

516.9
134.7
110.2

Bron- Statistiek van het ondernemingen- en vestigingenbestand per 1 januari 1983 en 1 januari 1987

Voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de betreffende
b e d r i j f s k l a s s e n van de dienstensector in de periode 1983-1987 kan
men t e r u g v a l l e n op de SWP. Echter, aan deze v e r g e l i j k i n g z i t t e n
enkele haken en ogen.
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De meest recente gegevens geven de situatie per 30 juni 1987 weer
(Kwartaal Statistiek Werkzame Personen). Deze gegevens zijn voorlopige cijfers en worden niet - officieel - gepubliceerd. De laatste
gepubliceerde SWP dateert van 1985. In tabel 4.7 wordt - ter
vergelijking - de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de periode
1973-1987 opgenomen. Bij de interpretatie van de cijfers dient men
er zich rekenschap van te geven dat de methode van waarnemen van de
SWP in deze periode ingrijpend is gewijzigd. De voor onze studie
meest ingrijpende wijziging betreft het met ingang van de maartenquête 1984 laten vervallen van de ondergrens van 15 uren. In de
publikaties tot en met 1983 werden de banen vermeld van 15 uur en
meer. Door het toenemen van de deeltijdarbeid is besloten ook banen
van minder dan 15 uur (afzonderlijk) te gaan waarnemen. Daarnaast
worden de banen nu geteld bij de onderneming waar de werknemers
feitelijk werkzaam zijn. Tot en met maart 1983 werden de banen
geteld bij de onderneming waar de werknemers op de loonlijst
stonden. Correctie voor het in- en uitlenen van personeel vindt op
deze wijze plaats. Ten slotte worden met ingang van 1984 de banen
bij de overheid geteld op basis van het overheidsregister. Binnen de
dienstverlening komen - ook na correctie voor de banen van minder
dan 15 uur - grote verschillen alleen voor bij de detailhandel en de
overige dienstverlening. Het grote verschil bij deze laatste categorie, die overigens voor onze studie van weinig belang is, wordt
veroorzaakt door de overgang op het overheidsregister. Het verschil
in de gegevens van de detailhandel kan veroorzaakt zijn door het in
de oude situatie onterecht opgeven van banen van minder dan 15 uur.
De cijfers in tabel 4.7 geven steeds de situatie per 31 maart van
het betreffende jaar weer. Voor 1983 zijn twee kolommen opgenomen.
De eerste kolom geeft de resultaten van de enquête zoals gepubliceerd in de SWP 1983. De tweede kolom geeft een schatting (aan de
hand van de SWP 1984) van het aantal werkzame personen alsof er al
in 1983 gebruik is gemaakt van de nieuwe methode (met andere woorden
de 15-uren grens is komen te vervallen). Op deze wijze wordt enig
inzicht gegeven in de breuk die als gevolg van de wijzigingen in de
methode van waarneming in de tijdreeks ontstaat. In de laatste kolom
worden de voorlopige uitkomsten van de SWP (situatie per 31 maart
1987) weergegeven.

4.3

Deconcentratie van dienstverlenende activiteiten

Een van de wijzen waarop de verschuivingen die zijn opgetreden in
het ruimtelijk spreidingspatroon van de dienstensector tussen 1963
en 1987 in beeld kunnen worden gebracht is de shift-and-share
analyse. In de shift-and-share analyse wordt de ontwikkeling van een
regio ten opzichte van een groter geheel vergeleken. De variabele,
welke meestal wordt gehanteerd, is de werkgelegenheid, maar men
hoeft zich daar niet toe te beperken; soms wordt de bruto toegevoegde waarde per werknemer gebruikt. In principe zijn ook, aldus
Lambooy (1977, 272) andere variabelen mogelijk (zie Elsendoorn et
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al.
gen

1 Θ 8 4 ) . I n onze a n a l y s e i s de t e c h n i e k u i t g e v o e r d voor v e s t i g i n 
i n de d i e n s t e n s e c t o r .

Tabel 4.7

Het aantal werkzame personen in enkele bedrijfsklassen in de dienstensector (19731987)

Bedrijfsklasse

Finale diensten
65/66 Detailhandel
67
Hotels, restaurants,
cafe's, e.d.
68
Réparâtiebedr.
83
Exploitatie en handel
in onr. goederen
95/96 (Sociaal)-culturele inst.
98
Overige dienstverlenende bedr.
Totaal finale diensten
Intermediaire diensten
61/64 Groot- en tussenhandel
81
Bankwezen
82
Verzekeringswezen
64
Zakelijke dienstverlening
totaal intermediaire diensten
Connunicatieve diensten
71
Spoorwegen ,
72
Wegvervoer
73
Zeevaart
.
74
Binnenvaart .
75
Luchtvaart
76
Hulpbedrijven van het vervoer
totaal connunicatieve diensten
Totaal

Werkgelegenheid
(x 1.000 werkzame personen)
1973
1983
19832
jgey·

241,8

267.1

357.9

361,1

51.0
69,4

64.8
49.3

83,7
51,6

B4.1
54,6

19,0

29,8

32,3

32,8

36,9

74.6

99,0

91.1

70.3
488.3

72.3
557,9

133,2
757.7

143,1
766.8

251,8
78.5
49,5

263,9
116,1
55,3

276,0
119.2
57,3

287,1
123,1
59,7

135,9
515.7

205,9
641,1

216,3
668.8

312,0
781,9

130.4

120,3

126.1

141,4

30.2

40.3

40.6

37.3

9,0
22.6
192,2

17.9
26,9
205,5

18,0
28.9
213,6

22.0
30.5
231,2

1196.2

1404.5

1640.0

1779,9

2

schatting
· voorlopige cijfers
Bron: SWP 1973, 1983 en 1984; Kwartaal Statistiek WerkzMie Personen 31 maart 1987

Gegevens van de 3e en 4e Algemene Bedrijfstelling (BT), uitgevoerd
in 1Θ63 en 1978, zijn gebruikt voor het uitvoeren van een shift-andshare analyse op subregionaal niveau. Nederland is in dit geval
onderverdeeld in 133 gebieden (zie bijlage 4.1). Voor de periode
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1983-1987 is ook een shift-and-share analyse uitgevoerd voor
vestigingen. Gegevens voor wat betreft het aantal vestigingen in
elke bedrijfskiasse per COROP-regio zijn voor beide jaren beschikbaar. De 'Statistiek van het Ondernemingen- en Vestigingenbestand'
van het CBS geeft een overzicht van deze gegevens.
Voor het gemak beperken we ons in de uitleg van de techniek tot de
grootheid werkgelegenheid. De 'total shift' door Fuchs (1962, 14)
gedefinieerd als "the extent to which the manufacturing employment
in each division was greater or less than what it would have been if
each division had maintained its proportionate share of the industry", wordt uiteengelegd in een drietal componenten. Deze
componenten, door Wever (1971, 2) betiteld als structuur-, modificatie- en standplaatscomponent, beschrijven gezamenlijk de ongelijke
regionale ontwikkeling.
De structuurcomponent relateert de ontwikkeling van de werkgelegenheid aan de bedrijfsklassesamenstelling aan het begin van de te
analyseren periode. De component heeft een positieve waarde naarmate
er in een regio veel werkgelegenheid is in bedrijfskiassen die op
landelijk niveau een sterke groei doormaken. Een sterk accent op
stagnerende bedrijfskiassen resulteert in negatieve waarden van deze
component.
De modificatiecomponent meet de mate waarin in een regio de bedrijvigheidsmix gedurende de onderzochte periode is gewijzigd. De waarde
is negatief indien in een regio het aandeel van stagnerende bedri jfsklassen is toegenomen en/of het aandeel van snel groeiende
sectoren is afgenomen. In de praktijk komt het erop neer dat de
modificatiecomponent het verschil is tussen de structuurcomponent en
de Omgekeerde' structuurcomponent (dat wil zeggen de structuurcomponent gebaseerd op de samenstelling van de bedrijvigheid aan het
eind van de onderzochte periode).
Het verschil tussen de totale shift enerzijds en de structuur- en
modificatiecomponent anderzijds wordt gevormd door de standplaatscomponent, een residu. Het geeft aan "the extent to which a particular industry grew faster or slower in a division than it did in the
nation as a whole" (Fuchs 1962, 19). In tegenstelling tot de
overige twee componenten is hierbij echter niet duidelijk waar de
verklaring voor de positieve of negatieve ontwikkeling gezocht moet
worden. Een veelheid van regionale (vestigingsvoordelen met
betrekking tot overheidssubsidies, grondprijzen, arbeidskrachten,
afzetmogelijkheden, infrastructuur) als ook niet-regionale factoren
(verschillen in efficiency, ondernemersgeest) is bepalend voor deze
regionaal verschillende ontwikkeling.
Het is hier niet de plaats om de voor- en nadelen van deze techniek
breed uit te meten. We volstaan met de opmerkingen van Richardson
(1978) en Fothergill & Gudgin (1979, 319). De eerste signaleert dat
"the primitive technique should be abandoned" en dat "the widespread
applications are inappropriate." De laatsten stellen echter dat
"shift and share
provides a clear and simple technique which
can be seen as a basis of the disaggregation of the data between the
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component processes." Wij sluiten ons bij deze laatste opmerking
aan. De shift-and-share analyse is een zeer bruikbare beschrijvende
techniek; de drie componenten beschrijven gezamenlijk de ongelijke
regionale ontwikkeling. Er wordt echter geen inzicht verschaft in de
verklarende factoren die achter de regiospecifieke ontwikkelingen
schuil gaan.
4.3.1

De periode 1963-1978
De regionale indeling

Uitgangspunt voor de regionale indeling is de indeling van Nederland
in 129 economisch-geografische gebieden (e.g.g.). Deze gebieden
bezitten "uit oogpunt van economische structuur een min of meer
homogeen karakter" (CBS 1961, 205). Ten einde een onderscheid te
kunnen maken in stedelijke en landelijke gebieden moeten deze
e.g.g.'s worden ingedeeld naar urbanisatiegraad. De hiervoor
gebruikte indelingscriteria hebben betrekking op de situatie in
1971. Dit is ongeveer het midden van de onderzoeksperiode. We maken
een onderscheid tussen stedelijke centra, peri-urbane en extraurbane gebieden. De stedelijke centra en peri-urbane gebieden vormen
gezamenlijk de stadsgewesten. Extra-urbane gebieden liggen buiten de
invloedssfeer van de stadsgewestelijke arbeids- en woningmarkt. De
werkwijze die bij de afbakening gehanteerd is (zie Atzema et al.
1986) komt in grote lijnen overeen met de in paragraaf 2.5 beschreven procedure.
De indeling van Nederland in stedelijke centra, peri-urbane en
extra-urbane gebieden (1971) valt in veel gevallen niet samen met de
indeling in min of meer homogene e.g.g.'s. Daarom is de e.g.g.indeling getypeerd naar de drie niveaus van stedelijkheid door er
vanuit te gaan dat tenminste de helft van de bevolking van een
e.g.g. moet wonen in gemeenten van een bepaalde stedelijkheidsgraad.
De steden zijn aan een nadere beschouwing onderworpen. Sommige
steden vormen een e.g.g.. Andere steden hebben we uit hun e.g.g.
gelicht. Bij de drie grootste stedelijke agglomeraties zijn telkens
twee e.g.g.'s tot één stedelijke agglomeratie samengevoegd. Ten
slotte zijn de restgemeenten rond 's-Hertogenbosch, Venlo, Sittard/Geleen en Heerlen bij naburige regio's gevoegd. Zodoende wordt
het totaal aantal regio's 133 (zie bijlage 4.1).

De data
Voor de uit te voeren analyses is gebruik gemaakt van de resultaten
van de 3e en 4e Algemene Bedrijfstelling. Deze hebben plaatsgevonden
naar de toestand van het bedrijfsleven op 15.10.1963 en 29.9.1978.
In principe omvat een bedrijfstelling alle activiteiten die gericht
zijn op de produktie en distributie van goederen en de verlening van
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(economische) diensten. In termen van de SBI zijn derhalve met name
de bedrijfstakken 1 tot en met 8 onderwerp van telling. Met andere
woorden activiteiten, die weliswaar in een bedrijfshuishouding
worden uitgeoefend, maar waarbij het economische aspect geen
overwegende rol speelt zijn niet in de telling opgenomen. Het
betreft activiteiten welke worden uitgeoefend door de overheid in
publiekrechtelijke zin-, onderwijsinstellingen en activiteiten op het
gebied van de maatschappelijke dienstverlening.
Gebruik wordt gemaakt van de resultaten van de BT 1963 èn 1978. De
vraag in welke mate de uitkomsten van beide tellingen vergelijkbaar
zijn, is daarom van groot belang. De - voor onze analyse - belangrijkste verschillen betreffen:
- verschillen inzake de gepubliceerde aantallen vestigingen;
- verschillen met betrekking tot de regionale classificatie;
- verschillen in systeem van bedrijfsclassificatie.
In de grootteklasse '0 en 1' werkzame personen zijn, in de tabellen
van BT 1978, de vestigingen opgenomen waaraan geen werkzame personen
zijn toegerekend en vestigingen waarin één persoon 15 uren of meer
per week werkzaam is, dan wel vestigingen waarin uitsluitend
personen minder dan 15 uren per week werkzaam zijn. In de BT 1963
zijn de vestigingen zonder werkzame personen buiten beschouwing
gelaten. Vestigingen waarbij uitsluitend personen minder dan 15 uren
per week werkzaam waren, zijn in de tabellen beschouwd alsof er 1
werkzame persoon aan deze vestiging kon worden toegekend.
In de jaren 1963-1978 zijn verschillende gemeenten opgeheven en
gevoegd bij een of meer andere gemeenten. Daarnaast hebben veelvuldig gemeentelijke en provinciale grenswijzigingen plaatsgevonden. De
opheffingen en grenswijzigingen kunnen van invloed zijn op de
indeling van Nederland in 129 economisch-geografische gebieden.
Correctie van de data 'noodzakelijk' als gevolg van e.g.g.-grenswijzigingen heeft niet plaatsgevonden.
Het belangrijkste verschil in systeem van bedrijfsclassificatie
tussen beide bedrijfstellingen is de indeling van de zogenaamde
hulpbedrijven (bijvoorbeeld administratiekantoren en opslagplaatsen). In de BT 1963 is binnen iedere bedrijfsgroep een afzonderlijke
bedrijfssubgroep opgenomen voor deze hulpbedrijven. In de BT 1978
zijn de desbetreffende vestigingen ingedeeld in die bedrijfssubgroep waartoe de daadwerkelijk uitgeoefende activiteit(en) van de
hulpbedrijven kunnen worden gerekend.
Tevens verschillen de bedrijfsclassificaties welke bij de BT 1978
en de BT 1963 zijn toegepast. Dezelfde activiteiten worden met
verschillende codenummers aangeduid. Echter dit verschil in codering
tast de vergelijkbaarheid van de uitkomsten van beide tellingen niet
aan. Een schakelschema is echter onontbeerlijk om de uitkomsten van
overeenkomstige activiteiten met elkaar te vergelijken. Wij hebben
de uitkomsten van beide tellingen met elkaar vergeleken op bedrijfsklasseniveau aan de hand van de schakelschema's die in de 'Methodologische inleiding' (CBS 1985) van de BT 1978 zijn opgenomen. Op dit
niveau wordt de vergelijkbaarheid slechts in geringe mate verstoord.
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Het

uitgangspunt

De w e r k g e l e g e n h e i d en de v e s t i g i n g e n in de d i e n s t e n s e c t o r z i j n v e r r e
van g e l i j k m a t i g over Nederland g e s p r e i d . Tabel 4 . 8 g e e f t een b e e l d
van d e z e s p r e i d i n g o v e r s t e d e l i j k e c e n t r a , p e r i - u r b a n e en e x t r a urbane g e b i e d e n binnen N e d e r l a n d .
Tabel 4.В

Procentuele verdeling van werkgelegenheid en vestigingen in de comnerciële dienstensector en bevolking naar regio's (1Θ63)

Stedelijke centra
- Randstad

- Overig Nederland
Peri-urbane gebieden
Extra-urbane gebieden
Totaal

Werkgelegenheid
64.0
48.2

Vestigingen
51,1
33,9

Bevolking
44,4
31,1

15,8
17,7
18,3

17,2
22,5
26,4

13,3
29,0
26,6

100

100

100

Bron: ВТ 1963; Bevolking Nederlandse gemeenten 1.1.1963 en 1.1.1964
Dat deze verdeling nogal afwijkt van het meer stereotiepe beeld,
hangt samen met de gekozen regio-indeling. 'Traditionele' beelden
zijn geënt op een indeling centrum, intermediaire zone en periferie.
Dat betekent dat in de gebruikelijke driedeling het traditioneel
stedelijke gebied niet alleen steden en de periferie niet alleen
landelijke gebieden omvat.
In 1963 waren er in Nederland ruim 282.000 vestigingen in de
commerciële dienstensector (zie tabel 4 . 5 ) . Figuur 4.1 geeft een
beeld van de ruimtelijke verschillen in het aantal vestigingen per
1.000 inwoners. In vergelijking met het Nederlands gemiddelde van
23,5 vestiging per 1.000 inwoners vallen de scores van een aantal
landelijke gebieden in positieve zin op. Naast de Waddeneilanden en
Zeeuwsch-Vlaanderen ((koop)toerisme) scoren bijvoorbeeld ook het
Groningse en Friese platteland hoog. Daarentegen scoren juist de
Drentse zandgronden, Salland en Twente laag, maar daarnaast ligt ook
de score van de gebieden in Midden- en Oost-Brabant - ver - beneden
het gemiddelde. De verschillen in nederzettingspatroon tussen
bijvoorbeeld enerzijds Friesland en anderzijds Brabant zullen zeker
gevolgen hebben voor de organisatie van de verzorgende dienstverlening, en daarmee op het aantal vestigingen (zie Groot 1972; Borchert
et al. 1 9 7 8 ) .
Een aantal stedelijke centra, waaronder de agglomeratie Amsterdam,
Alkmaar, Zwolle en Groningen, springt uit het kaartbeeld door een
positieve score. Deze steden vinden we ook in de hoogste klassen
terug voor wat betreft het aantal vestigingen per 1.000 inwoners in
de intermediaire dienstensector (figuur 4 . 2 ) . Opvallend is voorts
dat ook een aantal landelijke gebieden, verspreid over Zuidwest-,
West- en Noord-Nederland, boven het nationale gemiddelde (4,4)
scoort. Het aantal en de oppervlakte van de witte gebieden is in
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Figuur 4.1

Aantal vestigingen in de commerciële dienstensector per regio per 1.000 inwoners
(1963)
Bron: BT 1963

Figuur 4.2

Aantal vestigingen in de intermediaire dienstensector per regio per 1.000 inwners
(1963)
Bron: BT 1963
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vergelijking met figuur 4.1 in figuur 4.2 aanzienlijk toegenomen.
Uitbreiding heeft met name plaatsgevonden in de Groningse en Drentse
veenkoloniën, in het Oude-IJsselgebied, de Lijmers, op de Veluwe en
in Nijmegen en omstreken, en daarnaast in Zuidoost-Brabant en
Midden- en Zuid-Limburg.
Weliswaar ligt het gemiddelde voor de stedelijke gebieden (4,8
vestigingen per 1.000 inwoners) boven dat van de peri-urbane (3,7)
en extra-urbane gebieden (4,4), het blijft toch opvallend dat een
flink aantal peri- en extra-urbane gebieden boven het nationale
gemiddelde (4,4) scoort. De stelling dat de intermediaire dienstverlening een typische stedelijke vorm van bedrijvigheid is, dient - de
situatie in 1963 in aanmerking genomen - genuanceerd te worden.
Verschuivingen in het patroon
Aan het begin van paragraaf 4.2.2 is de groei van de verschillende
onderdelen van de dienstensector in de periode 1963-1976 aan de orde
gesteld. Dit beeld vormt de achtergrond voor de resultaten van de
uitgevoerde shift-and-share analyse. In eerste instantie richten wij
ons weer op de indeling in stedelijke centra, peri-urbane en extraurbane gebieden. Tabel 4.9 geeft een overzicht van de resultaten van
de analyse voor deze regio's. In het navolgende worden de resultaten
van de analyse, waarbij als variabele het aantal vestigingen is
gebruikt, gepresenteerd. Aan het slot van de paragraaf zullen deze
uitkomsten worden vergeleken met de resultaten van de shift-andshare analyse gebaseerd op het aantal werkzame personen (voor een
uitgebreide bespreking van deze resultaten wordt verwezen naar
Atzema et al. 1986).
De cijfers in tabel 4.9 laten aan duidelijkheid niets te wensen
over: grote verliezen in de steden, vooral in het Westen, winst in
de extra-urbane gebieden en een extreme groei in de peri-urbane
gebieden. Wat voorts opvalt is de weinig bepalende invloed van de
structuur- en modificatiecomponenten en bijgevolg de overheersende
rol van de standplaatscomponent. Wellicht dat zich in dit residu een
doorschuivingsproces (Stijnenbosch 1979) manifesteert, waarin de
voordelen (afzet- en arbeidsmarkt) èn nadelen (kosten en fysieke
bereikbaarheid) van stedelijke lokaties een belangrijke rol spelen.
In figuur 4.3a t/m d zijn de resultaten van de shift-and-share
analyse voor elk van de regio's afgebeeld. De 'total shift' (figuur
4.3a) geeft aan in welke mate de ontwikkeling in een bepaalde regio
afwijkt van de nationale trend (+3,5%) in de periode 1963-1978.
Tegenover een forse afname van het aantal vestigingen in de drie
grote steden staat een meer dan gemiddelde groei in grote delen van
overig Nederland. Enkele gebieden in de periferie, met name in
Noord-Nederland, delen niet in deze groei of geven zelfs een
absolute afname te zien. Wanneer we meer op de details van de groei
ingaan, blijkt de meest extreme groei op te treden aan de binnen- en
buitenkant van de Randstad, de Noordwest Veluwe, Noord-Drenthe en
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de Waddeneilanden. Voorts is de groei in grote delen van Midden- en
Oost-Brabant en Noord-Limburg opvallend.
Tabel 4.9

Shift-and-share analyse van de comerciele dienstensector per regiotype voor de
periode 1963-19782

Regio

Stedelijke centra
- Randstad

- Overig Nederland
Peri-urbane gebieden
Extra-urbane gebieden
2

Total
shift

•15,4
• 1.7
21,0
2,9

Structuurcomponent

4,3
1.1
-2,5
-4,1

Modificatiecomponent

-1,9
-0,2
2,3
0,6

Standplaatscomponent

-17,8
-2,6
21,2
6,5

de waarden zijn uitgedrukt in percentages van het aantal vestigingen in 1963

Het uiteenleggen van dit verschuivende patroon in de verschillende
componenten is niet eenvoudig. Voor de dienstensector bestaat, dit
in tegenstelling tot de industrie, veel minder een gevestigd en
bekend kaartbeeld van de spreiding van de verschillende bedrijfsklassen. Amsterdam: handel en financiële diensten; Rotterdam:
verkeer en vervoer en 's-Gravenhage: overheid vormen hierop een
uitzondering.
Eén duidelijke verklarende variabele achter het veranderende
spreidingspatroon is de suburbanisatie van het wonen. Dit heeft
vooral consequenties voor de ontwikkeling van de finale diensten.
Ook het veranderende leefpatroon en de toename van de welvaart
bieden voor de ontwikkeling van de finale diensten een verklaring
(vergelijk bijvoorbeeld de afname van de reparatiebedrijven en de
toename van de handel in onroerend goed). Dit betekent dat we ons
bij de analyse van de kaartbeelden b en с in hoofdzaak kunnen
beperken tot de intermediaire en communicatieve diensten.
De negatieve structuurcomponenten in de verschillende regio's zijn
toe te schrijven aan of een oververtegenwoordiging van de binnen
vaart (bijvoorbeeld Delfzijl, Urk, Eiland van Dordrecht, Land van
Altena, Tholen, Kanaalzone Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen) of een overver
tegenwoordiging van finale diensten (bijvoorbeeld enkele regio's in
het Noorden). 'Extreem' positieve structuurcomponenten treffen we
aan in de Randstad en enkele steden buiten het Westen. Dit duidt op
een oververtegenwoordiging in 1963 van de zakelijke diensten, banken
en verzekeringen (bijvoorbeeld de agglomeratie Amsterdam en Arnhem),
groothandel en verkeer en vervoer (onder andere Utrechts Kromme
Rijngebied en Venlo).
De wijzigingen in de samenstelling van de dienstensector tussen 1963
en 1978 komen tot uiting in de modificatiecomponent. Grote delen van
het land vertonen een min of meer stabiel beeld. Extreme waarden in
negatieve zin treffen we aan in de Krimpenerwaard, Oostelijk
IJsselmonde, Oostelijk randgebied Rotterdam en het Land van Altena.
In deze regio's blijft het aantal vestigingen in bijvoorbeeld het
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(a) 'total shift'

(b) structuurcomponent
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(d) віапфіааізсстропепі

Figuur 4.3

Resultaten van de shift-and-share analyse van de camerciële dienstensector per regio
(1963-1978)
Bron: BT 1963 en 1978
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wegvervoer en de binnenvaart stabiel of vertoont zelfs een groei.
Landelijk gezien zijn dit juist sectoren waarin het aantal vestigingen (snel) terugloopt.
Positieve waarden zijn vrijwel zonder uitzondering toe te wijzen aan
groei van vooral hulpbedrijven van het vervoer, het bank- en
verzekeringswezen en zakelijke diensten. Onder andere enkele
gebieden in het Groene Hart en aan de buitenrand van de Randstad
profiteren hiervan. Texel, Walcheren, Noordoost-Overijssel en enkele
gebieden in Groningen en Drenthe hebben de positieve modificatiecomponent te danken aan groei van het aantal vestigingen in bijvoorbeeld bedrijfsklasse 76 en de bedrijfskiassen 82 tot en met 84.
Hierbij moet echter wel worden aangetekend dat het absoluut gezien
in de meeste gevallen maar om een geringe groei gaat.
Rest nog de standplaatscomponent (figuur 4.3d). Wanneer we die
vergelijken met figuur 4.3a ('total shift'), dan blijkt de overeenkomst treffend. We kunnen hiervoor twee verklaringen aanvoeren. De
eerste is de spreiding van de bevolkingsgroei in de periode 19631978 (figuur 4.4): (delen van) de dienstensector volgt de bevolkingsontwikkeling. De tweede verklaring betreft de spreiding van de
industrie. Met name de intermediaire en communicatieve diensten
sluiten zich ruimtelijk aan bij het spreidingspatroon van hun
afnemers.

Het resultaat: spreiding van werkgelegenheid en vestigingen in de dienstensector in 1978
De beschreven ontwikkelingen resulteren in kaartbeelden die terugvertaald via figuur 4.1 het volgende resultaat geven.
Vergeleken met tabel 4.8 treden er forse verschuivingen op:
- de aandelen van de stedelijke centra in de commerciële dienstensector nemen met name in de Randstad sterk af;
- daarentegen wordt de commerciële dienstensector relatief
belangrijker in de peri- en extra-urbane gebieden; de stijging
van de aandelen (vestigingen en werkgelegenheid) is in de periurbane gebieden het grootst.
Indien we deze cijfers bezien in relatie tot de bevolkingsontwikkeling dan blijkt dat de stedelijke centra in de Randstad met name
dienstverlenende werkgelegenheid verliezen. De grote winnaars zijn
de peri-urbane gebieden. In het extra-urbane gebied neemt het
aandeel van de werkgelegenheid, in relatie tot de bevolkingsontwikkeling, toe, echter de groei van het aandeel vestigingen is zeer
bescheiden.
Deze laatste opmerking brengt ons terug naar de vraag hoe de
resultaten van deze analyse zich verhouden tot de resultaten van de
shift-and-share analyse gebaseerd op het aantal werkzame personen.
Deze vergelijking levert geen schokkende resultaten op. Het algemene
beeld is dat de dienstensector, gemeten aan het aantal vestigingen
èn aan de werkgelegenheid, zich verder heeft gespreid over het hele
land en waarbij vooral de peri-urbane gebieden rond de Randstad de
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Figuur 4.4 Procentuele groei van het aantal inwoners per regio in de periode 1963-1978
Bron: Bevolking Nederlandse gemeenten 1.1.63, 1.1.64. 1.1.78 en 1.1.79
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Tabel 4.10

Procentuele verdeling van werkgelegenheid en vestigingen in de comierciële dienstensector en bevolking naar regio's (1978)

Stedelijke centra
- Randstad
- Overig Nederland
Peri-urbane gebieden
Extra-urbane gebieden
Totaal

Werkgelegenheid
54.3
38,5
15.8
24.6
21.1

Vestigingen
45,8
28.9
16,9
27,0
27,1

Bevolking
38,1
24.7
13,4
33,0
28,9

100

100

100

Bron: BT 1978; Bevolking Nederlandse gemeenten 1.1.1978 en 1.1.1979
grootste groei vertonen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat
niet in alle gevallen groei van het aantal vestigingen samengaat met
groei van de werkgelegenheid in een bepaalde bedrijfskiasse (zie
tabel 4.5). Een tweede opmerking betreft de 'grootte' van de
structuur- en modificatiecomponenten. Op pagina 74 is opgemerkt dat
deze componenten een weinig bepalende invloed hebben. Met dien
verstande dat de invloed van deze beide componenten in onze analyse
toch wel wat groter is dan in de analyse gebaseerd op het aantal
werkzame personen. Het lijkt erop dat een shift-and-share analyse
gebaseerd op het aantal vestigingen beter inzicht verschaft in de
ruimtelijke veranderingsprocessen binnen de dienstverlenende sector.
De rol van de standplaatscomponent wordt - enigszins - teruggedrongen.

4.3.2

De periode 1983-1987
De regionale indeling

In paragraaf 4.2.2 is opgemerkt dat voor de periode 1983-1987 op
regionaal niveau, dat wil zeggen op provinciaal en op COROP-niveau,
gegevens betreffende het aantal vestigingen beschikbaar zijn. Voor
1983 zijn deze aantallen inclusief de overheid gepubliceerd, voor
1987 betreft het gegevens exclusief de overheid. Gedetailleerder
materiaal, bijvoorbeeld op subregionaal niveau, is niet beschikbaar.
Noodgedwongen is daarom voor de periode 1983-1987 de indeling van
Nederland in COROP-gebieden als regionale basis gekozen (zie bijlage
4.2). Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat de instelling van
de provincie Flevoland per 1.1.1986 tot gevolg heeft dat in de
begrenzing van de regio's Noord-Overijssel (10) en Zuidelijke
IJsselmeerpolders (40) één ingrijpende wijziging plaatsvindt.
Namelijk de gemeenten Urk en Noordoostpolder maken met ingang van
deze datum niet langer deel uit van regio 10, maar verhuizen naar
regio 40. Correctie van de regionale tabellen (en van de COROPkaart) voor deze wijziging heeft niet plaatsgevonden.

80

De data
Voor de uit te voeren analyse is gebruik gemaakt van data ontleend
aan het ABR van het CBS. Hierin worden de namen, adressen en enkele
relevante kenmerken van in beginsel alle ondernemingen en vestigingen in Nederland geregistreerd. Sinds 1984 worden resultaten van de
ABR-bestandsstatistiek jaarlijks gepubliceerd in de 'Statistiek van
het Ondernemingen- en Vestigingenbestand'. Deze bestandsstatistiek
kan worden beschouwd als een momentopname (de stand per 1 januari
van elk jaar) van het voortdurend in beweging zijnde ABR.
De uitkomsten van de BT 1978 zijn gebruikt om het adressenbestand
van het ABR op te schonen en aan te vullen. Dit is eerst met ingang
van 1981 gebeurd. Daardoor is het niet zinvol de ABR-gegevens over
de periode 1978-1980 te gebruiken. Bovendien wordt van CBS-zijde
gesteld - zelfs nog in de publikatie van 1987 - dat het register
niet het volledige terrein van ondernemingen dekt, al is dit in
vergelijking met de BT al een aanzienlijk groter terrein. In onze
analyse zijn daarom in enkele bedrijfskiassen (bijvoorbeeld SBI 83
en SBI 95) aanmerkelijk meer vestigingen opgenomen (zie ook noot
tabel 4.5). In het Handelsregister van de Kamers van Koophandel en
Fabrieken, één van de externe bronnen voor het 'up-to-date' houden
van het ABR, ontbreken bijvoorbeeld bepaalde categorieën ondernemingen. Met andere woorden er is nog steeds aanvullend onderzoek nodig
om een werkelijk volledig beeld van de bedrijvigheid te verkrijgen.
In de loop van de jaren tachtig is de betrouwbaarheid van het ABR
echter aanzienlijk toegenomen. Zegslieden van het CBS raden aan voor
een longitudinale analyse van de ontwikkelingen op regionaal niveau
niet eerder dan het jaar 1983 te beginnen; vandaar de keuze voor de
periode 1983-1987.
Behalve het feit dat de dekking niet geheel volledig is, dient ook
rekening te worden gehouden met een zekere 'time-lag' bij de verwerking van de informatie. Deze 'time-lag' wordt veroorzaakt doordat er
veelal enige tijd verloopt tussen het moment waarop een mutatie zich
in werkelijkheid voordoet en het tijdstip van registratie in het
ABR. Weliswaar zijn bij de vergelijkbaarheid in de tijd van het ABR
enige kanttekeningen te plaatsen, toch menen wij dat het uitvoeren
van een shift-and-share analyse de moeite waard is. Enerzijds omdat
het interessant lijkt de ontwikkeling van de dienstensector na de
economische recessie van het begin van de jaren tachtig onder de
loep te nemen. Anderzijds geeft de 'Statistiek van het ondernemingen- en vestigingenbestand' in tegenstelling tot de BT (de laatste
gepubliceerd in 1984) actuele informatie. Bij de interpretatie van
de resultaten van de shift-and-share analyse dient echter wel
rekening gehouden te worden met de gemaakte kanttekeningen.
In de analyse van de periode 1983-1987 zijn met het oog op de
vergelijkbaarheid dezelfde bedrijfsklassen opgenomen als in de
analyse van de periode 1963-1978. Daarbij dient wel opgemerkt te
worden dat het ABR de cijfers voor wat betreft bedrijfskiasse 95 in
combinatie met de cijfers van bedrijfskiasse 96 publiceert.
Hetzelfde geldt voor de bedrijfsklassen 71 en 72. Voorts dwingt de
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geheimhoudingsplicht het CBS ertoe bepaalde gegevens niet, dan wel
in combinatie met andere gegevens, openbaar te maken. Dit treft op
regionaal niveau met name de bedrijfsklassen 73, 74 en 75. Daarom
zijn in de analyse de bedrijfsklassen 73 tot en met 76 samengevoegd.
In de shift-and-share analyse voor de periode 1983-1987 wordt aldus
gewerkt met twaalf (combinaties van) bedrijfsklassen.
Het uitgangspunt
Voor de periode 1963-1978 is geconstateerd dat het aandeel vestigingen in de stedelijke centra in de Randstad relatief is teruggelopen.
Deze terugval ging bovendien gepaard met een absolute daling van het
aantal vestigingen in de commerciële dienstensector. Daartegenover
staat echter dat de aandelen en de absolute aantallen in het periurbane gebied en in mindere mate in het extra-urbane gebied zijn
toegenomen. Het aandeel en het absolute aantal vestigingen in de
stedelijke centra buiten de Randstad was stabiel. Zet deze trend
zich in de jaren tachtig voort? En zijn enkele karakteristieke
kenmerken van de periode 1963-1978 ook terug te vinden in de
daaropvolgende periode? Deze vragen staan centraal in het navolgende. Nogmaals wordt erop gewezen dat van volledige vergelijkbaarheid
tussen de twee periodes helaas geen sprake kan zijn. Om misverstanden te voorkomen worden de zojuist besproken verschillen nog
even op een rijtje gezet:
- verschillen in de gehanteerde regionale indeling, namelijk een
aangepaste e.g.g.-indeling versus de COROP-indeling; met als
gevolg dat we voor een schets van 'het uitgangspunt' en 'het
resultaat' van de periode 1983-1987 weer terugvallen op de
indeling van Nederland in een centrum, een intermediaire en een
perifere zone (zie bijlage 4.2);
- verschillen tussen doel en opzet van enerzijds de BT en
anderzijds het ABR; hetgeen zeker op regionaal niveau van
invloed is op de gepubliceerde aantallen vestigingen per
(eventueel combinatie van) bedrijfsklasse(n).
In 1983 waren er in Nederland ruim 391.000 vestigingen in de
commerciële dienstensector (zie tabel 4.6). Tabel 4.11 geeft een
overzicht van de verdeling over de drie zones. Opvallend is de
sterke oververtegenwoordiging, ten opzichte van het aantal inwoners,
van de Randstad. Ondanks deconcentratietendensen in de jaren zestig
en zeventig blijkt de centrumzone nog steeds een zeer belangrijk
deel van het aantal vestigingen te herbergen. Verantwoordelijk voor
deze hoge score zijn - uitgedrukt in het aantal vestigingen per
1.000 inwoners - ondermeer Amsterdam (46,8), Het Gooi en Vechtstreek
(35,8) en de Agglomeratie 's-Gravenhage (33,2) (figuur 4.5).
Topscorers in de intermediaire zone zijn Zuidwest-Gelderland (27,8),
Alkmaar e.o. (27,4) en Midden Noord-Brabant (27,1). In de periferie
scoren Zeeuwsch-Vlaanderen (31,2) en Midden-Limburg (29,9) hoog.
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Tabel 4.11

Procentuele verdeling van vestigingen in de conmerciële dienstensector en bevolking
naar regio's (1983)
Bevolking
40,7
30,2
29.0

Vestigingen
46,7
27,9
25,4

Randstad
Intermediaire Zone
Periferie

100

Totaal

100

Bron: ABR 1983; Bevolking Nederlandse gemeenten 1.1.1983
Verbijzondering van d eze cijfers naar de intermedia ire dienstverlening (figuur 4.6) too nt aan dat de centrumzone ook in dit opzicht
een dominante positie inneemt. Terwijl het national e gemiddelde
ongeveer 8,5 bedraagt , ligt het gemiddeld aantal vestigingen per
1.000 inwoners in de intermediaire dienstensector i η de Randstad op
10,7. De vergelijkbar e cijfers voor de intermediair e en perifere
zone bedragen respect ievelijk 7,7 en 6,4. Alleen de scores van
Zuidwest-Gelderland ( 9,1) en Alkmaar e.o. (9,0) in de intermediaire
zone liggen ruim bove η het nationale gemiddelde. In de periferie
komt alleen de score van Midden-Limburg ( 8 , 8 ) , even als de score van
een drietal regio's i η het Brabantse deel van de in termediaire zone,
net boven het nationa Ie gemiddelde.

Verschuivingen in het patroon
Het aantal vestigingen in de dienstensector - voor zover opgenomen
in onze analyse - groeit in Nederland in de periode 1983-1987 met
7,3% (zie tabel 4 . 6 ) . Enkele conjunctuurgevoelige bedrijfskiassen,
waaronder de reparatiebedrijven en de handel in onroerend goed,
profiteren van het economisch herstel in deze periode en vertonen
een bovengemiddelde groei. Voorts zetten een aantal structurele
ontwikkelingen door; de groei van de intermediaire dienstverlening
gaat gestaag voort. Ten slotte is in paragraaf 4.2 gewezen op de
groei van de hulpbedrijven van het vervoer.
Tabel 4.12

Shift-and-share analyse van de conmerciële dienstensector per regiotype voor de
periode 1983-19872

Regio

Total
shift

Randstad
Intermediaire Zone
Periferie

-0.6

0.9

-o.o

-1,5

4,0

-0.5
-1,3

0,0
0,1

-2,0

2

-3,3

Structuurcomponent

Modificatiecomponent

Standplaatscomponent

4,4

de waarden zijn uitgedrukt in percentages van het aantal vestigingen in 1983
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Figuur 4.5

Aantal vestigingen in de сошегсіёіе dienstensector per regio per 1.000 inwoners
(1983)
Bron: ABR 1983

Figuur 4.6

Aantal vestigingen in de intermediaire dienstensector per regio per 1.000 inwoners
(1983)
Bron: ABR 1983
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Tegen deze achtergrond kan het ruimtelijk beeld worden geanalyseerd.
Allereerst is in tabel 4.12 het resultaat voor de driedeling
weergegeven. De intermediaire zone komt als grote winnaar uit de
bus. De dienstensector in de centrum- en perifere zone ontwikkelt
zich minder voorspoedig; een negatieve standplaatscomponent is in
belangrijke mate hiervoor verantwoordelijk. In tegenstelling tot de
structuurcomponent speelt de modificatiecomponent op dit ruimtelijk
schaalniveau geen enkele rol.
In figuur 4.7a t/m d zijn de resultaten van de shift-and-share
analyse voor elk van de regio's afgebeeld. De resultaten voor NoordOverijssel en de Zuidelijke IJsselmeerpolders worden vertekend door
de grenswijziging per 1 januari 1986 als gevolg van de vorming van
de provincie Flevoland. De 'total shift' (figuur 4.7a) geeft aan in
welke mate de ontwikkeling in een bepaalde regio afwijkt van de
nationale trend (+7,3%) in de periode 1983-1987. De grootste groei
treedt in deze periode op rond Rotterdam en Amsterdam, in de
provincie Utrecht, op de Veluwe, in Zuidwest-Gelderland, Noordoosten Zuidoost-Brabant en Zuidoost-Friesland. Een absolute daling van
het aantal vestigingen ('total shift' < -7,5%) treedt op in enkele
perifere gebieden, te weten Zuidwest-Friesland, Delfzijl e.o. en
Oost-Groningen.
De negatieve structuurcomponenten in de verschillende regio's zijn
toe te schrijven aan een oververtegenwoordiging van stagnerende
bedrijfsklassen en/of een ondervertegenwoordiging van expansieve
bedrijfskiassen. De detailhandel (bijvoorbeeld in Oost-Groningen en
Zuidwest-Friesland) is een stagnerende bedrijfsklasse. Het bankwezen
en de zakelijke dienstverlening zijn sterk expansieve bedrijfsklassen. De groei in één van deze of beide klasse(n) blijft in de vijf
noordelijke regio's en in Noord-Limburg (zie figuur 4.7b) duidelijk
achter bij de nationale groei (zie tabel 4.6). Voor Zuid-Limburg
draagt een oververtegenwoordiging van bedrijfsklasse 67 (Hotels,
restaurants, café's e.d.) bij aan de sterk negatieve structuurcomponent. Evenals voor de periode 1963-1978 treffen we de extreem
positieve structuurcomponenten aan in de Randstad. Dit wijst op een
oververtegenwoordiging in het beginjaar in het vervoer (in de
agglomeraties Amsterdam en Rotterdam en Het Gooi en Vechtstreek) en
het bankwezen (Het Gooi en Vechtstreek).
In de modificatiecomponent komen de wijzigingen in de samenstelling
van de dienstensector tot uiting. Grote delen van het land vertonen
een min of meer stabiel beeld (zie figuur 4.7c). Gezien de korte
onderzoeksperiode van vier jaar geen verrassing. Eén extreme waarde
in negatieve zin, namelijk Zuidoost-Friesland (-1,1) springt eruit.
Een landelijk afkalvende sector, namelijk 'Sociaal-culturele
instellingen e.d.' (-9,2%), neemt in deze regio fors toe (+29,5%).
De in figuur 4.7c opgenomen positieve waarden van de modificatiecomponent zijn allen < 0,8. Op één uitzondering na, namelijk de
modificatiecomponent van Zuidoost Zuid-Holland bedraagt bijna 1,5,
dankzij de extreme afname van de zojuist genoemde afkalvende sector
(SBI 95/96). De bedrijvenmix heeft zich in deze korte periode in
deze regio in positief opzicht gewijzigd.

85

(a) 'total shift'

(b) structuurcomponent
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(с) nodificatiecoffiponent

(d) standplaatscoraponent

11

•
•
m

< -7.51
-7.5-<-2.5Z
-2.5-<2.5I
2.5-^7.5%
> 7.51

S

L

Fijjur 4.7

Resultaten van de shift-and-share analyse van de coranerciële dienstensector per regio
(1983-1987)
Bron: ABR 1983 en 1987
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Ten slotte verdient de standplaatscomponent aandacht. De overeenkomst tussen figuur 4.7d en 4.7a zijn wederom treffend. Belangrijke
lokatievoordelen - in welk opzicht dan ook - treffen de ondernemers
blijkbaar aan langs de binnen- en buitenrand van de Randstad, in
delen van Gelderland en Noord-Brabant en Noord-Limburg. Nadelen
ondervindt men in de drie grote steden en in delen van het Noorden.
Tabel 4.13

Procentuele verdeling van vestigingen in de cwmerciële dienstensector en bevolking
naar regio's (1987)

Randstad
Intermediaire Zone
Periferie
Totaal

Vestigingen
per 1.1.1987
46,4
29,0
24.6

Bevolking
per 31.12.1986
40,6
31,0
28.4

100

100

Bron: ABR 1987; De loop van de bevolking per gemeenten 1986

Het r e s u l t a a t : spreiding van de vestigingen in de d i e n stensector in 1987
In een t i j d s b e s t e k van v i e r jaar z i j n er slechts k l e i n e veranderingen in de procentuele verdeling van de dienstverlenende vestigingen
opgetreden. De grootste toename b l i j k t in de intermediaire zone te
z i j n opgetreden, ook indien deze bezien wordt in r e l a t i e tot de
bevolkingsontwikkeling. Het aandeel van de Randstad neemt a f , echter
in v e r g e l i j k i n g met de p e r i f e r i e , is er sprake van een bescheiden
verlies.

4.4

Conclusie

"De dienstensector heeft zijn overheersende positie in de werkgelegenheidsstructuur van Nederland nog maar betrekkelijk kort geleden
verkregen. Pas tegen het eind van de jaren zestig bleek de dienstensector aan meer personen werk te bieden dan de landbouw en de
industrie samen" (Buursink 1985, 36). De groei van de dienstensector in de jaren zeventig moet vooral op het conto van de
intermediaire diensten, waaronder de zakelijke dienstverlening,
worden geschreven. Niet alleen is de werkgelegenheid, afgezien van
een lichte terugval aan het begin van de jaren tachtig, voortdurend
toegenomen, ook het aantal dienstverlenende ondernemingen (en
vestigingen) is in de beschouwde periode flink toegenomen. Binnen de
tertiaire sector zijn de regionale groeiverschillen moeilijk te
herleiden tot groeiverschillen tussen bedrijfskiassen. De scores van
de structuur- en modificatiecomponenten schommelen in veel gevallen
rondom de nul. Alleen de ontwikkeling in de binnenvaart en de
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detailhandel kan in verband worden gebracht met een negatieve
structuurcomponent. Een positieve structuurcomponent doet zich voor
in gebieden met veel zakelijke dienstverlening (grote steden),
groothandel en verkeer en vervoer.
Het algemene beeld van de dienstensector is dat deze zich gemeten
aan het aantal vestigingen - en aan het aantal arbeidsplaatsen heeft gespreid over het land. Vooral de peri-urbane gebieden
vertonen een grote groei, met als grootste groeiers de gebieden
rondom de Randstad. Op grond van de standplaatscomponent moet de
verklaring voor de finale dienstverlening gezocht worden bij de
deconcentratie van de bevolking. De meer stuwende intermediaire
dienstverlening heroriënteert zich blijkbaar op het veranderend
spreidingspatroon van de (industriële) afnemers.
Is er nu sprake van een nieuw ruimtelijk patroon van dienstverlenende ondernemingen? Duidelijk is dat het stedelijk gebied niet langer
het vestigingsmilieu bij uitstek is van dienstverlenende bedrijven.
Natuurlijk, de internationaal georiënteerde, dienstverlenende
bedrijven zijn - nog steeds - sterk geconcentreerd in de Randstad,
en dan met name in Amsterdam. Echter, ook aan de rand van en buiten
de stadsgewesten zijn aantrekkelijke lokaties voorhanden. Naast deze
deconcentratietendensen is er in de periode 1963-1978 ook sprake van
schaalvergroting, met name in de detailhandel en - in mindere mate in de groothandel. Ruimtelijk manifesteert deze uitdunning zich in
een daling van het aantal vestigingen - met name in de eerste helft
van de jaren zeventig - in deze sectoren in enkele extra-urbane
gebieden.
Uit het voorafgaande blijkt dat er bij de diensten - in vergelijking
met de industrie - minder een gevestigd en bekend kaartbeeld van de
spreiding bestaat. Enerzijds profiteren de extra-urbane, naast de
peri-urbane gebieden van de deconcentratie van dienstverlenende
bedrijvigheid. Anderzijds is vastgesteld dat ook enkele extra-urbane
gebieden achterblijven. Deze conclusies zijn gebaseerd op analyses
van secundaire data. Voor het verkrijgen van een volledig beeld
dient ook primair datamateriaal op bedrijfsniveau te worden
verzameld, waarbij het ruimtelijk functioneren van de bedrijven
gevestigd in het extra-urbane gebied centraal staat.
In het vervolg van onderhavig onderzoek wordt daarom ingegaan op de
intermediaire dienstverlening, in het bijzonder de groothandel en
zakelijke dienstverlening, gevestigd in extra-urbane gebieden.
Gekeken wordt naar de ontwikkeling, de dynamiek en het functioneren
van dit type bedrijvigheid in dergelijke vestigingsmilieus. In het
volgende hoofdstuk wordt aan de hand van secundaire data de groei en
dynamiek van de bedrijvigheid in een viertal extra-urbane gebieden
nader geanalyseerd.
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5

5.1

DE INTERMEDIAIRE DIENSTENSECTOR IN VIER EXTRA-URBANE
GEBIEDEN: ONTWIKKELING EN DYNAMIEK
Inleiding

In de empirische fase van het onderzoek wordt de aandacht gericht op
de groothandel en de zakelijke dienstverlening in extra-urbane
gebieden. Deze meest rurale gebieden van Nederland zijn aan de hand
van een aantal criteria afgebakend (zie 2.5). Naast een aantal
kleine extra-urbane gebieden, zijn er een zevental grote aaneengesloten extra-urbane regio's te onderscheiden (figuur 5.1). In eerste
instantie wordt in dit hoofdstuk de structuur van de geselecteerde
bedrijvigheid in deze aaneengesloten regio's aan een analyse
onderworpen (5.2). Het in de daarop volgende paragrafen gepresenteerde materiaal heeft betrekking op vier geselecteerde onderzoeksgebieden, te weten Drenthe, de Flevozoom, de Achterhoek en Noordoost-Brabant/Noord-Limburg. In paragraaf 5.3 komt de differentiële
ontwikkeling van de bedrijvigheid in de jaren zestig, zeventig en
tachtig in deze vier gebieden aan de orde. Vervolgens wordt inzicht
geboden in de dynamiek van de bedrijvigheid in de periode 1970-1985,
in het bijzonder van de intermediaire dienstensector in deze vier
gebieden (5.4). Het hoofdstuk wordt in paragraaf 5.5 afgesloten met
een korte conclusie, waarin antwoord wordt gegeven op de in
paragraaf 1.2 geformuleerde onderzoeksvraag betreffende de presentie- en lokatiedynamiek van de intermediaire dienstensector in
extra-urbane gebieden.
Alvorens in te gaan op de resultaten van de secundaire data-analyses
wordt in het tweede deel van deze inleidende paragraaf ingegaan op
de geselecteerde bedrijfsklassen en onderzoeksgebieden.
De definitieve onderzoekspopulatie omvat alleen bedrijven deel
uitmakend van de bedrijfsklassen groothandel en zakelijke dienstverlening. Categorieën die op het goederen-diensten continuüm (Snel
1986) een geheel andere plaats innemen. De groothandel is te typeren
als goederendominant, de zakelijke dienstverlening daarentegen als
dienstendominant. Binnen de groothandel wordt een drietal bedrijfsgroepen in het onderzoek meegenomen. Branches waarvan is vastgesteld
dat het afzetpatroon ruimtelijk meer gespreid is (zie Lensink 1985).
Met andere woorden bedrijven met een belangrijke bovenregionale
functie. Zij maken deel uit van:
- de groothandel in machines e.d. (SBI 61.7 en 61.8). Deze groep
is één van de grootste in de groothandel, met in geheel Nederland
circa 10.000 bedrijven en ongeveer 67.000 werknemers. De
werkgelegenheid is aanzienlijk hoger daar een groot aantal
bedrijven als eenmanszaak wordt uitgeoefend (i 35% zelfstandigen) (Bedrijfstakverkenning groothandel 1985). Een aantal
branches binnen deze bedrijfsgroep wordt als perspectiefvol
aangemerkt. In het rapport Ondernemen in diensten' (1983) wordt
onder andere gewezen op de groothandel in kantoormachines en de
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groothandel in machines en apparaten voor warmte- en koeltechniek;
- de groothandel in voedings- en genotmiddelen (SBI 62.4 en 62.5).
In deze groep zijn, aldus de bedrijfstakverkenning, ongeveer
6.800 ondernemingen actief. Het aantal werknemers in loondienst
is ongeveer 39.500 (situatie 1982); daarnaast zijn er enkele
duizenden zelfstandigen. Deze branches zijn niet als perspectiefvol aan te merken. Integendeel in het afgelopen decennium heeft
een herstructureringsproces plaatsgevonden. Met name het aantal
groothandels in levensmiddelen is in de afgelopen vijftien jaar
sterk afgenomen;
- de groothandel in papier e.d. (SBI 62.7). Een relatief kleine
branche: ruim 1.000 ondernemingen en circa 9.300 werknemers in
loondienst. Echter, in deze branche heeft zich in de periode
1963-1985 een sterke groei voorgedaan, zowel voor wat betreft
het aantal ondernemingen als werkzame personen (Peek 1985).
Bovendien zijn de toekomstverwachtingen rooskleurig.
Daarnaast behoren alle zakelijke diensten (SBI 84) tot de onderzoekspopulatie. Een heterogeen samengestelde verzameling activiteiten. Zij hebben gemeen dat, de één sterker als de ander, elke
bedrijfsgroep als groei- en perspectiefvolle sector kan worden
aangemerkt. Toch zijn er daarnaast belangrijke verschillen. Een
aantal branches, waaronder de accountancy, heeft met name een
regionaal-verzorgende functie, terwijl andere branches, bijvoorbeeld
de computer services juist een bovenregionale functie hebben
opgebouwd (Lensink 1985). Vanuit deze optiek een uitermate interessante groep te onderzoeken bedrijven.
We weten nu uit welke branches de onderzoekspopulatie is opgebouwd.
De vraag waar de te onderzoeken bedrijven zijn gevestigd is nog
onbeantwoord gebleven. Het afzetpatroon van de bedrijven gevestigd
in de peri-urbane gebieden wijkt af van de bedrijven gehuisvest in
de extra-urbane gebieden (Lensink 1985). De eerste groep van
bedrijven heeft een clientèle die voor een relatief belangrijk deel
is gehuisvest in de stedelijke gebieden. Vanuit onze optiek verdient
het aanbeveling alleen bedrijven in de populatie op te nemen, die in
de meest rurale gebieden van Nederland zijn gevestigd.
Welke zijn nu de meest rurale gebieden van ons land? Vooraf dient
wel opgemerkt te worden dat weliswaar - in lijn met onze gedachten
voor wat betreft 'Nederland één urban field' - binnen Nederland een
onderscheid kan worden gemaakt op grond van de mate van stedelijkheid. Benadrukt wordt dat het bij deze verschillen in stedelijkheid
altijd gaat om in de tijd gezien geringe relatieve verschillen. Dit
onderscheid kan op vier ruimtelijke schaalniveaus worden gemaakt, te
weten op landsdeel-niveau (centrum, intermediaire zone en periferie), op gewestelijk niveau, op gemeentelijk niveau en op kernniveau
(Atzema & Bargeman 1986). Wij hebben in paragraaf 2.5 op gewestelijk niveau een onderscheid in stedelijke centra (agglomeraties),
peri-urbane en extra-urbane gebieden gemaakt. In dit onderzoek
worden zeven extra-urbane gebieden onderscheiden (figuur 5.1).
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Het hoofdonderzoek werd uitgevoerd in een viertal extra-urbane
gebieden, te weten Drenthe, de Achterhoek, de Flevozoom en Noordoost-Brabant/Noord-Limburg. Aan deze keuze heeft een tweetal redenen
ten grondslag gelegen. In de eerste plaats garandeert deze keuze een
redelijke spreiding over Oost- en Zuid-Nederland. Daarnaast is de
veronderstelling gerechtvaardigd dat de intermediaire dienstensector
in de extra-urbane gebieden niet in dezelfde mate in de Nederlandse
economie is verweven. Bekend was dat bijvoorbeeld de groothandel en
zakelijke dienstverlening in de Achterhoek voornamelijk regionaal
georiënteerd is (Lensink 1985). De verwachting was dat de geselecteerde bedrijven in de drie overige gebieden in sterkere mate zijn
verweven in de nationale economie.
Bovendien wordt nogmaals benadrukt dat onze interesse met name
uitgaat naar de verschillen tussen enerzijds de groothandel en
anderzijds de zakelijke dienstverlening. De eventuele regionale
verschillen zijn van secundair belang. In de volgende paragraaf
worden de twee geselecteerde bedrijfsklassen nader onder de loep
genomen.
5.2

De groothandel en zakelijke dienstverlening in extraurbane gebieden

Ter bestudering van de structuur van de geselecteerde bedrijvigheid
in de extra-urbane gebieden is in juli 1986 een adressenbestand bij
de N.V. Databank te Woerden aangekocht. Naast de SBI-code is op deze
wijze inzicht verkregen in de rechtsvorm, de datum van vestiging, de
grootteklasse werkzame personen, de zaakstatus en de distributiefuncties (waaronder de eventuele import- en exportfuncties) van elke
vestiging behorende tot de selectie.
Vooraf was bekend dat een dergelijk bestand - voorzichtig uitgedrukt
- geen juist beeld geeft van de structuur van de geselecteerde
bedrijvigheid. Dat het register niet geheel betrouwbaar is wordt
enerzijds veroorzaakt door de beperkte inschrijvingsplicht (zie p.
103), anderzijds door problemen bij de registratie.
Op problemen bij de registratie wordt door verschillende auteurs
gewezen (De Jong 1984; Wever 1984a). De kanttekeningen die bij het
Databank-bestand gemaakt kunnen worden hebben ondermeer betrekking
op het onderscheid dat gemaakt kan worden tussen de hoofdvestiging,
een zelfstandige vestiging en filiaalbedrijven. Daarnaast zijn de
grootteklasse-gegevens van de Databank enigszins problematisch.
Terwijl de cijfers van de grotere ondernemingen ieder jaar worden
verzameld, worden kleinere ondernemingen gemiddeld éénmaal per vier
jaar bekeken. Een handelwijze die met name voor het kleinbedrijf
vervelende consequenties kan hebben. Ter illustratie: ongeveer 90%
van de ondernemingen gerubriceerd onder de groot- en tussenhandel en
ruim 93X van de ondernemingen deel uitmakend van de categorie
zakelijke dienstverlening heeft minder dan 10 werknemers in dienst
(CBS 1987a).
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Figuur 5.1

Extra-urbane gebieden in Nederland
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Ten slotte is de branche-aanduiding niet geheel uniform. De individuele Kamers van Koophandel geven, op grond van de omschrijving van
de activiteiten in de dossiers, de ingeschrevene een Databank
branche-code. Het is goed mogelijk dat deze afwijkt van de door
andere instellingen (CBS, GAB) gehanteerde SBI branche-code.
Ten slotte wordt opgemerkt dat bij het gebruik van de gegevens
omtrent de distributiefuncties voorzichtigheid dient te worden
betracht. Deze gegevens kunnen inmiddels zijn veranderd.
Eén voordeel van een Databank-bestand is wel dat het 'up to date'
is, dat wil zeggen inschrijvingen tot en met juli 1986 zijn
verwerkt. Om te voorkomen dat er te veel ruis in het bestand zou
worden opgenomen zijn de hobbybedrij ven, de lege B.V.'s en holdings,
met andere woorden de inschrijvingen zonder werkzame personen, niet
geselecteerd. Bovendien is het gehele bestand handmatig (en met
behulp van telefoonboeken) op eventuele doublures en andere
onregelmatigheden nagelopen. Ondanks het gegeven dat aangenomen kan
worden dat de ruis evenredig verdeeld is over de verschillende
regio's, dient men bij de interpretatie van de resultaten enige
voorzichtigheid te betrachten.
Tabel 5.1

Overzicht van het aantal inschrijvingen per extra-urbaan gebied (medio 1986)

aantal inschrijvingen
volgens Handelsregister
Oost-Groningen
.
Friesland
het Noorden
Drenthe
Koord-Overijssel
Flevozoon
Achterhoek
Rivierengebied
Zeeuwsch-V1aanderen
Noordoost-Brabant/N Mrd-Limburg
Hidden-Limburg
totaal

gecorrigeerd aantal inschrijvingen

274
612
505
402
453

271
783
484
395
441

1.053
1.006

1.019

inschrijvingen
per 10.000 inw.

280
641
679

968
271
616
645

14,5
18,6
20,1
20,9
23,8
27,0
39.5
25.1
23,4
33.4

6.105

5.893

24.5

Bron: Handelsregister

Het Handelsregister t e l t ruim 6.100 i n s c h r i j v i n g e n in de geselecteerde b e d r i j v i g h e i d in de extra-urbane gebieden. Na controle
resteren b i j n a 5.900 i n s c h r i j v i n g e n . Daarbij kan aangetekend worden
dat de meeste doublures z i j n te vinden in de bedrijfssubgroep
uitzendbureaus. Economisch-juridische redenen hebben tot gevolg dat
deze ondernemingen hun nevenvestigingen onder twee, d r i e of z e l f s in
sommige gevallen v i e r verschillende namen i n s c h r i j v e n . Aangenomen
mag worden dat er in f e i t e sprake is van één f i l i a a l van uitzendbureau X. In tabel 5.1 is per regio het aantal inschrijvingen voor én
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na controle opgenomen. Als indicatie voor de relatieve omvang van de
inschrijvingen is het aantal inschrijvingen per 10.000 inwoners (per
1.1.1985) berekend.
Van de bijna S.900 inschrijvingen behoren 2.500 inschrijvingen
(42,4%) tot de groothandel. Binnen de zakelijke dienstverlening zijn
de bedrijfsgroepen ingenieursdiensten en administratieve diensten
met beide ruim 14% van het totaal aantal inschrijvingen goed
vertegenwoordigd. Daarnaast scoren de groothandel in machines e.d.
met 23% en de groothandel in voedings- en genotmiddelen met 18% van
het totaal aantal inschrijvingen relatief hoog. Van geringe
betekenis zijn de groothandel in papier e.d. (1,8%), de pers- en
nieuwsdiensten (1,5%), de uitzenddiensten (1,4%) en de rechtskundige
diensten (0,7%).
De belangrijkste conclusie van onze analyse is, dat de structuur van
de groothandel en zakelijke dienstverlening gevestigd in extraurbane gebieden slechts in bescheiden mate afwijkt van de algemene
structuur van deze twee bedrijfskiassen (zoals beschreven in de
bijlagen 3.1 en 3.2). Zo zijn bijvoorbeeld de verschillen in de
grootteklassestructuur slechts klein.
Eén van de meest opvallende verschillen tussen enerzijds de
groothandel en anderzijds de zakelijke dienstverlening is de leeftijdsstructuur van de vestigingen. Zoals bekend mag worden verondersteld is de zakelijke dienstverlening een relatief jonge bedrijfsklasse. Ruim 53% van de vestigingen in de extra-urbane gebieden is
na 1980 in het Handelsregister ingeschreven. Het vergelijkbare
percentage voor de groothandel bedraagt bijna 39%. Vergelijkbare
cijfers voor wat betreft de leeftijdsstructuur van de groothandel en
zakelijke dienstverlening in Nederland zijn niet voorhanden. Het is
echter bemoedigend dat - in het algemeen - zowel de groothandel als
de zakelijke dienstverlening in het extra-urbane gebied een relatief
jonge leeftijdsstructuur heeft. Daarbij valt wel op dat de laatste
categorie als extreem jong is te kwalificeren. Echter, ook de groei
van het aantal groothandels in machines e.d. is, getuige het grote
aantal recente inschrijvingen, niet aan de extra-urbane gebieden
voorbijgegaan. Daarnaast levert het grote aantal inschrijvingen in
de zakelijke dienstverlening in de jaren tachtig een belangrijke
bijdrage aan de verdere diversificatie van de economische structuur
van de extra-urbane gebieden.
De grootste verschillen lijken zich voor te doen in de import- en
exportfuncties. Terwijl in het extra-urbane gebied maar zo'n 20% van
de groothandels importeert en/of exporteert, vervult, aldus Peek
(1986), ruim 70% van de ondernemingen-mèt-personeel deel uitmakend
van alle groothandels in kapitaalgoederen en groothandels in
voedings- en genotmiddelen in ons land een import- en 50% een
exportfunctie. Voorts zijn de regionale verschillen in de import- en
exportfunctie opvallend. De geselecteerde groothandel in de
grensregio's en in Zuid-Nederland vervult in relatief veel gevallen
een import- en/of exportfunctie.
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Tabel 5.2

De import- en exportfunctie van de groothandel (in Χ)

bedrijfsgroep

61.7/61.8(1)
62.4/62.5 (2)

in het extra-urbane gebied*
import
export
23
18

totaal (1) en (2) 20

bedrijfsgroep

in het algemeen**
import
export

19
20

61.7 t/m 61.9 (1)
62.4/62.5 (2)

80
56

60
32

20

totaal (1) en (2)

72

50

* alle inschrijvingen in het Handelsregister per juli 1986
** onderneningen-fflèt-personeel (bron: Peek 1986)

De gegevens uit het Handelsregister geven misschien een niet
helemaal juist beeld. De werkelijke import en export wordt wellicht
onderschat. In hoofdstuk 6 komen we daarom, aan de hand van primair
datamateriaal, op de import- en exportfunctie van de groothandel in
het extra-urbane gebied terug.
Ook op andere terreinen doen zich belangrijke regionale verschillen
voor. Dit betreft met name de leeftijdsstructuur van de vestigingen.
In het algemeen dateren de inschrijvingen uit het recente verleden.
Er zijn echter enkele opvallende afwijkingen van dit patroon. Zo is
de groothandel én de zakelijke dienstverlening in de Achterhoek en
Zeeuwsch-Vlaanderen relatief oud. Deze laatste categorie is in het
Rivierengebied juist extreem jong. Ten slotte valt op dat voor wat
betreft de leeftijdsstructuur de geselecteerde bedrijvigheid in het
Noorden, wellicht in tegenstelling tot het geijkte beeld, niet in
negatieve zin opvalt.
5.3

Ontwikkeling van de bedrijvigheid in vier extra-urbane
gebieden in de periode 1963-1985

Voor de beschrijving van de differentiële ontwikkeling wordt voor de
periode 1963-1976 gebruik gemaakt van de resultaten van de BT 1963
en BT 1978. Aanvullende data, betrekking hebbend op de situatie in
de jaren tachtig, zijn ontleend aan de resultaten van Provinciale
Werkgelegenheids Enquêtes (PWE), zoals deze worden gehouden in de
provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. Voor de
gemeenten in Noord-Brabant ontbreekt dergelijk materiaal. Tevens
hebben we de beschikking over SWP-materiaal op bedrijfssectorniveau
- nijverheid (bedrijfstakken 1, 2/3 en 4 ) , bouw (bedrijfstak 5) en
diensten (bedrijfstakken 6 tot en met 9) - voor de periode 19811985. Naast een beschrijving van de ontwikkeling van de bedrijvigheid (vestigingen en werkgelegenheid) wordt voor elk van de
onderzoeksgebieden kort ingegaan op de bevolkingsontwikkeling.
Tenzij anders is aangegeven is het niet-commerciële deel van de
dienstensector buiten de analyse gelaten.
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De navolgende beschrijving per o n d e r z o e k s g e b i e d is a l s extra
e l e m e n t , e n d a a r o m in e e n a f w i j k e n d l e t t e r t y p e , a a n d e z e r a p p o r t a g e
toegevoegd. De belangrijkste ontwikkelingen per onderzoeksgebied
z i j n o p g e n o m e n in s u b p a r a g r a a f 5 . 3 . 5 .

5.3.1

Drenthe

Het inwonertal van deze regio is in de jaren zestig, zeventig en tachtig flink gegroeid. Deze
groei wordt met name gedragen door de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel. In de jaren zeventig
neemt ook het inwonertal van de kleine gemeenten (< 5.000 inwoners) relatief snel toe.
Het totaal aantal werkzame personen is, ondanks de relatief grote daling van het aantal vestigingen (-6,3%), in de periode 1963-1978 in deze regio met ruim 9% toegenomen tot ruim 40.600. In
vergelijking met de Nederlandse score, een daling van het aantal werkzame personen met 5%, een
positief resultaat. Op sectorniveau ziet de situatie er minder rooskleurig uit. Het aantal
vestigingen en de werkgelegenheid in de nijverheid neemt conform de landelijke trend af. Ondanks
een daling van het aantal vestigingen met bijna 20%, komt een belangrijk deel van de werkgelegenheidsgroei in de bouwsector terecht.
Binnen de dienstensector ontwikkelen het finale en intermediaire deel zich in deze periode
voorspoedig. Weliswaar ligt de groei van het aantal intermediaire vestigingen beneden het
nationale gemiddelde, de toename van de werkgelegenheid in de intermediaire sector ligt daar ruim
boven. Daarentegen loopt de werkgelegenheid en het aantal vestigingen in de cwimunicatieve
dienstensector in deze regio snel terug.
Als gevolg van de economische stagnatie aan het begin van de jaren tachtig loopt de werkgelegenheid in de nijverheid en bouw, zeker in vergelijking met het nationale cijfer, snel terug. De
groei van de werkgelegenheid in de dienstensector ligt boven het nationale gemiddelde.
Blijkens gegevens ontleend aan de PWE herstelt de bedrijvigheid zich in de jaren na 1982. Zowel
het aantal vestigingen als de werkgelegenheid - in de nijverheid, de bouw en de dienstensector nemen in de periode 1984-1987 met zo'n 10% toe (zie de tabellen 5.6 en 5.7). Opvallend daarbij is
dat binnen de dienstensector met name het intermediaire deel een flinke groei vertoont.

5.3.2

Flevozoom

De bevolkingsgroei in de Flevozoom is in de periode 1963-1978 aanzienlijk; de groei bedraagt het
driedubbele van het nationale c i j f e r . Met name de gemeenten in de grootteklassen 5-10.000 en 1020.000 inwoners vertonen in deze periode een bovengemiddelde groei. In de eerste helft van de
jaren tachtig bedraagt de bevolkingsgroei bijna het dubbele van het nationale gemiddelde. Nu zijn
het de gemeenten met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners waarvoor een bovengemiddelde groei wordt
geregistreerd.
In de periode 1963-1978 ligt zowel de groei van het totaal aantal vestigingen (+10,4%) als de
groei van de totale werkgelegenheid (+16,1%) ruim boven het nationale gemiddelde. Deze groei komt
geheel voor rekening van de dienstensector. Het aantal vestigingen en de werkgelegenheid in de
nijverheid en bouw loopt in deze periode terug. Binnen de dienstensector neemt de bedrijvigheid in
het intermediaire deel enorm toe (tabel 5.4). Het finale deel vertoont, mede als gevolg van de
snelle groei van het inwonertal, ook een flinke groei. In de común i cat i eve dienstensector neemt,
ondanks de forse daling van het aantal vestigingen, de werkgelegenheid in deze periode nog met
ruim 4% toe.
In het begin van de jaren tachtig loopt met name de werkgelegenheid in de nijverheid terug. De
werkgelegenheid in de bouw daalt bijna conform de landelijke trend, terwijl de groei van het
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Tabel 5.3

De procentuele groei van het inwonertal, het totaal aantal vestigingen en de totale
werkgelegenheid in de perioden 1963-1978 en 1980/81-1985 per regio

onderzoeksgebied

inwonertal

bedrijvigheid
vestigingen
1963-1978 1981-1985

1963-1978 1980-1985

werkzame personen
1963-1978 1981-1985*

Drenthe
Flevozoon
Achterhoek
NO-Brahant/N-Linfcurg

27,3
52.9
21.5
36,1

2.9
4.8
1.9
2.8

-6.3
10.4
-5.6
17.1

2.0

5.2
5.9
4.4

45.1

12.1

Nederland

16,9

2,6

-5.0

-6,8

5.9

9.4
16,1

* inclusief niet-comierciele dienstverlening (bedrijfstak 9)
Bron: BT 1963 en 1978; SWP 1981 en 1985; Bevolking der Nederlandse gemeenten op 1 januari 19.. ,
diverse jaren
Tabel 5.4

De procentuele groei van het totaal aantal vestigingen en de totale werkgelegenheid
in de dienstensector in de periode 1963-1978 per regio

onderzoeksgebied

Drenthe
Flevozoom
Achterhoek
NO-Brabant/N-Limburg
Nederland

dienstensector
totaal
ves.
w.p.

waarvan
finale
ves. w.p.

5,0
22,6
8,4
37,3

32,5
48,5
21,5
52,9

8,5
21,1
4,1
33,2

22,8
44,2
17,9
46,2

24.4
57.6
37.8
64.0

75,7
83.0
36,1
48.3

-41.5
-23.9
-23,6
6,4

-18.5
4,3
2,2
99,5

3,7

12,8

-5,0

-2,7

45,5

44,6

-13.4

1.7

intermediaire
ves. w.p.

cormunicatieve
ves. w.p.

Bron: BT 1963 en 1978
Tabel 5.5

De procentuele groei van de totale werkgelegenheid per sector in de periode 19811985 per regio

onderzoeksgebied

Drenthe
Flevozoom
Achterhoek
NO-Brabant/N-LiDiburg
Nederland

sector
totaal*
w.p.
5.2 (4,4)
5.9 (4.9)
4.4 (3.5)
12.1 (12,5)
5.9

( . )

waarvan
nijverheid
w.p.

bouw
w.p.

diensten
w.p.

0,2

-15.8
-5.2
-26.8
-17.2

18,3
18,0
20,5
29,7

-8.5

-4,0

13,4

-15.0
-14.8
-7,4

* inclusief landbouw; tussen haakjes inclusief zelfstandigen in de landbouw
Bron: SWP 1981 en 1985
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Tabel 5.6

De procentuele groei van het totaal aantal vestigingen en de totale werkgelegenheid
per sector in de periode 1983/84-1987* per regio

onderzoeksgebied

Drenthe
Flevozoomt
Achterhoek·
NO-Brabant/N-Limburg

nijverheid
ves. w.p.
12,9
-3,6
-4.0

8,3
6,5
4,1

bouw
ves.
7,6
-8,1
-11,5

w.p.

diensten
ves. w.p.

10.8
2,5
-5.0
.

11,2
-7.8
4,2
.
.

9,8
2,6
0,7
.

* cijfers Drenthe periode 1984-1987; cijfers Flevozoom en Achterhoek periode 1983-1987
t cijfers vestigingen exclusief gemeenten in Overijssel; cijfers werkgelegenheid gemeenten in
Overijssel hebben alleen betrekking op vestigingen 2 5 werkzame personen
Bron: PWE Drenthe 1984 en 1987; BIRO Overijssel 1983 en 1987; PWE Gelderland 1983 en 1987
Tabel 5.7

De procentuele groei van het totaal aantal vestigingen en de totale werkgelegenheid
in de dienstensector in de periode 1983/84-1987* per regio

onderzoeksgebied

Drenthe
Flevozoom»
Achterhoek»
NO-Brabant/H-Limburg

dienstensector
totaal
ves. w p.

waarvan
finale
ves. w p.

11.2
-7.8
-4,1
.

8.2
-6,9
-5,7
.

9,8
2,6
0,7

4.6
0,3
0,4
.

intermediaire
ves. w.p.
19.5
-11.2
3,5

16.5
4.5
0.3
.

commicatieve
ves. w p.
13.3
-5,7
-10,4
.
.

9,2
8,4
3,9
.

* cijfers Drenthe periode 1984-1987; cijfers Flevozoom en Achterhoek periode 1983-1987
( cijfers vestigingen exclusief gemeenten in Overijssel; cijfers werkgelegenheid gemeenten in
Overijssel hebben alleen betrekking op vestigingen l 5 werkzame personen
Bron: PWE Drenthe 1984 en 1987; BIRO Overijssel 1983 en 1987. PWE Gelderland 1983 en 1987
aantal werkzame personen in de dienstensector aanzienlijk is (tabel 5.5). In de periode na 1982
vertoont de werkgelegenheid in de drie sectoren - blijkens gegevens uit de verschillende PWE's een opmerkelijk herstel (tabel 5 6). Binnen de dienstensector wordt voor het communicatieve en
- in mindere mate - het intermediaire deel de grootste groei vastgesteld. Het aantal vestigingen
neemt, daarentegen, over de gehele linie, met name ook in de (intermediaire) dienstensector, in de
periode 1983-1987 af.
5.3.3

Achterhoek

Het totaal aantal inwoners van deze regio neemt in de periode 1963-1978 rot bijna 65.000 personen
(21,SX) toe. In de eerste helft van de jaren tachtig loopt de bevolkingsgroei terug tot ongeveer
0,3711 per jaar. Gedurende de gehele periode neemt het inwonertal van de grote gemeenten in deze
regio (met uitzondering van Winterswijk) flink toe. Tot de tweede helft van de jaren zeventig
geldt hetzelfde voor de gemeenten in de grootteklassen < 5 000 en 5-10.000 inwoners. In de eerste
helft van de jaren tachtig stagneert de bevolkingsgroei in deze gemeenten.
Het totaal aantal vestigingen loopt in de periode 1963-1978, met name door de daling in de
nijverheid en bouw, met ruim 5X terug. Ook de 'industriële' werkgelegenheid loopt fors achteruit.
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De groei van de werkgelegenheid komt voor rekening van de bouw-, en net nane, de dienstensector.
In deze laatste sector gaat de groei gepaard net een toename van het aantal vestigingen. Echter
binnen de dienstensector domineert de finale tak

In de beschouwde periode kont daarin, ondanks de

groei van het aantal vestigingen en de werkgelegenheid in het intermediaire deel, geen verandering
(tabel 5 4 ) .
Ook aan de hand van de gegevens, die betrekking hebben op de eerste helft van de jaren tachtig,
kan geen rooskleurig beeld worden geschetst. In het begin van de jaren tachtig loopt net nane de
werkgelegenheid in de bouw, en in mindere mate in de nijverheid, terug. Het verlies van ' i n d u s t r i ële'

arbeidsplaatsen wordt in de periode 1963-1987 voor een deel goedgemaakt (tabel 5.6)

De

werkgelegenheid in de dienstensector neemt in de jaren tachtig verder toe. Echter, deze groei zal
voor een belangrijk deel z i j n gerealiseerd in het niet-comierciele deel. Het PWE-natenaal voor de
jaren 1983-1967 geeft namelijk aan dat er slechts sprake is van een zeer bescheiden werkgelegenheidsgroei in de t e r t i a i r e sector. Het aantal vestigingen in deze sector daalt zelfs in de periode
1983-1987. De intermediaire diensten vormen hierop een uitzondering.

5.3.4

Noordoost-Brabant/Noord-Limburg

De bevolkingsgroei in de periode 1963-1978 in deze regio bedraagt ruim het dubbele van het
nationale c i j f e r . Voor de eerste helft van de jaren tachtig komen beide c i j f e r s bijna net elkaar
overeen. In de periode tot 1975 vertonen de grote gemeenten (> 20 000 inwoners) en - in mindere
mate - de geneenten in de categorie 5-10.000 inwoners de grootste groei. Daarna is de groei
geconcentreerd in de grote geneenten, waaronder Uden, Veghel en Venray.
De groei van het aantal vestigingen en de werkgelegenheid in deze regio in de periode 1963-1978
wordt in de drie overige regio's niet geëvenaard (tabel 5 . 3 ) . Opvallend daarbij is de toename van
de 'industriële' werkgelegenheid. Ondanks een daling van het aantal vestigingen (-29%) neemt de
werkgelegenheid net 50% toe 1 Zeker in vergelijking met de landelijke trend, een daling van ruin
21%, een opmerkelijk c i j f e r . Het regionaal-economisch beleid heeft k l a a r b l i j k e l i j k in deze regio
vruchten afgeworpen. Ook de werkgelegenheid in de bouw- en dienstensector neemt toe. In deze
laatste sector gaat deze groei gepaard met een toename van het aantal vestigingen, met name in het
intermediaire deel. Ook de werkgelegenheid neemt in dit deel toe; daarnaast springt de groei in
het communιcat ιeve deel eruit (tabel 5 . 4 ) .
Voor de periode na 1980 hebben we slechts de beschikking over werkgelegenheidsgegevens op
sectorniveau. De werkgelegenheid in de bouwsector neemt in de periode 1981-1985 met ruin 17Ï af.
Weliswaar stagneert de groei van de 'industriële' werkgelegenheid. In vergelijking met de
landelijke trend, een daling van ruim 8%, toch een positieve ontwikkeling. Hetzelfde kan gezegd
worden van de werkgelegenheidsgroei in de dienstensector, die en de landelijke groei en de groei
in de drie andere regio's overtreft. Aan de hand van in deze regio verricht onderzoek (BCI 1986;
1987b) kan voorzichtig geconcludeerd worden dat deze groei niet alleen in het niet-comerciele
deel heeft plaatsgevonden. Ook het communicatieve deel (Noord-Limburg) en het intermediaire deel
(Noordoost-Brabant) zullen in deze groei hebben gedeeld.

5.3.5

Samenvatting

De bedrijvigheid in de Flevozoom en NO-Brabant/N-Limburg is in de
periode 1963-1978 fors toegenomen. De groei van het aantal vestigingen komt in deze twee regio's geheel voor rekening van de dienstensector. Voor de werkgelegenheidsgroei in de Flevozoom geldt
hetzelfde. In NO-Brabant/N-Limburg wordt bijna 50% van de werkgele-
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genheidsgroei gerealiseerd in de nijverheid; de dienstensector neemt
ruim 40% voor zijn rekening. In deze twee regio's ontwikkelt de
intermediaire dienstensector, naast de finale dienstverlening
(sterke bevolkingsgroei I), zich redelijk voorspoedig. Daarnaast
wordt in NO-Brabant/N-Limburg relatief veel werkgelegenheid
gerealiseerd in de communicatieve dienstensector.
In de beide andere regio's gaat de groei van de werkgelegenheid in
de periode 1963-1978 samen met een daling van het aantal vestigingen. In de bouwsector, ondanks een daling van het aantal vestigingen, en met name de dienstensector wordt werkgelegenheid gecreëerd.
In Drenthe vindt deze groei met name plaats in het intermediaire
deel. Het accent van de groei in de Achterhoek ligt in het finale
deel. De nijverheid krijgt in deze twee regio's forse klappen.
In de eerste helft van de jaren tachtig loopt de werkgelegenheid in
de nijverheid (met uitzondering van NO-Brabant/N-Limburg) en de bouw
aanvankelijk snel terug. Ook Wagemans (1986) heeft voor de periode
1980-1983 de conjunctuurgevoeligheid van deze twee sectoren
vastgesteld. In de dienstensector blijft de werkgelegenheid in deze
periode toenemen, het sterkst in NO-Brabant/N-Limburg.
Na 1982 herstelt de bedrijvigheid zich, getuige de groei van de
werkgelegenheid. In Drenthe wordt in alle drie sectoren groei
gerealiseerd. De intermediaire dienstensector profiteert ook van
deze groei. In de Flevozoom en de Achterhoek vindt de groei met name
plaats in de nijverheid. Voor NO-Brabant/N-Limburg kan dezelfde
verwachting worden uitgesproken. Daarnaast zal in deze regio de
intermediaire dienstensector zich voorspoedig hebben ontwikkeld.
5.4

De resultaten van de jaargangenanalyses

In de voorgaande paragraaf is de ontwikkeling van de bedrijvigheid
in de vier onderzoeksgebieden geschetst. Tot nu toe is de vraag of
de toename van het aantal vestigingen in gebied X is toe te
schrijven aan oprichting van nieuwe bedrijven of aan interregionale
verplaatsing van bestaande bedrijven onbeantwoord gebleven. Door het
uitvoeren van een jaargangenanalyse is het mogelijk het inzicht in
de dynamiek van de bedrijvigheid te verdiepen. Een jaargangenanalyse
geeft inzicht in de verschillende ontwikkelingen voor wat betreft de
componenten: oprichtingen en opheffingen (de presentiedynamiek) en
verplaatsingen (de lokatiedynamiek). De mutatiedynamiek (dat wil
zeggen inkrimping of uitbreiding van bestaande bedrijven) blijft in
de jaargangenanalyse buiten beschouwing. Echter deze beperking van
de jaargangenanalyse is voor onze studie niet bezwaarlijk, omdat het
werkgelegenheidsaspect, in de zin van hoeveel arbeidsplaatsen de
nieuwe bedrijven hebben gecreëerd, slechts een bescheiden rol in
onze analyses speelt.
Gebruik wordt gemaakt van door Wever (1983a; 1983b; 1984a; 1984b) en
Van Vilsteren & Wever (1984) beschikbaar gesteld materiaal. Data die
betrekking hebben op alle inschrijvingen in de jaargangen 1970, 1975
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en 1980. Daarnaast is voor Drenthe ook materiaal van jaargang 1985
beschikbaar (Wever 1987). Voor een deel van de Achterhoek (voor zover de gemeenten behoren tot het Kamerdistrict Noord-Oost Gelderland) zijn data van de jaargang 1985 voorhanden (Ten Dam 1987).
Tevens dient te worden opgemerkt dat alle inschrijvingen in de
dienstensector, en ook die in de landbouw, de bouw en de industrie,
zijn meegenomen.
De verbijzondering naar de onderzoeksgebieden is één van de mogelijkheden om verschillen in de presentie- en lokatiedynamiek op het
spoor te komen. Een andere mogelijkheid is om onderscheid te maken
naar typen van gemeenten. In de analyses hebben we de gemeenten
ingedeeld naar grootteklasse; daarnaast is aan de hand van de
streekplannen een onderscheid aangebracht tussen gemeenten, die een
belangrijke functie vervullen in het provinciaal regionaal-economisch beleid (de zogenaamde regionale centra), en de overige
gemeenten. Men kan veronderstellen dat de regionale centra een
vestigingsmilieu bezitten dat gunstig is (bijvoorbeeld door de
beschikbaarheid van bedrijfsterrein/gebouwen en andere infrastructurele voorzieningen) voor het ontstaan van nieuwe bedrijven. In de
samenvatting (5.4.7) wordt op de belangrijkste verschillen per
gemeentegrootteklasse en status in het streekplan ingegaan.
In het navolgende wordt allereerst ingegaan op 'Jaargangenanalyse
als methode van onderzoek' (5.4.1). Degenen die vooral in de
resultaten zijn geïnteresseerd wordt aangeraden na het lezen van
dit onderdeel door te bladeren naar 'De resultaten van de jaargangenanalyses' (5.4.2 t/m 5.4.7). Op de voor- en nadelen van deze
methode van onderzoek wordt nader ingegaan in 'Het Handelsregister
als basis voor de jaargangenanalyse'. Vervolgens komt de 'Afbakening
van de onderzoekspopulatie' aan de orde.
5.4.1

Jaargangenanalyse als methode van onderzoek

Uitvoering van een jaargangenanalyse levert een antwoord op de vraag
wat er gebeurd is met bedrijven die zich in een bepaald jaar hebben
ingeschreven in het Handelsregister: bestaan ze nog of zijn ze al
weer opgeheven, zijn ze inmiddels verplaatst, hoeveel arbeidsplaatsen hebben ze gecreëerd, waren het filialen of zelfstandige
ondernemingen etc. Dit Handelsregister is de onmisbare bron voor de
uitvoering van een jaargangenanalyse. Van alle bedrijven, die zich
in een bepaald jaar hebben ingeschreven zijn de volgende gegevens
genoteerd:
- het jaar van inschrijving;
- de gemeente van vestiging bij de inschrijving;
- de aard van de inschrijving (zelfstandig bedrijf of filiaal);
- de aard van de uitgevoerde activiteiten (Databank branche-code)
ten tijde van inschrijving;
- het jaar en de richting van een eventuele verplaatsing ná
inschrijving;
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- het jaar en de aard van een eventuele u i t s c h r i j v i n g u i t
Handelsregister;

het

-

het meest r e c e n t e p e r s o n e e l s b e s t a n d b i j de nog b e s t a a n d e b e d r i j ven.
Het H a n d e l s r e g i s t e r van de Kamers van Koophandel i s o p e n b a a r . Het
n a d e e l van het H a n d e l s r e g i s t e r dat de g e h e l e o v e r h e i d s s e c t o r ,
m a a t s c h a p p e l i j k e i n s t e l l i n g e n en ook z e l f s t a n d i g e b e r o e p s b e o e f e n a r e n ( v o o r z o v e r ze n i e t werken i n een NV- of BV-vorm) n i e t i n g e s c h r e v e n z i j n , vormt voor ons o n d e r z o e k geen o n o v e r k o m e l i j k
b e l e t s e l . Z o a l s e l d e r s u i t v o e r i g i s b e s c h r e v e n r i c h t e n w i j ons i n
het b i j z o n d e r op d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n d i e t o t de m a r k t s e c t o r kunnen worden gerekend en d i e dus voor het o v e r g r o t e d e e l
i n s c h r i j v i n g s p l i c h t i g z i j n . W e l l i c h t v a l l e n enige z e l f s t a n d i g e
b e r o e p s b e o e f e n a r e n , werkzaam i n b e d r i j f s k i a s s e 84 ' Z a k e l i j k e
d i e n s t e n ' , b u i t e n de b o o t .
Het b e l a n g r i j k s t e v o o r d e e l van het H a n d e l s r e g i s t e r i s d a t ook k l e i n e
b e d r i j v e n i n de beschouwing worden b e t r o k k e n . Vaak wordt u i t s l u i t e n d
gewerkt met b e d r i j v e n d i e meer dan v i j f of t i e n werkzame p e r s o n e n
t e l l e n . De m u t a t i e b a l a n s a n a l y s e i s h i e r v a n een v o o r b e e l d . Het
v e r w a a r l o z e n van k l e i n e b e d r i j v e n moet worden b e t r e u r d , v o o r a l omdat
v o l g e n s v e l e n j u i s t i n k l e i n e b e d r i j v e n nieuwe a r b e i d s p l a a t s e n
o n t s t a a n (Wever 1 9 8 4 a ) .

Het Handelsregister als basis voor de jaargangenanalyse
De Handelsregisterwet (1921) heeft de bedoeling de juridische aansprakelijkheid inzake het
ondernemershandelen vast te leggen. Daartoe zijn van de zogenaamde inschrijvingsplicht ige ondernemingen in het Handelsregister een aantal gegevens gedeponeerd. Ten behoeve van het project 'Nieuwe
bedrijven in Nederland' (Never 1984a) is gebruik gemaakt van gegevens uit het Handelsregister. Dit
roept de vraag op wat de voor- en nadelen zijn van het werken net Handelsregistergegevens. Bij de
behandeling van deze voor- en nadelen zal de aandacht zich concentreren op de aard van de gegevens
die in het register zijn opgeslagen en de mate van miformiteit bij de registratie van de gegevens
in de verschillende Kamers. Voor een uitgebreide verhandeling over deze voor- en nadelen wordt
verwezen naar Wever (1984a). Mij zullen volstaan met een samenvatting, waarin tevens de voor ons
onderzoek van belang zijnde punten extra worden aangestipt.
Ten aanzien van de aard van de gegevens moet worden geconstateerd dat het Handelsregister geen
zicht geeft op alle nieuwe oprichtingen, omdat - het is al eerder opgemerkt - niet alle ondernemingen inschrijvingsplichtig zijn. Daarnaast is het van belang op te merken dat in onze analyse de
oprichtingen als gevolg van wijziging van bestaande activiteiten niet zijn opgenomen. In onze
analyse hebben de oprichtingen uitsluitend betrekking op de inschrijving van ondernemingen. Een
laatste opmerking voor wat betreft de aard van de gegevens betreft het door de Kamers van
Koophandel gehanteerde onderscheid tussen (zelfstandige) ondernemingen en filialen. Voor het
Handelsregister fuictioneert de onderneming, juridisch althans, als een zelfstandige eenheid. Voor
een filiaal is dit niet het geval. Een dochteronderneming die als een zelfstandige B.V. opereert,
staat in het Handelsregister als aparte onderneming ingeschreven. Nochtans wordt in het dagelijkse
spraakgebruik in dergelijke gevallen niet van zelfstandig ondernemerschap gesproken.
Hoe zit het met de uniformiteit bij de registratie in de verschillende Kamers van Koophandel? Op
een aantal terreinen kan sprake zijn van niet-unifonne registratie. Het eerste terrein betreft
het al dan niet in- en uitschrijven van ondernemingen. Zo stellen sonnige zelfstandige beroepsbe-

oefenaren prijs op inschrijving in het Handelsregister De indruk bestaat dat sommige Kamers
IB indeг moeite hebben om aan deze wens tegemoet te komen dan andere. Bij de uitschrijvingen doen
zich registratieverschillen voor bij de ambtshalve uitschrijvingen. De Kamer is namelijk gerech
tigd, overigens na voorafgaand onderzoek, 'opgeheven' bedrijven zelf uit te schrijven. Somnige
Kamers maken nauwelijks gebruik van deze bevoegdheid, andere Kamers 'schonen' hun bestand
regelmatig op. Het aantal bedrijven dat in het Handelsregister is ingeschreven, maar dat bij
navraag in een onderzoek toch opgeheven blijkt, kan per Kamerdistrict nogal uiteenlopen.
Een tweede terrein waarop zich problemen kunnen voordoen betreft de indeling van bedrijven naar
branche-code De individuele Kamers geven, op grond van de door de ondernemer opgegeven activitei
ten, de ingeschrevene een branche-code, die aansluit bij de Standaardbedrijfsindeling (SBI) van
het CBS. Eenzelfde type bedrijf kan echter in de ene Kamer wel eens anders worden gerubriceerd dan
in de andere Kamer In de door Never с.s. uitgevoerde projecten is voor de op 1 januari 1983 nog
bestaande bedrijven met de door de Kamer op het moment van inschrijving toegekende branche-code
gewerkt. Codes voor de in 1970, 1975 en 1980 opgerichte ondernemingen, die op 1 januari 1983 niet
meer bestonden, waren niet meer beschikbaar Deze codes zijn door Wever c.s. vastgesteld op basis
van een door de Databank geleverde codelijst. Het is uiteraard denkbaar dat de door Wever c.s.
gevolgde systematiek iets afwijkt van die van de verschillende Kamers. De opmerkingen betreffende
de branche-code afsluitend kan geconcludeerd worden dat onze analyse zich richt op de activiteit
ten tijde van de inschrijving.
Het derde probleemveld heeft betrekking op de registratie van de overname van een onderneming.
Overnames in juridische zin worden overwegend geregistreerd in bestaande dossiers. Dit betekent
dat de overname van een bestaand bedrijf niet leidt tot een nieuwe inschrijving en daardoor ook
niet tot een nieuwe oprichting. Echter de werkwijze ter controle of er daadwerkelijk sprake is van
een overname is in de verschillende Kamers niet uniform, waardoor in de registratie van overname/overdracht verschillen kunnen optreden.
Het werkgelegenheidsgegeven - voor onze studie van secundair belang - vormt het laatste terrein
waarop zich problemen kunnen voordoen. Het aantal bij een onderneming werkzame personen wordt niet
in het Handelsregister vermeld. Via andere bronnen beschikken de Kamers wel over werkgelegenheidsgegevens Opmerkelijke verschillen voor wat betreft het aantal ondernemingen zonder personeel of
het aantal bestaande bedrijven waarvan het personeelsbestand niet bekend is, doen zich tussen de
Kamers in de registratie voor. Kortom: de gebruikte personeelsgegevens zijn niet ideaal.
"Samenvattend kan ten aanzien van het gebruik van het Handelsregister als data-bas is voor een
jaargangenanalyse worden gesteld dat de gegevens niet ideaal zijn
De nog niet uniforme
registratie bij inschrijving, uitschrijving en overnames, het niet opgenomen zijn in het Handels
register van produktie-eenheden (inmiddels is per 1 januari 1985 de Handelsregisterwet gewijzigd
en zijn filiaalbednjven ook inschnjvingsplichtig) en zelfstandige beroepsbeoefenaren en de
beperkte waarde van het werkgelegenheidsgegeven maken dat enige relativering van onderzoeksresulaten gebaseerd op het Handelsregister op zijn plaats is" (Wever 1984a, 42).

Afbakening van de onderzoekspopulatie
Tot nu toe is gesproken over inschrijvingen en oprichtingen van ondernemingen. Gesteld is dat de
jaargangenanalyses betrekking hebben op ondernemingen die zich in 1970, 1975, 1980 en 1985 hebben
ingeschreven in het Handelsregister. Het onderzoek heeft echter niet betrekking op alle inschrij
vingen. De vraag welke inschrijvingen wel en welke niet in de analyse zijn meegenomen zal in het
navolgende worden beantwoord. Voorts zal worden ingegaan op de uitschrijvingen uit het Handelsre
gister.
Welke inschrijvingen zijn nu wel en welke zijn niet meegenomen? Alle ondernemingen die op het
moment van inschrijving niet langer dan twee jaar bestonden zijn in de jaargangenanalyse meegeno-
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men. Hoewel wettelijk voorgeschreven, blijkt namelijk dat niet alle ondernemingen direct bij de
oprichting in het Handelsregister worden ingeschreven. Voor de jaargang 1980 betekent dit criteriin dat ook bedrijven opgericht in 1978 en 1979 (en ingeschreven in 1980) tot deze jaargang
behoren. Bedrijven opgericht in 1980, maar pas ingeschreven in 1981 of later behoren niet tot de
jaargang 1980.
Voorts zijn de inschrijvingen waarbij uit de dossiers blijkt dat er sprake is van een voortzetting
van bestaande activiteiten uit het onderzoek gehouden. Alleen bedrijven die in één van de vier
peiljaren (1970, 1975, 1980 en 1985) voor het eerst zijn ingeschreven in het Handelsregister zijn
dus meegenomen. De interregionale bedrijfsverplaatsingen, dat wil zeggen verplaatsingen tussen
Kanerdistricten, vormen hierop een uitzondering. Dergelijke verplaatsingen vormen namelijk voor de
regio van vestiging wel een nieuwe activiteit, ook al heeft dit dan betrekking op een reeds
bestaande onderneming.
We weten nu welke inschrijvingen volgens het Handelsregister als oprichtingen of nieuwe ondernemingen worden beschouwd. Niet al deze nieuwe ondernemingen zijn van belang. Twee categorieën van
inschrijvingen zijn buiten het onderzoek gehouden, namelijk 'papieren' oprichtingen en 'binnenfilialen'. 'Papieren' oprichtingen zijn ondernemingen die geen of nagenoeg geen activiteiten
ontplooien en waarin de facto geen personeel werkt (bijvoorbeeld statutaire inschrijvingen). Een
juiste afbakening van deze categorie is niet eenvoudig.
'Binnenfilialen' zijn opgericht door ondernemingen die in de betreffende Kamer van Koophandel
reeds een dossier bezitten. Deze filialen worden wel in het Handelsregister opgenomen, doch niet
via een eigen dossier. Ze worden bijgeschreven in het bestaande dossier van de onderneming.
Binnenfilialen opgericht in het jaar 1970 kunnen in het Handelsregister dan ook verborgen zijn in
dossiers die niet tot de jaargang 1970 behoren. Daarom zijn in dit onderzoek de binnenfilialen
buiten beschouwing gebleven, met uitzondering van de binnenfilialen verborgen in de dossiers
behorend tot de geanalyseerde jaargangen. Deze dossiers moesten namelijk toch worden doorgenomen.
Het feit dat gebruik wordt gemaakt van de data verzameld door Wever c.s. is al enkele malen ter
sprake gebracht. Het is van belang te wijzen op de in deze projecten gehanteerde regionale
indeling. Vanzelfsprekend wordt in genoemde projecten veelal gewerkt met de indeling van Nederland
in districten van de Kamers van Koophandel. Of er al dan niet sprake is van een inter- of
intraregionale verplaatsing wordt getoetst aan de hand van deze regionale indeling. Echter in ons
onderzoek is gewerkt met regio's, waarvan de gemeenten niet alle tot hetzelfde Kamerdistrict
behoren. Zo maakt Aalten deel uit van het Kamerdistrict Midden Gelderland, terwijl de tevens tot
het onderzoeksgebied 'Achterhoek' behorende gemeente Winterswijk tot het Kamerdistrict Noord-Oost
Gelderland behoort. Dit heeft tot gevolg dat verplaatsingen die in het onderzoek van Wever c.s.
als intraregionaal zijn getypeerd (bijvoorbeeld een verhuizing van Aalten naar Barneveld), en dus
niet tot een van zijn jaargangen gerekend, in onze ogen als interregionaal moeten worden aangemerkt. Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Een bedrijf dat bijvoorbeeld migreert van Aalten
naar Winterswijk is in de ogen van Wever c.s. een interregionale verplaatsing. Deze verplaatsing
wordt door ons als intraregionaal getypeerd en wordt niet opgenomen in een jaargang. In tegenstelling tot de eerste categorie - in onze ogen - fout getypeerde verplaatsingen, is deze laatste
categorie wel in de beschikbare data te achterhalen. Eenzelfde probleem doet zich voor bij de
binnenfilialen. Overigens moeten we ons wel realiseren dat de vertekening, die door de verschillen
in ruimtelijke afbakening ontstaat, uitermate gering is.
Net zoals oprichtingen worden gerelateerd aan inschrijvingen, worden opheffingen gerelateerd aan
uitschrijvingen uit het Handelsregister. Daarnaast zijn de statutaire voortzettingen, dit zijn
bedrijven die hin activiteiten staken, doch niet worden uitgeschreven, en de bedrijven die volgens
het Handelsregister zijn stilgelegd als opheffingen beschouwd. Dit betekent dat het aantal
uitschrijvingen niet synoniem is aan het aantal opheffingen. Mede oorzaak van deze discrepantie
zijn de bedrijven die wel zijn uitgeschreven, maar niet als gevolg van een opheffing. Deze

situatie doet zich voor bij verplaatsing van een bedrijf van een gemeente in Kaïnerdistrict X naar
een gemeente in Kamerdistrict Y.
Ter afsluiting kan de onderzoekspopulatie definitief worden afgebakend. De jaargangenanalyses
hebben betrekking op alle bedrijven die in 1970, 1975 en 1980 in een viertal onderzoeksgebieden
voor het eerst zijn ingeschreven in het Handelsregister van de betreffende Kamers van Koophandel,
uitgezonderd de inschrijvingen:
- иааг оог geldt dat het bedrijf ten tijde van inschrijving reeds langer dan twee jaar bestond;
- waarbij gesignaleerd is dat er sprake is van voortzetting van reeds bestaande activiteiten;
- die uitsluitend een statutair karakter bezitten;
- die eedio 1982 nog bestonden en die toen volgens de opgave van de Kamer geen personeel hadden;

- van 'binnenfilialen' opgericht door ondernemingen behorend tot jaargangen die door ons niet
zijn geraadpleegd.
Daarnaast is voor Drenthe en een deel van de Achterhoek materiaal van jaargang 1985 beschikbaar.

5.4.2

Oprichtingen

In t o t a a l z i j n in de v i e r onderzoeksgebieden in de jaargangen 1970,
1Θ75 en 1980 4.057 oprichtingen g e r e g i s t r e e r d . De dienstensector
neemt daarvan het leeuwendeel voor z i j n rekening, namelijk 3.173
oprichtingen ( 7 8 , 2 % ) . In de i n d u s t r i ë l e sector z i j n ruim 400 ( 1 0 , I X )
oprichtingen g e r e g i s t r e e r d . In de bouw- en de landbouwsector z i j n
r e s p e c t i e v e l i j k 341 (8,4%) en 134 (3,3%) nieuwe ondernemingen
opgericht.
Kijken we naar de onderlinge verhouding tussen de ' e x t e r n e '
i n i t i a t i e v e n (de f i l i a l e n en verplaatsingen) en de ' i n t e r n e '
i n i t i a t i e v e n , dan b l i j k t dat 9,5% kan worden toegeschreven aan
geregistreerde externe i n i t i a t i e v e n . Wel dient te worden opgemerkt
dat het aandeel externe i n i t i a t i e v e n , zowel van f i l i a l e n a l s
verplaatsingen, in de t i j d gezien toeneemt. Werken we met het
aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen in plaats van met het aantal
o p r i c h t i n g e n , dan i s de betekenis van de geregistreerde externe
i n i t i a t i e v e n i e t s groter ( t a b e l 5 . 8 ) .
Het aantal geregistreerde externe i n i t i a t i e v e n is in a l l e v i e r
r e g i o ' s d u i d e l i j k geringer dan het aantal overige i n i t i a t i e v e n . Toch
laat een meer g e d e t a i l l e e r d e beschouwing enkele opvallende v e r s c h i l len z i e n . Zo is het aandeel van de geregistreerde externe i n i t i a t i e ven op het t o t a a l aantal oprichtingen het grootst in Drenthe
(11,3%). NO-Brabant/N-Limburg scoort d u i d e l i j k het laagst ( 7 , 2 % ) . In
Drenthe z i j n zowel de f i l i a l e n (6,0%) als de verplaatsingen (5,3%)
voor d i t hoge percentage verantwoordelijk. Daarnaast wordt de
Achterhoek gekenmerkt door een r e l a t i e f hoog aandeel verplaatsingen
( 5 , 5 % ) , de Flevozoom door een r e l a t i e f hoog aandeel f i l i a l e n ( 5 , 8 % ) .
Het aantal externe i n i t i a t i e v e n is in de dienstensector r e l a t i e f het
hoogst ( 1 0 , 2 % ) ; de i n d u s t r i ë l e sector scoort 9,0% externe i n i t i a t i e ven. In do secundaire sector b e t r e f t het met name verplaatsingen.
Binnen de t e r t i a i r e sector is er een d u i d e l i j k onderscheid tussen
het i n t e r m e d i a i r e en het f i n a l e d e e l ; de eerste wordt gekenmerkt
door r e l a t i e f veel verplaatsingen, de tweede door r e l a t i e f veel
filialen.
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Filialen en verplaatsingen zijn in de geselecteerde bedrijfsgroepen
oververtegenwoordigd. Van de in totaal 465 nieuwe inschrijvingen in
de geselecteerde bedrijfsgroepen zijn er 27 aan te merken als
filiaal (5,8%) en 32 als verplaatsing (6,9%). Binnen de groothandel
zijn de filialen en verplaatsingen gelijkelijk verdeeld over de twee
belangrijkste bedrijfsgroepen. Binnen de zakelijke dienstverlening
zijn acht uitzendbureaus als filiaal ingeschreven en acht economische adviesbureaus, respectievelijk zes ingenieursbureaus, verplaatst. Tien filialen hebben zich in NO-Brabant/N-Limburg gevestigd, slechts twee filialen hebben de voorkeur gegeven aan de
Flevozoom. De verplaatsingen zijn gelijkelijk over de onderzoeksgebieden verdeeld.
Tabel 5.8

Inschrijvingen per jaargang onderverdeeld naar filiaalvestigingen, verplaatsingen en
overige initiatieven

categorie

jaargang
1970 1975

1980 totaal

totaal (in X)
inschr. arb.plaats.

filiaalvestigingen
verplaatsingen
overige initiatieven

38
67
91
31
53 106
792 1.260 1.619

196
190

4.8
4.7

6.2
6.6

3.671

90,5

87,3

totaal

861 1.380 1.816

4.057

100,0

100,0

Bron: Handelsregister
Uit tabel 5.8 kan de conclusie worden getrokken dat het aantal
oprichtingen in de tijd gezien toeneemt. Gerelateerd aan de totale
omvang van de bevolking (als indicatie voor het totaal aantal
potentiële ondernemers) in de vier gebieden is er in de tijd gezien
ook sprake van een toename van het aantal oprichtingen. Zo konden in
1970 9,7 oprichtingen per 10.000 inwoners in de vier bedrijfssectoren worden genoteerd, in 1975 was dit al 14,1 en in 1980 zelfs 17,5.
De toename in de tijd van het aantal oprichtingen is in overeenstemming met de bevindingen in andere onderzoekingen. Echter het cijfer
(per 10.000 inwoners) blijft achter bij bijvoorbeeld vergelijkbare
gegevens voor de provincie Gelderland en het Kamerdistrict Amsterdam. Zo constateert Wever (1983a) dat in deze provincie het totaal
aantal oprichtingen per 10.000 inwoners toeneemt van 12,1 in 1970
tot 16,7 in 1975 en 20,1 in 1980. Overeenkomstige ontwikkelingen
zijn voor Amsterdam vastgesteld, namelijk een stijging van 22,8
oprichtingen per 10.000 inwoners in 1970, via 23,8 in 1975, naar
30,0 in 1980 (Vergoossen 8> Wever 1985).
Het totaal aantal oprichtingen per onderzoeksgebied is niet alleen
in absolute zin toegenomen (tabel 5 . 9 ) , maar ook per 10.000
inwoners. De toename is voor de vier gebieden echter niet gelijk
geweest. In de tijd gezien zijn de onderlinge verschillen niet
verminderd. Opvallend in figuur 5.2a is de relatief zwakke positie
van de Achterhoek, ondanks de terreinwinst tussen 1970 en 1975. De
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Figuur 5.2

Het aantal oprichtingen (a) en het aantal oprichtingen minus opheffingen (b) per
jaargang en per onderzoeksgebied per 10.000 inwoners

Tabel 5.9

Het absoluut aantal oprichtingen en het aantal oprichtingen per 10.000 inwoners per
onderzoeksgebied en per jaargang

onderzoeksgebied

jaargang
1970
abs.
per
10.000 inw

1975
abs.
per
10.000 inw

1980
1985
abs.
per
abs.
per
10.000 inw.
10.000 inw.

Drenthe
Flevozoom
Achterhoek
NO-Brabant/N-Limburg

171
183
280
227

8,36
12.15
8,58
10,89

255
290
507
328

11,46
17,44
14,20
13.92

407
350
567
492

17,41
19,79
15,28
19,22

totaal

861

9.67

1.380

14,06

1.816

17.50

474

19.70

510
•

28.77·

.
•
•

* voor zover gemeenten behoren tot Kamerdistrict Noord-Oost Gelderland
Bron: Handelsregister

Flevozoom boekt in dezelfde periode de grootste winst en weet het
relatief hoge niveau in de periode daarna te handhaven. Drenthe en
NO-Brabant/N-Limburg boeken de grootste winst in de tweede periode.
5.4.3

Sectorstructuur

Wil men aangeven in welke sectoren de meeste oprichtingen plaatsvin
den dan zullen de oprichtingen moeten worden geaggregeerd. Gekozen
is voor:
- een aggregatie naar bedrijfssector, namelijk landbouw, industrie,
bouw en diensten;
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Tabel 5.10

Het aantal oprichtingen per jaargang en per bedrijfssector in de onderzoeksgebieden
(inX)

sector

totaal
landbouN
industrie
boi*

diensten
waarvan in de
finale diensten
comunicaitievcι diensten
intermediaire diensten
waarvan in de
geselect. groothandel
geseleet. zak.. diensten

jaargang (in X)
1970
1975
1980

1985*

861

1.380

1.816

984

2.7

3.1

totaal 1970, 1975 en 19Θ0
inschr.
arb.plaats.
abs. in X
abs. in X
4.057

10.966

11.4
10.1
75.8

3.9
9.1
7,5

10,2

8.3

3.5
7.9
6.5

134 3.3
409 10.1
341 8.4

79,4

78.4

82,1

3.173

78.2

3.382 30.8
1.619 14.8
5.683 51,8

282

50.4

50,9

46.3

50,4

1.978

48,8

2.844 25.9

2,6

2.5

2,9

3,3
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2,7

22,9

25.9

29,2

28,5

1.085

26,7

4,2
4.5

5.1
6.2

3,8
9.1

4,5
9.4

175
290

4.3
7,2

560

2,6

5.1

2.279 20,8

429
466

3.9
4,3

* jaargang 1985 alleen Drenthe en de Achterhoek (KvK-district Noord-Oost Gelderland)
Bron: Handelsregister

-

binnen de dienstensector een aggregatie - volgens de indeling van
Buursink (1985) - naar intermediaire, communicatieve en finale
diensten;
- binnen de intermediaire diensten worden de geselecteerde
bedrijfsgroepen binnen de groothandel en zakelijke dienstverle
ning onderscheiden.
Op enkele plaatsen in de tekst zal gedetailleerd worden ingegaan op
de sectorstructuur. Allereerst wordt ingegaan op de verschuivingen
in het aantal oprichtingen per bedrijfssector.
Uit tabel 5.10 blijkt dat in de vier onderzoeksgebieden samen de
meeste oprichtingen plaatsvinden in de dienstensector. Binnen de
tertiaire sector domineert het finale deel. Echter de opmars van de
intermediaire diensten is onmiskenbaar. Het aandeel in het totaal
aantal oprichtingen neemt in de periode 1970-1980 toe van 23% naar
30%. Binnen het intermediaire deel laten de geselecteerde bedrijfs
groepen een tegengestelde ontwikkeling zien. Voor de groothandel
geldt dat het aandeel in het totaal aantal oprichtingen in jaargang
1980 duidelijk geringer is dan in jaargang 1975 en jaargang 1970.
Daarentegen neemt het aandeel van de zakelijke dienstverlening in de
drie peiljaren toe.
Wanneer we de opbouw van de oprichtingen binnen de geselecteerde
bedrijfsgroepen gedetailleerder bekijken dan blijkt de groothandel
in machines e.d. de meeste oprichtingen te hebben voortgebracht,
namelijk ruim 20% van het totaal. Daarna volgen de groothandel in
voedings- en genotmiddelen met ruim 15X, de ingenieursdiensten met

Tabel 5.11

De sectorale opbouw van de oprichtingen behorend tot de jaargangen 1970, 1975 en 1980
per onderzoeksgebied (in X)

sector

Drenthe

Flevozoom Achterhoek NO-Brabant/

totaal

N-Limburg
totaal

833

823

1.354

landbouw
industrie
bouw
diensten
waarvan in de
finale diensten
cornnunicatieve diensten
intermediaire diensten
waarvan in de
geselect. groothandel
geselect. zak. diensten

3,1
8.3
7.8

4,1
9,5
7,8

2.1

4.3

3,3

11.3

10.4

10,1

8.8

8.9

8,4

80.0

77,8

78.6

76,4

78,2

51,9

50,7

48.4

45,2

48.8

2.6

3,2

2.7

2,4

2.7

26.3

24.8

26.6

28.8

26,7

3,6
6,8

2.7
8.6

4.4
7.0

6.1
6.4

4,3
7.2

1.047

4.057

Bron: Handelsregister
15X, de overige zakelijke diensten met 11%, de reclamediensten met
bijna 10% en de administratieve diensten met 9%.
Het doen van al te stellige uitspraken ten aanzien van de opbouw van
de oprichtingen per regio dient met de nodige voorzichtigheid te
gebeuren. Op het hoogste aggregatieniveau, dat van de vier sectoren,
dient daarmee geen rekening te worden gehouden; op het laagste
niveau, dat van de groothandel en zakelijke dienstverlening, echter
wel. Deze analyses zijn gebaseerd op in totaal 465 oprichtingen.
Rekening houdend met deze opmerkingen worden in het navolgende de
belangrijkste verschillen weergegeven:
- bij het vergelijken van de vier bedrijfssectoren per regio valt
het forse aandeel industriële oprichtingen in de Achterhoek op;
- nieuwe bedrijven in de dienstensector zijn sterk vertegenwoordigd
in Drenthe, voornamelijk als gevolg van het forse aandeel finale
diensten; daarentegen is de dienstensector juist zwak in
NO-Brabant/N-Limburg vertegenwoordigd, ondanks het hoge aandeel
van de intermediaire diensten;
- oprichtingen in de geselecteerde bedrijfsgroepen binnen de
groothandel zijn in NO-Brabant/N-Limburg relatief sterk en in de
Flevozoom relatief zwak vertegenwoordigd;
- voor de zakelijke dienstverlening geldt juist het omgekeerde.
Ook de gesignaleerde tegengestelde ontwikkeling van de aandelen van
de groothandel (afname) en zakelijke dienstverlening (toename) zijn
van toepassing voor de afzonderlijke regio's. Alleen het aandeel van
de groothandel in de Achterhoek neemt in de periode 1970-1980 toe
(van 2,8% in 1970 tot 4,8% in 1975 en 1980). Het aandeel van de
zakelijke diensten neemt in alle regio's in de drie peiljaren toe.
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5.4.4

Verplaatsingen

Onder dit kopje komen immigraties, interne migraties en emigraties
aan bod. Als immigraties worden zowel de vestiging van een filiaal
als de verplaatsing van een bestaand bedrijf naar één van de onderzoeksregio's beschouwd. Interne migraties zijn verplaatsingen binnen
elk van de onderzoeksgebieden in de periode na vestiging. Tot de
categorie emigraties worden gerekend de verplaatsingen van bestaande
bedrijven vanuit elk van de onderzoeksgebieden naar elders.
We weten dat 9,5% van het totaal aantal inschrijvingen kan worden
toegeschreven aan geregistreerde externe initiatieven. In Drenthe
(aandeel 11,3%) zijn zij oververtegenwoordigd. NO-Brabant/N-Limburg
scoort duidelijk het laagst (7,2%). In Drenthe zijn zowel de
filialen als de verplaatsingen voor dit hoge percentage verantwoordelijk. Daarnaast wordt de Achterhoek gekenmerkt door een
relatief hoog aandeel verplaatsingen, de Flevozoom door een relatief
hoog aandeel filialen.
Voor wat betreft de herkomst van de immigraties blijkt het merendeel
afkomstig te zijn uit West-Nederland (35%) en Oost-Nederland (38%).
Dit laatste landsdeel heeft deze positie te danken aan ruim 100
externe initiatieven vanuit Oost-Nederland; deze stroom kan
uiteengelegd worden in een interregionaal (dat wil zeggen een
initiatief vanuit Overig' Oost-Nederland naar de Achterhoek of de
Flevozoom) en een intraregionaal deel (dat wil zeggen een initiatief
vanuit elk van de beide onderzoeksregio's). Het intraregionale deel
van de immigraties zijn geen echte immigraties. Dat deze bedrijven
toch als zodanig worden aangemerkt vindt zijn oorzaak in het gegeven
dat de grenzen van de districten van de Kamers van Koophandel niet
overeenkomen met de grenzen van onze onderzoeksgebieden. Met name
in de Achterhoek speelt dit intraregionale deel een belangrijke rol.
Veertig initiatieven worden ontplooid door ondernemers die al in de
regio werkzaam zijn.
In het algemeen valt op dat zo'n 30% van de externe initiatieven
afkomstig is uit het eigen landsdeel. De Achterhoek vormt hierop
een uitzondering: voor deze regio bedraagt dit percentage ruim 60%.
West-Nederland als herkomstgebied is met name van belang voor
Drenthe en de Flevozoom. Verder valt bij de filiaalvestigingen het
aantal buitenlandse ondernemingen op (absoluut 21).
Bij de interne migraties kunnen twee vormen worden onderscheiden,
namelijk verplaatsingen die wel of niet gemeentegrenzen overschrijden. In alle vier onderzoeksgebieden domineren de intragemeentelijke verplaatsingen. Ruim 700 bedrijven zijn tot medio 1982 één of
meer keer binnen de vestigingsgemeente verhuisd. Zo'n 150 bedrijven
hebben de gemeente verlaten en hebben zich elders in de onderzoeksregio gevestigd. In de Achterhoek is bijna 20% van de nieuw ingeschreven bedrijven één of meer keer binnen de vestigingsgemeente
verhuisd. Voor de overige regio's schommelt dit cijfer rond de 17%.
Voor wat betreft de intergemeentelijke verhuizingen scoort Drenthe
1% hoger als de drie andere regio's, namelijk bijna 5%.
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Tabel 5.12

Herkomst en bestвил ing van geïmmigreerde bedrijven behorend tot de jaargangen 1970,
1975 en 1980

herkomst

bestemming
Drenthe Flevozoom Achterhoek

Noord-Nederland
Oost-Nederland*
West-Nederland··
Zuidwest-Nederland
Zuid-Nederland
Buitenland

28 (4)$
17
39

totaal

7

1

26(6)

83 (40)

34

43

-

-

-

4
6

9
6

6
2

94

82

135

N0-Br/N-Lim.

totaal

1
22
20

37
148
136

-

-

9

43
23

76

387

24(3)

$ het c i j f e r tussen haakjes geeft het intraregionale deel van de immigraties aan
• inclusief de Noordoostpolder en Oostelijk-Flevoland
* · inclusief Zuidelijk-Flevoland
Bron: Handelsregister

In het geval bij verplaatsing de gemeentegrens wordt overschreden
is suburbanisatie van bedrijvigheid, dat wil zeggen verhuizing van
grote naar kleine gemeenten, slechts in beperkte mate aan de orde.
De meeste grote gemeenten zien veelal een relatief groot aantal
bedrijven vertrekken en tegelijkertijd een relatief groot aantal
andere bedrijven zich vestigen. Suburbanisatie treedt op doordat
enkele grote gemeenten opvallen door een negatieve intergemeentelijke migratiebalans.
Emigraties zijn in onze analyse verplaatsingen van bedrijven naar
gemeenten buiten elk van de onderzoeksregio's. In totaal blijken er
van de tot de drie jaargangen behorende bedrijven 275 bedrijven te
zijn geëmigreerd. De saldo van enerzijds emigraties en anderzijds
immigraties is voor elk van de vier regio's positief. Dat wil zeggen
dat minder bedrijven het gebied hebben verlaten dan dat er van
elders zijn gekomen.
Wat was nu de regio van herkomst en van bestemming van de geëmigreerde bedrijven? Gerelateerd aan het totaal aantal inschrijvingen
is het aantal geëmigreerde bedrijven in Drenthe (8,8%) het hoogst en
in de Flevozoom (5,5%) het laagst.
Kijken we naar de richting van de emigraties dan valt op dat een
relatief groot aantal emigraties is te karakteriseren als 'intralandsdeel'. En daarbij dient nog opgemerkt te worden dat voor de
Achterhoek geldt dat tien bedrijven die emigreren binnen het landsdeel zelfs de denkbeeldige regiogrens niet overschrijden. Met andere
woorden deze bedrijven blijven gevestigd in de Achterhoek. In de
Flevozoom en NO-Brabant/N-Limburg zijn slechts enkele van dergelijke
bedrijven gevestigd. Daarnaast domineert West-Nederland als
bestemmingsregio.

112

Tabel 5.13

Herkomst en bestem ing van geëmigreerde bedrijven behorend tot de jaargangen 1970,
1975 en 1980

bestemming

herkomst
Drenthe Flevozoom Achterhoek

Hoord-Nederland
Oost-Nederland*
Hest-Hederland"
Zuidwest-Nederland
Zuid-Nederland
Buitenland

28
31
12

totaal

5

6

24 (1)$

58 (10)

12

-

-

1
1

4

-

24
1
6
1

73

45

96

HO-Br/N-Lim.

totaal

3

39
126
54
1
50
5

61

275

13
6

39(2)

$ het cijfer tussen haakjes geeft het intraregionale deel van de emigraties aan
* inclusief de Noordoostpolder en Oostelijk-Flevoland
** inclusief Zuidelijk-Flevoland
Bron: Handelsregister

De beschrijving in deze subparagraaf is gebaseerd op het geregistreerde verplaatsingsgedrag van alle 4.057 inschrijvingen in de
drie peiljaren. Worden alleen de geselecteerde bedrijfskiassen in de
beschouwing betrokken dan kan hetzelfde beeld worden geschetst.
Daarbij dient wel aangetekend te worden dat de geselecteerde
groothandel en zakelijke dienstverlening in de deelpopulatie
verplaatsingen zijn oververtegenwoordigd. Ook door Kemper &
Pellenbarg (1988) is vastgesteld dat de groothandel samen met de
zakelijke dienstverlening tot de meest mobiele bedrijfsactiviteiten
behoort.
5.4.5

Opheffingen (inclusief verplaatsingen)

Het is bekend dat veel nieuw opgerichte bedrijven binnen korte tijd
weer worden opgeheven. Dit is ook in de vier onderzoeksgebieden het
geval. Van alle in 1970, 1975 en 1980 ingeschreven bedrijven is
medio 1982 al weer 36,7% opgeheven. Wever (1983a) stelt voor alle in
1970, 1975 en 1980 bij de Gelderse Kamers van Koophandel ingeschreven bedrijven, behorende tot de primaire, secundaire en tertiaire
sector, een opheffingspercentage van 37,6% vast. Voor de provincie
Limburg (Wever 1983b) is het vergelijkbare percentage 37,1%.
Uit onze cijfers blijkt dat de filialen zich slechter kunnen
handhaven dan de zelfstandige bedrijven. Medio 1982 bleek bijna 43%
van de filialen al weer te zijn opgeheven, tegen ruim 36% bij de
zelfstandige bedrijven. Aan dit verschil mogen echter, gezien het
geringe absolute aantal filialen, geen conclusies worden verbonden.
Van meer belang is de constatering dat ook de opheffingspercentages
van de door ons onderscheiden categorieën uiteenlopen.
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Tabel 5.14

Het aantal uitschrijvingen als percentage van het aantal inschrijvingen per bedrij fscategorie voor de jaargangen 1970, 1975 en 1980 samen

sector

Drenthe

Flevozoom Achterhoek NO-Brabant/

totaal

N-Limburg
totaal

41,7

38,8

35.6

32.4

36.7

landbouw
industrie
bouw
diensten
waarvan in de
finale diensten
c o m r i c a t i e v e diensten
intermediaire diensten
waarvan in de
geseleet. groothandel
geselect. zak. diensten

23,1
40,6
36,9
42,9

35,3
53,9
21,9
38.8

17.2
34.6
30.3
36,9

26.7
29,4
36.6
32.6

26,1
37,9
31,7
37.5

42,4
27.3
45,7

40,5
38.5
35.3

36,4
35,1
37,8

30.7
28.0
36.1

37,2
32,7
38.4

43,3
38.6

54.6
28.2

44,1
36.8

50.0
34.3

47.4
34.5

Bron: Handelsregister
Uit tabel 5.14 blijkt dat voor de vier regio's als geheel de sterfte
onder nieuw opgerichte bedrijven in de sectoren industrie en
dienstverlening het grootst is. Binnen de dienstverlening scoort het
finale deel het hoogst; echter het opheffingspercentage van de
intermediaire diensten blijft er slechts weinig bij achter.
Opvallend is het verschil ín opheffingspercentage tussen enerzijds
de zakelijke dienstverlening en anderzijds de groothandel. De
laatste categorie blijkt opheffingsgevoelig te zijn.
De ontwikkelingen die zich in de tijd hebben voorgedaan, kunnen
worden afgeleid uit tabel 5.15. Uit deze tabel laten zich enkele
interessante conclusies afleiden. In de eerste plaats lijkt de
overlevingskans van nieuwe bedrijven in de vier onderzoeksgebieden
zeker niet ongunstig te zijn, als we de uitkomsten vergelijken met
die uit het NMB-jaarverslag 1980. De NMB komt voor heel Nederland
tot de conclusie dat in het eerste jaar na oprichting al weer 18X
van alle bedrijven is opgeheven. Na zes jaar heeft 55% opgehouden te
bestaan. Evenals uit het NMB-onderzoek, blijkt uit ons cijfermateriaal dat met name in de eerste twee jaar veel nieuwe bedrijven
sneuvelen.
Een tweede interessante uitkomst is dat er - indien gekeken wordt
naar de totale populatie - in de tijd gezien meer nieuwe bedrijven
worden opgeheven. Gezien de minder gunstige economische ontwikkeling
ligt deze ontwikkeling in de lijn der verwachtingen. Echter
voorzichtigheid is geboden. De verschillen in de linkerhelft van
tabel 5.15 zijn maar klein. Bovendien hangen opheffingen niet of
niet alleen samen met de stand van de conjunctuur. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de sterftecijfers van de oprichtingen in de
geselecteerde bedrijfsgroepen. De sterfte onder de bedrijven uit
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jaargang 1975 is duidelijk minder dan de sterfte onder de bedrijven
uit jaargang 1970.
Wanneer we vervolgens de regionale differentiatie binnen de onderzoeksgebieden bezien, dan blijkt uit tabel 5.14 dat het opheffingspercentage voor twee van de vier regio's duidelijk in negatieve zin
afwijkt van het berekende gemiddelde. In Drenthe is dit het gevolg
van relatief veel opheffingen in de industrie, de bouw en de
dienstverlening (met name intermediaire diensten). De ophef fingsgevoelige industrie zorgt in de Flevozoom voor een relatief hoog
algemeen opheffingspercentage. De Achterhoek heeft zijn relatief
gunstige situatie te danken aan lage opheffingspercentages over de
gehele linie; NO-Brabant/N-Limburg aan een zeer laag opheffingspercentage in industrie én in de dienstensector.
Het geringe aantal opheffingen in de Achterhoek gaat echter samen
met een gering aantal oprichtingen (zie tabel 5.9). In het algemeen
wordt een saldo samengesteld uit veel oprichtingen en veel opheffingen positiever gewaardeerd dan een even groot saldo bestaande uit
weinig oprichtingen en weinig opheffingen. Van een oprichting die
vrij snel weer wordt gevolgd door een opheffing gaan toch vaak nog
impulsen uit naar de regionale economie. Vanuit dit oogpunt bezien
doet het saldo van de Flevozoom niet onder voor dat van de Achterhoek. Voor Drenthe geldt dat een gering aantal oprichtingen
samengaat met veel opheffingen. Een bepaald niet gunstige situatie,
zeker in vergelijking met NO-Brabant/N-Limburg: veel oprichtingen,
Tabel 5.15

Sterfte onder nieuw opgerichte bedrijven per jaargang uitgedrukt als percentage
bedrijven dat na ieder jaar nog resteert voor de onderzoeksregio's als geheel
alle oprichtingen

na:
1970
0 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar

95.8
88,9
81.2
75.2
68,6
63,2
60.6
56.9
54.6
51,9
50.1
47.7
45.2*

jaargang
1975
96.5
87.0
77.4
71.7
67,4
62.9
59.3
56.3·

oprichtingen in de geselecteerde
bedrijfsgroepen

1980

1970

94.8
85.0
77.3*

89,3
81,3
66.7
56.0
50.7
46.7
44.0
40.0
40.0
38.7
36.0
36,0
36,0*

jaargang
1975
96,8
87,2
76,3
67.9
61.5
55.1
51,9
50,0*

•heeft betrekking op de eerste helft van 1982
Bron: Handelsregister
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weinig opheffingen. In figuur 5.2b wordt één en ander geïllustreerd.
Figuur 5.2b wijkt slechts in beperkte mate af van figuur 5.2a. Wel
worden de verschillen tussen de vier gebieden, met name voor de
peiljaren 1970 en 1975, kleiner.
5.4.6

Werkgelegenheid

Tot nu toe is - conform het uitgangspunt van deze studie - uitsluitend gewerkt met het aantal inschrijvingen. Daardoor wordt voorbijgegaan aan de verschillen in de omvang van de bedrijven, onder
andere tot uiting komend in het aantal arbeidsplaatsen dat wordt
gecreëerd bij de inschrijving of in de periode daarna. Het werken
met het aantal bedrijven kan tot andere conclusies leiden dan het
werken met het aantal arbeidsplaatsen bij deze bedrijven.
Echter het Handelsregister bevat geen gegevens over het aantal
arbeidsplaatsen. De Kamers van Koophandel beschikken uit andere
bronnen wel over personeelsgegevens van de meeste nog bestaande
bedrijven, echter niet van alle. Bovendien ontbreken de personeelsgegevens van de opgeheven bedrijven. Ook in andere opzichten zijn de
gehanteerde personeelsgegevens niet ideaal. Er zal dan ook - ter
illustratie van de mogelijke verschillen - slechts op een beperkt
aantal aspecten van de werkgelegenheid worden ingegaan.
De meest intrigerende vraag is natuurlijk wat de 465 initiatieven
in de geselecteerde bedrijfsgroepen uit de drie onderzochte jaren
uiteindelijk aan arbeidsplaatsen hebben opgeleverd. Van de medio
1982 nog bestaande bedrijven (282) was van 16 bedrijven het aantal
arbeidsplaatsen niet bekend. De resterende 266 bedrijven hadden
medio 1982 in totaal 895 arbeidsplaatsen gecreëerd. Jaargang 1970
droeg hieraan bij met 163 arbeidsplaatsen, jaargang 1975 met 277 en
jaargang 1980 met 455 arbeidsplaatsen. In totaal hebben de 4.057
nieuwe bedrijven, waarvan medio 1982 ruim 1.550 bedrijven zich weer
hadden uitgeschreven, bijna 11.000 arbeidsplaatsen gecreëerd.
Indien het uiteindelijk gerealiseerde aantal arbeidsplaatsen wordt
uitgesplitst naar de bijdrage van de filialen, de verplaatsingen en
de overige initiatieven (zie tabel 5.8) dan blijkt dat de bijdrage
van de filialen en de verplaatste bedrijven aan het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen iets groter is dan het aandeel van deze twee
categorieën bij de oprichtingen.
De vergelijking van het aantal arbeidsplaatsen met het aantal
inschrijvingen en het saldo van oprichtingen en opheffingen
gerelateerd aan de bedrijfscategorieën (zie tabel 5.16) laat
opmerkelijke uitkomsten zien. Tegenover het aandeel van 78X in de
oprichtingen staat voor de dienstensector een aandeel van 52X in
de gecreëerde arbeidsplaatsen. Binnen de dienstensector is er een
duidelijk verschil tussen het finale en intermediaire deel. In het
finale deel vindt bijna 49% van het totaal aantal oprichtingen
plaats. Het aandeel in het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen is 26%. Voor het intermediaire deel bedragen deze percentages 27% (oprichtingen), respectievelijk 21% (werkgelegenheid). Het
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Tabel 5.16

De sectorale opbouw van het saldo van oprichtingen minus opheffingen (saldo) en van
de gecreëerde werkgelegenheid (werk) behorend t o t de jaargangen 1970, 1975 en 1980
per onderzoeksgebied ( i n X)

sector

Drenthe

Flevozoom

Achterhoek

NO-Brabant/
totaal
N-Limburg
saldo werk oprich saldo

saldo werk saldo werk saldo werk
landbouw
industrie
bouw
diensten
waarvan in de
finale diensten
comiiicatieve diensten
intermediaire diensten
waarvan in de
geselect. groothandel
geselect. zak. diensten

4,1 3.7
8.4 18,5
8,4 7.6

4.4 2,6
7,1 26,3
9,9 18,0

2.8

79,0 70,3

78,6

53.1

51,2 28,6

47,8 28,1

49,2

30,6

4,2

3,2

4.7

24,5 37,5

26,2

17.8

3.5 12.1
7,2 7,1

2.0
10,1

1.5
7.7

3,3

486 1945

totaal (absoluut)

2.8

4.7

1.3

11.5 26,3
9,5 16,3
76,3 56.1

25,7 20.8

3,8
6.9

504 1763

3.4

3.3

3.9

2.6

10,9 45.2
8,3 15.4
76.1 36.0

10.1

13.8

8.4

9.1

78.2

77.2

30,8
14.8
51.8

46.3 19.6

25.9

48,8

48.3

3.6

2.7

2.9

5.1

27.3 12,8

26.7

26.0

20,8

3.3
2.8

4,3
7,2

3.6
7.4

3,9
4,3

708 3434

4057

2.5

7.2

4.5
6.2

1.4
2.5

872 3824

werk

2570 10966

Bron: Handelsregister
verschil

t u s s e n het

f i n a l e en i n t e r m e d i a i r e

deel

komt ook

tot

uitdrukking in de gemiddelde personeelsbezetting per b e d r i j f . In
a l l e nog bestaande f i n a l e bedrijven z i j n gemiddeld 2,3 personen
werkzaam. De intermediaire dienstverlening komt tot 3 , 4 .
De i n d u s t r i e en in mindere mate de bouw l a t e n in v e r g e l i j k i n g met de
t e r t i a i r e sector een tegengestelde ontwikkeling z i e n . Het v e r s c h i l
tussen de i n d u s t r i e en de dienstverlening hangt voor een groot deel
samen met het f e i t dat de nog bestaande bedrijven in de i n d u s t r i e
groter z i j n dan die in de d i e n s t v e r l e n i n g . Voor de i n d u s t r i e i s de
Tabel 5.17

De verdeling van het uiteindelijk aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen en van het
oorspronkelijk aantal inschrijvingen (jaargang 1970, 1975 en 1960) over de vier
onderzoeksgebieden

onderzoeksgebied

inschrijvingen
abs.

Drenthe
Flevozoom
Achterhoek
NO-Brabant/N-Limburg
totaal

833
823

X

saldo inschrijvingen
minus u itschrijvingen
abs.
X

arbeidsplaatsen
abs.

X

1.354
1.047

20,5
20,3
33.4
25.8

486
504
872
708

18.9
19,6
33,9
27,6

1.945
1.763
3.824
3.434

17.7
16.1
34.9
31.3

4.057

100

2.570

100

10.966

100

Bron: Handelsregister
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gemiddelde personeelsbezetting van alle nog bestaande bedrijven 9,6;
de dienstverlening komt niet hoger dan 2,9.
Wanneer we vervolgens dit totale beeld voor de vier onderzoeksgebieden differentiëren, dan blijken Drenthe en de Flevozoom er niet in
geslaagd evenveel arbeidsplaatsen als oprichtingen te verwerven. Een
hoger aandeel in de arbeidsplaatsen wordt met name bereikt door
NO-Brabant/N-Limburg.
Het aandeel van de geselecteerde groothandel in de uiteindelijk
gerealiseerde werkgelegenheid bedraagt bijna 4%. Arbeidsplaatsen, zo
blijkt uit een gedetailleerde beschouwing van de gegevens, die met
name in Drenthe en NO-Brabant/N-Limburg worden gecreëerd. De
arbeidsplaatsen in de zakelijke dienstverlening worden met name in
Drenthe en de Flevozoom gerealiseerd.
5.4.7

Samenvatting

De uitgevoerde jaargangenanalyses stellen ons in staat het aantal
nieuwe inschrijvingen in de intermediaire dienstensector (waaronder
in de geselecteerde bedrijfsklassen) in een breder perspectief te
plaatsen. De jaargangenanalyse is niet beperkt tot de geselecteerde
bedrijfsgroepen, ook de nieuwe oprichtingen in het overige deel van
de tertiaire sector en die in de primaire en secundaire sector zijn
in de analyse opgenomen.
Het aantal nieuwe inschrijvingen in het Handelsregister is in de
periode 1970-1980 in absolute en relatieve zin (per 10.000 inwoners)
flink toegenomen. Wel dient daarbij te worden opgemerkt dat de vier
onderzoeksgebieden in vergelijking met andere regio's geen uitgesproken sterke positie innemen. Overeenkomstig de algemene lijn in
de her en der uitgevoerde jaargangenanalyses is het aandeel van de
externe initiatieven (filialen en verplaatsingen) bescheiden
(9,5X). De geselecteerde bedrijfsgroepen zijn in de categorie
externe initiatieven oververtegenwoordigd (12,7%).
Voor wat betreft de sectorstructuur van de oprichtingen is het
opvallend dat het aandeel van de intermediaire diensten in het
totaal aantal nieuwe bedrijven in de periode 1970-1980 toeneemt van
22,9% in 1970 tot 29,2% in 1980. De gegevens van meer recente
jaargangen maken het aannemelijk dat dit aandeel in de jaren tachtig
verder is gestegen. De stijging van het aandeel intermediaire
diensten gaat ten koste van met name de finale diensten en in
mindere mate de bouw- en industriële sector.
Het aandeel van de geselecteerde bedrijfsgroepen in het totaal
aantal oprichtingen stijgt van 8,7% in 1970 naar 12,9% in 1980. Ook
deze stijgende tendens zet zich in de jaren tachtig voort. Binnen
deze selectie verdubbelt het aandeel zakelijke diensten van 4,5% in
1970 tot 9,1% in 1980. Het aandeel van de groothandel loopt licht
terug. Het hoge en stijgende aandeel van de intermediaire diensten
(waaronder de groothandel en zakelijke diensten) in de nieuwe
inschrijvingen leidt tot een verdere diversificatie van de economische structuur van de extra-urbane gebieden.
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De overlevingskans van de nieuwe bedrijven in de extra-urbane
gebieden is niet ongunstig. Het sterftepercentage van de drie
jaargangen samen bedraagt 36,7%. Een score die in vergelijking met
de sterftecijfers in andere regio's bepaald niet ongunstig is. Het
uitschrijvingspercentage van de intermediaire diensten ligt met
38,4% boven dit gemiddelde. Met name de - geselecteerde - groothan
delsbedrijven zijn opheffingsgevoelig (47,4%). Voor de zakelijke
diensten is dit niet het geval (uitschrijvingspercentage 34,5%).
De ruim 4.000 nieuwe bedrijven, waarvan medio 1Θ82 ruim 1.550
bedrijven zich weer hadden uitgeschreven, hebben bijna 11.000
arbeidsplaatsen gecreëerd. De nog bestaande bedrijven opgericht in
1Θ70 hebben gemiddeld 7,9 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Voor de nog
resterende bedrijven uit 1975 en 1980 is dit respectievelijk 5,0 en
2,8 arbeidsplaatsen. Met name het cijfer voor jaargang 1980 wijkt in
positieve zin af van het cijfer dat voor nieuwe bedrijven in andere
regio's in vastgesteld. Het gemiddeld aantal arbeidsplaatsen in de
resterende bedrijven, die deel uitmaken van de - geselecteerde groothandel en de zakelijke diensten, bedraagt 6,0 voor jaargang
1970, 3,6 voor jaargang 1975 en 2,6 voor jaargang 1980.
De bijdrage van de externe initiatieven aan de werkgelegenheid is
relatief vrij groot. Tegenover een aandeel van 9,5% in de oprichtin
gen staat een aandeel van 12,8% in de gecreëerde werkgelegenheid. In
extreme zin geldt dit ook voor de geselecteerde bedrijfsgroepen.
Bijna 13X van de oprichtingen is als extern initiatief aan te
merken; deze bedrijven (en met name de verplaatsingen) realiseren
28% van de arbeidsplaatsen.
Met ruim 30% van de arbeidsplaatsen tegenover ruim 10% van alle
oprichtingen levert de industrie een belangrijke bijdrage aan de
uiteindelijk gerealiseerde werkgelegenheid. Het omgekeerde doet
zich voor bij de finale diensten. Tegenover het aandeel van bijna
49% in de oprichtingen staat een aandeel in de arbeidsplaatsen van
26%. Dit verschil is voor de intermediaire diensten, 26,7% versus
20,8%, minder groot. Echter, binnen deze laatste categorie is er een
duidelijk onderscheid tussen de groothandel en de zakelijke
diensten. De - geselecteerde - groothandel past in het beeld van de
intermediaire diensten. De zakelijke diensten zijn echter te
vergelijken met de groep finale diensten.
Dit algemene beeld is nader verbijzonderd naar elk van de vier
onderzoeksgebieden, naar gemeentegrootteklasse en naar de status van
de gemeenten in de verschillende streekplannen. De meest opvallende
conclusies van deze analyse worden in het navolgende opgesomd.
Onderzoeksgebieden
1. Het aantal nieuw opgerichte bedrijven (inclusief de geselecteerde
bedrijfsgroepen) is in het ene onderzoeksgebied (relatief gezien)
veel groter dan in het andere. Deze regionale verschillen hebben
geenszins de neiging af te nemen.
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2. Relatief veel oprichtingen vinden plaats in de Flevozoom. In de
Achterhoek en Drenthe (ondanks het relatief grote aantal externe
initiatieven) worden duidelijk minder nieuwe bedrijven in het
Handelsregister ingeschreven.
3. Er is ook sprake van regionale verschillen in het aantal
opheffingen. Relatief veel opheffingen worden in Drenthe
(opheffingsgevoelige - intermediaire - dienstensector) en de
Flevozoom (opheffingsgevoelige industrie) geregistreerd. Het
opheffingspercentage in NO-Brabant/N-Limburg is opvallend laag.
4. Het opheffingspercentage van de dienstensector bepaalt goeddeels
de plaats die elk van de onderzoeksgebieden inneemt in de
rangorde van het algemene opheffingspercentage.
5. Voor wat betreft de gecreëerde werkgelegenheid zijn Drenthe en de
Flevozoom er niet in geslaagd procentueel gezien evenveel
arbeidsplaatsen als oprichtingen te verwerven. NO-Brabant/
N-Limburg is daarin wel geslaagd.
6. De arbeidsplaatsen in de geselecteerde groothandel zijn met name
gecreëerd in Drenthe en NO-Brabant/N-Limburg; in de zakelijke
dienstverlening worden de arbeidsplaatsen met name in Drenthe en
de Flevozoom gerealiseerd.
Gemeentegrootteklasse en status in streekplan
1. Het aantal oprichtingen per 10.000 inwoners ligt in de regionale
centra, met name in de jaargangen 1975 en 1980, op een duidelijk
hoger niveau als in de overige gemeenten.
2. Een meer gedetailleerde analyse wijst uit dat met name de
categorieën < 5.000 en 5-10.000 inwoners onder het gemiddelde per
jaargang scoren. Echter, voor de gemeenten in de categorie
10-20.000 inwoners wordt de geringste groei van het aantal
oprichtingen per 10.000 inwoners in de periode 1970-1980
genoteerd.
3. De nieuwe dienstverlenende bedrijven, zowel in het finale als
het intermediaire deel, zijn het sterkst vertegenwoordigd (zie
bijlage 5.3a) in de grote gemeenten (30-50.000 inwoners).
4. Opvallend is de positie van de categorie 10-20.000 inwoners.
Naast de geringe groei van het aantal oprichtingen in de periode
1970-1980 blijkt uit de sectorale opbouw dat er relatief veel
bedrijven worden ingeschreven in de industrie en relatief weinig
in de intermediaire dienstensector (zie bijlage 5.3a).
5. Van de geselecteerde bedrijfsgroepen blijkt de zakelijke
dienstverlening zich meer thuis te voelen in de regionale centra
(met name in de gemeenten tussen de 30-50.000 inwoners). Voor de
groothandel zijn de verschillen minimaal (zie bijlage 5.3b).
6. De in de kleine overige gemeenten opgerichte bedrijven zijn
beslist niet meer dan die opgericht in de grote gemeenten gedoemd
te verdwijnen. Integendeel zelfs, nieuwe bedrijven in de
categorie 30-50.000 inwoners, en met name de bedrijven in de
industrie, de bouw en de geselecteerde bedrijfsgroepen, zijn zeer
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ophef fingsgevoelig (zie bijlage 5.3c). De 'overige' gemeenten
hebben over de gehele linie lagere opheffingspercentages (zie
bijlage 5.3d).
7. In de grote gemeenten (30-50.000 inwoners) en in de gemeenten
< 5.000 inwoners is in de nieuwe intermediaire diensten relatief
veel werkgelegenheid gecreëerd. De categorieën 20-30.000 en
10-20.000 inwoners vallen op door het grote aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen in de industrie (zie bijlage 5.3e).
8. De werkgelegenheid in de - geselecteerde - groothandel is met
name gerealiseerd in de grote (30-50.000 inwoners) én de kleine
gemeenten (< 5.000 inwoners); de werkgelegenheid in de zakelijke
diensten is met name terecht gekomen in de categorieën 30-50.000
en 10-20.000 inwoners (zie bijlage 5.3e).
5.5

Slotbeschouwing

Ter afsluiting van dit hoofdstuk zal, via een terugkoppeling naar
paragraaf 5.1, nog kort worden ingegaan op de betekenis die aan de
uitkomsten kan worden toegekend. Alvorens deze terugkoppeling te
presenteren is het nuttig nogmaals kort stil te staan bij de
gegevens waarop de analyse van de secundaire data en de jaargangenanalyses zijn gebaseerd.
Het materiaal van de beide Bedrijfstellingen vormt een ideale basis
voor een analyse van de saldo-ontwikkelingen in het aantal vestigingen en de werkgelegenheid. Het materiaal is in principe per
bedrijfsubgroep per gemeente beschikbaar. Het kent echter één groot
nadeel: op moment van publikatie is het materiaal niet meer actueel.
De resultaten van BT 1978 zijn pas in 1985 openbaar gemaakt. Voor de
periode na 1978 is in paragraaf 5.3 gebruik gemaakt van resultaten
van Provinciale Werkgelegenheids Enquêtes en van resultaten van de
SWP. Dit materiaal is wel redelijke actueel, maar is niet voor elke
regio voorhanden, dan wel is niet op elk gewenst aggregatieniveau
beschikbaar.
Ten behoeve van de jaargangenanalyses is gebruik gemaakt van data
verzameld door Wever (1983a; 1983b; 1984a; 1984b; 1987), Van
Vilsteren & Wever (1984) en Ten Dam (1987). Bij dergelijk onderzoek
wordt men geconfronteerd met ontbrekende, onvolledige of niettoegankelijke gegevens. De gegevens waarop deze onderzoekingen, en
daarmee onze analyse, zijn gebaseerd, zijn waarschijnlijk de beste
die voor de jaargangen 1970, 1975, 1980 en 1985 beschikbaar zijn. De
belangrijkste tekortkomingen van de beschikbare data zijn in
paragraaf 5.4.1 al aan de orde gesteld.
Tekortkomingen waaraan in de door het CBS opgestelde 'Statistiek
van Nieuwe Ondernemingen' voor een belangrijk deel wordt tegemoet
gekomen. Sinds 1987 publiceert het CBS (1987b; 1987c) namelijk
gegevens voor wat betreft het aantal nieuwe ondernemingen. Weliswaar
vindt publikatie van het aantal nieuwe ondernemingen per bedrijfsgroep plaats, echter op regionaal niveau worden nauwelijks gegevens
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openbaar gemaakt. Men volstaat met het aantal nieuwe ondernemingen
per bedrijfstak per provincie.
Bij het tegen elkaar afzetten van de belangrijkste resultaten van de
uitgevoerde jaargangenanalyses en de analyse van de secundaire data
dient rekening te worden gehouden met het verschil in onderzoekspe
riode. De in paragraaf 5.3 gepresenteerde resultaten hebben
betrekking op de periode 1963-1978 en de eerste helft van de jaren
tachtig. Voor de uitvoering van de jaargangenanalyses zijn data
beschikbaar betreffende de jaargangen 1970, 1975, 19Θ0 en 1985
(onvolledig). Niettemin kunnen er op sectorniveau een aantal
overeenkomstige trends worden gesignaleerd.
In de eerste plaats valt op dat het toenemend belang van de
intermediaire dienstensector, en in het bijzonder van de zakelijke
dienstverlening, onomstreden blijft. In paragraaf 5.4.7 is opgemerkt
dat het aandeel van de categorie intermediaire diensten in het
totaal aantal oprichtingen in de drie peiljaren toeneemt. Overeen
komstige ontwikkelingen hebben we in de analyse van het secundair
datamateriaal gesignaleerd. Binnen de intermediaire dienstensector
staan tegenover het toenemend belang van de zakelijke dienstverle
ning de ontwikkelingen in de groothandelssector. Nationaal gezien
stijgt het aantal vestigingen in de groothandel nog maar licht (zie
3.3.1). Nationaal gezien neemt het aandeel van de groothandelssector
in het totaal aantal oprichtingen in de periode 1970-1980 af (Wever
1984a). Ook in de vier onderzoeksgebieden neemt het aandeel van de
(geselecteerde) groothandel in deze periode af.
Koppelen we de resultaten van de jaargangenanalyse op het regionale
niveau terug naar de in paragraaf 5.3 gepresenteerde cijfers dan
beperken we ons tot de meest opvallende aspecten van de vergelij
king. De analyse van de secundaire data levert ondermeer op dat de
bedrijvigheid in de Flevozoom en NO-Brabant/N-Limburg in de periode
1963-1978 fors is toegenomen. Aan de hand van de resultaten van de
jaargangenanalyses kunnen voor NO-Brabant/N-Limburg gelijkluidende
conclusies worden getrokken. In de Flevozoom vinden weliswaar
relatief veel oprichtingen plaats, een relatief groot aantal
bedrijven laat zich binnen korte tijd ook weer uitschrijven. In de
beide andere regio's gaat de groei van de werkgelegenheid in de
periode 1963-1978 samen met een daling van het aantal vestigingen.
In Drenthe wordt met name werkgelegenheid gerealiseerd in de bouw en
de intermediaire dienstensector. Dit sterke accent op de interme
diaire diensten vinden we in de jaargangenanalyse terug. In de
Achterhoek vindt de werkgelegenheidsgroei met name plaats in het
finale deel van de dienstensector. In de jaargangenanalyse neemt het
finale deel geen uitgesproken positie in. De Achterhoek wordt
gekenmerkt door weinig dynamiek in de produktiestructuur: een gering
aantal oprichtingen gaat samen met een gering aantal opheffingen.
Voor wat betreft de intermediaire dienstensector zijn de saldo
ontwikkelingen het meest positief in NO-Brabant/N-Limburg en, in
mindere mate, de Flevozoom. De resultaten van de jaargangenanalyses
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spreken het meest in het voordeel van NO-Brabant/N-Limburg (oprichtingen) en Drenthe (werkgelegenheid). Daarbij dient wel opgemerkt te
worden dat de resultaten van dergelijk onderzoek slechts een eerste
indruk geven van de ontwikkeling van (een bepaald type) bedrijvigheid in een gebied. In het volgende hoofdstuk zullen we daarom
bekijken of aan de hand van een analyse van primaire data gelijkluidende conclusies kunnen worden getrokken. Centraal in het volgende
hoofdstuk staat de verwevenheid van de in de vier onderzoeksgebieden
gevestigde groothandel en zakelijke dienstverlening in ruimtelijk
en sectoraal opzicht.
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6

VERWEVENHEID IN RUIMTELIJK EN SECTORAAL OPZICHT

6.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van analyses van de
secundaire data betreffende de ontwikkeling en dynamiek van de
intermediaire dienstensector, in het bijzonder van de groothandel en
zakelijke dienstverlening, in een viertal extra-urbane gebieden
gepresenteerd. Aan de hand daarvan kon in aanvulling op de shiftand-share analyses (hoofdstuk 4) antwoord worden gegeven op de
eerste en tweede onderzoeksvraag (zie hoofdstuk 1 ) . In dit hoofdstuk
komen de derde en vierde onderzoeksvraag aan bod, te weten:
- In welke mate zijn intermediaire dienstverleningsbedrijven
gevestigd in extra-urbane gebieden verweven in de Nederlandse
economie?
- Wat is het belang van de intermediaire dienstensector voor de
regionale economie van extra-urbane gebieden?
Ter beantwoording van deze vragen zijn in het najaar van 1986
bedrijven, behorende tot de geselecteerde groothandel en zakelijke
dienstverlening, in de vier extra-urbane gebieden benaderd voor
deelname aan een enquête. Daarbij dient te worden aangetekend dat
alleen de bedrijven zijn benaderd, die volgens opgave van de Kamers
van Koophandel werkgelegenheid bieden aan vijf of meer personen. Van
de in totaal 2.632 inschrijvingen (zie tabel 5.1) kwamen 468
bedrijven in aanmerking om geënquêteerd te worden, 102 in Drenthe,
193 in de Achterhoek, 81 in de Flevozoom en 112 in NO-Brabant/NLimburg.
In het navolgende zullen de resultaten van de analyses van dit
primaire datamateriaal worden gepresenteerd. Aan de hand van enkele
indicatoren wordt ingegaan op het (bedrijfs)economisch functioneren
van de vestigingen (6.4). Daarnaast wordt een beeld geschetst van de
input- en outputrelaties van de bedrijven (6.5 en 6.6). Ten slotte
komt het belang van de intermediaire dienstensector voor de
regionale economie aan de orde (6.7). Voordat wordt ingegaan op deze
inhoudelijke zaken dienen allereerst de opzet en uitvoering van dit
empirische deel van het onderzoek (6.2) en enkele belangrijke
bedrijfskenmerken (6.3) nader te worden besproken.

6.2

Opzet en uitvoering van het onderzoek

De keuze van de onderwerpen, waarover vragen aan de respondenten
zijn voorgelegd, is afgeleid uit de in paragraaf 3.4 gepresenteerde
werkwijze van Marshall. Voorts werden aan het begin van de enquête
enkele controlevragen gesteld. De toekomstverwachtingen (voor wat
betreft werkgelegenheid, omzet en bedrijfsresultaat) komen aan het
slot van de vragenlijst aan de orde. Chronologisch gezien is de
vragenlijst uit een zestal blokken opgebouwd, te weten (zie bijlage
6.1):
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-

algemeen deel (ondermeer hoofdactiviteit, jaar van vestiging,
werkgelegenheid en zaakstatus);
- vastleggen van de inputrelaties;
- vastleggen van de output relaties (de markt);
- omzet en bedrijfsresultaat;
- regionaal vestigingsmilieu;
- toekomstverwachtingen.
In de vragenlijst wordt veelvuldig het begrip regio gehanteerd. Om
misverstanden te voorkomen is op een bij de vragenlijst gevoegde
kaart de vestigingsgemeente ingetekend. Daar omheen bevindt zich een
cirkel met een straal van - hemelsbreed - ongeveer dertig kilometer.
Dit gebied is de naam ' (vestigings)regio' gegeven. Binnen deze regio
zijn - ter oriëntatie - gemeenten met 50.000 of meer inwoners
afzonderlijk onderscheiden. Het overblijvende gebied binnen de
landsgrenzen wordt aangeduid als overig Nederland. De vierde
categorie omvat het buitenland. Voor elke vestigingsgemeente binnen
de vier onderzoeksgebieden is een dergelijk kaartje getekend. Als
voorbeeld is in bijlage 6.1 ook het kaartje van Putten opgenomen.
De 488 geselecteerde bedrijven zijn in oktober 1986 per brief van
het doel van het onderzoek en de te volgen werkwijze op de hoogte
gesteld. Bovendien was in dit schrijven een belangrijk deel van de
vragenlijst bijgevoegd. De potentiële respondent kon zich op deze
wijze voorbereiden op het vraaggesprek. Vervolgens zijn de bedrijven
telefonisch benaderd voor deelname aan het onderzoek. Indien
mogelijk werd de vragenlijst onmiddellijk telefonisch afgewerkt; in
andere gevallen werd getracht een afspraak te maken. Een onzes
inziens - in theorie - zowel voor de onderzoeker als de respondent
efficiënte werkwijze. Deze werkwijze (telefonische enquête met
schriftelijke aankondiging) heeft uiteindelijk 282 bruikbare
enquête-formulieren opgeleverd: een netto-response - na aftrek van
de non-populatie - van 67,5%. Een resultaat dat gunstig afsteekt
ten opzichte van de response-percentages van allerlei schriftelijke
enquêtes.
Echter, dit percentage is na veel pijn en moeite tot stand gekomen.
In de praktijk bleek namelijk dat in veel gevallen de respondent pas
na vele telefoontjes zijn/haar medewerking (of niet) te verlenen.
Bovendien hadden slechts weinig respondenten de vragenlijst voorbereid. De in theorie efficiënte werkwijze bleek in de praktijk veel
tijd op te slokken. Eind november 1986 is gestopt met de enquête.
Zo'n vijfentwintig bedrijven bleken op dat moment nog steeds hun
afspraak niet nagekomen te zijn. Zij zijn tot de categorie onbereikbaar gerekend. Ruim honderd bedrijven hebben expliciet geweigerd hun
medewerking te verlenen aan het onderzoek. Weigeringen die naar onze
indruk voornamelijk te wijten zijn aan een zekere enquête-moeheid.
Toch mogen we, mede gezien de lengte van de vragenlijst, niet
ontevreden zijn met de response.
Van groot belang voor het feit of de resultaten van het onderzoek
als representatief zijn te beschouwen, is de invloed van de nonresponse. Niet uitgesloten mag worden dat de 'weigerende' bedrijven,
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dan wel de bedrijven die onbereikbaar bleken, in een aantal
kenmerken verschillen van de bedrijven die wel aan het onderzoek
hebben meegewerkt. Voor beide deelpopulaties zijn gegevens beschikbaar (zie 5.1) betreffende de SBI-code, de vestigingsplaats, de
zaakstatus, het jaar van vestiging en de grootte van het bedrijf.
Vergelijking van de response en non-response is als volgt. De
response van de zakelijke dienstverlening (73,3%) ligt op een
significant hoger niveau (vastgesteld middels X 2 -toetsen) dan de
response van de groothandel (63,6%). Kijken we naar de grootte van
het bedrijf dan valt op dat in het kleinbedrijf (5 t/m 9 werkzame
personen) de response lager is dan in het middenbedrijf (11 t/m 50
werkzame personen) en het grootbedrijf (> 50 werkzame personen). De
response-percentages bedragen respectievelijk 62,6, 72,1 en 80,0,
evenwel deze verschillen zijn niet significant. Hetzelfde geldt voor
het jaar van inschrijving in en de zaakstatus (hoofd- of nevenvestiging) volgens het Handelsregister. De response voor de hoofdvestigingen bedraagt 67%, voor de nevenvestigingen ruim 70%. De
response uitgesplitst naar jaar van inschrijving varieert van 62,1%
voor bedrijven ingeschreven in de periode 1945-1960 tot 71,8% voor
bedrijven ingeschreven in de periode 1976-1980.
Hoe is nu de verdeling van de response en non-response over de vier
onderzoeksgebieden? De response van de zakelijke dienstverlening
ligt conform de algemene lijn in de vier gebieden op een hoger
niveau dan de response van de groothandel. Daarbij valt het zeer
lage response-percentage van de groothandel in de Flevozoom op
(47,8%). Daardoor valt het algemene response-percentage van dit
gebied in negatief opzicht op; 56,9% tegen 67,3% voor de Achterhoek,
70,1% voor Drenthe en 72,9% voor NO-Brabant/N-Limburg (figuur 6.1).
Na in het kort de opzet van de vragenlijst en de response te hebben
toegelicht wordt in de navolgende paragrafen ingegaan op de
uitkomsten van het onderzoek. In de analyse worden de verschillen
tussen groothandel en zakelijke dienstverlening op de voorgrond
geplaatst. Daarnaast zullen de resultaten vanuit een tweetal
gezichtspunten nader worden geanalyseerd. Per onderzoeksgebied en
per bedrijfsgroep worden de resultaten aan een nadere analyse
onderworpen. De vier onderzoeksgebieden zijn in het voorgaande al
opgesomd. De bedrijfsgroepen die worden onderscheiden zijn (NB. deze
bedrijfsgroepen worden in de tabellen in dit hoofdstuk aangeduid met
onderstaande cijfers):
1 Groothandel in machines e.d. (SBI 61.7 en 61.8);
2 Groothandel in voedings- en genotmiddelen (SBI 62.4 en 62.5);
3 Groothandel in papier e.d. (SBI 62.7);
4 Rechtskundige diensten (SBI 84.1);
5 Administratieve diensten (SBI 84.2);
6 Computer services (SBI 84.3);
7 Ingenieursdiensten (SBI 84.4);
8 Reclamediensten (SBI 84.5);
9 Economische diensten (SBI 84.6);
10 Overige zakelijke diensten (SBI 84.7, 84.8 en 84.9).
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gemeenten waarin de geënquêteerde
bedrijven zijn gevestigd

Figuur 6.1 De vier onderzoeksgebieden, met daarin de gemeenten waarin de geënquêteerde bedrijven
zijn gevestigd
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In tabel 6.1 z i j n deze drie variabelen (groothandel versus zakelijke
d i e n s t v e r l e n i n g ; onderzoeksgebied en bedrijfsgroep) opgenomen. Per
cel kan het aantal bruikbare enquête-formulieren worden afgelezen.
Tabel 6.1

Het aantal bruikbare enquête-formulieren nader uitgesplitst naar bedrijfsklasse,
bedrijfsgroep en onderzoeksgebied

O)

(2) (3) GH

Drenthe
Achterhoek
Flevozown
NO-Brabant/
K-Limburg

20
31
11
20

20
22
10
17

1
7
1
-

41
60
22
37

1
1
1

8
14
9
10

4
6
1
5

9
7
7
10

3
5
2

1
3
1
1

totaal

82

69

9 160

3

41

16

33

10

6

ZO

totaal

27
43
19
33

68
103
41
70

13 122

282

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
7
1
4

In het navolgende wordt a l l e r e e r s t ingegaan op enkele kenmerken van
de 282 bedrijven.

6.3

Bedrijfskenmerken

In de eerste plaats zijn we in staat - aan de hand van een aantal
controlevragen - te achterhalen of enkele gegevens uit het Handelsregister inmiddels niet meer juist zijn. Dit betreft in de eerste
plaats de hoofdactiviteit van het bedrijf zoals weergegeven in de
SBI-code. Daarnaast is de zaakstatus van de vestiging en de
grootteklasse werkzame personen geverifieerd.

Hoofdactiviteit
Van vijfenveertig bedrijven is vastgesteld dat de door de Kamer van
Koophandel gehanteerde SBI-code - in onze ogen - onjuist is.
Tweeëndertig bedrijven kunnen noch tot de geselecteerde groothandel
noch tot de zakelijke dienstverlening worden gerekend. Deze
bedrijven zijn aan de non-populatie toegevoegd (zie paragraaf 6.1).
Daarnaast is van dertien bedrijven de SBI-code gecorrigeerd. In de
meeste gevallen betrof dit correctie op het bedrijfssubgroepniveau.
In één geval bleek de activiteit van een als groothandel ingeschreven bedrijf beter ondergebracht te kunnen worden in de bedrijfsklasse zakelijke dienstverlening.

Zaakstatus
Elders in deze rapportage is er al op gewezen dat het onderscheid
dat in het Handelsregister wordt gemaakt tussen hoofd- en nevenves-
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tigingen enigszins problematisch is. Bij een aantal bedrijven die
als hoofdvestiging zijn ingeschreven, zal geen sprake zijn van
zelfstandig ondernemerschap. Op een of andere wijze, bijvoorbeeld
als dochteronderneming of in een 'joint venture', functioneren deze
bedrijven in een groter verband.
Deze stelling wordt door ons materiaal bevestigd. In totaal 77
vestigingen maken deel uit van een meervestigingenonderneming
(m.v.o.). Volgens het Handelsregister zijn slechts achtendertig
vestigingen als nevenvestiging aan te merken. Na controle bleken
daaraan maar liefst negenendertig bedrijven toegevoegd te kunnen
worden: bedrijven die in organisatorische, juridische en/of
financiële zin toch tot een m.v.o. behoren.
Het hoofdkantoor van zeven van deze m.v.o.'s is in het buitenland
gevestigd. De hoofdactiviteit van deze multinationals is in vier
gevallen industrie; twee multinationals zijn te typeren als
handelsonderneming en één onderneming maakt deel uit van de
zakelijke dienstverlening. Drie van deze buitenlandse firma's hebben
een vestiging in Drenthe.
Ook de nationale m.v.o.'s zijn oververtegenwoordigd in deze regio;
ruim 35% van de geënquêteerde vestigingen maakt deel uit van een
groter organisatorisch geheel. Het vergelijkbare cijfer voor de
Flevozoom is slechts 15%. De Achterhoek en NO-Brabant/N-Limburg
scoren 21%, respectievelijk 24%.
Tweeënveertig bedrijven die deel uitmaken van 'nationale' m.v.o.'s
behoren tot organisaties opgebouwd uit ten hoogste tien vestigingen.
Enerzijds betreft dit ondernemingen die in geheel Nederland werkzaam
zijn en ons land hebben opgedeeld in bijvoorbeeld vijf of zes
rayons. Anderzijds behoren ook alleen regionaal opererende ondernemingen tot deze categorie. Achttien bedrijven behoren tot een
'national' met tussen de tien en vijftig vestigingen. Organisaties
die veelal op landsdeel-niveau werkzaam zullen zijn. Van de overige
binnenlandse m.v.o.'s (ï 50 vestigingen) mag aangenomen worden dat
zij verspreid over geheel Nederland actief zullen zijn.

Grootteklasse werkzame personen
De N.V. Databank kan informatie verstrekken over de werkgelegenheid
bij elk ingeschreven bedrijf. Deze cijfers voor de kleinere ondernemingen worden gemiddeld eenmaal per vier jaar bekeken, terwijl de
cijfers voor de grotere ondernemingen ieder jaar worden verzameld.
Dat deze handelwijze met name voor het midden- en kleinbedrijf
vervelende gevolgen heeft kan aan de hand van de verzamelde gegevens
worden aangetoond. Wij baseren ons op gegevens omtrent het aantal
personen dat 25 uur of meer per week in dienst is van het bedrijf.
De gegevens van de acht bedrijven die door de Databank tot het
grootbedrijf kunnen worden gerekend, blijken - na controle - juist.
Vijf bedrijven die, aldus de Databank, van het middenbedrijf deel
uitmaken, hebben inmiddels honderd of meer werknemers in dienst;
twaalf bedrijven zijn daarentegen teruggevallen naar het kleinbe-
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drijf· Volgens de gegevens van de Databank behoren 132 vestigingen
tot het kleinbedrijf. Na controle bleken vijfentwintig bedrijven
inmiddels tien of meer werknemers in dienst te hebben. Er mag echter
ook aangenomen worden dat een aantal bedrijven minder dan vijf
personen (full-time) in dienst heeft; van dertien bedrijven is dit
vastgesteld.
Kijken we naar de bedrijfsgrootte dan valt op dat de zakelijke
dienstverlening wordt gedomineerd door het kleinbedrijf. De
groothandel kent relatief veel bedrijven in de middenklasse. Ruim
13% van de groothandelsbedrijven heeft Ì 50 werkzame personen.
Dergelijke grote bedrijven behoren met name tot de bedrijfsgroep GH
in voedings- en genotmiddelen. Zakelijke diensten met vijftig of
meer werkzame personen maken deel uit van de categorieën ingenieursen overige zakelijke diensten.
Tabel 6.2

De bedrijfsgroottestructuur van de groothandel en zakelijke dienstverlening (in %)

kleinbedrijf
5 - 9 н.р.
Groothandel
Zakelijke diensten

35,0
51.7

middenbedrijf
grootbedrijf
10 - 49 w.p. 50-99 н.р. > 100 и.ρ
51,9
42,6

6,9
3,3

6,3
2,4

Gemiddeld hebben de groothandelsbedrijven zo'n 28 personen full-time
in dienst. Dit cijfer ligt voor de zakelijke diensten op 17. De
gemiddelde personeelsomvang van de GH in machines e.d. ligt op bijna
23; de GH in voedings- en genotmiddelen scoort voor wat dit betreft
hoger, namelijk ruim 32 personen. Het gemiddelde van de zakelijke
diensten wordt door de heterogeen samengestelde categorie overige
zakelijke diensten flink omhoog getrokken. In deze categorie zijn
per bedrijf gemiddeld zo'n 50 personen werkzaam. In schril contrast
daarmee staan de cijfers van de administratieve diensten ( 1 1 ) , de
reclamediensten ( 1 2 ) , de computerdiensten (16) en de ingenieursdien
sten ( 1 7 ) .
Bekijken we de gemiddelde personeelsomvang en de bedrijfsgrootte
structuur per onderzoeksgebied dan valt het volgende op:
1. In de Flevozoom domineert zowel in de groothandel als in de
zakelijke dienstverlening het kleinbedrijf. De gemiddelde
personeelsomvang ligt voor beide bedrijfskiassen dan ook ruim
beneden het algemene gemiddelde.
2. De gemiddelde personeelsomvang van de groothandel in Drenthe ligt
boven het algemene gemiddelde. Dit wordt veroorzaakt door een
oververtegenwoordiging van het grootbedrijf.
3. Zowel de bedrijfsgroottestructuur als de gemiddelde personeelsom
vang van de zakelijke diensten in NO-Brabant/N-Limburg wijken in
positieve zin af van het gemiddelde.
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4. De niet genoemde bedrijfskiassen in de overige regio's scoren zo
rond het algemene gemiddelde.
Jaar en motieven van vestiging
Om een indruk te geven van de leeftijd van de geënquêteerde
bedrijven is vastgesteld sinds welk jaar elk bedrijf in de gemeente
is gevestigd. Vervolgens is een onderscheid gemaakt tussen al langer
bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven. Arbitrair is de grens
gelegd bij het jaar 1980. Vijfenvijftig bedrijven hebben zich na dit
jaar in de betreffende gemeente gevestigd. Daarvan zijn er zevenendertig als starter aan te merken: twintig vestigingen staan te boek
als zelfstandige onderneming en zeventien vestigingen maken deel uit
van een m.v.o. De overige achttien vestigingen zijn aan te merken
als immigraties. Migraties die voornamelijk over - zeer - korte
afstand hebben plaatsgevonden. Slechts drie bedrijven zijn afkomstig
uit West-Nederland.
De nieuwe bedrijven zijn overv ertegenwoordigd in de bedrijfskiasse
zakelijke dienstverlening. Sta rters treft men met name aan in de
ingenieursdiensten; immigratie s met name in de computer services.
Binnen de geselecteerde grooth andel treft men in de GH in machines
e.d. relatief veel starters aa n.
Tabel 6.3

Periode van vestiging van de groothandel en zakelijke dienstverlening per onderzoeksgebied

periode van
vestiging
voor 1981
- autochtoon
- allochtoon
na 1980
- autochtoon
(-starter)
- allochtoon
(-imnigrant)
totaal

groothandel
Drenthe Flevoz. Achterh. NO-Brab./
N-Limburg

zakelijke ιdienstverlening
Drenthe Flevoz . Achterh. NO-Brab./
N-Limburg

29
7

12
5

42
13

20
7

18
2

11
4

32
4

18
3

5

2

4

6

5

2

6

7

-

3

1

4

2

2

1

5

41

22

60

37

27

19

43

33

Voor wat betreft de vestigingsregio's van de nieuwe bedrijven valt
de positie van NO-Brabant/N-Limburg op. In dit gebied zijn zowel de
starters als immigraties oververtegenwoordigd. In de Flevozoom
worden relatief weinig starters aangetroffen. Daarentegen is deze
regio wel in trek bij migrerende bedrijven (ook al voor 1981). Dit
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l a a t s t e g e l d t n i e t voor D r e n t h e en de A c h t e r h o e k . E c h t e r , i n D r e n t h e
i s een r e d e l i j k a a n t a l s t a r t e r s ( v a n na 1 9 8 0 ) g e v e s t i g d .
Het g r o o t s t e d e e l van de b e s t a a n d e b e d r i j v e n (80%) i s a l t i j d i n
d e z e l f d e gemeente g e v e s t i g d g e w e e s t ; v o o r de g r o o t h a n d e l , r e s p e c t i e v e l i j k z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g bedragen deze p e r c e n t a g e s 76 en 8 6 .
Met name i n D r e n t h e z i j n deze zogenaamde ' a u t o c h t o n e ' b e s t a a n d e
b e d r i j v e n goed v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n t a b e l 6 . 4 z i j n voor de g r o o t h a n d e l en z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
de b e l a n g r i j k s t e (maximaal d r i e ) en ' d o o r s l a g g e v e n d e ' v e s t i g i n g s r e denen opgenomen. Het g e h e e l o v e r z i e n d b l i j k t d a t de b e d r i j v e n , en
v o o r a l d i e 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 , met name ' a n d e r e
r e d e n e n ' a l s m o t i e f noemen. B e d r i j v e n geven t e kennen een onbewuste
keuze t e hebben g e m a a k t , b i j v o o r b e e l d b e d r i j v e n d i e v a n u i t de
w o o n s i t u a t i e worden g e v o e r d . Of b e d r i j v e n d i e o m w i l l e v a n h i s t o r i sche redenen ( b i j v o o r b e e l d v i a b e d r i j f s o v e r n a m e ) op een b e p a a l d e
l o k a t i e z i j n g e v e s t i g d , noemen ook ' a n d e r e r e d e n e n ' a l s m o t i e f .
Tabel 6.4

De belangrijkste (maximaal drie) en 'doorslaggevende' vest igingsredenen voor de
groothandel en zakelijke dienstverlening per onderzoeksgebied (in %)
groothandel
vestigings- doorslaggeredenen
vende reden

ligging nabij afnemers
ligging nabij toeleveranciers*
beschikbaarheid bedrijfsterrein*
p r i j s van beschikb. bedrijfsterrein*
beschikbaarheid bedrijfspand
koopprijs/huursom bedrijfspand
goede bereikbaarheid
goede parkeergelegenheid
ligging nabij dienstver1. bedrijven
aantrekkelijke woonomgeving
subsidie van overheidswege
gunstige geografische ligging in NL
andere redenen

23,7
7,9
17.8
7,2
21.7
10,5
26,3
4.6
2,0
9,2
5.3
16.5
38,2

15,8
5,3
5,9
3.9
13.8
5.3
8.6
0.7
0,7
1.3
3.3
5,9
29,6

zakelijke dienstverlening
vestigingsdoorslaggeredenen
vende reden

37.4

40,0
14.8
12,2
7,0
4.3
12.2
0,9
11.3
45,2

27,8
- n.v.t.
- n.v.t.
-n.v.t. - - •
18,3
5,2
3.5
0.0
1.7
4,3
0.0
4.3
34,8

* alleen aan de groothandelsbedrijven voorgelegd
'De l i g g i n g n a b i j afnemers van de p r o d u k t e n / d i e n s t e n ' en de
' b e s c h i k b a a r h e i d van een b e d r i j f s p a n d ' worden r e l a t i e f v e e l a l s
v e s t i g i n g s r e d e n genoemd. Naast ' a n d e r e r e d e n e n ' hebben deze twee
m o t i e v e n een d o o r s l a g g e v e n d e i n v l o e d op de keuze van de v e s t i g i n g s p l a a t s . D a a r n a a s t geven de ondernemers i n de g r o o t h a n d e l aan dat ' d e
b e s c h i k b a a r h e i d van b e d r i j f s t e r r e i n ' en ' d e b e r e i k b a a r h e i d ' een r o l ,
maar v e e l a l geen d o o r s l a g g e v e n d e , i n het k e u z e p r o c e s ( v a n een
v e s t i g i n g s p l a a t s ) hebben g e s p e e l d .
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Werkgelegenheid
In totaal 6.610 werknemers zijn full-time in dienst van de 282
bedrijven. Daarnaast hebben 505 personen een part-time dienstverband. Bekend is dat de groothandelsbedrijven gemiddeld zo'n 28
personen full-time in dienst hebben. Dit cijfer ligt voor de
zakelijke diensten op 17. Het gemiddelde van de zakelijke diensten
wordt door de heterogeen samengestelde categorie overige zakelijke
diensten flink omhoog getrokken.
Gemiddeld is één op elke veertien werknemers in part-time dienst van
de geënquêteerde bedrijven. Blijkens onze gegevens zijn er in
vergelijking met de groothandel in de zakelijke diensten meer
mogelijkheden voor een part-time dienstverband.
De helft van de groep part-timers is van het vrouwelijke geslacht.
Daarentegen is maar één van de zes werknemers in full-time dienst
van het vrouwelijke geslacht. Voor de groothandel bedraagt het
percentage vrouwelijke werknemers met een full-time dienstverband
16%; het vergelijkbare cijfer voor de zakelijke diensten is 19%. In
de computer- en met name de ingenieursbranche zijn relatief weinig,
terwijl in de administratieve dienstverlening juist relatief veel
vrouwen werkzaam zijn. Regionaal gezien zijn er enkele verschillen.
In Drenthe en de Achterhoek is 13 à 14% van de - full-time werknemers van het vrouwelijke geslacht. Bij de bedrijven in de twee
andere regio's zijn relatief meer vrouwen aangesteld; het vergelijkbare percentage bedraagt circa 23.
Ten slotte gaan we in op de woonplaats van het personeel. Ruim 42%
van de werknemers (full- èn part-time) in de groothandel is
woonachtig in de vestigingsgemeente van het bedrijf. Ruim 48% is
woonachtig in de regio en bijna 10% woont buiten de regio, dat wil
zeggen moet - dagelijks - een afstand afleggen van meer dan dertig
kilometer. Voor de zakelijke dienstverlening zijn de vergelijkbare
cijfers 35%, 53% en 12%.
Binnen de twee bedrijfsklassen doen zich opvallende verschillen
voor. De GH in voedings- en genotmiddelen, de administratieve en
overige zakelijke diensten hebben vooral personeel in dienst dat in
de regio (incl. de vestigingsgemeente van het bedrijf) woonachtig
is; in elk van deze bedrijfsgroepen woont 5% of minder van de werknemers buiten de regio. Voor de GH in machines e.d. en de GH in
papier e.d. bedraagt dit laatste cijfer 14%, respectievelijk 20%.
Voorts is een belangrijk deel van het personeel van ingenieurs(19%), computer- (26%) en reclamediensten (27%) buiten de regio
woonachtig.
In de Flevozoom woont ruim 50% van de werknemers (in de groothandel
èn de zakelijke dienstverlening) in de vestigingsgemeente van het
bedrijf, ruim 6% van de werknemers woont buiten de regio. De
vergelijkbare percentages voor het personeel van de bedrijven in
NO-Brabant/N-Limburg zijn circa 36, respectievelijk 11. Zo'n 40% van
de werknemers van de bedrijven in Drenthe en de Achterhoek is in de
vestigingsgemeente woonachtig, daarnaast woont 50% in de regio.
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6.4

Enkele bedrijfseconomische indicatoren

6.4.1

Ontwikkeling van de omvang van de werkgelegenheid

Enig inzicht in de dynamiek van de bedrijvigheid kan verkregen
worden door te kijken naar de groei van de werkgelegenheid in de
periode 1980-1987. Daarbij is het wel van belang op te merken dat de
te volgen werkwijze geen volledig beeld kan opleveren. In de eerste
plaats ontbreken de kleine bedrijven (< 5 werkzame personen) in de
onderzoekspopulatie. Bovendien is het niet mogelijk voor de
bedrijven deel uitmakend van de onderzoekspopulatie een mutatiebalansanalyse uit te voeren. Daartoe ontbreken de gegevens van de
bedrijven die zijn opgeheven in de betreffende periode, respectieve
lijk zijn ingekrompen tot minder dan vijf werkzame personen. Ten
slotte dient vermeld te worden dat de navolgende beschrijving is
gebaseerd op het aantal werknemers dat full-time in dienst van de
bedrijven is.
Het percentage bedrijven waarin de werkgelegenheid in de periode
1980-1986 is gegroeid, ingekrompen dan wel gelijk is gebleven, loopt
voor de groothandel en zakelijke dienstverlening (als totaal) niet
ver uiteen. Echter, de verschillen per bedrijfsgroep en per onder
zoeksgebied zijn opmerkelijk. In de groothandel valt de positie van
de GH in machines e.d. in positieve zin op. Ditzelfde geldt voor de
computer- en de overige zakelijke diensten. In negatieve zin vallen
met name de posities van de GH in voedings- en genotmiddelen en de
ingenieursdiensten op.
Tabel 6.5

Ontwikkeling van de omvang van de werkgelegenheid van bedrijven* in de periode 19801986 en 1986-1987 per bedrijfsgroep (in X)

groei
GH
GH
GH
GH

in machines e.d.
in voedings- en genotmiddelen
in papier e.d.
totaal

Administratieve diensten
Computerdiensten
Ingenieursdiensten
Reclamediensten
Overige zakelijke diensten
ZD totaal

1980- 11986
gelijk inkrimping

groei

1986- :1987
gelijk inkrimping

77
54
63
66

5
26
25
15

18
20
13
19

46
29
56
40

54
60
44
56

10
4

68
89
52
67
80
67

14
11
24
11
15

19
24
22
20
18

27
69
36
60
54
42

68
31
51
40
38
52

5
12
β

7

* cijfers voor de periode 1980-1986 gebaseerd op gegevens van bestaande bedrijven

Overigens, ondanks het relatief grote aantal inkrimpingen in enkele
bedrijfsgroepen, neemt per saldo de werkgelegenheid in elk van de
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bedrijfsgroepen in de periode 1980-1986 toe. De inkrimpingen worden
blijkbaar gecompenseerd door de gerealiseerde werkgelegenheid bij
uitbreidingen en nieuwe bedrijven. In tabel 6.6 is de geïndiceerde
groei van de werkgelegenheid in de periode 1980-1987 weergegeven
(NB. enkele in omvang kleine bedrijfsgroepen zijn niet in de tabel
opgenomen). In de zakelijke diensten neemt de werkgelegenheid per
saldo met 10% per jaar toe. Met name de werkgelegenheid in de
computer- en reclamediensten is in de beschouwde periode snel
toegenomen. Voor de groothandel bedraagt het vergelijkbare percentage ruim 6%. Voor deze groei is vooral de GH in machines e.d.
verantwoordelijk.
Voor de groothandel geldt dat 24 indexpunten van de groei in de
periode 1980-1986 voor rekening komen van de bestaande bedrijven; de
nieuwe bedrijven zijn verantwoordelijk voor 11 indexpunten. De groei
van de werkgelegenheid in de GH in voedings- en genotmiddelen is
voor een zeer belangrijk deel gerealiseerd door de bestaande
bedrijven. In de GH in machines e.d. is de verhouding wat meer in
evenwicht.
Voor de zakelijke dienstverlening zijn de cijfers 18 indexpunten
voor de bestaande bedrijven, respectievelijk A4 indexpunten voor de
nieuwe bedrijven. Per bedrijfsgroep worden belangrijke verschillen
geconstateerd. Vooral dankzij nieuwe bedrijven neemt de werkgelegenheid per saldo in de ingenieurs- en overige zakelijke diensten
toe. Binnen de administratieve en computerdiensten zijn de bestaande
en nieuwe bedrijven in ongeveer gelijke mate voor de groei van de
werkgelegenheid verantwoordelijk. De reclamediensten profiteren met
name van de groei van bestaande bedrijven.
Tabel 6.6

Geïndiceerde groei van de omvang van de werkgelegenheid in de periode 1980-1987 per
bedrijfsgroep (1980-100)
1980 (abs.)

CH
GH
GH
GH

in machines e.d.
in voedings- en genotmiddelen
in papier e.d.
totaal

Actainistratieve diensten
Computerdiensten
Ingenieursdiensten
Reclamediensten
Overige zakelijke diensten
ZD totaal

1.307
1.640

413
3.360

325
73
410
64
411
1.293

1986

1987

142
136
105
135

153
138
109
140

142
349
135
184
160
162

142
418
140
211
175
173

Op grond van het voorafgaande mag verwacht worden dat het gemiddeld
aantal werkzame personen in de bestaande, respectievelijk nieuwe
bedrijven in de groothandel uiteen zal lopen. De bestaande groothandelsbedrijven hebben gemiddeld 31 personen in full-time dienst; de
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nieuwe bedrijven hebben 14 werknemers in dienst (situatie 1986). De
gemiddelden voor de bestaande en nieuwe bedrijven deel uitmakend van
de zakelijke dienstverlening lopen niet ver uiteen. Bestaande
bedrijven hebben gemiddeld 17 werknemers in dienst, terwijl de
nieuwe bedrijven gemiddeld een personeelsbestand van 19 mensen
hebben. In bijlage 6.2 zijn de betreffende cijfers voor de verschillende bedrijfsgroepen opgenomen.
De cijfers per onderzoeksgebied geven aan dat de werkgelegenheid per
saldo, zowel in de groothandel als de zakelijke dienstverlening, het
sterkst is toegenomen in NO-Brabant/N-Limburg. De Achterhoek scoort
in beide bedrijfskiassen relatief laag (zie bijlage 6.4); de
werkgelegenheid is dan ook in relatief veel bedrijven in de
beschouwde periode ingekrompen (zie bijlage 6.3). De hoge groeipercentages in NO-Brabant/N-Limburg zijn het gevolg van een snelle
groei van de werkgelegenheid in betrekkelijk weinig bedrijven.
Ook is geïnformeerd naar de verwachtingen omtrent de ontwikkeling
van de omvang van de werkgelegenheid in de periode 1986-1987. De
cijfers in de verschillende tabellen en bijlagen zijn op deze
verwachtingen gebaseerd. De ondernemers zijn in het algemeen
optimistisch gestemd. Een groot aantal bedrijven verwacht een
uitbreiding van het personeelsbestand of minimaal een gelijk
blijven.
De meeste groothandelsbedrijven, namelijk 56% verwachten dat het
aantal werkzame personen min of meer gelijk zal blijven. Slechts 4%
van de bedrijven verwacht een afname, terwijl 40% een toename van
het aantal werkzame personen voorziet. Alle verwachte inkrimpingen
maken deel uit van de GH in voedings- en genotmiddelen. Dit beeld
komt in grote lijnen overeen met de resultaten van Peek (1986).
Ruim de helft van zakelijke diensten verwacht dat het aantal
werkzame personen min of meer gelijk zal blijven, 42% verwacht een
toename van het aantal werkzame personen, terwijl 7% een afname
voorziet. Het meest optimistisch zijn de ondernemers in de computer
services en de reclamebranche. In de administratieve diensten is
men wat voorzichtiger, bijna 70% van de ondernemers verwacht dat de
omvang van het personeelsbestand niet zal veranderen. Een aantal
bedrijven behorend tot de ingenieursdiensten voorziet een inkrimping van het personeelsbestand. Deze resultaten komen in grote
lijnen overeen met het in bijlage 3.2 geschetste beeld (Kraan 1987).

6.4.2

Omzet

Gevraagd is naar de omzet in het jaar 1985. Uiteraard ontbreken de
gegevens van de bedrijven die pas in 1986 zijn gestart. Daarnaast
ontbreken deze gegevens van niet minder dan negenentwintig bedrijven. Honderdachtenzeventig bedrijven hebben 'exacte' gegevens voor
wat betreft de omzet in 1985 verstrekt; eenenzeventig bedrijven
hebben een indicatie van de omzet gegeven (omzetklasse). In tabel
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6.7 zijn de belangrijkste omzetgegevens (in kengetallen) per
bedrijfsgroep weergegeven.
De cijfers in het navolgende zijn gebaseerd op de door de ondernemers verstrekte exacte gegevens. Het spreekt voor zich dat voorzichtig moet worden omgesprongen met deze resultaten. Een van de
belangrijkste indicatoren voor wat betreft het functioneren van een
bedrijf is de omzet in relatie met het aantal werkzame personen.
De gemiddelde omzet per vestiging (2 5 werkzame personen) bedraagt
in de drie onderzochte bedrijfsgroepen in de groothandel in 1985
46,4 miljoen en loopt op van 4,9 miljoen in het kleinbedrijf, via
30,1 miljoen in het middenbedrijf, tot bijna 340 miljoen in het
g r o o t b e d n j f . Per werkzame persoon is een omzet gerealiseerd van
gemiddeld 1,4 miljoen. Per bedrijfsgrootteklasse loopt dat gemiddelde uiteen van 760.000 gulden in het kleinbedrijf tot 1,94 miljoen in
het g r o o t b e d n jf.
Tabel 6.7

Enige gegevens omtrent de omzet van de groothandel en zakelijke dienstverlening naar
bedrijfsgroep

SBI-categone

gemiddelde omzet
per onderneming
( i n min

gld )

EIM

Lens ink

gemiddelde omzet
per werkzame persoon
(in min gld )
EIM Lensink

Groothandel
GH in machines e d

5,2*

12.9

0,45* 0.47

97.6

1,58

2,28
0,62

0.13
0,07
0.24
0,15
0,40
0,15

0.19
0.07
0.11
0,19
0,24
0.08

GH in voedings- en
genotmiddelen

18.6

11,8

GH in papier e.d

Zakelijke dienstverlening
Rechtskundige diensten

0,93

Administratieve diensten

1,30
0.71

Computer services

1,18

1.75

Ingenieursdiensten

3.19

Reclamediensten

1.41
1.28

Economische diensten

0.64

0.32

0.81

1,90

* cijfer GH in kapitaalgoederen (SBI 61.7 t/m 61 9)
Bron: EIM (Groothandel· Peek (1986), Zakelijke dienstverlening- Snel (1986))

Uit de verdeling van de omzet naar subsector b l i j k t dat - voor zover
bekend - een zeer b e l a n g r i j k deel van de omzet wordt gerealiseerd m
de GH in voedings- en genotmiddelen, namelijk ruim 83%; de GH in
machines e . d . volgt met 15X. Het resterende deel komt voor rekening
van de GH in papier e . d .
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Een relatief hoge omzet wordt dus gehaald in eerstgenoemde categorie. Een en ander komt ook tot uitdrukking in de gemiddelde omzet
per vestiging en de gemiddelde omzet per werkzame persoon. De
verschillen tussen de drie bedrijfsgroepen zijn opmerkelijk en
worden veroorzaakt door grote verschillen in marges en omzetsnelheid. De gemiddelde omzet per vestiging in de GH in voedings- en
genotmiddelen (97,6 miljoen) is acht keer zo hoog als in de andere
bedrijfsgroepen, namelijk de GH in machines e.d. (12,9 miljoen) en
de GH in papier e.d. (11,8 miljoen). De gemiddelde omzet per
werkzame persoon loopt uiteen van +2,3 miljoen in de GH in voedingsen genotmiddelen, en 620.000 gulden in de GH in papier e.d. tot
470.000 gulden in de GH in machines e.d. Peek (1986) registreert
voor ondernemingen-mèt-personeel een gemiddelde omzet per werkzame
persoon van 450.000 gulden voor de groothandel in kapitaalgoederen
(SBI 61.7, 61.8 én 61.9) en van 1,58 miljoen voor de groothandel in
consumptiegoederen food (SBI 62.4 en 62.5).
De 'kengetallen' van de zakelijke dienstverlening worden vertekend
door de verstrekte omzetgegevens van enkele vestigingen die deel
uitmaken van de restcategorie 84.99 (zakelijke dienstverlening niet
eerder genoemd). Deze bedrijven zijn aan te merken als zakelijke en
andere dienstverlening ten behoeve van de landbouw (bijvoorbeeld
coöperaties). Enkele bedrijven behalen een relatief hoge omzet.
Daarom worden in de volgende alinea's tussen haakjes ook de cijfers
exclusief de vestigingen deel uitmakend van deze categorie vermeld.
Ook dient vermeld te worden dat het in de reclame- en advertentiebureaubranche gebruikelijk is te praten over gekapitaliseerde omzet
en niet over de gefactureerde omzet. De gekapitaliseerde omzet wordt
bepaald door het 'bruto bureau-inkomen' (toegevoegde waarde) te
vermenigvuldigen met 6 2/3 (zie Kraan 1987, 3 8 ) .
De gemiddelde omzet per vestiging (Ì 5 werkzame personen) bedraagt
in de zakelijke dienstverlening in 1985 gemiddeld 5,2 miljoen (1,7
miljoen) en loopt op van 889.000 gulden (788.000 gulden) in het
kleinbedrijf tot ruim 3,7 miljoen (2,8 miljoen) in het middenbedrijf. Per werkzame persoon is een omzet gerealiseerd van gemiddeld
318.000 gulden (137.500 gulden). Per bedrijfsgrootteklasse loopt dat
gemiddelde uiteen van 146.000 gulden (130.000 gulden) in het kleinbedrijf tot 185.000 gulden (140.000 gulden) in het middenbedrijf.
Uit de verdeling van de omzet naar subsector blijkt dat - voor zover
bekend - een zeer belangrijk deel van de omzet wordt gerealiseerd in
de categorie overige zakelijke dienstverlening, namelijk 70%. Daarna
volgen de ingenieursdiensten met bijna 17%, de administratieve
diensten met 5,6% en de computer services met 4,4%. De bijdrage van
de rechtskundige en economische diensten aan de totale geregistreerde omzet in de zakelijke dienstverlening is zeer gering (< IX).
De gemiddelde omzet per vestiging varieert van 3,2 miljoen in de
ingenieursbranche tot ruim 800.000 gulden in administratieve
dienstverlening. In de computer services en de reclamediensten
wordt per vestiging gemiddeld 1,8 à 1,9 miljoen omgezet. De
gemiddelde omzet per werkzame persoon loopt uiteen van 245.000
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gulden in de reclamebranche tot bijna 75.000 gulden in de administratieve dienstverlening.
Ook is geïnformeerd naar de verwachting inzake omzetverandering in
1987 ten opzichte van 1986. In het algemeen kan gesteld worden dat
de bedrijven hoog gespannen verwachtingen hebben. Relatief veel
ondernemers verwachten een verandering van de omzet. Echter, met
deze gegevens moet voorzichtig worden omgesprongen, omdat een
betrekkelijk groot aantal ondernemers - om welke reden dan ook nalaat de richting van de omzetverandering aan te geven.
Ruim 70% van de groothandelsbedrijven, in het bijzonder de bedrijven
deel uitmakend van de GH in machines e.d., verwacht een verandering
van de omzet. In de meeste gevallen spreekt de ondernemer de
verwachting uit dat de omzet zal stijgen. Slechts enkele bedrijven
verwachten een omzetdaling.
De zakelijke dienstverleners zijn iets voorzichtiger; in 60% van de
bedrijven verwacht men een omzetverandering. Overeenkomstig de
resultaten van Kraan (1987) verwachten slechts enkele ondernemers
een daling van de omzet. Met name in de administratieve diensten en
computer services verwacht men omzetgroei te realiseren. Bedrijven
deel uitmakend van de ingenieursbranche zijn voorzichtiger in hun
uitspraken. Zeker indien onze resultaten worden vergeleken met de
resultaten van Kraan. Terwijl met name de administratieve diensten
en de computer services meer veranderingen verwachten, zijn de
ingenieursdiensten wat behoudender: relatief veel bedrijven
verwachten geen verandering van de omzet.

6.4.3

Bedrijfsresultaten

In het algemeen zijn de bedrijfsresultaten in de twee bedrijfsklassen goed. In 1985 behaalde 88X van de groothandelsbedrijven en 87X
van de zakelijke diensten een positief bedrijfsresultaat, terwijl
slechts 3,5% van de groothandelsbedrijven, respectievelijk bijna 5%
van de zakelijke diensten in de rode cijfers terecht kwam. In figuur
6.2 is voor de groothandel en zakelijke dienstverlening de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in de periode 1980-1985 en de
verwachting voor 1987 weergegegeven.
In beide figuren is de terugval van de bedrijfsresultaten in het
begin van de jaren tachtig waarneembaar. In de jaren 1984 en 1985
treedt duidelijk herstel op. Onze resultaten zijn in overeenstemming
met de conclusies van Kraan (1987) bij de bespreking van de
bedrijfsresultaten die in enkele branches van de zakelijke dienstverlening in de periode 1984-1986 worden behaald (zie bijlage 3.2).
Dit herstel kan - met behulp van onze data - aan de hand van de
bedrijfsresultaten in enkele bedrijfsgroepen nader geïllustreerd
worden. Het aantal verlieslijdende ondernemingen daalt in de GH in
voedings- en genotmiddelen van \5% in 1984 naar 7% in 1985. Binnen
de zakelijke dienstverlening hebben met name in 1982 relatief veel
ingenieurs- {29%) en computerdiensten (22%) verlies geleden. In
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beide branches is in de periode daarna een forse verbetering van het
bedrijfsresultaat gerealiseerd. In 1985 is het aantal met verlies
werkende bedrijven in de ingenieursbranche gedaald tot 15%, terwijl
in de computer services geen bedrijf meer in de rode cijfers
terecht is gekomen.

groothondel

I9S0

IMI

Ι9β2

1M3

Ι9β<

zakelijke dienstverlening

ІИЬ

IBM

Ι9β7
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Figuur 6.2 Bedrijfsresultaat van de groothandel en zakelijke dienstverlening in de periode 19801987 (X vestigingen)
Voor het jaar 1987 verwacht slechts 1,6X van de ondernemers met
v e r l i e s t e draaien. Een verdere daling ten opzichte van 1985. Het
aantal winstgevende bedrijven neemt echter niet verder toe. Een
r e l a t i e f groot aantal ondernemers houdt l i e v e r een slag om de arm en
verwacht dat het b e d r i j f s r e s u l t a a t s t a b i e l b l i j f t . Het meest
optimistisch z i j n de ondernemers in de GH in machines e.d. en in de
computer services; 89X, r e s p e c t i e v e l i j k 93% van hen verwacht winst
te maken in 1987.

Conclusie
Aan de hand van deze drie indicatoren kan geconcludeerd worden dat
de onderzochte groothandel en zakelijke dienstverlening in de vier
extra-urbane gebieden zich in de jaren tachtig voorspoedig heeft
ontwikkeld. In twee van de drie bedrijven is in de periode 1980-1986
het aantal werkzame personen gegroeid, waardoor per saldo de
werkgelegenheid aanzienlijk is toegenomen. De bedrijfsresultaten
hebben zich, conform de landelijke trend, na enkele mindere jaren
aan het begin van de jaren tachtig, goed hersteld. Voor wat betreft
de omzet is voorzichtigheid geboden. Slechts een deel van de
bedrijven heeft 'exacte' gegevens verstrekt. Vooralsnog spreken de
berekende kengetallen niet in het nadeel van de onderzochte bedrij
vigheid.
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6.5

Het patroon van toeleveranciers in ruimtelijk opzicht

Elke onderneming betrekt zelf goederen en diensten van andere
bedrijven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om financiële of rechtskundige diensten. Bij investeringsgoederen kunnen we denken aan extern
transportmateriaal (bestelbus, vrachtauto) of aan computerhard- en
software. Bij groothandelsactiviteiten is het daarnaast zinvol te
informeren naar het aantal en de vestigingsplaats van de leveranciers van de - te verhandelen - goederen (zie 6.5.2). In de laatste
subparagraaf (6.5.3) wordt de totale waarde van de externe aankopen
- naar geografische herkomst - van de groothandel versus de
zakelijke dienstverlening nader geanalyseerd.
6.5.1

Vestigingsplaats leveranciers kapitaalgoederen en
zakelijke diensten

In de enquête is aan de ondernemers gevraagd aan te geven in
hoeverre een aantal kapitaalgoederen en zakelijke diensten worden
betrokken uit de regio dan wel van elders. Op deze wijze is voor de
zakelijke dienstverlening en voor de groothandel na te gaan in welke
mate de vestiging is verweven met andere bedrijven in de regio. De
gegevens die deze vragen hebben opgeleverd zijn lastig te interpreteren. Daarvoor zijn de volgende redenen:
1. Niet alleen kan de ondernemer aangeven dat de dienst of het
produkt uit de regio of van elders wordt betrokken, daarnaast kan
de ondernemer aangeven dat de betreffende dienst/produkt 'niet
van toepassing' is. Dat wil zeggen dat het bedrijf of geen
gebruik van de betreffende dienst of produkt maakt of door middel
van interne dienstverlening erin voorziet. Een ondernemer die
zelf de boekhouding/administratie verzorgt vult dus niet van
toepassing in. Hetzelfde geldt echter voor een ondernemer die
nooit een management consultant raadpleegt of een ondernemer die
(nog) geen PC heeft aangeschaft.
2. Bedrijven die onderdeel zijn van een m.v.o. (meervestigingenonderneming) kunnen zowel intern als extern diensten/goederen
betrekken. Bijvoorbeeld een groothandel die onderdeel is van een
m.v.o. is voor wat betreft de rechtskundige, financiële en
economische dienstverlening aangewezen op het elders gevestigde
hoofdkantoor, maar mag zelf beslissen over de aanschaf van het
interne en externe transportmateriaal.
Met deze opmerkingen in het achterhoofd zullen we allereerst
bekijken in welke mate de groothandel en zakelijke dienstverlening
gespecialiseerde dienstverleners inschakelen. Tevens wordt voor een
aantal kapitaalgoederen nagegaan in welke mate deze worden aangeschaft. Vervolgens komt de vraag aan de orde in hoeverre de
zakelijke diensten en kapitaalgoederen worden betrokken uit de regio
of van elders. De volgende diensten, respectievelijk kapitaalgoederen zijn in de beschouwing opgenomen, te weten rechtskundige
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diensten, financiële diensten (accountancy, boekhouding/administratie en verzekeringen), economische diensten (marketing,
management consultancy), reclame en advertenties, transport ,
overige professionele dienstverlening, kantoor- en bedrijfsmeubilair, kantoormachines en computers (inclusief software), intern en
extern transportmateriaal.
Het gebruik van gespecialiseerde diensten, respectievelijk de
aanschaf van kapitaalgoederen door de groothandelsbedrijven en
zakelijke dienstverleners verschilt per dienst/goed. De volgende
algemene lijnen kunnen uit het onderzoeksmateriaal worden gehaald:
1. Marketing en management consultancy zijn voor driekwart van de
zelfstandige ondernemers 'niet van toepassing'. Men maakt van
dergelijke diensten weinig gebruik. Min of meer hetzelfde geldt
voor de overige professionele diensten. Tot dezelfde conclusie
komt Snel (1988) voor de groot- en detailhandel.
Tabel 6.8

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van externe dienstverleners, respectievelijk
kapitaalgoederen aanschaft (in %)

groothandel
zelfst. ond.
rІ. .О.

zakelijke dienstverlening
m.v.o.
zelfst. ond.

rechtskundige diensten
accomtancy
boekhouding/adninistratie
verzekeringen
reclame en advertentie
marketing
management consultancy
transport*
ov. profess, dienstverlening

96
96
69
96
91
60
49
82
49

71
98
64
95
66
26
24
60
37

91
84
59
91
75
66
50
66

48

kantoor- en bedrijfsmeubilair
kantoormachines en computers
intern transportmateriaal*
extern transportmateriaal*

96
93
69
80

95
95
80
87

100
100

98
91

totaal aantal vestigingen (abs.) 45

115

32

69
74
57
84
53
23
24
- n.v.t.

—

- n.v.t.
- n.v.t.
90

* alleen aan de groothandelsbedrijven voorgelegd
De boekhouding/administratie wor dt door een b e l a n g r i j k deel van
de ondernemingen i n t e r n verzorgd Voor de z e l f s t a n d i g e groothandel bedraagt d i t percentage onge veer 35%, voor 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 ongeveer 43%. He t z e l f d e geldt ook voor het transp o r t ; zo'n 40% van de z e l f s t a n d i ge groothandels besteedt geen
transport u i t . Binnen de z a k e l i j ke diensten is voorts opvallend,
maar ook b e g r i j p e l i j k , het hoge percentage bedrijven waarvoor
accountancy niet van toepassing i s . Immers een deel van de
geënquêteerde z a k e l i j k e diensten behoort tot de SBI-categorieën
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accountants- en boekhoudbureaus en administratiekantoren. Deze
bedrijven kunnen zichzelf deze financiële dienst verlenen.
3. Opvallend is daarnaast het hoge percentage 'niet van toepassing'
reclame en advertenties (47%) voor de zelfstandige zakelijke
diensten. Echter, de Nederlandse wet- en regelgeving verbood tot
voor kort voor een aantal beroepsgroepen, waaronder bijvoorbeeld
de accountancy, het maken van reclame.
4. M.v.o.'s die één of een aantal diensten/goederen intern betrekken
doen dit veelal via een onderdeel (in veel gevallen het hoofdkantoor) dat elders gevestigd is. De percentages elders (zie tabel
6.9) liggen in alle gevallen boven die van de zelfstandige
ondernemingen. Voorts liggen de percentages 'niet van toepassing'
in bijna alle gevallen (met name voor marketing en management
consultancy) lager.
Vervolgens komt de vraag aan de orde waar de verschillende dienstverleners en leveranciers van kapitaalgoederen zijn gevestigd. Zijn
deze in de regio (dat wil zeggen in een gebied met een straal van 30
kilometer rondom de vestigingsgemeente) gelokaliseerd of elders?
Het antwoord luidt als volgt:
1. De groothandel betrekt kantoormachines en computers (inclusief
software) en intern transportmateriaal in een relatief groot
aantal gevallen van elders. Management consultants en marketingdeskundigen, die door de zakelijke dienstverlening worden
geraadpleegd, zijn vaak elders gevestigd. Ook kantoormachines en
computers (inclusief software) worden door deze ondernemers in
een relatief groot aantal gevallen van elders betrokken.
2. Het percentage betrokken uit de regio is hoog voor de boekhouding
en administratie en in iets mindere mate voor de accountancy en
- voor de groothandel - het externe transportmateriaal. Voor de
zakelijke dienstverlening kunnen de verzekeringen eraan toegevoegd worden.
3. Natuurlijk zijn er regionale verschillen. Het is ondoenlijk alle
resultaten de revue te laten passeren. Voor de groothandel kan
volstaan worden met de conclusie dat in de Flevozoom de groothandels in meer gevallen en in NO-Brabant/N-Limburg juist in mindere
mate de goederen en diensten van elders betrekken. Voor de
zakelijke dienstverlening kan worden opgemerkt dat de zakelijke
dienstverlening in NO-Brabant/N-Limburg in mindere mate goederen
en diensten van elders betrekt. Terwijl de zakelijke diensten in
Drenthe juist in meer gevallen goederen en diensten van elders
betrekken.
4. Gemeenten die door de ondernemers regelmatig worden genoemd als
vestigingsplaats van de leveranciers zijn in het algemeen binnen
de verschillende onderzoeksgebieden gelegen, bijvoorbeeld Assen,
Hoogeveen, Meppel, Harderwijk, Doetinchem, Zutphen, Uden en
Veghel. Daarnaast wordt een deel van de diensten en kapitaalgoederen betrokken bij leveranciers die buiten de onderzoeksgebieden
zijn gevestigd. De ondernemers in Drenthe noemen de stad
Groningen, die in de Flevozoom Zwolle, die in de Achterhoek
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Tabel 6.9

Het aantal bedrijven dat diensten van externe dienstverleners, respectievelijk
kapitaalgoederen, elders betrekt (in X)

1jroothandel
m.v.o,
zelfst. ond.
rechtskundige diensten
accomtancy
boekhouding/adninistratie
verzekeringen
reclame en advertentie
marketing
management consultancy
transport*
ov. profess, dienstverlening

70
54
45
67
56
82
86
24
59

23
20
11
21
25
45
48
22
27

kantoor- en bedrijfsmeubilair
kantoormachines en computers
intern transportmateriaal*
extern transportmateriaal*

49
83
71
44

22
43
38
7

zakelijke dienstverl.
m.v.o.
zelfst. ond.

69
74
79
72
75
90
75

26
24
18
26
21
43
36
- n.v.t.

62

28

65
66

17
43

- n.v.t.
- - - n.v.t. - - -

* alleen aan de groothandelsbedrijven voorgelegd
Barneveld en die in NO-Brabant/N-Limburg Nijmegen en Eindhoven.
Ten s l o t t e is opvallend dat Amsterdam zeer regelmatig genoemd
wordt a l s de v e s t i g i n g s p l a a t s van een leverancier (computers).

6.5.2

Aantal en vestigingsplaats leveranciers groothandel

We zullen allereerst kijken naar het aantal leveranciers waarvan de
groothandel de te verhandelen goederen betrekt. Vervolgens wordt
geïllustreerd waar deze leveranciers gevestigd zijn.
Aantal leveranciers. Ruim 56% van de onderzochte bedrijven heeft
tussen de 10 en 100 leveranciers. Zo'n 26% van de bedrijven is
afhankelijk van een betrekkelijk klein aantal leveranciers, namelijk
tussen de 1 en de 10 leveranciers. Ten slotte is 18% van de
bedrijven aangewezen op meer dan 100 leveranciers.
Natuurlijk is het aantal leveranciers afhankelijk van de plaats die
de betreffende groothandel inneemt in het proces van de voortstuwing
van goederen (zie figuur 3.1) en van de aard van het te verhandelen
produkt (halffabrikaten en/of eindprodukten). Zo kan men verwachten
dat het aantal leveranciers van een levensmiddelengroothandel groter
is dan het aantal leveranciers van een groothandel in landbouwmachines. De eerste categorie neemt van een groot aantal producenten
levensmiddelen af, stelt een assortiment samen en levert deze
pakketten vervolgens aan de detailhandel. De tweede categorie neemt
van een betrekkelijk gering aantal fabrikanten landbouwmachines
(eventueel aangevuld met onderdelen) af (eventueel via import) en
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verkoopt deze aan de volgende schakel in de groothandel of direct
aan agrarische ondernemers.
Tabel 6.10 Het aantal leveranciers per bedrijfsgroep in de groothandel (in X)
aantal leveranciers

groothandel in
machines e.d.

groothandel in
voed. en genotmidd.

1-10 leveranciers
11-25 leveranciers
26-50 leveranciers
51-100 leveranciers
> 100 leveranciers

30
20
13
19
19

22
IB
21
21
18

η (absoluut)

81

67

groothandel in
papier e.d.
11
11
22
33
22

groothandel
totaal
26
19
17
20
18

157

In tabel 6.10 vinden we wel iets van deze verschillen terug. Niet
vergeten moet worden dat zowel de GH in machines e.d. als de GH in
voedings- en genotmiddelen heterogeen van samenstelling is. Zo
maakt bijvoorbeeld de GH in auto's, auto-accessoires en -onderdelen
naast bijvoorbeeld de GH in machines voor de grafische industrie
onderdeel uit van de GH in machines e.d. Eerst genoemde categorie is
voor wat betreft het aantal leveranciers vergelijkbaar met de GH in
levensmiddelen.
Vestigingsplaats leveranciers te verhandelen goederen. In figuur 6.3
is per regio aangegeven hoeveel groothandelsbedrijven èén of meer
leveranciers hebben in elke provincie. Bekijken we figuur 6.3a dan
blijkt dat 34 groothandels gevestigd in Drenthe leveranciers hebben
in de provincie Noord-Holland. Dit cijfer bedraagt voor de provincie
Friesland, ondanks de nabijheid, slechts 23. Leggen we de figuren
6.3a t/m 6.3d naast elkaar dan valt allereerst de heterogeniteit van
de inputrelaties op. Toch zijn er wel enkele algemene lijnen in te
ontdekken.
1. Een belangrijk deel van de bedrijven heeft leveranciers in de
eigen of aangrenzende provincies. Eigenlijk is alleen de groothandel gevestigd in Drenthe een uitzondering op deze regel. Zoals
gezegd is in dit geval de provincie Noord-Holland de topper.
2. Naast kwalitatieve zullen ook kwantitatieve aspecten een rol
spelen bij de hoogte van het aantal leveranciers per provincie.
De provincies Zeeland en Flevoland zijn relatief klein en hebben
relatief weinig bedrijvigheid die in aanmerking komt voor levering van produkten aan de groothandel. Beide provincies scoren in
alle gevallen relatief laag (zie de figuren 6.3a t/m 6.3d).
3. Daarentegen scoren de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland
in alle gevallen relatief hoog. Zoals bekend is een belangrijk
deel van de Nederlandse bedrijvigheid in deze drie provincies
gevestigd.
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Figuur 6.4 Spreiding van de klanten van de groothandel per provincie per onderzoeksgebied

4. Noord-Nederland scoort in drie van de vier gevallen relatief
laag. Vanuit dit standpunt bezien is er sprake van een 'distance
decay' in het patroon van leveranciers, dat wil zeggen dat het
aantal leveranciers met het toenemen van de afstand afneemt.
5. In de figuren 6.3a t/m 6.3d is het aantal bedrijven met buitenlandse leveranciers niet aangegeven. Dit varieert van 11 voor de
bedrijven in de Flevozoom tot 43 voor de bedrijven in de
Achterhoek. NO-Brabant/N-Limburg en Drenthe scoren 29, respectievelijk 23. Met name de GH in machines e.d. importeert; 76X van
deze bedrijven vervult een importfunctie. Het vergelijkbare
cijfer voor de GH in voedings- en genotmiddelen bedraagt 5A%
(vergelijk tabel 5.2).
6. Tevens is in de figuren per regio aangegeven hoeveel groothandelsbedrijven één of meer belangrijke leveranciers hebben in elke
provincie. Een belangrijk deel van de respondenten heeft namelijk
de vestigingsgemeente(n) van enkele (maximaal vijf) van hun
belangrijkste leveranciers opgegeven. Andere respondenten waren
niet in staat, dan wel niet bereid, deze informatie te verschaffen. Het verzamelde materiaal geeft aan dat de 'belangrijkste'
leveranciers met name zijn gevestigd in de beide Hollanden,
Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Voorts blijkt dat voor de
groothandel in Drenthe en de Achterhoek ook in aangrenzende
provincies (bijvoorbeeld Overijssel) belangrijke leveranciers
zijn gevestigd.

6.5.3

Totale waarde externe aankopen: vergelijking groothandel
en zakelijke dienstverlening

Ten slotte is het zinvol de procentuele verdeling van de totale
waarde van de externe aankopen te analyseren. Voor de groothandel
betreft dit dus de totale waarde van alle extern aangekochte - te
verhandelen - goederen en de overige diensten/(kapitaal )goederen.
Voor de zakelijke diensten betreft het alleen de laatste categorie.
De ondernemers hebben de totale waarde van de externe aankopen
verdeeld over de vestigingsgemeente, de regio, overige Nederland en
het buitenland.
In tabel 6.11 zijn de percentages voor de groothandel en zakelijke
diensten weergegeven. Niet alleen zijn er grote verschillen tussen
de diverse percentages, ook de standaarddeviaties (de afwijking van
het gemiddelde) lopen nogal uiteen. Het zal geen verbazing wekken
dat de minima en maxima in vrijwel alle gevallen gelijk zijn aan het
werkelijke minimum en maximum, namelijk 0% en 100%.
Het grote verschil tussen de groothandel en zakelijke dienstverlening is gelegen in het feit dat deze laatste sector in veel sterkere
mate voor wat de externe aankopen betreft is aangewezen op de regio
(inclusief de vestigingsgemeente). Een deel van de groothandel
heeft, zoals bekend, externe relaties met buitenlandse leveranciers.
Dit komt zowel tot uitdrukking in het gemiddelde als in de - vrij
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hoge - standaarddeviatie. Zakelijke diensten onderhouden nauwelijks
buitenlandse inputrelaties getuige het gemiddelde (3,6%) en de
- vrije lage - standaarddeviatie ( 1 5 ) .
Binnen de groothandel is het kleinbedrijf het sterkst georiënteerd
op de regio (inclusief de vestigingsgemeente), het grootbedrijf is
zeer sterk afhankelijk van leveranciers in overig Nederland en het
buitenland. Bij het onderscheid tussen bestaande en nieuwe bedrijven
en tussen zelfstandige ondernemingen en filialen valt op dat de
nieuwe bedrijven, respectievelijk zelfstandige ondernemingen sterker
op de regio (inclusief de vestigingsgemeente) en het buitenland zijn
georiënteerd (zie bijlage 6.5 ( a ) ) .
Binnen de zakelijke dienstverlening is het kleinbedrijf het sterkst
georiënteerd op de regio (inclusief de vestigingsgemeente), het
middenbedrijf is sterker afhankelijk van leveranciers in overig
Nederland. Dit laatste geldt ook voor de nieuwe bedrijven en de
vestigingen die deel uitmaken van een m.v.o. (zie bijlage 6.5 ( b ) ) .
Tabel 6.11 Procentuele verdeling van het gemiddelde percentage externe aankopen naar geografische
herkomst per bedrijfsgroep
(1)
deelgebied
vestigingsgemeente
regio
overig Nederland
buitenland
η (absoluut)

(2) GH_totaal
χ s

5,1 6.B
12.9 19,3
46,0 64.7
36,0 9.2
73

68

6,0
16,1
55.0
22,9

(5)

(6)

(7) (8)

12,2 22,4 11.6 21,0 17,9
19.8 35.3 28,0 30.0 42,1
32.4 42.4 55,4 41,9 37,8
32,3 4,9 7,1 2,2
150

38

16

33

9

(10) ZD_totaal
χ s
10.2
33.7
49.2
6,9
13

20,3
32.5
43.6
3.6

28.6
32,7
37,2
14.9
117

Per bedrijfsgroep zijn er een drietal afwijkingen van het algemene
beeld (zie tabel 6.11) te noteren:
1. Bedrijven deel uitmakend van de categorie GH in machines e.d.
zijn veel sterker als de bedrijven behorende tot de categorie GH
in voedings- en genotmiddelen afhankelijk van leveranciers in het
buitenland. Het gemiddeld aankooppercentage buitenland bedraagt
voor de eerste categorie 36%, voor de tweede categorie is dit
percentage 9%.
2. Het gemiddeld aankooppercentage 'buitenland' ligt voor de
ingenieursdiensten, de overige zakelijke diensten en de computer
services op respectievelijk 7%, 7% en 5%. Dit percentage is voor
de overige categorieën zakelijke diensten te verwaarlozen.
3. De administratieve, economische en reclamediensten hebben veel
inputrelaties met bedrijven in de vestigingsgemeente en regio.
Daarentegen hebben de bedrijven deel uitmakend van de computer
services veel inputrelaties met bedrijven buiten de regio.
Daarnaast zijn er per onderzoeksgebied de volgende afwijkingen van
het algemene beeld te noteren:

1. De groothandel en zakelijke dienstverlening in Drenthe heeft
veel input relaties met bedrijven in overig Nederland (gemiddelde
aankooppercentages 68%, respectievelijk 4 9 % ) .
2. Het gemiddeld aankooppercentage 'buitenland' ligt voor de
groothandels in de Achterhoek op bijna 30%.
3. De groothandelsbedrijven in NO-Brabant/N-Limburg en de zakelijke
diensten in de Flevozoom en de Achterhoek scoren relatief hoge
aankooppercentages voor de regio (inclusief vestigingsgemeente),
de percentages bedragen respectievelijk 35%, 58% en 59%.
4. Het tegengestelde geldt voor de zakelijke diensten in NOBrabant/N-Limburg, het aankooppercentage regio (inclusief
vestigingsgemeente) is slechts 44%.
6.6

Het patroon van afnemers in ruimtelijk en sectoraal
opzicht

In het navolgende wordt ingegaan op de door de bedrijven geleverde
goederen en diensten. Op de volgende aspecten van de markt zal
worden ingegaan:
1 De omvang en afhankelijkheid van de vaste clientèle;
2 De regionale omvang (provincies) van de vaste klantenkring-,
3 De mate waarin de bedrijven voor de omzet afhankelijk zijn van de
verschillende bedrijfssectoren;
4 De procentuele verdeling van de omzet over de vier deelgebieden;
5 Het marktbeleid.
Bij de onderdelen drie en vier is een tweetal werkwijzen mogelijk.
In de eerste plaats is het mogelijk de verschillende opgegeven
percentages te middelen. Men krijgt dan een indruk van de procentuele verdeling van de omzet over de verschillende bedrijfssectoren,
respectievelijk over de vier deelgebieden van het 'gemiddelde
bedrijf' dat werkzaam is in de zakelijke dienstverlening of
groothandel. De verschillende percentages kunnen ook gerelateerd
worden aan de omzet, met andere woorden er vindt een wegingsprocedure plaats. Op deze wijze kan de betekenis van een bepaald type
bedrijvigheid voor een regionale economie worden geconcretiseerd
(Van Dinteren 1987). Wij zullen gebruik maken van de eerste
procedure. De volgende redenen hebben aan deze keuze ten grondslag
gelegen:
- onze belangstelling gaat niet zozeer uit naar de regionale
betekenis van een bepaald type bedrijvigheid als wel naar de
wijze waarop bedrijven zijn verweven in de economie van hun
regio. In het laatste geval volstaat het beeld van het 'gemiddelde bedrijf' ;
- bovendien dient men bij het gebruiken van omzetgegevens uiterste
voorzichtigheid te betrachten. Niet alleen betreft het vertrouwelijke gegevens, vaak zijn de verstrekte gegevens niet meer dan
een indicatie voor de hoogte van de omzet.
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6.6.1

Groothandel

De omvang en afhankelijkheid van de vaste clientèle. We kijken
allereerst naar het aantal klanten waaraan de groothandel de
Produkten levert. Ruim 80% van de groothandelsbedrijven heeft meer
dan 100 klanten. Ongeveer tweederde van deze bedrijven heeft zelfs
251 klanten of meer. Er zijn dan ook betrekkelijk weinig groothandels die zeer sterk afhankelijk zijn van een beperkt aantal
afnemers. Slechts 5% van de bedrijven is voor meer dan 75% van de
omzet afhankelijk van drie afnemers. Driekwart van de bedrijven is
voor minder dan 25% van de omzet afhankelijk van drie klanten.
Binnen de categorie groothandel is er een duidelijk verschil tussen
de omvang van de vaste klantenkring van de GH in machines e.d. en de
GH in voedings- en genotmiddelen. In het eerste geval heeft 70% van
de bedrijven 251 klanten of meer. De omvang van de vaste klantenkring van de tweede categorie ligt met name tussen de 26-250
klanten. De verschillen per onderzoeksgebied zijn voor wat de omvang
van de vaste klantenkring betreft te herleiden tot de samenstelling
van de onderzoekspopulatie.
De regionale spreiding van de vaste clientèle. In de figuren 6.4a
t/m 6.4d (zie p. 147) is per onderzoeksgebied de regionale spreiding
van de afnemers van de Produkten van de groothandels weergegeven.
Onmiskenbaar laat zich in deze patronen een regionale - of beter een landsdeel-concentratie herkennen. De groothandel gevestigd in
Drenthe richt zich met name op Noord-Nederland (inclusief Overijssel). De groothandel gevestigd in de Achterhoek en de Flevozoom is
met name op Oost-Nederland gericht. Terwijl de groothandel in N0Brabant/N-Limburg een belangrijk deel van de klantenkring heeft in
Zuid-Nederland en Gelderland. Ook indien gekeken wordt naar de
vestigingsgemeente(n) van belangrijke klanten (> 5% van de omzet)
is de landsdeel-concentratie duidelijk te herkennen. Veel van de
bedrijven hebben èèn of meer belangrijke klanten in de eigen of een
aangrenzende provincie.
Voorts worden de afzetpatronen gekenmerkt door 'distance-decay'
effecten. Het duidelijkst voorbeeld voor wat dit betreft is figuur
6.4a. Maar ook in de figuren 6.4c en 6.4d is dit effect duidelijk
waarneembaar. Het blijkt dat alleen de bedrijven gevestigd in
Drenthe relatief veel afnemers, ook belangrijke, hebben in het
Noorden. Hetzelfde geldt voor de bedrijven in NO-Brabant/N-Limburg,
maar dan voor het Zuiden.
In de figuren is het aantal bedrijven met èèn of meer buitenlandse
klanten niet aangegeven. Dit varieert van 8 voor de groothandels in
Drenthe en de Flevozoom tot 24 voor de bedrijven in de Achterhoek.
In totaal 17 bedrijven gevestigd in NO-Brabant/N-Limburg hebben èèn
of meer klanten in het buitenland.
De mate van afhankelijkheid van de verschillende bedrijfssectoren.
De mate waarin de onderzochte bedrijven voor de omzet afhankelijk
zijn van de verschillende bedrijfssectoren varieert sterk. Dit komt
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niet alleen tot uitdrukking in de verschillen tussen enerzijds de
groothandel en anderzijds de zakelijke dienstverlening. Ook de hoge
standaarddeviaties geven aan dat de variatie groot is. Toch is het
nuttig enige algemene lijnen aan te geven. Groothandels hebben
primair tot taak het in voorraad houden en leveren van goederen aan
volgende schakels in het proces van de voortstuwing van goederen.
Sommige groothandels hebben kapitaalgoederen als belangrijkste
produktgroep, andere bedrijven verhandelen consumptiegoederen.
Indien de onderzoekspopulatie in beschouwing wordt genomen, kan
geconcludeerd worden dat de GH in machines e.d. meer aan de primaire
en secundaire sector (inclusief bouw) zal leveren dan de GH in
voedings- en genotmiddelen. Deze laatste categorie levert
- natuurlijk - veel aan de detailhandel. Deze verschillen komen tot
uitdrukking in tabel 6.12.
Het intermediaire produktie-aandeel voor de onderzochte groothandel
wordt op basis van onze gegevens geschat op bijna 98%.
Tabel 6.12 Procentuele verdeling van de omzet over de verschillende sectoren
(1)
sector
landbouw en delfstoffen«!.
industrie
bouw
handel en transport
bank- en verzekeringswezen
zakelijke dienstverlening
overheid
niet-com. dienstverlening
particulieren
η (absoluut)

(2) GHtotaal
X
s

20.8 1.6
24,4 7.4
15.5 o.o
26.7 85.8

0.4
1.6
7,5
0.5
2.4

0,0
0.3
1.1
1.8
2.1

82

66

(5) (6) (7) (8) (10) ZDtotaal

11.6 27,6 27,2 1.8 7,2
18.5 29.5 6.6 35,7 26.3 26,4
8,1 20,7 9,0 8.9 21.9 5,0
51,5 42,9 27,4 24.3 3,9 40,0

44,1
26,3

0.4 1.7 1.3 4.6 2.7 2,4
1.2 5,7 13,2 10,7 2,3 13.9
5.4 14,9 0,5 11.1 27.7 7,2
1.2 4.4 2.8 2.5 2.3 3,3
2.2 9.3 12.1 0.4 5,8 1.7

0.8
2.5
8.6
0.0
1.9
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40

14

33

9

5.8
10,0

12

χ

s

16,6
20.6
12.1
19,3
3.4
8,2
11,1
2,4
6,4

28,7
29,5
22.5
26.8
11.0
16,1
25,5
7.2
9,6

ИЗ

Per onderzoeksgebied zijn de volgende afwijkingen van het algemene
beeld (zie tabel 6.12) te noteren:
1. De groothandel in Drenthe is voor de omzet zeer sterk afhankelijk
(ruim 61X) van de handels- en transportsector en - daardoor minder sterk afhankelijk van de primaire en secundaire sector
(inclusief bouw).
2. Voor de Achterhoek geldt dat de groothandel - ten opzichte van
het algemene beeld - sterker afhankelijk is van de landbouw en de
overheid, respectievelijk 17% en bijna 8%. Het percentage van de
handels- en transportsector is laag (ruim 4 4 % ) .
3. Alleen het percentage voor de bouwsector is in de Flevozoom
opvallend. De aldaar onderzochte groothandel is voor bijna 20X
van de omzet afhankelijk van deze sector.
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4. De procentuele verdeling van de groothandel in NO-Brabant/
N-Limburg komt, met uitzondering van de industrie (25%), in grote
lijnen overeen met het algemene beeld.
Marktbeleid. Laatste punt in deze bespreking is het door de bedrijven gevoerde marktbeleid. Streeft een ondernemer naar regionale
concentratie van de afzet of wordt geprobeerd de markt tot heel
Nederland en wellicht daarbuiten uit te breiden.
Het aantal groothandels dat streeft naar regionale concentratie van
de afzet ligt op ruim 47%. Het overige deel van de groothandel
streeft naar uitbreiding tot geheel Nederland of tot de internationale markt dan wel wenst de positie op de (inter)nationale markt te
consolideren. Het is van belang te wijzen op het gevoerde marktbeleid van de twee belangrijkste onderzochte bedrijfsgroepen in de
groothandel. De GH in voedings- en genotmiddelen streeft met name
regionale concentratie na. De GH in machines e.d., daarentegen,
wenst in ruim 50% van de gevallen de markt uit te breiden tot geheel
Nederland of tot de internationale markt.
De groothandel in Drenthe is zeer sterk gericht op regionale
concentratie. Men richt zich voor wat de afzet van de goederen
betreft in zeer sterke mate op Noord-Nederland (eventueel aangevuld
met Overijssel en Flevoland).
6.6.2

Zakelijke dienstverlening

De omvang en afhankelijkheid van de vaste clientèle. We kijken
allereerst naar het aantal klanten waaraan de zakelijke dienstverlening de diensten levert. Ondanks het gegeven dat ook veel zakelijke
diensten (en met name accountants- en administratiekantoren) een
omvangrijke vaste klantenkring hebben, is toch opvallend dat deze
categorie in relatief veel gevallen < 100 klanten heeft. Met name de
bedrijven deel uitmakend van de categorieën ingenieursdiensten en,
in mindere mate, reclamediensten hebben in het merendeel van de
gevallen < 100 vaste klanten.
Bijna 10% van de bedrijven is dan ook voor meer dan 75% van de omzet
afhankelijk van drie afnemers. Met name bij een aantal vestigingen
deel uitmakend van de administratieve en ingenieursdiensten is de
risicospreiding gering.
De regionale spreiding van de vaste clientèle. De figuren 6.5a t/m
6.5d geven per onderzoeksgebied de regionale spreiding van de
afnemers van de zakelijke diensten weer. In vergelijking met de
afzetpatronen van de groothandel is er sprake van een sterkere
concentratie. De zakelijke diensten vinden een belangrijk deel van
hun klantenkring terug in de regio (inclusief vestigingsgemeente).
Met als gevolg hoge aantallen in de provincie van vestiging
eventueel aangevuld met aangrenzende provincies. Voorts valt de
stabiele positie van West-Nederland op. Onafhankelijk van de afstand
van het onderzoeksgebied tot het Westen blijkt dat een aantal
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zakelijke diensten (dit betreft dan met name ingenieurs- en
computerdiensten) klanten in dit deel van Nederland heeft, ook
zogenaamde 'belangrijke' klanten (> 5% van de omzet). Evenals de
afzetpatronen van de groothandel worden de patronen van de zakelijke
diensten gekenmerkt door 'distance-decay' effecten. Met de opmerking
voor wat betreft West-Nederland in gedachte worden deze effecten in
elk van de figuren 6.5a t/m 6.5d geïllustreerd. In het Noorden en
Zuiden zijn relatief weinig - belangrijke - klanten gevestigd, met
uitzondering van klanten van de bedrijven gevestigd in Drenthe,
respectievelijk NO-Brabant/N-Limburg.
In de figuren is het aantal bedrijven met èèn of meer buitenlandse
klanten niet aangegeven. Deze aantallen liggen in alle gevallen
beneden die van de groothandel. NO-Brabant/N-Limburg scoort met 13
het hoogst, de Flevozoom met slechts 1 het laagst. Drenthe en de
Achterhoek scoren 2, respectievelijk 9.
De mate van afhankelijkheid van de verschillende bedrijfssectoren.
In tegenstelling tot de groothandel is de zakelijke dienstverlening
voor de omzet niet zo sterk afhankelijk van één of enkele sectoren.
De cijfers in tabel 6.12 laten zien dat de zakelijke diensten hun
diensten met name verlenen aan de industrie, de handels- en
transportsector, de landbouw en de bouw. De percentages voor deze
sectoren lopen in vergelijking met de groothandel niet zo sterk
uiteen. Voorts valt op dat de zakelijke dienstverlening ook diensten
verleent aan 'de zakelijke diensten', de overheid en aan particulieren.
Het intermediaire produktie-aandeel voor de onderzochte zakelijke
diensten wordt geschat op ruim 93%. Dit cijfer komt vrijwel overeen
met de schatting van Gravesteijn-Ligthelm & De Wit (1986).
Voor een vijftal bedrijfsgroepen, te weten administratieve,
computer-, ingenieurs-, reclame- en economische diensten, is een
globale vergelijking mogelijk met ramingen die het EIM (Kraan 1987)
heeft gemaakt op basis van materiaal verstrekt door Van Dinteren
(1986). In bijlage 6.6 is voor deze vijf categorieën de verdeling
van de omzet naar afnemersgroepen opgenomen. Van Dinteren heeft zijn
materiaal verzameld bij zakelijke dienstverlenende bedrijven
gevestigd in middelgrote steden. Ons materiaal is daarentegen
verzameld bij dergelijke bedrijven gevestigd in extra-urbane
gebieden. Het wekt daarom geen verbazing dat de zakelijke diensten
in de extra-urbane gebieden in sterkere mate gericht zijn op
afnemers in de landbouw, industrie en bouw. De stedelijke zakelijke
diensten zijn sterker afhankelijk van afnemers in het commerciële en
niet-commerciële deel van de tertiaire sector.
Per onderzoeksgebied zijn de volgende afwijkingen van het algemene
beeld (zie tabel 6.12) te noteren:
1. Voor de zakelijke diensten in NO-Brabant/N-Limburg en de Achterhoek geldt dat er relatief veel diensten worden geleverd aan de
landbouw, de industrie en de bouw.
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Figuur 6.5 Spreiding van de klanten van de zakelijke dienstverlening per provincie per onderzoeksgebied

2. De zakelijke diensten in Drenthe worden enerzijds gekenmerkt door
een laag percentage industrie (11%) en een hoog percentage
overheid (28%).
3. Voor de zakelijke diensten in de Flevozoom moeten bij de lage
percentages de landbouw en industrie en bij de hoge percentages
de zakelijke diensten en particulieren worden ingevuld.
Marktbeleid. Laatste punt in de bespreking van de door de bedrijven
geleverde goederen en diensten is het door de bedrijven gevoerde
marktbeleid. Streeft een ondernemer naar regionale concentratie van
de afzet of wordt geprobeerd de markt tot heel Nederland en wellicht
daarbuiten uit te breiden.
Een belangrijk deel van de zakelijke diensten (ruim 60%) streeft
regionale concentratie van de afzet na. Het meest uitgesproken
treffen we dit aan in de categorie administratieve diensten (98%).
Binnen de ingenieursdiensten kan een onderscheid worden gemaakt
tussen het klein- en middenbedrijf. De eerste categorie streeft in
relatief meer gevallen naar regionale concentratie van de afzet. De
tweede categorie wenst in veel gevallen de markt uit te breiden tot
geheel Nederland of het buitenland. Dit laatste geldt ook voor een
relatief groot aantal bedrijven behorende tot de computer- en
reclamediensten.

6.6.3

Vergelijking groothandel en zakelijke dienstverlening

De verdeling van de omzet over de vier deelgebieden. In het
voorgaande is geconstateerd dat in vergelijking met de afzetpatronen
van de groothandel de afzetpatronen van de zakelijke diensten worden
gekenmerkt door een sterkere gerichtheid op de regio (inclusief
vestigingsgemeente). De cijfers in tabel 6.13 bevestigen deze
opmerking. Een deel van de groothandel heeft, zoals bekend, externe
relaties met buitenlandse afnemers. Zakelijke diensten onderhouden
nauwelijks buitenlandse outputrelaties.
Binnen de groothandel is het grootbedrijf voor wat de omzet betreft
het sterkst afhankelijk van afnemers buiten de regio. Het kleinbedrijf is in sterke mate op de regio georiënteerd, maar realiseert
toch nog 45% van de omzet bij afnemers buiten de regio. Opvallend is
voorts dat de groothandels die onderdeel zijn van een m.v.o.,
wellicht in tegenstelling tot de gangbare gedachte, in minder sterke
mate - in vergelijking met de zelfstandige ondernemingen - geeriënteerd zijn op de regionale markt (zie bijlage 6.7 (a)).
Dit laatste geldt niet voor de filialen behorende tot de zakelijke
dienstverlening; deze vestigingen realiseren gemiddeld zo'n 65% van
de omzet bij cliënten in de regio. Wel is het opvallend dat nieuwe
zakelijke dienstverleners in vergelijking met bestaande bedrijven
relatief meer omzet realiseren buiten de regio. Dit laatste geldt
ook, maar dat is minder verrassend, voor het middenbedrijf deel
uitmakend van de zakelijke dienstverlening (zie bijlage 6.7 (b)).
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Tabel 6.13 Procentuele verdeling van het gemiddelde percentage onzet naar geografische herkomst
per bedrijfsgroep
(1)

(2)

deelgebied
vestigingsgemeente
regio

overig Nederland
buitenland
η (absoluut)

GHtotaal
X

12.6
30.3
49.4
7,5

9,2
40,3
37,8
12,8

77

68

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

S

11.0
34.7
44.9
9,5

X

15,6 36.2 13,9 10.5 7.2 37.0
29,7 48,0 15,9 36.9 41.1 37,6
34.9 15.5 64,6 48,8 48,3 23,3
23,1 0,3 5,5 3.9 3,3 2.1
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ZDtotaal

41

16 33

9

13

s

22,9 27,3
37,7 27,4
36.9 34,9
2.5 6.7

118

De verschillende bedrijfsgroepen in de groothandel en zakelijke
dienstverlening hebben van elkaar afwijkende afzetpatronen.
1. De GH in machines e.d. wijkt in beperkte mate af van het algemene
beeld van de groothandel. De GH in voedings- en genotmiddelen is
voor wat de omzet betreft in belangrijke mate van de regio en het
buitenland afhankelijk. De GH in papier e.d. richt zich met name
op afnemers in overig Nederland.
2. Binnen de zakelijke diensten kan een onderscheid worden gemaakt
tussen de regionaal-verzorgende activiteiten en de bovenregionaal
georiënteerde activiteiten. Tot de eerste categorie behoren de
administratieve diensten en de overige zakelijke diensten. De
drie overige bedrijfsgroepen maken deel uit van de tweede groep.
Hierbij wordt aangetekend dat de computer services het meest
uitgesproken bovenregionaal georiënteerd zijn.
Voor de onderzoeksgebieden dient op een drietal afwijkingen van het
algemene beeld gewezen te worden:
1. De groothandel, maar ook de zakelijke diensten in Drenthe, zijn
voor wat de omzet betreft in belangrijke mate van overig
Nederland afhankelijk (groothandel: 56%; zakelijke diensten:
5 0 % ) . Daarentegen zijn de percentages buitenland relatief gezien
erg laag, namelijk voor de groothandel bijna 3% en voor de
zakelijke diensten ruim IX.
2. Zowel de groothandel als de zakelijke diensten in de Achterhoek
zijn voor wat de omzet betreft in belangrijke mate van afnemers
in de regio (inclusief vestigingsgemeente) afhankelijk. Voor de
groothandel ligt dit percentage op ruim 55% (algemene beeld:
bijna 4 6 % ) , voor de zakelijke dienstverlening is het verschil
minder groot, namelijk 67% tegen bijna 61X.
3. De groothandel in NO-Brabant/N-Limburg is voor wat de omzet
betreft in belangrijke mate afhankelijk van overig Nederland en
het buitenland. Voor deze regio bedraagt dit percentage bijna 63.
Ter vergelijking Drenthe en de Flevozoom komen op bijna 59% en de
Achterhoek op maar 45%.
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6.7

Slotbeschouwing: het belang van de groothandel en
zakelijke dienstverlening voor de regionale economie

Bij het doen van uitspraken voor wat betreft het belang van
enerzijds de groothandel en anderzijds de zakelijke dienstverlening
is het goed nogmaals te benadrukken dat beide activiteiten, die tot
de intermediaire dienstensector worden gerekend, zeer van elkaar
verschillen. Op het goederen-diensten continuüm neemt de groothandel
een plaats in onder de goederendominante activiteiten, terwijl de
zakelijke dienstverlening een bij uitstek dienstendominante
activiteit is. De inputrelaties van de groothandel worden - in geld
uitgedrukt - voor een zeer belangrijk deel bepaald door de waarde
van de te verhandelen goederen. De input van de zakelijke dienstverlening, daarentegen, bestaat voor een zeer belangrijk deel uit
kennis. Deze waarde - van de te verhandelen goederen en de kennis is in onderstaande beschouwing betreffende het belang van de
groothandel en de zakelijke dienstverlening voor de regionale
economie niet opgenomen. In paragraaf 3.4.2 is aangegeven dat dit
belang in het algemeen kan worden uitgedrukt in:
- de mate waarin inputs (van kapitaalgoederen en diensten) in de
regio zelf worden betrokken;
- de omvang van de regionale export;
- de mate van externe controle.
Laatstgenoemd aspect is in deze studie nauwelijks uitgewerkt.
Volstaan is met het onderscheid tussen nevenvestigingen (filialen)
en zelfstandige ondernemingen.
Voor wat betreft de inputs is het allereerst van belang op te
merken dat de filialen van groothandelsondernemingen en zakelijke
dienstverleners gevestigd in extra-urbane gebieden meestal kapitaalgoederen en diensten van elders gevestigde onderdelen van de
onderneming betrekken.
De in de extra-urbane gebieden gevestigde zelfstandige groothandel
voorziet zelf in of betrekt in de regio met name de niet-specialistische diensten, bijvoorbeeld administratieve en transportdiensten.
Voor wat betreft kapitaalgoederen kan een onderscheid worden gemaakt
tussen enerzijds extern transportmateriaal en anderzijds intern
transportmateriaal en kantoormachines en computers. De laatstgenoemde goederen worden in een relatief groot aantal gevallen van elders
betrokken.
De zelfstandige zakelijke dienstverlening voorziet zelf in de
administratieve diensten of betrekt deze in de regio. Management
consultants en/of marketing-deskundigen die worden geraadpleegd
zijn vaak elders gevestigd. Ook kantoormachines en computers
(inclusief software) worden door de ondernemers in een relatief
groot aantal gevallen van elders betrokken.
Gemiddeld genomen realiseert de groothandel bijna 55% van de omzet
bij afnemers die buiten de regio, dat wil zeggen in overig Nederland
of het buitenland, zijn gevestigd. Dit geldt met name voor de
groothandel in NO-Brabant/N-Limburg. De groothandel in machines e.d.
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is met name gericht op afnemers in overig Nederland, daarnaast heeft
ruim 40% van deze bedrijven één of meer afnemers in het buitenland.
De groothandel in voedings- en genotmiddelen wordt gekenmerkt door
een klein aantal sterk exportgerichte bedrijven, slechts 29% van de
bedrijven exporteert naar het buitenland (vergelijk tabel 5 . 2 ) .
Binnen de groothandel is het kleinbedrijf in sterkere mate op de
regio georiënteerd (regionale export: 4 5 X ) . Voorts is opvallend dat
filialen van groothandelsondernemingen in minder sterke mate in
vergelijking met de zelfstandige groothandel gericht zijn op de
regionale markt.
Gemiddeld genomen realiseert de zakelijke dienstverlening bijna 37%
van de omzet bij afnemers die in overig Nederland zijn gevestigd.
In het algemeen zijn met name de filiaalvestigingen sterk georiënteerd op de regionale markt. De omvang van de export van de
zakelijke dienstverlening, 2 à 3% van de totale omzet, is bijna te
verwaarlozen. Vooral de computer services, en in mindere mate de
ingenieurs- en reclamediensten, zijn gericht op afnemers in overig
Nederland. Dit laatste geldt ook voor de nieuwe bedrijven deel
uitmakend van de zakelijke dienstverlening en de onderzochte
zakelijke dienstverlening in Drenthe.
Ook Van Dinteren (19ΘΘ) en Marshall (1983) wijzen de computer
services en de ingenieurs- en reclamediensten aan als het sterkst
gericht op klanten buiten de eigen regio. Wel dient opgemerkt te
worden dat de percentages van Van Dinteren 'gewogen' zijn. De
percentages van onderhavig onderzoek geven een beeld van het
'gemiddelde bedrijf' (zie paragraaf 6.5). In tabel 6.14 is de
verdeling van de omzet naar geografische herkomst van de zakelijke
dienstverlening gevestigd in extra-urbane gebieden, respectievelijk
middelgrote steden, naast elkaar gezet. Alleen in SBI-categorie 84.2
(administratieve diensten, waaronder accountant- en boekhoudbureaus)
loopt de regionale export van de diensten uiteen. Daarnaast blijkt
uit de tabel dat de bedrijven in de extra-urbane gebieden gemiddeld
genomen een groter aandeel van de omzet in de regio en een kleiner
aandeel van de omzet in de eigen vestigingsgemeente realiseren. Dit
is ook niet onlogisch, gezien de potentiële omvang van de klanten
Tabel 6.14 De verdeling van de omzet in de zakelijke dienstverlening naar geografische herkomst,
onderscheiden naar bedrijfsgroep, in extra-urbane gebieden (LG) en middelgrote steden
(MGS) (in X)
84.2

vestigingsgemeente
regio
overig Nederland
buitenland

84.3

84.5

84.4

totaal
MGS

LG

MGS

LG

MGS

LG

MGS

LG

MGS

LG

36
48
16
0

40
33
28
0

14
16
65
6

14
19
66
3

И
37
49
4

23
26
43
9

7
41
48
3

30
14
50
6

23
38
37
3

32
25
39
4

Bron: Van Dinteren (1986, 54)
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kring in de eigen gemeente. Al snel zoekt men zijn klanten in de
buurt.
Toch is het regionale exportpercentage van de zakelijke diensten in
extra-urbane gebieden, met name van de computer services en ingenieursdiensten, opvallend. Ook andere resultaten van dit onderzoek
geven aan dat de intermediaire dienstverlening in extra-urbane
gebieden het helemaal niet slecht doet. Uitkomsten voor wat betreft
de ontwikkeling van de omvang van de werkgelegenheid, de omzet en
het bedrijfsresultaat leveren een 'modaal' beeld op. Geijkte
denkbeelden betreffende het ruimtelijk-economisch functioneren van
de zakelijke dienstverlening gevestigd buiten de grote steden,
bijvoorbeeld dat deze activiteiten niet meer dan regionaal-verzorgend van aard kunnen zijn, blijken door deze resultaten niet te
kloppen. Ook ons materiaal levert bewijzen op voor de uitspraak van
De Smidt & Wever (1987) dat de kwaliteit van de ondernemer en de
marktperspectieven belangrijker zijn dan de kwaliteit van het
regionale produktiemilieu.
Noten
1.

In totaal zeventig bedrijven zijn tot de non-populatie gerekend. Dit betreft voornamelijk
bedrijven (absoluut 32 bedrijven) waarvan is vastgesteld dat de door (te Kamer van Koophandel
gehanteerde SBI-code - in onze ogen - onjuist bleek. Voorts bleken 19 bedrijven inmiddels
minder dan vijf mensen ( f u l l - en/of part-time) in dienst te hebben. Hegen bedrijven,
respectievelijk drie bedrijven waren inmiddels opgeheven, dan wel verhuisd. En ten slotte
zijn zeven inschrijvingen aangemerkt als doublures, dat wil zeggen het betreft hetzelfde
bedrijf dat onder twee verschillende namen in het Handelsregister is ingeschreven.

2.

Van drie binnenlandse m.v.o.'s is het aantal vestigingen niet bekend.

3.

De dienstenactiviteit transport en de kapitaalgoederen intern en extern transportmateriaal
zijn alleen voorgelegd aan de groothandelsbedrijven.
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7

CONCLUSIES

7.1

Inleiding

Onderhavig economisch-geografisch onderzoek is in de eerste plaats
gericht op het beschrijven van de dienstensector in landelijke
gebieden, toegespitst op de ontwikkeling en de dynamiek van de
intermediaire dienstensector. Daarnaast heeft deze studie tot doel
het verwerven van inzicht in het ruimtelijk-economisch functioneren
van bedrijven uit de intermediaire dienstensector die zijn gevestigd
in landelijke gebieden. De beide doelstellingen zijn in totaal vier
onderzoeksvragen uitgewerkt, te weten:
- Hoe is de ontwikkeling van het ruimtelijke patroon van (intermediaire) dienstverlenende bedrijvigheid in de stedelijke centra,
peri-urbane en extra-urbane gebieden in de periode 1963-1987?
- Hoe is de presentie- en lokatiedynamiek van de intermediaire
dienstensector in enkele geselecteerde extra-urbane gebieden voor
de periode 1970-1985?
- In welke mate zijn intermediaire dienstverleningsbedrijven
gevestigd in extra-urbane gebieden verweven in de Nederlandse
economie?
- Wat is het belang van de intermediaire dienstensector voor de
regionale economie van extra-urbane gebieden?
Inzicht in de ontwikkeling van de intermediaire diensten is
verschaft door het uitvoeren van bestandsanalyses, waaronder shiftand-share analyses, op het niveau van stedelijke centra, peri-urbane
en extra-urbane gebieden. Aan de hand daarvan is een beeld verkregen
van de regionale spreiding, inclusief de veranderingen in de
afgelopen decennia, van de dienstverlenende bedrijvigheid (zie
hoofdstuk 4 ) . Dit inzicht is verder verdiept door het uitvoeren van
jaargangenanalyses, waardoor de presentie- en lokatiedynamiek in
beeld is gebracht (zie hoofdstuk 5 ) . Voor het verwerven van inzicht
in het ruimtelijk-economisch functioneren van intermediaire
dienstverleningsbedrijven is primair datamateriaal verzameld. In een
verkennend onderzoek is met name ingegaan op de verkooprelaties die
de bedrijven onderhouden met andere produktiehuishoudens die al dan
niet in dezelfde regio zijn gevestigd. Over het verkennende
onderzoek is in Lensink (1985; 1966b) gerapporteerd. Het hoofdonderzoek is meer omvattend van opzet. Aan de hand van de verzamelde
gegevens kan antwoord op de vraag worden gegeven in welke mate de
onderzochte bedrijven zijn verweven in de Nederlandse economie.
Daarnaast kan het belang van de intermediaire dienstensector voor de
regionale economie worden aangegeven (zie hoofdstuk 6 ) .
Het onderzoek maakte deel uit van het onderzoeksprogramma Regionaal
Economische Ontwikkeling in Nederland (REON) dat ondergebracht is in
het stelsel van de Voorwaardelijke Financiering (VF). REON richt
zich op de regionaal ongelijke economische ontwikkeling in het
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bijzonder in Nederland. Via analyses op dit terrein levert het
tegelijkertijd een onderbouwing voor het regionale beleid. In REON
staan bedrijven en instellingen (en de gecreëerde werkgelegenheid)
centraal. Zo men wil kan men daarbij een tweetal invalshoeken
onderscheiden:
- de lokatiekeuze van bedrijven en instellingen en hun onderlinge
verwevenheid;
- de milieus waarin de bedrijven en instellingen moeten functioneren ('bedrijf en omgeving').
In de opzet van onderhavig project - 'Intermediaire diensten in
landelijke gebieden' - zijn met name elementen uit eerstgenoemde
invalshoek terug te vinden.
Daarbij is in de empirische fasen van het onderzoek gekozen voor een
aanpak vanuit het individuele bedrijf. Het bedrijf wordt gezien als
een element van het economisch systeem. De relaties die met andere
onderdelen van het systeem (waaronder andere bedrijven) worden
onderhouden zijn ook in het onderzoek opgenomen. Benadrukt wordt dat
de studie, ondermeer door het gebruik van secundaire data en toch
ook in verband met de 'onderbelichting in onderzoek' van de
intermediaire dienstensector tot nu toe, ten dele een - sterk beschrijvend karakter heeft. De passages waarin wordt stilgestaan
bij 'het ruimtelijk-economisch functioneren' zijn minder beschrijvend van karakter. Met name in hoofdstuk 6 worden elementen ten
behoeve van theorievorming aangedragen.

7.2

Samenvatting en conclusies

In deze paragraaf worden allereerst per onderzoeksvraag de belangrijkste conclusies besproken. Vervolgens zal worden gewezen op de
meer algemene betekenis van de resultaten van onderhavig onderzoek.
Ruimtelijk patroon
Voor wat betreft de ontwikkeling van het ruimtelijk patroon van de
intermediaire dienstensector in de stedelijke centra, peri-urbane en
extra-urbane gebieden zijn de belangrijkste conclusies dat:
- er sprake is van een sterke regionale differentiatie in de
ruimtelijke ontwikkeling van de - intermediaire - dienstensector;
- de - intermediaire - dienstensector zich vanouds in de grote stedelijke centra heeft geconcentreerd, maar dat de groei van de
dienstensector, en in het bijzonder van de intermediaire
diensten, niet aan de extra-urbane gebieden voorbijgaat. Er is
sprake van deconcentratie, in die zin dat de dienstverlenende
bedrijvigheid (vestigingen en werkgelegenheid) minder geconcentreerd is geraakt;
- vooral de peri-urbane gebieden een sterke groei van de dienstverlenende bedrijvigheid vertonen, met als grootste groeiers de
gebieden rondom de Randstad;
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ook de meeste extra-urbane gebieden profiteren van de deconcen
tratie van de dienstverlenende bedrijvigheid. In enkele extraurbane gebieden blijft de ontwikkeling achter, ondermeer door het
schaalvergrotingsproces binnen de detail- en groothandel, dat
leidt tot een uitdunning van het aantal vestigingen.
Dynamiek
Ter verdieping van het inzicht in de dynamiek van de dienstverlenen
de bedrijvigheid zijn de nieuwe bedrijven in een viertal extraurbane gebieden via zogenaamde jaargangenanalyses nader bestudeerd.
Van de nieuwe inschrijvingen in het Handelsregister in de jaren
1970, 1Θ75, 1980 en 1985 (gedeeltelijk) zijn een aantal gegevens
genoteerd, die inzicht verschaffen in de presentie- en lokatiedynamiek, in het bijzonder van de intermediaire dienstensector. De vier
onderzoeksgebieden zijn: Drenthe, de Achterhoek, Flevozoom en
Noordoost-Brabant/Noord-Limburg. De belangrijkste conclusies worden
in het navolgende opgesomd.
- De jaargangenanalyses maken duidelijk dat zowel het absolute als
het relatieve aantal (per 10.000 inwoners) nieuwe bedrijven in de
extra-urbane gebieden in de periode 1970-1980 is toegenomen. De
gesignaleerde ontwikkelingen in de extra-urbane gebieden komen in
grote lijnen overeen met de door Wever (1984a) beschreven trends.
Het relatieve aandeel nieuwe intermediaire diensten in het totaal
aantal nieuwe bedrijven is in de jaren zeventig gestegen en in de
eerste helft van de jaren tachtig verder toegenomen.
- Het aandeel van de intermediaire dienstensector in het totaal
aantal nieuwe bedrijven neemt in de periode 1970-1980 toe van
bijna 23% in 1970 tot ruim 29% in 1980; het aandeel van de
zakelijke dienstverlening verdubbelt van 4,5% in 1970 tot 9,IX in
1980.
- De overlevingskansen van nieuwe bedrijven, in alle bedrijfstak
ken, in de extra-urbane gebieden zijn niet ongunstig. Het
sterftepercentage van de drie jaargangen 1970, 1975 en 1980
bedraagt 36,7%. Het uitschrijvingspercentage van de intermediaire
diensten ligt met 38,4% boven dit gemiddelde. Met name de
groothandelsbedrijven blijken, in tegenstelling tot de zakelijke
diensten, opheffingsgevoelig.
- Met name in de gemeenten > 20.000 inwoners in de extra-urbane
gebieden worden, in alle bedrijfstakken, relatief veel bedrijven
opgericht. Ondanks een flinke groei in de periode 1970-1980
scoren de gemeenten < 10.000 inwoners nog onder het gemiddelde
per jaargang.
- De extra-urbane gemeenten in de categorie 10-20.000 inwoners
verdienen extra aandacht. Naast een geringe groei van het aantal
oprichtingen per 10.000 inwoners in de periode 1970-1980 blijkt
uit de sectorale opbouw van de nieuwe bedrijven dat er relatief
veel industriële bedrijven en relatief weinig intermediaire
diensten worden ingeschreven.
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Meer in het algemeen geformuleerd blijkt dat de produktiestructuur
in de extra-urbane gebieden een levendige dynamiek vertoont. Het
aantal nieuwe bedrijven, in het bijzonder in de intermediaire
dienstensector, is in de afgelopen vijftien jaar enorm toegenomen.
Oprichtingen die per saldo de produktiestructuur diversificeren.
Voorts bieden dergelijke nieuwe bedrijven kansen voor de uitbouw van
weer andere nieuwe activiteiten.
Verwevenheid in en belang voor de regionale economie
Aan de hand van primaire data is de verwevenheid - in ruimtelijk en
sectoraal opzicht - van de intermediaire dienstensector in de vier
extra-urbane gebieden in de Nederlandse economie geanalyseerd.
Voorts bieden deze data inzicht in het belang van de intermediaire
dienstensector voor de economie van de onderzochte gebieden. Er zijn
ondermeer gegevens betreffende de mate van afhankelijkheid van de
verschillende bedrijfssectoren en de vestigingsplaatsen van de
leveranciers en klanten verzameld. In hoofdstuk 6 zijn deze, en
andere gegevens nader uitgewerkt. In het navolgende worden de
belangrijkste conclusies opgesomd.
- De input- en outputpatronen van producentgerichte dienstverlenende bedrijven gevestigd in extra-urbane gebieden bevestigen de
stelling dat in ieder geval een deel van deze bedrijvigheid van
meer dan regionale betekenis is.
- De leveranciers (van de te verhandelen goederen) van de groothandel in de extra-urbane gebieden zijn in het gehele land, en in
sommige gevallen in het buitenland, gevestigd. Veel bedrijven
hebben 'belangrijke' leveranciers in het Westen van het land en
in de eigen provincie en één of meer aangrenzende provincies.
- Kapitaalgoederen (waaronder kantoor- en bedrijfsmeubilair en
extern transportmateriaal) en zakelijke diensten worden door de
geënquêteerde ondernemers voor een belangrijk deel binnen de
eigen regio aangeschaft. Enkele zakelijke diensten, waaronder
marketing en management consultancy, en kapitaalgoederen, met
name kantoormachines en computers, worden in relatief veel
gevallen van elders betrokken.
In vergelijking met de groothandel is het afzetpatroon van de
zakelijke dienstverlening sterk geconcentreerd, dat wil zeggen
een belangrijk deel van de klantenkring van de zakelijke diensten
is in de vestigingsregio gelokaliseerd.
- Gemiddeld genomen realiseert de groothandel in extra-urbane
gebieden bijna 55% van de omzet bij afnemers die buiten de regio,
dat wil zeggen in overig Nederland of het buitenland, zijn
gevestigd. Het vergelijkbare percentage voor de zakelijke
dienstverlening in extra-urbane gebieden is ruim 39%.
- Het door de verschillende bedrijven gevoerde marktbeleid leidt
tot handhaving van dit verschil tussen groothandel en zakelijke
dienstverlening. Een belangrijk deel van de zakelijke dienstverleners {60%) streeft regionale concentratie van de afzet na. Het
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vergelijkbare cijfer {47%) voor de groothandelsbedrijven ligt
beduidend lager.
Tot de categorie sterk bovenregionaal georiënteerde zakelijke
diensten (ook in het marktbeleid) behoren de computer services en
de ingenieursdiensten. De concurrentiepositie van deze activiteiten is, gegeven de kleine substituutkeuzeruimte, relatief
sterk. Ook de reclamediensten realiseren, ondanks de wat grotere
substituutkeuzeruimte, een belangrijk deel van de omzet buiten de
regio (circa 5 1 % ) .
In tegenstelling tot de groothandel is de zakelijke dienstverlening voor de omzet niet zo sterk afhankelijk van één of enkele
sectoren. De groothandel levert met name aan volgende schakels
in de handel en aan de industriële sector; de zakelijke diensten
verlenen hun diensten met name aan de industrie, de handel, de
landbouw, de bouw en de overheid.
Algemene betekenis
Kijken we naar de meer algemene betekenis van deze studie dan kan
worden vastgesteld dat geïsoleerde economische regio's in ons land
niet - meer - voorkomen. Nederland is daarvoor, en onze studie toont
dat ook aan, een te sterk geïntegreerde economie. Wel zijn er
ruimtelijk gezien gebieden met veel en relatief succesvolle
bedrijvigheid, naast gebieden waar de dichtheid van de bedrijvenpopulatie en de werkgelegenheid minder groot is (regionale differentiatie). Dat beeld is ook van toepassing op de intermediaire
dienstverleners, echter de beelden van de verschillende onderdelen
van dit type bedrijvigheid komen niet met elkaar overeen.
Dat de zakelijke dienstverlening een bij uitstek stedelijke
activiteit is, is maar ten dele waar. Internationaal georiënteerde
zakelijke diensten zijn inderdaad vrijwel uitsluitend gevestigd in
de 'stedelijke knooppunten'. Echter, ook in deze categorie zijn er
belangrijke uitzonderingen (bijvoorbeeld DHV, Oranjewoud, Rood
Testhouse en Bronkhorst High Tech). Zakelijke dienstverleners die op
de nationale markt werkzaam zijn, zijn daarentegen veel minder
gebonden aan een stedelijke lokatie. Zij zijn 'footloose' en kunnen
het extra-urbane gebied tot het potentiële vestigingsmilieu rekenen.
Ook uit onderhavig onderzoek komt dit beeld naar voren. Er is
bijvoorbeeld geïnformeerd naar de vestigingsredenen van de bedrijven
in de extra-urbane gebieden. Naast bedrijven, deel uitmakend van de
zakelijke dienstverlening, die aangeven geen bewuste keuze te hebben
gemaakt, wordt door een relatief groot aantal ondernemers 'de
ligging nabij afnemers van produkten' en de 'beschikbaarheid van een
bedrijfspand' als reden genoemd.
Het ligt voor de hand ook nieuwe ontwikkelingen in de zakelijke
dienstverlening te verwachten. De technologische kennis, bijvoorbeeld die in en door nieuwe industriële bedrijvigheid tot stand is
gekomen of nog zal komen, vereist een steeds meer kennisintensieve
complementaire advisering en dienstverlening. "In principe biedt een
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verdere introductie van de micro-electronica de mogelijkheid tot de
ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening, zoals de
overdracht en specifieke bewerking van informatie" (RPD 1985, 19).
Tal van nieuwe activiteiten zullen opkomen, toegespitst op specifieke 'niches' (segmenten) in de markt. Ook voor de zakelijke dienstverleners gevestigd buiten de stadsgewesten liggen op deze nieuwe
terreinen kansen.
Ook het ruimtelijke patroon van de groothandel heeft in de afgelopen
decennia belangrijke wijzigingen ondergaan. In de eerste plaats
heeft de grootstedelijke groothandel aan het eind van de jaren
zestig en in de jaren zeventig voor een belangrijk deel de stad
verlaten. Deze bedrijven hebben zich gehergroepeerd op peri-urbane
lokaties (bijvoorbeeld in het Groene Hart). Aan dit proces lijkt nog
geen einde gekomen. Samen met de zakelijke dienstverlening behoort
de groothandel nog steeds tot de meest mobiele bedrijfsactiviteiten
(Kemper & Pellenbarg 1988). Bij de interprovinciale verplaatsingen
waren in 1986 815 groothandels betrokken. De hoogste vertrekcijfers
zien we in Noord- en Zuid-Holland. Noord-Brabant behoort tot de
provincies met een positief migratiesaldo.
Buiten de Randstad heeft zich een ruimtelijk concentratieproces
voltrokken. Schaalvergrotingsprocessen, gekoppeld aan infrastructurele verbeteringen (bereikbaarheid), leiden tot een minder fijnmazig
netwerk van groothandelsondernemingen (zie hoofdstuk 4 ) . Overigens
betekent dit niet dat in het extra-urbane gebied uitsluitend de
distribuerende groothandel is gevestigd. Ondernemingen die vaak op
landsdeel-niveau werkzaam zijn. Ook im-/export bedrijven zijn in het
extra-urbane gebied gelokaliseerd.
Ook de ondervraagde ondernemers in de groothandel geven aan dat,
naast overige redenen, 'de ligging nabij afnemers van Produkten' en
de 'beschikbaarheid van een bedrijfspand' doorslaggevende vestigingsmotieven zijn. Daarnaast geven zij aan dat de 'beschikbaarheid
van bedrijfsterrein' en 'de goede bereikbaarheid' een rol in het
keuzeproces hebben gespeeld.
De belangrijkste conclusie van onderhavig onderzoek is dat de
intermediaire dienstverlening, in het bijzonder de groothandel en
zakelijke dienstverlening, in extra-urbane gebieden in ruimtelijkeconomische opzicht goed functioneert. Indicatoren die daarop wijzen
zijn de ontwikkeling van de omvang van de werkgelegenheid, de omzet
en het bedrijfsresultaat. Ook het ruimtelijk bereik van de relaties
aan de in- en uitvoerzijde ondersteunen deze conclusie. Evenals
enkele aanvullende gegevens betreffende de door de ondernemers
genoemde voor- en nadelen van vestiging in een extra-urbaan gebied.
Voordelen die genoemd worden zijn de bereikbaarheid en het ondernemersklimaat. Factoren die in de grote stedelijke centra veelal te
wensen overlaten. De genoemde nadelen zijn vaak terug te voeren op
specifieke lokale en regionale omstandigheden. Zo klagen de
ondervraagde ondernemers in NO-Brabant/N-Limburg over de slechte
bereikbaarheid van de regio. De aansluiting op het landelijke
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autosnelwegennet is, ondanks de opening van de A-73 NijmegenBoxmeer, zeker niet optimaal. Met name de verbinding NijmegenEindhoven wordt node gemist. Een aantal ondernemers in de Flevozoom
wijst erop dat het vinden van geschikt personeel langzamerhand
moeilijk begint te worden.
Dergelijke resultaten geven aan dat de vermeende nadelen van
vestiging in een extra-urbaan gebied door de ondernemers nauwelijks
ter sprake worden gebracht. Ogenschijnlijk doet het er voor bepaalde
typen bedrijven niet zo veel toe, uit oogpunt van hun functioneren,
in welk deel van het land het bedrijf gevestigd is.

7.3

Beleid
Op nationaal niveau

In de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening werd nog met een
stringente scheiding tussen stedelijke en landelijke gebieden in het
ruimtelijk beleid gewerkt. De Notitie Ruimtelijke Perspectieven
(1986) legde voor wat het sociaal-economisch beleid betreft nog
sterk de nadruk op de Randstad. De reacties op deze discussienota
wezen echter uit dat men het niet geheel eens was met deze stellingname. De notitie ademde teveel de sfeer Randstad-overig Nederland
uit. Dat er sprake kan zijn van een wederzijds afhankelijke relatie
tussen de Randstad en overig Nederland, die daarnaast ten voordele
van beide gebieden kan werken, werd nog in onvoldoende mate erkend.
Of in sterkere bewoordingen: de 'overige' regio's hebben een
belangrijk eigen aandeel in de economische ontwikkeling, ook zonder
de Randstad (zie Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 1987).
Aanhangers van de idee Nederland één stedenveld stellen dat
vernieuwingen in de industriële en dienstensector niet alleen in de
Randstad en enkele grote steden daarbuiten plaatsvinden. Ook in de
rest van Nederland (inclusief de landelijke gebieden) vinden
dergelijke vernieuwingen plaats (Wever 1988a). Heel Nederland kan
profiteren van de voordelen die in de grootstedelijke agglomeraties
aanwezig zijn.
Het Nederlandse kabinet lijkt in de Vierde Nota ook te kiezen voor
een 'urban field' benadering van ruimtelijk-economische ontwikkelingen. In de nota wordt het advies van de RARO aangehaald, waarin de
zinsnede is opgenomen "dat Nederland voor wat betreft het economisch
functioneren voor een belangrijk deel kan worden gezien als één
'urban field'" (Vierde Nota 1988, 76). In dit verband wekt het
verbazing dat in de nota vastgehouden wordt aan een stringente
scheiding van stedelijke en landelijke gebieden. Tekenend is
bijvoorbeeld de aanduiding van het Groene Hart als Blauwe Kamer. De
verschillende typen bedrijvigheid in de landelijke gebieden, met
uitzondering van de landbouw, komen niet aan de orde. Bekend is dat
in de achterliggende periode de industrie in landelijke gebieden
zich voorspoedig heeft ontwikkeld. Onderhavig onderzoek toont de
goede ontwikkelingskansen van de intermediaire dienstensector in de

167

landelijke gebieden aan. Vanuit dat oogpunt gezien is aandacht voor
bedrijvigheid in landelijke gebieden niet strikt noodzakelijk. Toch
wekt de ruime aandacht die gegeven wordt aan de stedelijke knooppunten en de centrale stedenring, de - onjuiste - indruk dat de rest
van Nederland niet meetelt. Passages over 'regio's op eigen kracht'
versterken deze indruk.
Op regionaal/lokaal niveau
Met het oog op de aantrekkelijke kanten van producentgerichte
dienstverlening ontwikkelen allerlei gemeenten en provincies beleid
gericht op het vergroten van het aandeel van dit type bedrijvigheid.
Dit beleid is met name gericht op de zakelijke dienstverlening. In
principe kan men trachten:
1. bedrijven aan te trekken die elders zijn gevestigd en reeds
meedraaien in de Nederlandse economie;
2. de vestiging van filialen van regionale of (inter)nationale
meervestigingenorganisaties (m.v.o.'s) te stimuleren;
3. nieuwe bedrijven te ontwikkelen dan wel aan te trekken;
4. de 'in-situ growth' van reeds gevestigde bedrijven te stimuleren.
Het aantrekken van bestaande bedrijven voegt alleen dan economisch
meerwaarde toe aan de nationale economie, als dankzij de verplaatsing de bedrijfsresultaten verbeteren. Op lokaal of regionaal niveau
kan dergelijk beleid wel tot belangrijke winstpunten leiden.
Winstpunten die liggen op het gebied van:
- de werkgelegenheid;
- het regionaal inkomen;
- het functioneren van de overige bedrijvigheid.
Weliswaar behoren de groothandel en de zakelijke dienstverlening tot
de meest mobiele bedrijfscategorieën, al langer is komen vast te
staan (in tegenstelling tot de jaren vijftig en zestig) dat
bedrijfsverplaatsingen nauwelijks van betekenis zijn voor de lokale
of regionale economie. Het 'bedrijfsbeleid' van vele lokale en
regionale overheden is dan ook terecht gericht op het steunen van
het reeds gevestigde bedrijfsleven. Intermediaire diensten dienen
ook van deze doelgroep deel uit te maken.
Vanuit regionaal-economisch oogpunt bezien is het aantrekkelijk de
intermediaire dienstensector in het beleid op te nemen. De werkgelegenheid is ermee gediend. Intermediaire diensten stimuleren direct
én indirect de regionale export. Een voldoende gevarieerd regionaal
aanbod van intermediaire diensten komt ten goede aan het functioneren van het overige regionale bedrijfsleven en levert op deze wijze
indirect een bijdrage aan de - eventuele - regionale export.
7.4

Suggesties voor verder onderzoek

Elders in deze rapportage (hoofdstuk 2) is opgemerkt dat in
Nederland in de laatste jaren een aantal 'diensten-studies' is
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versehenen. Binnen deze, altijd nog beperkte stroom, kan een
onderscheid worden aangebracht tussen enerzijds de bedrijvigheidsstudies en anderzijds studies waarin de nadruk wordt gelegd op het
werkgelegenheidsaspect. Onderhavige studie kan gekarakteriseerd
worden als een bedri jvigheidsstudie-, het werkgelegenheidsaspect is
van secundair belang. De ontwikkeling, de dynamiek en het functioneren van bedrijven deel uitmakend van de intermediaire dienstensector
is nader bestudeerd. Daarbij is gebruik gemaakt van geaggregeerde
secundaire data en van op individueel bedrijfsniveau verzamelde
primaire gegevens.
Over het secundaire datamateriaal is opgemerkt dat voor de dienstensector als geheel zo langzamerhand wel genoeg gegevens voorhanden
zijn. Recent materiaal betreffende de verschillende bedrijfskiassen
en -groepen dan wel data op (sub)regionaal niveau zijn in onvoldoende mate beschikbaar. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat de
onderzoeksmogelijkheden die secundaire data bieden, mits voldoende
gedetailleerd naar branche en regio, in het algemeen onderschat
worden. De inspanning die het CBS zich getroost ter complementering
van het registratiesysteem van de dienstensector dient te worden
toegejuicht. Een randvoorwaarde voor een efficiënt gebruik is wel
dat deze gegevens tegen een redelijke prijs voor onderzoeksinstituten beschikbaar worden gesteld.
Indien aan deze voorwaarde wordt voldaan zal in de nabije toekomst
ten behoeve van onderzoek meer gebruik worden gemaakt van secundair
datamateriaal. Te meer daar veel onderzoekers een zekere enquêtemoeheid onder het bedrijfsleven hebben vastgesteld. Ondanks de niet
geringe inspanningen van onderzoekers laat de response van veel
schriftelijke en telefonische enquêtes te wensen over. Gesteld kan
worden dat een zorgvuldige afweging van de keuze tussen surveyonderzoek dan wel onderzoek op basis van secundaire bronnen en
cijfers noodzakelijk is. In de navolgende suggesties voor verder
onderzoek is daarom aangegeven op welke wijze de benodigde data
kunnen worden verzameld.
1. Een belangrijk deel van het Nijmeegse economisch-geografische
onderzoek wordt gekenmerkt door een aanpak vanuit het individuele
bedrijf. Onderzoek is verricht voor agrarische (Cardol 1988; Maas
& Cardol 1984), industriële (Wever 1988b; De Smidt & Wever 1987)
en dienstverlenende bedrijven (Buursink 1985; Van Dinteren 1989).
Het bedrijf wordt in dergelijk onderzoek niet gezien als een op
zichzelf staand, uniek geval, maar als een element van het
economische systeem. Relaties met andere bedrijven staan centraal
(verwevenheidsonderzoek).
Het theoretisch kader waarop deze onderzoekingen zijn gebaseerd
kan worden aangeduid als de netwerktheorie. Onder deze noemer
kunnen de denkbeelden van ondermeer Pred (1973; 1977), Goddard
(1971) en Daniels (1975; 1977) worden verzameld. Gezien het
inmiddels niet geringe aantal (inter)nationale studies (zie
paragraaf 3.4.2) dat op de verschillende deelterreinen (agribusiness, industrie, zakelijke en producentendiensten) is verschenen,
verdient het aanbeveling op korte termijn een meer theoretisch
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getinte studie te verrichten. In de eerste plaats dient daarin
een overzicht te worden gegeven van de stand van zaken van het
verrichte onderzoek. Dit overzicht is onontbeerlijk voor het
tweede doel van deze studie, namelijk het geven van een theoretische beschouwing rondom het begrip verwevenheid.
2. De zakelijke - bovenregionaal georiënteerde - dienstverlening
functioneert primair binnen nationale eenheden. Het aandeel van
de zakelijke dienstverlening in de export van de commerciële
dienstensector is bescheiden (zie paragraaf 4.2.1). Export van
zakelijke diensten blijkt vaak moeilijk, zo niet onmogelijk, te
zijn. De vraag is in welke mate dit in de nabije toekomst zal
gaan veranderen. Beantwoording van deze vraag is niet eenvoudig.
De gevolgen van de navolgende ontwikkelingen voor de export van
zakelijke diensten is op voorhand moeilijk in te schatten.
Een deel van de diensten, waaronder zakelijke diensten, wordt
pas recentelijk internationaal verhandeld. Op internationaal
niveau wordt regelmatig over de verdere liberalisering van de
internationale handel in diensten geconfereerd (GATT-rondes).
Veranderingen in de exportomstandigheden. Ontwikkelingen
bijvoorbeeld op het gebied van de informatie-technologie
bieden aan bepaalde kennis- en kundediensten (bijvoorbeeld
computer services en reclamediensten) nieuwe exportkansen.
Europa 1992. Door het wegvallen van de EG-binnengrenzen
ontstaat een omvangrijke interne markt. Nu nog geldende
regels en belemmeringen met betrekking tot de handel in
diensten vallen aan het eind van 1992 weg.
Naar verwachting zal de internationale handel in zakelijke
diensten in de nabije toekomst aanzienlijk toenemen. Dit biedt
enerzijds kansen aan de Nederlandse bedrijven om te penetreren
op buitenlandse markten, anderzijds zijn er ook bedreigingen. De
Nederlandse thuismarkt kan niet langer - eventueel via protectionistische maatregelen - worden beschermd.
Een internationaal vergelijkend onderzoek van de concurrentiepositie van de verschillende zakelijke diensten in enkele EGlanden kan inzicht verschaffen in de kansen en bedreigingen voor
de Nederlandse bedrijven in deze branches. In eerste aanleg kan
men daarbij gebruik maken van her en der beschikbare bronnenmateriaal. Ter verdieping van dit inzicht kan een surveyonderzoek worden gehouden onder het Nederlandse bedrijfsleven in
een of meer van deze branches. Vragen die daarbij aan de orde
kunnen worden gesteld hebben betrekking op de exportmogelijkheden, eventuele samenwerkingsvormen, de werkgelegenheidsperspectieven e.d.
3. In de eerste helft van de jaren tachtig is veel zogenaamd
produktiemilieu-onderzoek verricht. Centraal in dergelijke
onderzoekingen staat de veronderstelling dat allerlei ruimtelijke
factoren direct van invloed zijn op het functioneren van
bedrijven. Langzamerhand is echter het besef gegroeid dat ook
niet-ruimtelijke, bedrijfsinterne factoren van - groot - belang
zijn. Onderzoekingen op dit terrein zijn breder van opzet
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geworden. In plaats van het produktiemilieu worden zogenaamde
regionaal-economische potenties op de voorgrond geplaatst. Dit
begrip heeft betrekking op het geheel van regio- en/of bedrijfskenmerken die in een bepaalde regio de groei van bestaande en het
genereren van nieuwe bedrijven bevordert, respectievelijk
vertraagt, in vergelijking met de situatie in andere regio's.
Roelofs & Wever (1985) geven een overzicht van de studies die op
dit - brede - terrein zijn verschenen. Zij constateren dat er
weliswaar veel en nuttig onderzoek is verricht, maar dat
- ondanks het grote aantal methoden - onvoldoende inzicht wordt
verschaft in het belang van het produktiemilieu in verhouding tot
dat van niet-ruimtelijke factoren voor het functioneren van
bedrijven.
Gepleit wordt voor een micro-analytische aanpak van dit type
onderzoek. Een goed voorbeeld van dergelijk onderzoek vormt de
voorstudie van Vaessen (1989), waarin gekeken is naar de invloed
van regionale produktiemilieu- en bedrijfsinterne factoren op het
succes van snelgroeiende bedrijven. In een vervolgonderzoek wordt
deze lijn voortgezet. De wisselwerking bedrijf-omgeving bij jonge
'doorgebroken' ondernemingen wordt nader geanalyseerd. Daarbij
wordt een vergelijking gemaakt tussen bedrijven gevestigd in de
Randstad, respectievelijk de periferie, ten einde inzicht te
verkrijgen in of, en zo ja hoe, regiokenmerken doorwerken in de
startbeslissing en het groeiproces van (nieuwe) kleine en
middelgrote ondernemingen. Deze opzet leent zich voor microanalytisch - regionaal vergelijkend - onderzoek naar de invloed
van bedrijfsinterne en -externe factoren op het functioneren van
- bijvoorbeeld - zakelijke diensten gevestigd in stedelijke
centra, respectievelijk extra-urbane gebieden. De resultaten van
dit onderzoek kunnen antwoord op de vraag geven of het voor het
zakelijke dienstverleningsbedrijf - commercieel gezien - wat
uitmaakt in welk type nederzetting het is gevestigd.
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PRODUCER SERVICES IN RURAL AREAS
An economic geographical study in a rural environment
Summary
Introduction
In the traditional theories of regional economic development,
services were not thought to play a strategic role. They were
supposed to passively follow the location of manufacturing and other
basic activities. However, there are now good reasons why this
traditional economic base model which includes the bias towards
manufacturing industry, can no longer be accepted as a general
theory of regional development.
Firstly, it has to be said that some service activities are
entirely independent of the location of their customers. For
instance some intermediate services, taking the decreasing need for
physical proximity into account, can certainly generate regional
exports. Put another way, some services are themselves "basic
activities".
Secondly, the complexity of modern production renders producers
- including manufacturing industries - increasingly dependent on
inputs from other firms, sometimes including the necessity of
physical proximity. From this point of view the distribution of
services may constrain, rather than be result from, manufacturing
growth.
Thirdly, productivity increases have been much larger in
manufacturing than in services. Added to this, the consumption of
social services (health care, education) has increased. These two
examples make clear that the parameters of the traditional economic
base model have changed substantially.
From these perspectives it is worth putting the question - in
general terms - what is the present and future role of intermediate
services in regional economic development?
In numerous analyses the positive role of producer services in the
process of regional economic development has been emphasised.
Producer or intermediate services provide services which are used by
other primary, manufacturing and service firms in the production of
their own finished goods or services. In spite of the economic
recession at the beginning of the eighties, employment in producer
services has continued to grow in the Netherlands. However, the
regional differences in employment growth in these services is
considerable. Employment in producer services is highly
concentrated in the urban areas of the western part, the Randstadarea. Recently there has been a question of a certain déconcentration. Several rural regions have profited by the growth of intermediate service activity (establishments and employment).
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Thereby should be noted that the Netherlands has to be considered as
one 'urban field'. It is a contiguous area, in which on the basis of
the intensity of various 'functional urban-rural relations' ~ in
particular travel-to-work and migration relations - a gradation in
the degree of urbanisation can be made.
On the regional level we differentiate between urban agglomerations,
peri urban and extra urban areas. Urban agglomerations (> 50.000
residents) are determined by morphological characteristics. Urban
agglomerations and peri urban areas together form the city regions.
The extra urban areas lie beyond the city region boundaries but
within the urban field (see figure 2.2). Truly rural areas, such as
the remote rural areas in the United Kingdom, are not to be found
within our borders.
This study formed part of the research program 'Regional-economic
development in the Netherlands' (REON). REON considers the
differences in the regional economic development in the Netherlands.
The research carried out on this issue also provides material for
regional policy discussions. The main subjects in REON are
commercial and non-commercial establishments (and their workforce).
Two angles of incidence can be distinguished:
- research focused on locational choices and linkages of firms;
research directed towards the actual functioning of firms in
their environment.
The characteristics of the first angle of incidence can be seen in
the outline of our study, derned. In the empirical phases of the
study data has been gathered at the level of the individual firm. In
our view the individual firm forms part of the spatial economic
system. Naturally linkages with other elements of the system, for
instance other establishments, are also surveyed. It is emphasised
that this study because of its use of secondary data and, until
recently, the neglect of intermediate services in research and
policy, has a descriptive character.
Research aims and questions
This economic geographical study has aimed at describing the
service sector in rural areas, especially the development and
dynamics of the intermediate service sector. Moreover, this study
was intended to gain insight into the spatial economic functioning
of intermediate service firms in rural areas. Both aims have been
elaborated into four research questions, viz.
- How has the spatial pattern of the (intermediate) service firms
in the urban agglomerations, peri urban and extra urban areas in
the Netherlands developed in the period 1963-1987?
- Which changes in the economic structure, especially those
concerning the opening, closing down, in-migration and outmigration of intermediate service firms, have taken place in a
few extra urban areas in the period 1970-19857
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-

To what extent are intermediate service firms located in extraurban areas interwoven in the Dutch economy?
What has been the importance of the intermediate services for the
regional economy of extra urban areas?

Insight into the development of the spatial pattern of producer
services has been gained by performing analyses on aggregate
statistical data, including shift-and-share, at the (sub)regional
level; i.e. by distinguishing urban agglomerations, peri urban and
extra urban areas. On the basis of these results the regional
dispersal of the service sector, especially of the producer
services, including major changes in past decennia, has been
described.
By breaking down these 'net' figures into their components one
obviously gets a better understanding of the results. A cohort
analysis registers regional disparities in opening/closure and inmigration/out-migration of establishments. To be more precise, in a
cohort analysis a study is made of what has happened over a given
period to all the firms which were started in a given year.
At the level of the individual firm data on the spatial economic
functioning of producer services, particularly of wholesale and
business service firms, has been collected. In an exploratory study
the geographical patterns of sales have been analysed. A more
comprehensive study has provided more insight into the output- and
input-linkages. It also identifies differences in the spatial
economic functioning of firms, in terms of establishment, linkage
and performance measures. On the basis of these results the third
and fourth research questions have been answered.
In the next section the most important conclusions which can be
drawn from the results of this study will be discussed. Afterwards
the more general significance of these conclusions will be pointed
out.
Spatial pattern
So far as the development of the spatial pattern of the intermediate
service sector in the urban agglomerations, peri urban and extraurban areas is concerned, the most important conclusions are:
- that the spatial development of the intermediate service sector
has been characterised by considerable regional differences;
- traditionally the intermediate service sector has been located
in the big cities, especially in the western and central regions
of the Netherlands. However, a growth of the service sector, in
particular of the producer services, has also taken place in the
extra urban areas. One could speak of a certain "déconcentration"
which has meant that the service activities (establishments and
employment) have become less concentrated;
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above all the peri urban areas show a strong growth of service
activities, especially the peri urban regions around the
Randstad-area;
most extra urban areas take advantage of the déconcentration of
service activities, too. In a few extra urban areas the development has been less successful as a consequence of higher
thresholds leading to lower densities of establishments in the
retail and wholesale sector.
Dynamics
To gain more insight into the dynamics of the service activities new
firms in four extra urban areas (see figure 6.1) have been studied
in more detail by conducting cohort analyses. A study was made of
what has happened to all the firms, in particular intermediate
services which were started in the cohorts 1970, 1975, 1980 and
1985 by using data from the Chamber of Commerce Register. The most
important conclusions are as follows:
- The cohort analyses pointed out that the absolute as well as the
relative number (per 10,000 residents) of new firms located in
extra urban areas has increased in the period 1970-1980. The
developments noticed in the extra urban areas agree with the
trends, which Wever (1984) described in a more comprehensive
a national - study. The relative number of new intermediate
services in all new firms has increased in the seventies, and has
grown yet further in the period 1980-1985.
- The relative number of new intermediate service firms in all new
firms has increased in the period 1970-1980 from almost 23% in
1970 to 29% in 1980; the share of the business services has
doubled from 4,5% in 1970 to 9,IX in 1980.
- The 'survival-chances' of new firms located in extra urban areas,
in all economic sectors, were good. Of all firms opened in the
cohorts 1970, 1975 and 1980, by January 1983, 36,7% had ceased to
exist. The total death-rate for the intermediate services (38,4%)
lay above this mean. Wholesale establishments in particular are
vulnerable. Many of these firms have been closed-down in
contrast with the business services.
- In the extra urban municipalities with more than 20,000 residents
considerably more new firms - in all economic sectors - have been
opened. For the smaller municipalities (< 10.000 residents) and
despite the growth in the seventies the figures were lower than
the average for each cohort year separately.
- The extra urban municipalities in the category 10-20,000
residents deserve extra attention. As well as a slow growth in
the number of new firms (per 10,000 residents) in the seventies,
the economic structure of the new firms has been characterised by
a relatively high number of new manufacturing establishments and
only a relative slight number of new intermediate services.
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More generally speaking these results point to a dynamic economic
structure in extra urban areas. The number of new firms, especially
those in the producer service sector, has increased enormously in
the last fifteen years. The 'net' result is a diversification of
the economic structure. Moreover, these new firms offer
opportunities for the extension of other new activities.
Inter-relationship with and effects on the regional economy
On the basis of individual data the interrelatedness (from a
spatial and sectorial point of view) of the intermediate service
sector in the four extra urban areas in the Dutch economy has been
analysed. This data also gave insight into the effects of the
intermediate services on the economy of the research areas. For
instance, data at the individual firm level concerning the sectorial
dependency and the places of business of suppliers and customers
has been collected. The most important conclusions of the empirical
phase will be summed up.
- The purchasing and salespatterns of producer services located in
extra urban areas affirm the proposition that certain
intermediate services also generate export-led growth.
- The suppliers of the wholesale firms in the extra urban areas
were located over the whole country, and in some cases were even
abroad. Many firms have one or more main supplier in the
Randstad-area. These key-suppliers were located in the same or
the contiguous provinces.
- The greater part of the capital goods (e.g. office-furniture and
commercial vehicles) and business services were bought within
the region. A few business services, for instance marketing and
management consultancy, and capital goods (in particular officemachines and computers) were often bought outside the region.
- The salespattern of the business services were, in contrast to
the wholesale sector, strongly concentrated. Meaning that the
far greater part of their clientele was located in the region.
- The regional export orientation of the wholesale sector located
in extra urban areas amounted to 55%. A good half of the turnover
has been obtained from clients located outside the region, in the
rest of the Netherlands and abroad. The comparable figure for the
business services in extra urban areas was 39X.
- The marketing policy of the various companies led to a
continuation of the differences in the regional export
orientation. A greater part of the business services (60%) aimed
at a regional concentration of their sales. The comparable figure
for the wholesale establishments {47%) was considerably lower.
- In the business-service sector, computer services and consultant
engineers are the principal contributors to regional exports.
The competitive potential of these services is strong given the
small substitute choice capacity. The advertising agents also
obtained a significant part of their turnover (SIX) from outside
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the region, in spite of the greater number of alternative
suppliers.
In contrast with the wholesale sector the business-service sector
was not strongly dependent on one or two other sectors. Wholesale
establishments were linked with the commerce and transport sector
and with the manufacturing sector. The business-service sector
delivered their services to manufacturing industry, commerce,
agriculture, construction and government.

General significance
If we consider the more general significance of this study it may be
concluded that isolated economic regions no longer exist here in the
Netherlands. The economy of the Netherlands is (and our study has
proved this) too strongly integrated. From a spatial point of view
there are, of course, regions with many and relatively successful
activities alongside regions with a lesser density of activities and
employment (regional differentiation). These conclusions also apply
to the intermediate services in general. However, the various
activities belonging to this sector have their own characteristics.
The conception of the business-service sector as being pre-eminently
located in the large cities in the western part of the Netherlands,
is only partly true. Certainly internationally orientated business
services have practically exclusively established themselves in the
so-called 'urban nodes' in the Randstad. However, there are
important exceptions, for instance some consultant engineers. In
contrast business services strongly orientated to the national
market are tied to a location in a city to much lesser extent. They
are, what we could call, "footloose" and may also reckon the extra
urban areas to their potential production environment. The results
of our study - in 'rural' areas - confirms this proposition.
Entrepreneurs were asked to motivate their locational choice. Apart
from to companies, belonging to the business-service sector, who say
not to have made a conscious decision, a relatively large number of
them mentioned 'a geographical position close to their clients'
and/or 'the availability of premises' as the main reason(s).
It is obvious that we can expect new developments in the businessservice sector in the near future. The technological know-how, being
achieved in and by new industrial activities requires informationintensive complementary advice and services. Numerous new
activities will be set up, to meet specific market-niches. For
business services located outside the traditional city regions
these markets also offer new opportunities.
The spatial pattern of the wholesale sector has also undergone
important changes in the last decades. First and foremost, at the
end of the sixties and in the seventies, for a significant number of
urban wholesalers have left the cities. These firms have been relocated in the peri urban areas, for instance in the "Greenheart".
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This process does not seem to have ended as yet. Together with the
business services, the wholesale sector has the highest rate of
movement of firms.
Outside the Randstad-area a spatial concentration-process has taken
place. Scaling-up processes, adjoining infrastructural improvements
(accessibility), lead to less dispersal of wholesale companies.
This doesn't mean that exclusively distributive wholesale firms are
located in the extra urban areas. Firms, especially those working at
the regional level, importing and/or exporting firms have
established themselves in these areas, too.
The wholesalers questioned also mentioned, apart from 'other'
reasons, 'the geographical position close to their clients' and 'the
availability of premises' as the deciding location-motives for a
specific site. They also stated that 'the availability of industrial
estates' and 'favourable accessibility' played an important, but not
decisive, role in the decision process.
The most important, and perhaps surprising, conclusion of our study
points to the fact that producer services located in extra urban
areas seem to function well from a spatial-economic point of view.
Indicators which point to this conclusion are the recent employment
growth and the development of turnover and operating results. The
spatial ranges of input- and output-linkages also support this view.
Just as do a few supplementary data concerning the (dis)advantages
of an extra urban location. Advantages, mentioned by the entrepreneurs, are 'the accessibility' and 'the enterpreneurial climate',
factors which leave much to be desired in the big cities. The
disadvantages being stated may often be attributed to specific
local and regional circumstances.
These results indicate that the supposed disadvantages of an extra
urban location were hardly mentioned by the entrepreneurs. Apparently for certain activities it does not matter in which part of the
country they are located as far as their trading function is
concerned. They are really "footloose". In this sense an extra urban
location is comparable with a location in an urban agglomeration.
And, in the end, the concept of an extra urban location is nothing
more than a researcher's mental construct.
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BIJLAGE 3.1

Bedrijfstakverkenning van de groothandel

In deze bijlage wordt ingegaan op de economische structuur
groothandel. Vervolgens richten we ons op de drie branches
uitmaken van de onderzoekspopulatie (zie hoofdstuk 5 ) . Per
wordt ingegaan op:
- ontwikkeling van het aantal ondernemingen en het aantal
personen;
- ontwikkeling van de omzet en andere bedrijfseconomische
ren;
- specifieke lokaliseringstendensen binnen elke branche.

van de
die deel
branche
werkzame
indicato-

Economische structuur van de groothandel
Aantal vestigingen. Verreweg de meeste groothandels voeren hun
bedrijf vanuit èèn vestigingspunt. Slechts 9% van de ruim 25.500
ondernemingen-mét-personeel (1985) heeft naast de hoofdvestiging èèn
of meer nevenvestigingen. Een relatief groot aantal enkelvoudige
ondernemingen heeft echter plannen een filiaal op te richten. Naar
verwachting kan het aandeel van ondernemingen met nevenvestigingen
oplopen tot circa 13% in 1988.
Rechtsvorm. De massale omzetting van eenmanszaken in B.V.'s in de
jaren zeventig heeft geleid tot een forse daling van het aantal
zelfstandigen en meewerkende gezinsleden. Toch heeft nog meer dan de
helft van de bedrijven in de groothandel geen rechtspersoonlijkheid,
indien ervan uitgegaan wordt dat alle ondernemingen-zonder-personeel
eenmanszaken zijn. Van de ondernemingen-mèt-personeel heeft twee op
de drie als rechtsvorm de B.V./N.V., ruim 20% is eenmanszaak, 7% is
een vennootschap onder firma/commanditaire vennootschap en 4% heeft
een andere rechtsvorm. Alle eenmanszaken behoren tot het kleinbedrijf; van de ondernemingen in het midden- en grootbedrijf heeft 9095% de B.V./N.V.-vorm.
Omzet. In 1984 bedroeg de totale omzet van de groothandelsondernemingen naar schatting 240 miljard gulden (Peek 1986). Hiervan nemen
de ondernemingen-mèt-personeel circa 230 miljard voor hun rekening.
Circa 26% daarvan is gerealiseerd in het kleinbedrijf, 53% in het
middenbedrijf en 21% in het grootbedrijf. Uit tabel 1 blijkt ook
dat slechts 1% van het aantal ondernemingen-mèt-personeel 21% van de
sectoromzet realiseert. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat
de gemiddelde omzet per werkzame persoon in het grootbedrijf naar
verhouding laag is.
Verreweg het grootste deel van de omzet in de groothandel namelijk
94%, wordt gerealiseerd door groothandelsactiviteiten; de overige 6%
uit andere activiteiten, waaronder handelsbemiddeling, detailhandel
(rechtstreekse levering aan particulieren), produktie en reparatie.
Bijna 60% van de ondernemingen-mèt-personeel in de groothandel
verwacht in de jaren 1986-1988 omzetgroei te realiseren. De
categorie bedrijven met hoge groeiverwachtingen heeft een naar
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verhouding gerì ng aandeel in de sectoromzet. Met andere woorden deze
relatief kleine bedrijven bevinden zich in een sterke groeifase en
zijn optimistis ch over de mogelijkheden de omzet en/of het marktaandeel te vergrot en. Eén op de drie groeibedrijven in het kleinbedrijf denkt in de komende jaren een omzetgroei van meer dan 1 0 % te
realiseren. In het midden- en grootbedrijf streeft men in eerste
instantie naar behoud van de marktpositie. Meer dan de helft van de
groeiers in het grootbedrijf verwacht een omzetgroei van 1 à 5% per
jaar, in het mi ddenbedrijf is dat ongeveer 45X.
Tabel 1

Omzet in de groothandel

bedrijfsgrootteklasse ondernemingen-met- omzet
personeel
in X
in %
kleinbedrijf
middenbedrijf
grootbedrijf
totaal groothandel

gemiddelde omzet
per onderneming
in min. guldens

gemiddelde omzet
per werkzame persoon
in min. guldens

78
21
1

26
53
21

3.0
23,9
151,9

0.84
0,87
0,63

100

100

9,3

0,80

Bron: Peek (1986 deel 2. 47)
Import. De totale groothandelsimport in 1984 van naar schatting 84
miljard gulden (circa 4 2 % van de totale invoerwaarde) wordt verzorgd
door bijna driekwart van de groothandelsondernemingen-mét-personeel.
Deze bedrijven nemen 8 0 % van de werkgelegenheid voor hun rekening.
De gemiddelde personeelsomvang van importerende bedrijven bedraagt
13, van niet-importerende bedrijven 8. De mate waarin geïmporteerd
wordt, loopt sterk uiteen. Ruim een kwart van de bedrijven importeert niet; in bijna een derde van de bedrijven wordt voor 7 5 % of
meer ingekocht in het buitenland. Liefst driekwart van de totale
groothandelsinvoer komt voor rekening van de groep bedrijven met een
hoge importquote (> 7 5 % ) .
Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, stijgt het aandeel van
importerende bedrijven, van 7 0 % in het kleinbedrijf tot meer dan 9 0 %
in het grootbedrijf. Bijna de helft van de totale groothandelsinvoer komt voor rekening van het kleinbedrijf, ruim een derde loopt
via het middenbedrijf en bijna 2 0 % via het grootbedrijf.
Van de bedrijven die nu niet importeren, verwacht ruim 1 0 % dat in de
toekomst wel te gaan doen. Bijna 3 5 % van de huidige importerende
groothandelsbedrijven verwacht dat in de periode 1985-1988 het
aandeel van de import in hun inkoopwaarde zal stijgen, circa 6% ziet
het importaandeel afnemen. Groeiverwachtingen komen relatief veel
voor in bedrijven die minder dan de helft van hun inkopen uit het
buitenland halen. Wordt de bedrijfsgrootte in de beschouwing
betrokken, dan blijkt dat vooral in het grootbedrijf veel bedrijven
importgroei verwachten.
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Export. In 1984 had de totale groothandelsexport een waarde van naar
schatting 54 miljard gulden. Het groothandelsaandeel in de totale
Nederlandse export bedraagt ongeveer 26%. Van de totale sectoromzet
wordt naar schatting 23% in het buitenland gerealiseerd.
Bijna de helft van alle groothandelsbedrijven-mét-personeel doet aan
export. Wordt gekeken naar de mate waarin geëxporteerd wordt, dan
blijkt dat ruim een kwart van de bedrijven minder dan 20% van de
omzet exporteert, terwijl 9% van de bedrijven een hoge exportquote
(> 75%) heeft. Deze laatste groep bedrijven heeft meer dan de helft
van de totale groothandelsexport in handen. Meer nog dan bij import
is er bij export sprake van een grote mate van concentratie: circa
20% van de bedrijven verzorgt 93% van de groothandelsexport.
Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, stijgt het aandeel van
exporterende bedrijven, van 45% in het kleinbedrijf tot circa 60% in
het grootbedrijf. Naar bedrijfsgrootte beschouwd, zijn exporterende
bedrijven kleiner dan of gelijk aan niet-exporterende bedrijven.
Bijna èèn op de vier bedrijven in de sector groothandel verwacht dat
het exportaandeel in de omzet in de periode 1985-1988 zal toenemen,
slechts 3% verwacht een daling. Eèn op de tien bedrijven, die nu
niet exporteren, denkt dat in de nabije toekomst wel te gaan doen.
Dit zou betekenen dat het percentage exporterende groothandelsbedrijven toeneemt van 47 in 1984 tot circa 52 in 1988. Positieve
groeiverwachtingen met betrekking tot de export komen relatief veel
voor in het grootbedrijf. Daarnaast zijn met name bedrijven die
tussen de 20 en 74% van de omzet door export realiseren optimistisch
gestemd over groeimogelijkheden van de export.
In het navolgende wordt dieper ingegaan op de in het onderzoek
opgenomen bedrijfsgroepen binnen de groothandel. De in de 'Bedrijfstakverkenning groothandel' (Ministerie van Economische Zaken 1985)
gehanteerde sectorindeling komt overeen met de in onderhavig onderzoek gehanteerde indeling. In het EIM-rapport 'Groothandel en
werkgelegenheid' (Peek 1986) wordt echter een afwijkende sectorindeling gehanteerd. De bedrijfsgroepen 61.7 tot en met 61.9 zijn
samengevoegd tot de categorie 'groothandel in kapitaalgoederen'
(bedrijfsgroep 61.9 maakt geen deel uit van onze onderzoekspopulatie). Bedrijfsgroep 62.7 is in de EIM-studie samengevoegd met de
bedrijfsgroepen 62.6, 62.8 en 62.9 en maakt deel uit van de subsector 'groothandel in overige artikelen'. Voor de categorie
'groothandel in voedings- en genotmiddelen' treden geen problemen
op.

Groothandel in machines e.d.
Algemeen
Deze groep branches is èèn van de grootste in de groothandel, met
ongeveer 10.000 bedrijven en ongeveer 67.000 werknemers in loondienst. De totale werkgelegenheid is aanzienlijk hoger daar een
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groot aantal bedrijven als eenmanszaak wordt uitgeoefend (35%
zelfstandigen). Er zijn relatief weinig grote bedrijven (ongeveer IX
van het totaal aantal bedrijven heeft meer dan 100 werkzame
personen). De totale omzet bedraagt ongeveer ƒ34 miljard (1982).
In het begin van de jaren tachtig zijn deze branches geconfronteerd
met een scherpe daling van de afzet. Door deze dalende afzet is er
sprake van een grote overcapaciteit die gepaard gaat met een sterke
prijsconcurrentie. De marges in deze groep staan daardoor in het
algemeen onder druk. In de periode na 1983 heeft de afzet zich
hersteld, mede door het herstel van de investeringen in het
bedrijfsleven. De groothandel in machines e.d. is sterk gericht op
import. Temeer daar de export door de fabrikant veelal zelf wordt
verzorgd, zonder inschakeling van een groothandelaar/exporteur.
In veel branches is de laatste 10 à 15 jaar een voortdurende
verandering in de technologie te constateren. Door deze technologische vernieuwingen is er een toenemende behoefte aan technisch hoger
geschoold personeel. Het volgen van deze vernieuwingen vergt veel
tijd, een nadeel voor kleine bedrijven. Voor de kleine bedrijven
liggen kansen in specialistische kennis van deelmarkten om zich
tegen de toenemende concurrentie te kunnen wapenen.
De Commissie Oostenbrink heeft een vijftal branches uit deze groep
onderzocht (Stuurgroep Dienstenonderzoek 1983, 129-155). Daarbij is
gekeken naar de algemene situatie in de branche en de vestigingsplaatscondities. Als perspectiefvol worden twee branches aangemerkt,
namelijk:
- de groothandel in kantoormachines en kantoormeubelen, vanwege de
toenemende (kantoor)automati sering;
- de groothandel in electrotechnische en electronische instrumenten, meet- en regelapparatuur, vanwege de toenemende automatisering in produktieprocessen en de procesbesturing.
Ondernemingen en werkgelegenheid
Het totaal aantal ondernemingen deel uitmakend van de groothandel
in kapitaalgoederen is in de periode 1963-1985 verdrievoudigd. Er
is sprake van een voortdurende groei, alleen voor 1985 wordt een
teruggang geraamd. Het aandeel in het totaal aantal ondernemingen
van de groothandel loopt van 10X in 1963 op tot 23% in 1984, maar
zakt in 1985 terug tot 2\%.
De verdrievoudiging van het aantal ondernemingen is gepaard gegaan
met bijna een verdubbeling van het aantal werkzame personen. Tot
1982 vertoont het aantal werkzame personen een ononderbroken groei.
In 1982 loopt de werkgelegenheid voor het eerst terug. Daarna treedt
een voorzichtig herstel op, hoewel voor 1985 weer een lichte
teruggang wordt geraamd. Een en ander heeft ertoe geleid dat het
aandeel in de totale werkgelegenheid in de sector groothandel
gestegen is van 16X in 1963 tot 27% in 1985.
De sterke groei van het aantal ondernemingen (starters zijn klein)
in combinatie met de minder dan evenredige groei van de werkgelegen190

heid in de bestaande bedrijvigheid heeft geleid tot een geleidelijk
proces van schaalverkleining. Het gemiddeld aantal werkzame personen
per onderneming loopt terug van 13,9 in 1963 tot 9,0 in 1985.
Positieve verwachtingen voor wat betreft de ontwikkeling van de
werkgelegenheid overheersen in de groothandel in kapitaalgoederen.
Meer dan de helft van de bedrijven voorziet een toename.
Economische structuur
Aantal vestigingen. In 1985 voert liefst 95% van de ondernemingenmèt-personeel hun bedrijf vanuit èèn vestigingspunt. Van de 340
meervestigingen-ondernemingen-mét-personeel voeren er 180 hun
bedrijf vanuit drie of meer vestigingen. Deze 180 ondernemingen
'controleren' maar liefst bijna 1.500 vestigingen. Met andere
woorden bijna 7.000 ondernemingen-mèt-personeel zijn toch goed voor
8.400 vestigingen.
Rechtsvorm. Het beeld van de groothandel in kapitaalgoederen komt
overeen met dat van de gehele sector groothandel.
Omzet. Hoewel de groothandel in kapitaalgoederen het grootste
aandeel heeft in zowel het aantal ondernemingen als het aantal
werkzame personen, moet voor wat betreft het omzetaandeel de tweede
plaats worden gedeeld met de groothandel in agrarische Produkten,
die een in verhouding hoge omzet haalt. De gemiddelde omzet per
onderneming (ƒ5,2 miljoen) en de gemiddelde omzet per werkzame
persoon (ƒ450.000) zijn dan ook laag. Bij de interpretatie van
dergelijke kengetallen dient echter rekening te worden gehouden met
de winstmarge en de omzetsnelheid in de betreffende subsector.
Zo'η 77% van de ondernemingen-mèt-personeel in de groothandel in
kapitaalgoederen verwacht in de jaren 1986-1988 omzetgroei te
realiseren. Bovendien ligt de nadruk bij deze bedrijven op sterke
omzetgroei, dat wil zeggen 6 à 10% of zelfs meer dan 10% groei.
Import en export. De groothandel in kapitaalgoederen wordt gekenmerkt door relatief veel importerende bedrijven in combinatie met
veel, kleinere, exportondernemingen. Daarnaast zijn de ondernemers
positief gestemd over de import- en exportverwachtingen.
Lokaliseringstendensen. Een belangrijk deel van de bedrijven in deze
branche is gevestigd in West-Nederland. Gevestigd daar waar een
groot deel van de afnemers is gelokaliseerd. Echter niet vergeten
moet worden dat de branche een heterogene samenstelling kent. De
groothandel in landbouwmachines zal bijvoorbeeld niet zijn gebonden
aan een lokatie in West-Nederland. Hetzelfde geldt voor de groothandel in banden, ook een onderdeel van deze branche, met dien
verstande dat dergelijke bedrijven verspreid over geheel Nederland
zijn gevestigd.
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Groothandel in voedings- en genotmiddelen
Algemeen
In deze groep branches zijn ongeveer 6.800 ondernemingen actief. Het
aantal werknemers in loondienst is in 1982 ongeveer 39.500;
daarnaast zijn er enkele duizenden zelfstandigen. De indruk bestaat
dat de werkgelegenheid na 1981 enigszins is afgenomen. In de periode
na 1983 treedt onder invloed van het aantrekken van de binnenlandse
vraag enig herstel op. De totale omzet in deze branchegroep bedraagt
in 1982 ongeveer ƒ48,5 miljard. Daarbij is de groothandelsactiviteit van vrijwillige filiaalbedrijven, inkoopcombinaties, voor zover
deze zelfstandig opereren, meegenomen.
De hoofdtaken van deze groep branches zijn distributie en voorraadhouden. Bij de groothandel in levensmiddelen speelt daarnaast het
samenstellen van een totaal assortiment een belangrijke rol. De
groep branches kan in twee hoofdgroepen worden verdeeld:
- de algemene levensmiddelengroothandel (algemeen assortiment);
- de gespecialiseerde groothandel, bijvoorbeeld die in zoetwaren,
vlees of zuivelprodukten.
Het afzetgebied van de branches bestaat naast - het belangrijkste
afzetkanaal - de detailhandel, uit de horeca, de institutionele
instellingen (bijvoorbeeld bejaarden- en ziekenhuizen) en andere
grootverbruikers. Het aandeel van de horeca en de institutionele
instellingen is stijgende. De gespecialiseerde groothandel heeft
daarnaast ook een belangrijke exportomzet.
De zelfstandige groothandelsfunctie wordt uitgeoefend door
commerciële organisaties (vrijwillig filiaalbedrijf, winkeliersinkoopverenigingen), vrije grossiers (zonder commerciële bindingen)
en de zelfbedieningsgroothandel. Het totaal aantal groothandels is
in de periode 1970-1980 afgenomen. Begin jaren tachtig werd de
verwachting uitgesproken dat de perspectieven voor de komende jaren
niet onverdeeld gunstig zijn. De ontwikkeling kan alleen worden
omgebogen indien op effectieve wijze wordt samengewerkt tussen de
betrokken groot- en detailhandel, waardoor de produktiviteit kan
worden verhoogd. Aandacht dient te worden besteed aan verschillende
facetten, waaronder:
- een duidelijke benadering van de markt;
- een verbetering van het management;
- het tijdig toepassen van nieuwe informatietechnologieën;
- het beperken van de financiële afhankelijkheid van de detailhandel van de groothandel.
Ondernemingen en werkgelegenheid
Het aantal ondernemingen in de groothandel in voedings- en genotmiddelen loopt tussen 1963 en 1979 per saldo met 20% terug. Daarna
wordt een stijgende lijn ingezet die alleen in 1982 wordt onderbroken. In 1985 ligt het aantal ondernemingen nog circa 8% onder het
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niveau van 1963. De ontwikkeling van het aantal ondernemingen vindt
zijn weerslag in een overwegend dalend verloop van het aandeel in
het totale aantal ondernemingen in de sector groothandel: van 23% in
1963 naar circa 14% in 1985.
De werkgelegenheid in de groothandel in voedings- en genotmiddelen
is in de periode 1963-1970 gedaald van 53.000 naar 51.000 werkzame
personen. Na een stabilisatie van de werkgelegenheid in de jaren
zeventig, treedt er na 1981 een verdere teruggang op, tot een aantal
van 48.800 werkzame personen in 1985. Het aandeel in de totale
werkgelegenheid in de sector groothandel is dan ook gedaald van 20%
in 1963 tot 16% in 1985, met een opleving in 1981 en 1982.
Voor wat betreft de ondernemingsgrootte kan worden opgemerkt dat het
gemiddelde aantal werkzame personen per onderneming is opgelopen van
7,5 in 1963 tot 9,1 in 1978 en vervolgens is teruggezakt tot 7,4 in
1985. Met andere woorden een proces van schaalvergroting is na 1978
omgeslagen in een proces van schaalverkleining.
De verwachtingen omtrent de ontwikkeling van de werkgelegenheid
zijn in deze sector niet hoog gespannen. Meer dan driekwart van de
bedrijven verwacht een gelijkblijvende personeelsomvang. Van de
overige bedrijven is het merendeel optimistisch. Voor de groothandel
in voedings- en genotmiddelen impliceert een en ander wel dat aan de
achteruitgang van de werkgelegenheid een einde lijkt te zijn
gekomen.

Economische structuur
Aantal vestigingen. In 1985 telt de subsector groothandel in
voedings- en genotmiddelen bijna 4.000 ondernemingen-mèt-personeel.
Daarvan wordt 93% gevoerd vanuit èèn vestiging. Slechts 30 ondernemingen-mét-personeel hebben drie of meer vestigingen. In totaal
omvat deze subsector ruim 4.300 vestigingen.
Rechtsvorm. Het beeld van de groothandel in voedings- en genotmiddelen komt overeen met dat van de gehele sector groothandel.
Omzet. Voor wat betreft de sectoromzet komt de groothandel in
voedings- en genotmiddelen op de eerste plaats met 32% (72,4
miljard gulden) van de totale sectoromzet. Terwijl het aandeel in
het totaal aantal ondernemingen en in de totale werkgelegenheid 14%,
respectievelijk 16% bedragen. De gemiddelde omzet per onderneming in
deze subsector bedraagt dan ook circa 18 miljoen gulden; de
gemiddelde omzet per werkzame persoon is 1,6 miljoen gulden.
Een gemiddeld aantal (circa 54%) ondernemingen-mét-personeel
verwacht in de periode 1986-1988 omzetgroei te realiseren. Net als
bij de groothandel in kapitaalgoederen ligt de nadruk bij deze
bedrijven op sterke omzetgroei.
Import en export. De groothandel in voedings- en genotmiddelen wordt
gekenmerkt door relatief weinig importerende bedrijven. Slechts 56%
van de bedrijven doet aan import. Voorts wordt deze subsector
gekenmerkt door relatief weinig, maar voor wat betreft de personeelsomvang grote, exportbedrijven. Toch komt meer dan de helft van
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de totale waarde van de groothandelsexport voor rekening van deze
subsector. Naar verhouding veel exportbedrijven in deze subsector
houden zich uitsluitend bezig met export (bijvoorbeeld de export van
zuivelprodukten en vlees).
De importverwachtingen bij de bedrijven in deze subsector komen
overeen met de verwachtingen van de gehele sector groothandel. De
exportverwachtingen zijn weinig hoopvol. Slechts 13% van de
ondernemingen-mèt-personeel verwacht dat het exportaandeel in de
omzet zal toenemen (ter vergelijking voor de groothandel in
kapitaalgoederen bedraagt dit percentage 33).
Lokaliseringstendensen. Ook deze branche kent een heterogene
samenstelling. Enkele bedrijfssubgroepen, waaronder de groothandel
in eieren en in vis, schaal- en weekdieren, zijn sterk gebonden aan
vestigingsplaatsen met een voldoende aanbod van dergelijke Produkten. Andere bedrijfsgroepen vervullen primair een distribuerende
taak en kiezen binnen hun - regionale - afzetmarkt een centrale
lokatie. Met name in deze groep, waartoe ondermeer de groothandel in
levensmiddelen en in alcoholvrije en alcoholhoudende dranken
behoren, hebben in het nabije verleden omvangrijke reorganisatieprocessen plaatsgevonden. Het aantal groothandels in levensmiddelen
is in het afgelopen decennium drastisch teruggelopen. In de
groothandel in dranken is het fusie- en concentratieproces nog in
volle gang. Als gevolg van dergelijke processen vindt uitdunning
van het aantal vestigingen in deze subgroepen plaats.

De groothandel in papier, boeken, kantoorbehoeften e.d.
In de sectorverkenning is deze bedrijfsgroep (SBI 62.7) opgenomen in
de categorie 'groothandel in duurzame en overige consumptiegoederen'. In het EIM-rapport (Peek 1986) maakt deze bedrijfsgroep deel
uit van de categorie 'overige artikelen'. De veronderstelde sterke
binding met de groothandel in kantoormachines en kantoormeubelen is
de belangrijkste reden om deze - relatief kleine - branche in het
onderzoek op te nemen. Behalve het aantal ondernemingen en het
aantal werknemers in loondienst zijn er over deze branche geen
specifieke gegevens bekend.
Verondersteld mag worden dat deze bedrijfsgroep in het algemeen
sterk afhankelijk is van de binnenlandse afzet. Er dreigt afzetvermindering in de detailhandel. Daarnaast neemt het marktaandeel van
de groothandel in kantoormachines en kantoormeubelen, de grootwinkelbedrijven en warenhuizen toe. De branche dient zich te wapenen
tegen uitschakeling door het vervullen van enkele specifieke
functies, namelijk kennis van produkt, kennis van de markt en
voorraadhouden. Of de kleine bedrijven deze taken optimaal kunnen
vervullen is de vraag. Zij kunnen gedwongen worden middels fusies en
overnames tot schaalvergroting over te gaan of zich op een bepaalde
deelmarkt te specialiseren. Daarvoor heeft het kleinbedrijf door
zijn lage overheadkosten en flexibiliteit veelal ook de mogelijkheden.
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Ondernemingen en werkgelegenheid
Het totaal aantal groot- en tussenhandelsondernemingen deel
uitmakend van bedrijfsgroep 62.7/64.7 is in de periode 1963-1981
toegenomen met 1,4% per jaar. In de jaren zeventig is de groei
minder geweest (0,5% per jaar) dan in het decennium daarvoor (2,8%
per jaar). In de periode 1970-1981 blijft de groei in deze bedrijfsgroep duidelijk achter bij de gemiddelde groei van de bedrijfsklasse
groot- en tussenhandel in het algemeen (Olde Monnikhof 1982).
Aangenomen mag worden dat in de jaren tachtig de groei verder is
afgenomen. Op dit moment zijn ruim 1.000 ondernemingen in deze
branche actief.
De werkgelegenheid in de branche is in de jaren zeventig licht
gestegen (1974-1979: 0,6% per jaar). Aan het begin van de jaren
tachtig slaat deze groei om in een - tijdelijke - daling. Na 1982
treedt herstel op.
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BIJLAGE 3.2

Bedrijfstakverkenning van de zakelijke dienstverlening

In het navolgende wordt ingegaan op de economische structuur van de
bedrijfsgroepen binnen de zakelijke dienstverlening. De volgende
aspecten zullen, indien gegevens voorhanden zijn, per bedrijfsgroep
worden besproken:
- aantal ondernemingen;
- aantal werkzame personen;
- omzet ;
- omzetaandelen van de verschillende dienstactiviteiten;
- export;
- de betekenis van de diverse afnemersgroepen;
- bedrijfsresultaten.
Rechtskundige diensten
Onder deze noemer vallen naast de advocaten-, notaris- en deurwaarderskantoren de rechtskundige adviesbureaus en octrooibureaus. Deze
bedrijfsgroep richt zich zowel op de intermediaire als de finale
vraag. Vooral de finale vraag naar rechtskundige diensten (sociale
rechtshulp) is toegenomen. Het aantal advocaten groeit snel. De
ontwikkeling van de werkgelegenheid in notariskantoren is sterk
afhankelijk van de ontwikkelingen in de onroerend goed sector
(Gravesteijn-Ligthelm & De Wit 1986).
De bedrijfsgroep rechtskundige diensten is een qua omvang en groei
van de werkgelegenheid een relatief klein en stabiel onderdeel van
de zakelijke dienstverlening. Het aandeel van de rechtskundige
diensten binnen de zakelijke dienstverlening ligt, aldus Chapel
(1984, 25), op circa 12% van het aantal ondernemingen en op bijna
6% (situatie per 1.1.1983) van de werknemers.
Administratieve diensten
Deze bedrijfsgroep wordt beschouwd als een zuiver intermediaire
bedrijfsgroep. Een uitzondering vormen bijvoorbeeld de belastingconsulenten die hun diensten ook aan gezinnen verlenen.
Ondernemingen. Het aantal ondernemingen in deze bedrijfsgroep is in
de afgelopen decennia flink gegroeid. Daarbij is wel een verschuiving opgetreden van de accountantskantoren naar de boekhoudbureaus.
Deze verschuiving is het gevolg van de strikte naleving van de
'Gedrags- en Beroepsregeling' van registeraccountants, waardoor in
bedrijfsgroep 84.21 alleen academisch gevormde accountants zijn
opgenomen. Sinds 1985 is het aantal ondernemingen in deze bedrijfsgroep dalende. De oorzaak is niet de economische stagnatie, maar
ligt in de voortdurende fusies van accountants- en administratiekantoren. Daarnaast hebben de grote Nederlandse accountantsmaatschappen
zich de laatste jaren internationaal geassocieerd.
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Werkgelegenheid. Met betrekking tot de omvang van de werkgelegenheid
vormt deze groep samen met de ingenieursbureaus de belangrijkste
categorie binnen de zakelijke dienstverlening. Een stijgende vraag
naar en aanbod van deze diensten impliceert voortdurende groei van
de werkgelegenheid. Ruim 27% van de circa 220.000 werkzame personen
in de zakelijke dienstverlening vindt emplooi in deze bedrijfsgroep
(Kraan 1987). De verwachting is dat de werkgelegenheid zich in de
komende jaren stabiliseert op dit niveau.
Omzet. De bedrijfsgroep levert in totaal zo'n 3,1 miljard gulden op
(1985). Dit is ruim 12% van de totale omzet van de zakelijke
dienstverlening (het EIM raamt de totale omzet van deze bedrijfsklasse op zo'n 25 miljard gulden in 1985). De toegevoegde waarde per
persoon wordt geraamd op 50.000,- gulden. Voor wat betreft de
omzetgroei zijn de accountants- en administratiekantoren gematigd
optimistisch. Men verwacht een nominale omzetgroei van 6 à 8% in
1986 ten opzichte van 1985.
Export. In deze bedrijfsgroep is de directe export, met ongeveer 6
miljoen gulden per jaar, bescheiden van omvang. Op deze wijze wordt
veelal alleen door de kleine kantoren geëxporteerd. Internationalisatie in deze branche vindt veelal plaats via buitenlandse nevenvestigingen of via samenwerking met buitenlandse kantoren. Veel grote
kantoren hebben een aantal jaren geleden buitenlandse nevenvestigingen opgezet. Van de grotere kantoren werkt 75% samen met een
buitenlands bedrijf.
Dienstenpakket. De verbreding van het dienstenpakket die de laatste
jaren heeft plaatsgevonden, is merkbaar. Vanouds verrichtte men in
deze branche controlewerkzaamheden. Op dit moment is deze activiteit
nog goed voor 56% van de totale omzet. Administratie voor derden
levert nu nog bijna èènvijfde deel van de omzet. De verwachting is
dat deze activiteit in de nabije toekomst verder zal teruglopen.
Daarentegen zal de adviesfunctie in de komende jaren belangrijker
worden. Daarbij kan men denken aan belastingadviezen, maar ook aan
organisatie- en automatiseringsadviezen.
Afnemersgroepen. De accountants- en administratiekantoren realiseren
een belangrijk deel van hun omzet in de industrie (19%) en de grooten detailhandel (25%). Slechts 3% van de omzet wordt gerealiseerd
bij de overheid. In de komende jaren is in het overheidscircuit naar verwachting - wel enige omzetgroei te realiseren.
Bedrijfsresultaat. In het algemeen zijn de bedrijfsresultaten goed.
In de periode 1984-1986 boekte 80 á 90% van de bedrijven winst. Het
percentage bedrijven dat in de rode cijfers terecht kwam, daalde in
dezelfde periode van 10 naar 2. Voor de jaren 1987 en 1988 verwacht
geen enkel bedrijf een negatief bedrijfsresultaat.
Computer services
Ook de dienstverlening die de computerservicebureaus verlenen kan
als zuiver intermediair worden beschouwd. Deze 'jonge' bedrijfsgroep
is één van de sterkst groeiende in de totale economie. In de jaren
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zestig nog een onbekende bedrijfsactiviteit. In de jaren zeventig
een nieuwe verschijning in de statistieken. In 1978 werden al ruim
600 ondernemingen geregistreerd, die werk verschaften aan bijna
10.000 personen (BT 1978).
Ondernemingen. In de eerste helft van de jaren tachtig is het aantal
ondernemingen verder toegenomen. Daarbij valt wel op dat het aantal
ondernemingen-zonder-personeel afneemt. In deze categorie zijn er
veel uitvallers, het aantal toetreders daalt en er vindt doorgroei
plaats naar de categorie ondernemingen-mét-personeel.
Werkgelegenheid. De sterke groei van de werkgelegenheid in deze
branche werd alleen in 1982 onderbroken. In dat jaar liep de
werkgelegenheid met 6% terug in vergelijking met 1981. Daarentegen
steeg de werkgelegenheid weer in 1983 met 35% ten opzichte van 1982.
De verwachting is dat deze bedrijfsgroep een grote positieve
bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid in
de nabije toekomst. De ondernemers zijn veelal optimistisch gestemd.
De groei-impulsen zijn zowel autonoom (ontwikkelingen op het gebied
van de informatica) als endogeen (automatisering van andere
bedrijfstakken) van karakter.
Omzet. De computerserviceverlening levert 3,6 miljard gulden op
(1985); dit is bijna 15% van de totale omzet van de zakelijke
dienstverlening. De toegevoegde waarde per werkzame persoon wordt
door het EIM geraamd op 80.000,- gulden. De ondernemingen hebben
hoog gespannen groeiverwachtingen. Men verwacht een nominale
omzetgroei van 20 á 30% (kleinbedrijf 10%) in 1986 ten opzichte van
1985.
Export. Van de computerservicebedrijven exporteert 13%, waarvan 11%
alleen vanuit Nederland en 2% zowel vanuit Nederland als via
buitenlandse nevenvestigingen. De exportomzet bedraagt ongeveer 540
miljoen gulden, dit is 15% van de totale brancheomzet (1985). De
meest genoemde reden waarom bedrijven in deze branche niet exporteren, is dat men de handen vol heeft aan de Nederlandse markt.
Een andere vorm van internationalisatie is samenwerken. Van alle
computerservicebedrijven werkt 46% op enigerlei wijze samen.
Samenwerking vindt doorgaans plaats tussen ondernemingen die
hetzelfde soort dienstenpakket aanbieden. In tweederde van de
gevallen is er sprake van Nederlandse partners. Het werkgebied omvat
de BRD, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika.
Dienstenpakket. Een kwart van de totale markt voor de computer
services bestaat uit hardware-leveringen en 11% van de marktomzet
wordt gerealiseerd door systeemontwikkeling. Dit houdt in dat de
Nederlandse computerserviceverlening getypeerd kan worden als een
'software-industrie'. Circa tweederde deel van de omzet wordt
verkregen uit levering van standaard- en maatwerkpakketten en
bijbehorende activiteiten als onderhoud, training en opleiding. De
verwachting is dat het belang van deze laatste activiteiten, evenals
van advisering, in de nabije toekomst zal toenemen. Het verrichten
van computer services voor derden (inclusief databeheer) zal in de
toekomst, evenals de levering van hardware, verder afnemen.
Afnemersgroepen. De computer services realiseren een belangrijk deel
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van hun omzet in de groot- en detailhandel (24%), bij de overheid
(19%) en in de zakelijke dienstverlening (16%). Slechts 5% van de
omzet wordt gerealiseerd in de industrie.
Bedrijfsresultaat. In het algemeen zijn de bedrijfsresultaten in
deze branche positief. Voor 1985 is een lichte terugval van het
bedrijfsresultaat vastgesteld. In dat jaar behaalde 65% van de
bedrijven een positief resultaat, tegenover 77% in 1984. In 1986 was
dit percentage weer boven de zeventig gestegen.
Ingenieursdiensten
Van deze bedrijfsgroep maken naast ingenieursbureaus, ook architecten-, technische ontwerp- en adviesbureaus deel uit. Vreemd genoeg
zijn de binnenhuisarchitecten ingedeeld in bedrijfsgroep 84.9
Overige zakelijke dienstverlening'. Samen met de accountants- en
administratiekantoren vormt deze bedrijfsgroep de grootste groep
voor wat betreft het aantal ondernemingen en de werkgelegenheid.
Alhoewel het grootste deel van de diensten wordt geleverd aan andere
bedrijven (circa 91%) zal de dienstverlening zich ook uitstrekken
tot particuliere huishoudens.
Ondernemingen. De ingenieursbureaus hebben een aantal magere jaren
achter de rug. Het aantal ondernemingen is in 1983 met zo'n 4%
gedaald ten opzichte van 1982. Sinds 1984 neemt het aantal ondernemingen in deze branche weer toe.
Werkgelegenheid. De werkgelegenheid in de bedrijven in deze branche
is voor een groot deel afhankelijk van enerzijds de overheid en
anderzijds ontwikkelingen in de bouwnijverheid. De malaise in de
bouw onder andere als gevolg van het teruglopen van de overheidsinvesteringen leidt aan het begin van de jaren tachtig tot een
terugval van de werkgelegenheid. In 1982 daalde de werkgelegenheid
met 3% ten opzichte van 1981, hetgeen opgelopen is tot 8% in 1984.
De verwachting omtrent de ontwikkeling van de werkgelegenheid zijn
gematigd positief; 45% van de bureaus verwacht een toename.
Voorts kan het privatiseringsbeleid van de overheid van betekenis
worden voor deze bedrijfsgroep. De omvang van de werkgelegenheid in
deze sector zal direct toenemen indien de overheid bepaalde
onderdelen afstoot naar de marktsector. Macro-economisch gezien
neemt de werkgelegenheid in dit geval natuurlijk niet toe.
Omzet. De ingenieursbureaus nemen het grootste deel van de totale
omzet in de zakelijke dienstverlening voor hun rekening, namelijk
ruim 35% (8,9 miljard gulden in 1985). De toegevoegde waarde per
persoon wordt door het EIM geraamd op 70.000,- gulden. Bijna de
helft van de bureaus verwacht dat ten opzichte van 1985 in 1986 de
omzet zal toenemen. De overige bureaus zijn voorzichtiger, zij
verwachten een gelijkblijven van de omzet. De nominale omzetgroei
1985-1986 bedraagt 6 á 8%.
Export. Er zijn circa 2.000 exporterende ingenieursbureaus (27%).
Het overgrote deel doet dit vanuit Nederland. Ongeveer 100 bedrijven
doen dit via buitenlandse dochters. De overige ruim 5.400 onderne-
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mingen (73X) exporteren niet. De exportomzet bedraagt ongeveer 1,8
miljard gulden per jaar, dit is 20% van de totale branche-omzet. De
sectoren waarin veel geëxporteerd wordt, zijn de scheepsbouw, de
off-shore en de werktuigbouw.
Internationalisatie via samenwerking komt bij ingenieursbureaus in
beperkte mate voor; 38% van de bureaus werkt op enigerlei wijze
samen. Vaak met Nederlandse bureaus die gelijksoortige activiteiten
aanbieden. Het werkgebied van de verschillende samenwerkingsverbanden omvat letterlijk alle werelddelen.
Dienstenpakket. Bij ingenieursdiensten lopen soort dienst en sector
van waaruit de opdracht komt veelal parallel. Daarom is de verdeling
over activiteiten er èèn naar afzetgebieden. De belangrijkste
afzetgebieden zijn op dit moment de bouwkundige sector (1,8 miljard
gulden), de procestechnologie (1,2 miljard gulden) en de werktuigbouwkunde (1,2 miljard gulden). Daarnaast is de civieltechnische
sector een belangrijk afzetgebied. Naar verwachting zullen vooral
electrotechnische en installatietechnische activiteiten in de jaren
tot 1990 van meer betekenis worden.
Afnemersgroepen. De ingenieursbureaus realiseren een zeer belangrijk
deel van hun omzet bij de overheid (38%). Daarnaast zijn de
industrie (19%), de bouw (10%) en de gezondheidszorg (10%) belangrijke afnemers van de diensten.
Bedrijfsresultaat. Zoals gezegd hebben de ondernemingen in deze
branche een aantal magere jaren achter de rug. Met name in de jaren
1981 en 1982 heeft een groot aantal bedrijven met verlies gedraaid.
In de daaropvolgende jaren trad een verbetering op. In 1984 had 47%
van de bedrijven een positief bedrijfsresultaat, in 1986 was dit al
gestegen tot 66%. Het aantal bedrijven uit deze branche dat een
negatief bedrijfsresultaat behaalde daalde dan ook snel tot 4% in
1986.
Reclamediensten
De bedrijfsgroep 'reclame- en advertentiebureaus' omvat ongeveer
4.000 bureaus en is overwegend kleinschalig van karakter. Van de
bureaus behoort 94% tot het klein- en 5% tot het middenbedrijf. De
Nederlandse reclamewereld wordt sterk gedomineerd door buitenlandse,
en met name door van origine Amerikaanse bedrijven. De bedrijfsgroep is als zuiver intermediair te typeren. De diensten die de
bedrijven aanbieden worden voor het overgrote deel (95%) geleverd
aan andere bedrijven.
Ondernemingen. Het aantal ondernemingen in deze branche is in de
jaren zestig en zeventig sterk toegenomen. Van zo'n 750 ondernemingen in 1963 tot 2.660 in 1978. Aan het begin van de jaren tachtig is
de groei gestagneerd, maar sinds 1983 neemt het aantal bedrijven
weer toe tot circa 4.000 ondernemingen in 1985.
Werkgelegenheid. De bedrijven in deze branche zijn voor wat betreft
de werkgelegenheid sterk afhankelijk van de reclamebudgetten van het
overige bedrijfsleven. Een economische recessie kan dan leiden tot
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een terugval van de werkgelegenheid. In het begin van de jaren
tachtig hebben met name de kleine bedrijven de gevolgen van de
economische stagnatie ondervonden. Echter de negatieve werkgelegenheidsontwikkeling in het kleinbedrijf is gecompenseerd door de groei
in het midden- en grootbedrijf. Uiteindelijk is alleen in 1982 de
werkgelegenheid per saldo met 2% ten opzichte van 1981 gedaald. In
1983 steeg de werkgelegenheid weer. De verwachting omtrent de
ontwikkeling van de werkgelegenheid zijn gematigd positief; 49% van
de bureaus verwacht een toename.
Omzet. De reclame- en advertentiebureaubranche behaalde in 1985 een
omzet van 6,8 miljard gulden; dat wil zeggen deze branche is goed
voor ruim 27% van de totale omzet van de zakelijke dienstverlening.
Daarbij dient wel aangetekend te worden dat het in deze branche
gebruikelijk is te praten over de gekapitaliseerde omzet en niet
over de gefactureerde omzet. De gekapitaliseerde omzet wordt
bepaald door het 'bruto bureau-inkomen' (toegevoegde waarde) te
vermenigvuldigen met 6 2/3. De toegevoegde waarde per persoon wordt
door het EIM geraamd op 89.000,- gulden. Ruim de helft van de
bureaus verwacht dat ten opzichte van 1985 in 1986 de omzet zal
toenemen; 7% van de bureaus zijn voor wat dit betreft pessimistisch,
zij verwachten een daling van de omzet. De nominale omzetgroei 19851986 bedraagt 10% (kleinbedrijf 5 % ) .
Export. Van de bedrijven in deze branche exporteert 12% alleen
vanuit Nederland en 1% via buitenlandse dochters. De omzet verkregen
uit export bedraagt per jaar ongeveer 190 miljoen gulden; dit is
bijna 3% van de totale omzet. Export via samenwerking met andere
bedrijven vindt niet plaats. Weliswaar werkt 40% van de bureaus op
enigerlei wijze samen, men werkt echter in 90% van de gevallen samen
met bedrijven uit Nederland.
Dienstenpakket. Het dienstenpakket van de bureaus in deze branche
bestaat voor ruim de helft uit advertising (conceptuele ontwikkeling en planning van advertenties). Daarnaast treden de bureaus
ondermeer als intermediair tussen opdrachtgevers en media op. Voor
de jaren 1986-1990 verwachten de reclame- en advertentiebureaus een
snelle groei van de direct-marketing en een daling van het aandeel
advertising. Voorts zijn er hoog gespannen verwachtingen van nieuwe
diensten als audiovisuele diensten en databaseservices.
Afnemersgroepen. De bureaus realiseren een zeer belangrijk deel van
hun omzet bij de groot- en detailhandel (21%) en de industrie (19%).
Daarnaast zijn de zakelijke dienstverlening (14%), de agrarische
sector (13%) en de overheid (10%) belangrijke afnemers van de
diensten.
Bedrijfsresultaat. In de reclame- en advertentiebureaubranche steeg
het aantal verlieslijdende bureaus in 1985. Echter ook het aantal
bureaus met een positief bedrijfsresultaat nam toe. Voor 1986
verwachten de bureaus betere resultaten. Het aantal bureaus met
positieve bedrijfsresultaten zal stijgen en het aantal verlieslijdende bureaus zal dalen.

Economische diensten
De groep economische diensten is zuiver intermediair van karakter,
maar wel een zeer heterogene categorie. Voorzichtigheid bij het doen
van algemeen geldende uitspraken is geboden. De twee belangrijkste
groepen uit deze branche zijn de marktonderzoek- en de organisatieadviesbureaus. De eerste groep vormt een zeer geconcentreerde
branche. Circa vijftien bureaus vertegenwoordigen ongeveer 80% van
de totale marktomzet. Internationalisering speelt in deze groep een
belangrijke rol. De organisatieadviesbureaubranche is bijzonder
ondoorzichtig. Voortdurend vinden reorganisaties, fusies en
afsplitsingen plaats. Organisatieadviseurs hebben niet het alleenrecht van de door hen aangeboden diensten. Soortgelijke diensten
worden ondermeer aangeboden door accountantskantoren en rechtskundige dienstverleners. De Nederlandse organisatieadviesbureaus volgen
de internationaliseringstendensen niet (of in ieder geval te
weinig).
Ondernemingen. Het aantal ondernemingen in deze branche is in de
jaren zestig en zeventig sterk toegenomen. Van zo'n 250 ondernemingen in 1963 tot ruim 1.250 in 1978. Aan het begin van de jaren
tachtig is de groei gestagneerd, maar sinds 1983 neemt het aantal
bedrijven weer erg snel toe (1985: circa 4.100 bureaus). Daarbij
dient wel aangetekend te worden dat het verloop onder de bedrijven
erg groot is.
Werkgelegenheid. Na een groei van de werkgelegenheid in de jaren
zestig en zeventig is in de periode 1980-1983 de markt waarop deze
bedrijven opereren flink ingezakt. In 1983 was de werkgelegenheid
ten opzichte van 1981 met 26% gedaald. De verwachting omtrent de
ontwikkeling van de werkgelegenheid zijn gematigd positief; 48% van
de bureaus verwacht een toename.
Omzet. De gefactureerde omzet van de economische adviesbureaus
bedroeg in 1985 ongeveer 1,8 miljard gulden; dit is circa 7% van de
totale omzet in bedrijfsklasse 84. De toegevoegde waarde per persoon
raamt het EIM op 79.000,- gulden. De ondernemingen in deze branche
hebben vertrouwen in de toekomst. Ruim de helft van de ondernemingen
verwacht een omzetstijging te verwezenlijken. In vergelijking met
andere branches in deze bedrijfsklasse echter een geringe stijging;
een nominale omzetstijging van 2 á 4%.
Export. De meest toegepaste vorm van internationalisatie door
economische adviesbureaus is export vanuit Nederland; 800 van de
4.100 bureaus exporteert op deze wijze. De exportomzet bedraagt
ongeveer 170 miljoen gulden (10% van de totale omzet). Met name
marketingadviezen worden geëxporteerd. De exportverwachtingen zijn
hoog gespannen. Zowel de exportomzet als het aantal bedrijven dat
exporteert zal gaan toenemen. De diensten waarvoor de beste
exportgroeiperspectieven gelden zijn organisatie- en marketingadviezen. Van alle bureaus in deze branche werkt 40% op enigerlei
wijze samen. Men werkt bij voorkeur samen met Nederlandse bedrijven.
Marktonderzoekbureaus werken ook samen met gelijksoortige bureaus in
het buitenland.
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Dienstenpakket. De belangrijkste activiteit van de economische
adviesbureaus is bedrijfsadvisering (organisatie-, automatiserings-,
marketing- en voorraadbeheeradvies en financieel advies). Het
marktonderzoek levert 16X van de omzet op, werving en selectie
slechts 3%. In de komende jaren verwacht men dat vooral adviezen
met betrekking tot voorraadbeheer belangrijker zullen gaan worden.
Over werving en selectie en direct-marketing zijn de meningen
verdeeld. Naar de achtergrond verschuivende diensten zijn ondermeer
schriftelijk markt- en arbeidsmarktonderzoek. Als nieuwe diensten
worden genoemd interim en project management en automatiseringsadviezen.
Afnemersgroepen. De economische adviesbureaus realiseren bijna een
kwart van de omzet bij de industrie, ruim een kwart in de categorie
Overig' (waaronder de gezondheidszorg) en 17% in de zakelijke
dienstverlening. Bijna 10% van de omzet wordt gerealiseerd in het
overheidscircuit.
Bedrijfsresultaat. Zoals gezegd is de markt waarop deze bedrijven
opereren in de periode 1980-1983 flink ingezakt. De naweeën van deze
terugval ebben in de daarop volgende periode na. In 1985 verkeert
30% van de bureaus in de rode cijfers; slechts ruim 40% van de
bedrijven maakt winst. Voor 1986 verwacht men betere resultaten. Het
aantal bureaus met positieve bedrijfsresultaten zal stijgen en het
aantal verlieslijdende bureaus dalen.

Pers- en nieuwsdiensten
Over deze bedrijfsgroep is weinig bekend. De bedrijfsgroep is van
beperkt belang. Het aandeel van de branche binnen de totale
zakelijke dienstverlening komt op 1,8% naar aantal ondernemingen en
op 0,3% naar aantal werknemers (Chapel 1984, 168). Het merendeel van
de ondernemingen (86%) heeft geen personeel in dienst (voornamelijk
zelfstandig gevestigde journalisten). De groei van de bedrijven
binnen deze bedrijfsgroep is gekoppeld aan de ontwikkeling van de
bedrijfskolom 'pers' waartoe de pers- en nieuwsbureaus behoren.

Uitzenddiensten
De uitzendbureaus van arbeidskrachten verlenen zuiver intermediaire
diensten. Niet alle bedrijven zijn op commerciële basis werkzaam;
ook het uitzendbureau START (als overheidsinstelling nauw gelieerd
aan de GAB's) is in deze bedrijfsgroep opgenomen.
Na een lange periode van groei is in 1980 een kentering gekomen die
zich weerspiegelt in de terugloop van het uitzendvolume, de omzetten
en het aantal werkzame personen. De redenen hiervoor zijn ondermeer
de economische recessie en het strengere beleid dat het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gaan voeren op dit terrein.
In 1983 is het uitzendwezen, ondermeer door het economisch herstel,
het diepste punt gepasseerd.
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Ondernemingen. Het ontstaan van uitzendbureaus is in Nederland te
plaatsen aan het eind van de jaren veertig. In de jaren zestig en
zeventig vertoont de branche een stormachtige groei. Door fusies
neemt na 1976 het aantal ondernemingen af. De markt wordt beheerst
door zo'n tien grote concerns. De grootste vier zijn achtereenvolgens: Randstad, ASB, Vedior en Keser, met ieder meer dan zeventig
vestigingen (Chapel 1984).
Werkgelegenheid. Bij de interpretatie van de werkgelegenheidsontwikkeling in deze bedrijfsgroep dient men er rekening mee te houden dat
in de SWP de uitzendkrachten bij de uitzendbedrijven worden
meegeteld. In 1979 bereikte het uitzendvolume een top van 43.100
mensjaren (Chapel 1984). In 1982 was dit gedaald tot 25.400. Na 1982
trekt de markt voor uitzendkrachten weer aan. Deze trend weerspiegelt zich ook in de totale werkgelegenheid in en via de uitzendbedrijven. Deze conjunctuurgevoelige branche behoort na de inkrimping
aan het begin van de jaren tachtig tot de sterke groeiers in de
periode 1984-1986.
Overige zakelijke diensten
Deze bedrijfsgroep bestaat uit een groot aantal heterogene bedrijfssubgroepen, waaronder informatie- en incassobureaus, detectivebureaus, vertaalbureaus, bewakingsdiensten, veilingbedrijven,
binnenhuisarchitecten en de groep Overige zakelijke dienstverlening niet eerder genoemd'.
De 'overige zakelijke dienstverlening' maakt zowel naar aantal
ondernemingen als naar aantal werknemersbanen 14% van de zakelijke
dienstverlening uit. Per 1 januari 1983 waren er circa 4.600
ondernemingen in deze bedrijfsgroep actief; 93% van deze ondernemingen valt onder het kleinbedrijf. Het aantal werkzame personen is in
de periode 1975-1983 gestegen. Het is daarbij opvallend dat de
gemiddelde jaarlijkse groei van de werkgelegenheid in deze bedrijfsgroep in de recente periode 1980-1983 (3,9%) hoger was dan in de
periode 1975-1980 (2,0%). Hiermee neemt deze bedrijfsgroep, aldus
Gravesteijn-Ligthelm & De Wit (1986), een uitzonderingspositie in
ten opzichte van de overige bedrijfsgroepen in deze bedrijfskiasse,
waar in alle gevallen het groeipercentage in de meest recente
periode lager was dan in de periode ervoor.
Op grond hiervan kan de verwachting worden uitgesproken dat op de
middellange termijn deze bedrijfsgroep een positieve bijdrage zal
kunnen leveren aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de
zakelijke dienstverlening. Bedrijfssubgroepen die met name worden
gekenmerkt door een sterke groei en goede toekomstverwachtingen zijn
het beurswezen, de handelsinformatiebureaus en de veilingbedrijven.
De groei van de beveiligingsbranche, die jarenlang een sterk
groeiende bedrijfssubgroep vormde, is in de laatste jaren enigszins
gestagneerd. Door de bestaande beveiligingsbedrijven wordt nog in
onvoldoende mate ingespeeld op de kansen die micro-elect roñica en
telecommunicatie bieden.
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BIJLAGE 3 . 3

Overzicht gegevensbeatand z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g

SBI-code

onschrijving

84.1
84.2
84.3
84.4
84.5
84.6
84.7
84.8
84.9

rechtskuidige diensten
athinistratieve diensten
computer services
ingenieursdiensten
reclamediensten
economische diensten
pers- en nieuwsdiensten
uitzenddiensten
overige zakelijke diensten

finaal/
interni.

kapitaal/
arbeid

0,07
0,04
0,06
0.04
0.14
0,07
0,07
0.06
0,07

50,0
5,0
5.0
9,0
5,0
0
0
0
0

SBI-code ongelijkheid automatise- export- toegevoegde
ringsgraad aandeel waarde/pers.
(min. gld.)
84.1
84.2
84.3
84.4
84.5
84.6
84.7
84.8
84.9

0.04
0.16
0.13
0.18
0.08
0,14
0,19
0.20
0.16

51
30
80
51
51
51
51
51
51

0
0.4
7.0
30.0
0,5
0
5,0
0
10.0

gen.omzet/
ondern.
(min. gld.)

0.069
0.050
0,080
0,060
0,089
0,076
0.044
0.037
0,062

gen. aantal
nerkz.pers./
ondern.

1.30
0.71
1.18
1.41
1,28
0.64
0.19
1,40
0,96

10.0
10.2
4.9
9.4
3.2
4.3
1.6
7.8
7.4

omzet/ oriëntatie
w.p.
mensen/zaken
(min. gld)
0.13
0.07
0.24
0.15
0,40
0,15
0,12
0,19
0.13

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1-mensen
2-zaken

lokatiegebonden

1
1
0.5
0
0
0
0
1
0
Ingebonden
2-niet-gebonden

BIJLAGE 3.3 Overzicht
(vervolg)

SBI-code alternatieve substituutaanbieders
keuzeruimte

84.1
84.2
84.3
84.4
84.5
84.6
84.7
84.8
84.9

1
2
3
3
3
2
1
3
2

1
2
1
1
2
2
1
2
3

l-klein
l-klein
2-bescheiden 2-bescheiden
3-groot
3-groot
Bron: Snel (1986, 66)
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gegevensbestand

vraagpatroon

1
1
1
1
1
1-gelijkmatig
O-pieken

zakelijke

dienstverlening

aanpassing
dienst

tastbaar/
ontastbaar

afnemersrelatie

1
0.5
1
1
1
1
0
0,5
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
1
0
0
1
0

I-maatwerk
1-tastbaar
1-continu
O-standaard- O-ontastbaar O-ad hoc
dienst

BIJLAGE 4.1 Indeling van Nederland in stedelijke centra, peri-urbane
en extra-urbane gebieden, op basis van de indeling in
economisch-geografische gebieden (1971)
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B e n a m i n g der s t e d e l i j k e centra, p e r i - u r b a n e en e x t r a - u r b a n e g e b i e d e n
No.:
No.:
1 Gron. Hoogeland en noordel. Mesterkwartier 43 Utrechtse Vallei en Eemgebied
2 Appingedan, D e l f z i j l
44 Utrechtse Heuvelrug
3 Groninger Oldambt
45 Utrechts Kromme Rijngebied
4 Groninger veenkoloniën
46 Nieuwegein, IJsselstein
5 Groninger zuidelijk Mesterkwartier
47 Stad Utrecht
6 Groninger Centrale weidestreek
48 Vechtstreek en plassengebied in Utrecht
7 Stad Groningen
49 Utrechts weidegebied
8 Randgebied stad Groningen
50 Texel
51 Mieringen, Mieringermeer
9 Fries zandgebied
10 Fries weidegebied
52 Overige gemeenten kop van Noord-Holland
53 Westelijk West-Friesland
11 Leeuwarden
54 Midden en Oostelijk Nest-Friesland
12 Friese Bouwstreek
55 Noord-Kennemerland
13 Friese Naddeneilanden
56 Noordhollands Middengewest
57 Waterland
14 Noorddrents randgebied
58 Zaanstreek
15 Emmen, Schoonebeek
16 Overige gemeenten Drentse veenkoloniën
59 IJmond
60 Haarlem
17 Drentse zandgronden
61 Overige gemeenten Zuid-Kennemerland
18 Zuiddrents randgebied
62 Noordhollandse Meerlanden
19 Noordwest-Overijssel
63 Agglomeratie Amsterdam
65 Vechtstreek in Noord-Holland
20 IJssel-, Vechtdel ta
21 Noordoost-Overijssel
66 Hilversun
67 Overige gemeenten in het Gooi
22 Zuidwest-Overijssel
23 Enschede
24 Overige gemeenten in Twente
68 Zuidiollandse Bollenstreek
25 Urk
69 Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg
70 Leiden
26 De Lijmers
71 Randgebied Leiden
72 Noordelijke veenstreek in Zuid-Holland
27 Oude-IJsselgebied (westelijk deel)
28 Overige gemeenten westelijke Achterhoek
73 Rijnstreek Zuid-Holland
74 Gouda en omstreken
29 Oude-IJsselgebied (oostelijk deel)
30 Overige gemeenten oostelijke Achterhoek
75 Krinpenerwaard
76 Industriegebied Alblasserwaard
31 Gelderse Vallei
32 IJsselmeerkust
77 Overige gemeenten Alblasserwaard
TB Vijfheerenlanden
33 Apeldoorn
79 Agglomeratie 's-Gravenhage
34 Overige gemeenten oostelijke Veluwezoom
81 Westland
35 Arnhem
36 Overige gemeenten zuidelijke Veluwezoom
82 Delft
83 Midden-Zuid-Holland
37 Oostelijke Betuwe
38 Nestel ijke Betuwe
84 Agglomeratie Rotterdam
39 Nijmegen
86 Westelijk IJsselmonde
40 Gebied om Nijmegen
87 Oostelijk IJsselmonde
41 Land van Maas en Maal
88 Oostelijk randgebied Rotterdam
89 Eiland van Dordrecht
42 Bonmelerwaard

No.:
90 Hoeksche Haard
91 Voorne-Putten en Rozenburg
92 Goeree en Overflakkee
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

No.:
120
122
123
124
125
126
127

Noord-Limburg
Midden-Limburg ten oosten van de Maas
Midden-Limburg ten westen van de Maas
Agglomeratie Sittard/Geleen
Agglomeratie Heerlen
Maastricht
Overige gemeenten Zuid-Limburg

Schouwen-Duiveland
Sint Philipsland en Tholen
Kanaalzone Walcheren
Overige gemeenten Walcheren
Noord- en Zuid-Beveland
128 Noordoostpolder
West-Zeeuwsch-Vlaanderen
129 Zuidelijke IJsselmeerpolders
Kanaalzone Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen
Overige gemeenten Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen 130 Zwolle
131 Almelo
132 Hengelo
Zeekleigebied in Noord-Brabant
Bergen op Zoom, Roosendaal en omstreken
133 Deventer
Breda
Gebied om Breda
134 Amersfoort
Land van Altena
Langstraat
135 Alkmaar
Tilburg

108 Gebied om Tilburg
110 Gebied cm 's-Hertogenbosch

136 's-Hertogenbosch
137 Helmond

111 Maaskant
112
113
114
115
116

Midden-Meijerij
Eindhoven
Randgebied Eindhoven
Industriegebied om Helmond
Kempenland

117 Valkenswaard en oostelijke randgemeenten
118 Brabantse Peel
119 Land van Cuijk
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138 Venlo

BIJLAGE 4.2 Indeling van Nederland in 40 COROP-regio's (19Θ5)
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Benaming van de 40 COROP-regio'
No.:
1 Oost-Groningen (P)
2 Delfzijl e.o. (P)

3 Overig Groningen (Ρ)
4 Noord-Friesland (Ρ)
5 Zuidwest-Friesland (Ρ)
6 Zuidoost-Friesland (Ρ)
7

Noord-Drenthe (Ρ)

8 Zuidoost-Drenthe (Ρ)

No.:
25
26
27
28
29
29a
30

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (C)
Agglomeratie 's-Gravenhage (C)
Delft en Westland (C)
Oost Zuid-Holland (C)
Groot-Rijnmond (C)
w.o. Rijnmond
Zuidoost Zuid-Holland (C)

31
32

Zeeuwsch-Vlaanderen (P)
Overig Zeeland ( I Z )

33
34
35
35a
36

West Noord-Brabant ( I Z )
Midden Noord-Brabant ( I Z )
Noordoost Noord-Brabant ( I Z )
w.o. stadsgewest 's-Hertogenbosch
Zuidoost Noord-Brabant ( I Z )

9 Zuidwest-Drenthe (Ρ)
10 Noord-Overijssel (Ρ)
11 Zuidwest-Overijssel (Ρ)
12 Twente (Ρ)
13
14
15
16

Veluwe (ΙΖ)
Achterhoek (Ρ)
Arnhem/Nijmegen ( Ι Ζ )
Zuidwest-Gelderland ( Ι Ζ )

17 Utrecht (С)
18
19
20
21
22
23
23a
24

Kop van Noord-Holland ( Ι Ζ )
Alkmaar e.o. (ΙΖ)
IJmond (С)
Agglomeratie Haarlem (С)
Zaanstreek (С)
Groot-Amsterdam (С)
и.о. Amsterdam
Het Gooi en Vechtstreek (C)

37 Noord-Limburg (P)
38 Midden4imburg (P)
39 Zuid-Limburg (P)
40 Zuidelijke IJsselmeerpolders (IZ)

(C) • Centrum
(IZ) • Intermediaire Zone
(P) • Periferie
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BIJLAGE 5.1 Enkele kenmerken van de groothandel in extra-urbane gebieden (in X)

tot.

totaal (abs.)

het
Flevo- Achter- Rivieren- ZeeuHsch- M0-Brab./ M-LimNoorden zoom
hoek
gebied
Vlaand.
N-Limburg burg

2.501

850

195

388

411

128

295

234

12.7

14.1

9.4

7.8

11,0
11.7
13.4

24,0
12,8
17,6

8,2
7.3

12.5
10.2
16,3

16,4
10.6
11.1
11.7
15,8

6.4
7.1

12,9

10,8
12,3
14,4
12,3
10,3

7,2

19,0

12.8

6.2
4.6

9,0
8.1
7.6
9.0
4.9

4.0
6,4
3,2
6.4
5.6

11.2
10,8
17,6
13,9

14.2

6.3

jaar van vestiging

voor 1945
1945-1960
1961-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1982
1983
1984
1985
1986

9,8
16.6

8.8
6,7
8,5
9,9
4.9

8,6
6,7
8,9
10.6

11.8
10.3

4,3

7.2

8,3
5,4
7.8
9,3
3.6

7,5
7.8

9.5
20.3

7,8
6.9
10,8

5.4

8,6
6.5

12,2

grootteklassest ructuur
kleinbedrijf
1 w.p.
2-4 w.p.
5-9 и.р.

86,8
37,6
37.3
11,9

86.3
36.3
37.5
12.5

86.8
32.8
41.3
12.7

83,9
36.5
36.2
11.2

87,7
41.7
34,7
11.3

91.3
40.2
36.2
15.0

88,0
37,0
39,5
11.6

68.1
41,2
37,2
9,7

middenbedrijf
10-49 n.p.
50-99 к.р.

12,5
11.3
1.3

13,0
11.3
1.7

12.2
12.2

15.4
12.8
2.6

11.8
11.1
0.8

8.7
8.7

11.2
10.1
1.1

11.5
И.0
0,4

grootbedrijf

0,7

0.7

1,1

0.8

0.5

-

0.7

0.4

importfunctie

20,2

16.0

13,8

26,5

18.3

25.8

24,7

24,8

groothandel in machines 22,6
groothandel in voedingsen genotmiddelen
17,6
groothandel in papier
16.2
exportfunctie

19,3

groothandel in machines 19,2
groothandel in voedingsen genotmiddelen
20,3
groothandel in papier
10,5
Bron: Handelsregister
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18.8

18,3

30,0

18.9

27.4

29.7

19.4

12.6
13,5

8.2
16.7

21.3
24,0

18.0
12.5

23.4
50,0

17,1
12.5

30,4
9,1

14.4

17.9

26.0

16.6

24,2

23.1

24.8

14.7

24.0

24,7

14.6

22.6

24,7

20.4

15.2
2.7

9.4
33,3

30,1
16,0

19.6
6,3

25.0
50,0

21.0
12,5

29.6
9.1

BIJLAGE 5.2 Enkele kenmerken van de zakelijke dienstverlening in extra-urbane gebieden (in X)

tot.

Flevo- Achter- Rivieren- ZeeuNsch- N0-Brab./ M-Limhet
N-Limburg burg
hoek
gebied
Vlaand.
Noorden zoom

3.392

1.083

246

631

557

2.5
5.1
6.9

2.8
5.4
6.4

0,4
5.7
6.6

4.3
5.6
6,8

10,4
21.5
11.8

10,0
19,8
10,6

13.5
18.9

22.3
13.6

8.0

9,2

9.0
9,4

11.0
22,1
13,0

1.4
2.5
5.9
9.0

5.6

8.8

10.6
14,1

12.5
15,8

11.9
14.8

10.3
13,2

8.9

7.6

9.8

kleinbedrijf
iN.p.
2-4 N.p.
5-9 N.p.

94,5
59,6
27.4
7.5

93,9
55,2
30.1
8.5

•iddenbedrijf
10-49 N.p.
50-99 N.p.

5.3
5.0
0.3

grootbedrijf

totaal (abs.)

143

321

411

6.3

1.5
6.3

jaar van vestiging

9.9

1.2
3.7
5,3

15,5
17,6
14,1

10,3
26,2
14.3

6.2
7.8

8.3

11.5
13.8
11.1

9,2
3,5
7.7
5.6

95,7
63,4
23,8
8,5

94,8
60.1
27,0
7.6

95,4
64.6
27,2
3,6

5.9
5,4
0.5

4,3
4,3

5.1
5.0
0.2

0.2

0.2

-

importfunctie

0.9

0.7

exportfunctie

0,9

0.8

voor 1945
1945-1960
1961-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1982
1983
1984
1985
1986

10.6

16.5

10,5

8.8
23,4

9.7
8.0
8,5

8.4

11.7
11.7

91,4
56.8
25,2
9.4

92,5
54.9
29.8
7.8

96,6
65,6
22,9
8.1

4.6
4.4
0,2

7.2
7,2

7.5
7.1
0.3

3.4
3.1
0.3

0,2

-

1.4

-

-

0.4

1.9

0,5

0.7

1.2

0.7

1.6

1.3

0.5

0,7

1.2

0.5

grootteklassestructuur

Bron: Handelsregister
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BIJLAGE 5.3a De sectorale opbouw van de oprichtingen behorend tot de drie jaargangen per gemeentegrootteklasse ( i n X)
sector

30-50.000 20-30.000 10-20.000
inwoners inwoners inwoners

5-10.000
inwoners

totaal (abs.)

831

601

landbouw
industrie
bouw
diensten
waarvan in de
finale diensten
comnunicatieve diensten
intermediaire diensten
waarvan in de
geselect. groothandel
geselect. zak,. diensten

1.4
9.6
4.6

2.5
10,2

7.9

9,3

9,5

84.4

79,4

76,2

52.5

50,2

2.3

2,5

29,6

4.2
9.5

836

< 5.000 totaal
inwoners

675

914

4.057

3.2

5.0

11.2

10,4

4.5
9.1

10,1

75,1

10,7
75.7

78.2

48,9

45,5

46.4

48.8

2,2

3,3

3.4

2.7

26,7

25,1

26,4

25.9

26.7

4.1
6.8

4,2
6,7

4.9
7.0

4.4
5.8

4.3
7.2

3.3
8,4

Bron: Handelsregister

BIJLAGE 5.3b De sectorale opbouw van de oprichtingen behorend tot de drie jaargangen voor de
regionale centra en de Overige' gemeenten (in %)
sector

regionale
centra

totaal

1.756

landbouw
industrie
bouw
diensten
waarvan in de
finale diensten
comnuiicatievc ι diensten
intermediaire diensten
waarvan in de
geselect. groothandel
geselect. zak. diensten
Bron: Handelsregister

21Θ

'overige'
gemeenten
2.301

1.9

4.4

10.1
81.7

10.0
10,0
75.5

51.3

46.8

6.3

2.4

3.0

28.1

25,7

4.4
8.1

4.3
6.4

BIJLAGE 5.3c Het aantal uitschrijvingen als percentage van het aantal inschrijvingen per bedrijfscategorie voor de drie onderzochte jaargangen samen per gemeentegrootteklasse

sector

30-50.000 20-30.000 10-20.000
inwoners inwoners inwoners

5-10.000
inwoners

< 5.000 totaal
inwoners

totaal

43,6

35.0

36,7

32,3

35.0

36,7

landbouw
industrie
bouw
diensten
waarvan in de
finale diensten
connunicatieve diensten
intermediaire diensten
waarvan in de
geselect. groothandel
geselect. zak.. diensten

33.3
42.5
39.5
44.1

40.0
42.7
31.8
34.1

25.9
36,2
30.8
38,0

20.6
37,1
26.6
33.1

22,0
31.3
32.7
36,6

26.1
37.9
31.7
37.5

44,3
21,1
45.5

32,8
40,0
36.0

37,7
55,6
37,1

31,9
36.4
34,8

37,5
19,4
37,1

37.2
32.7
38.4

50.0
42.5

54,6
29.6

51.4
32.1

33.3
25,5

47,5
37,7

47.4
34,5

Bron: Handelsregister

BIJLAGE 5.3d Het aantal uitschrijvingen als percentage van het aantal inschrijvingen per bedrijfscategorie voor de drie onderzochte jaargangen samen voor de regionale centra en de
'overige' gemeenten

sector

regionale
centra

'overige'
genteenten

totaal

totaal

38,8

35,0

36,7

landbouw
industrie
bouw
diensten
waarvan in de
finale diensten
comunicati eve diensten
intermediaire diensten
waarvan in de
geselect. groothandel
geselect. zak. diensten

36.4
42.1
32,7
39,0

22,8
34.6
31.2
36.3

26,1
37,9
31.7
37.5

38,4
33,3
40,4

36.2
32.4
36,8

37.2
32.7
38,4

50,7
37.3

44.9
31,8

47.4
34.5

Bron: Handelsregister
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BIJLAGE 5.3e De sectorale opbouw van het saldo van oprichtingen minus opheffingen (saldo) en van
de gecreëerde werkgelegenheid (werk) behorend tot de drie jaargangen per gemeentegrootteklasse ( i n X)
sector

landbouw
industrie
bouw
diensten
waarvan in de
finale diensten
comunicatieve diensten
intermediaire diensten
waarvan in de
geselect. groothandel
geseleet. zak. diensten
totaal (absoluut)

30-50.000
20-30.000
10-20.000
5-10.000
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
saldo werk saldo werk saldo werk saldo werk

2.3
9.0
8.3

1.4

3.8

2.5

54,8

83,6

14.2
11,1
73,9

80,4

35,4

11.3
10,2
74.7

33.5
19,9
44,1

10,3
74.2

51,8

40,2

51,8

20.0

48,2

29.0

45.7

3,2

2.9

2.3

3.9

1.5

1.0

3.1

28.6

30,8

26,3

11,5

25.0

14,0

3,6
9.8

6.0
8.3

2.9
7,3

3,1
2.9

3.2
7.2

1.6
5.2

1,7
9.8
4.9

0.8

469 1.929

8,4

521 3.092

529 1.654

5.9
9.6

4,6
19.5
23.8
52.1

< 5.000
inwoners
saldo werk

5,4
9,6

3,7

11.1
73.9

20,9
12,3
63.1

44.6

27,5

25,4

19.2
12.0
20.9

4,8
7.7

4.3
3.2

457 2.513

4.2

3,5

25,1

32,1

3.5
5.6

4,7
2,9

594 1.778

Bron: Handelsregister
BIJLAGE 5.3f De sectorale opbouw van het saldo van oprichtingen minus opheffingen (saldo) en van
de gecreëerde werkgelegenheid (werk) behorend t o t de drie jaargangen voor de
regionale centra en de Overige' gemeenten ( i n X)
sector

landbouw
industrie
bouw
diensten
waarvan in de
finale diensten
commnicatieve diensten
intermediaire diensten
waarvan in de
geselect. groothandel
geselect. zak. diensten
totaal (absoluut)
Bron: Handelsregister
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regionale
centra
saldo werk

2.0
9.6
6.9

'oveirige'
gemeenten
saldo werk

1.1

5,2

4.0

61,6

39.3
11.2
48,4

10,1
10,6
74,1

22.6
18.2
55.2

51,6

26.9

46.0

25,0

2.6

3.4

3,1

6,8

27.4

18.2

25.0

23,3

3.5
8.3

4.1
4.7

3,6
6.8

3,7
3,8

1.074

5.415

1.496 5.551

BIJLAGE 6.1 Korte inhoud van de vragenlijst
In het navolgende wordt een overzicht gegeven van de afgenomen
vragenlijst. Er is volstaan met het vermelden van de vragen,
eventuele antwoordcategorieën zijn niet opgenomen. De enquête
bestaat uit zes delen.
Opgemerkt dient te worden dat de vragenlijsten voor de groothandel
en de zakelijke dienstverlening op sommige punten - iets - van
elkaar afweken. In het navolgende wordt de groothandels-enquête
weergegeven.
ALGEMEEN DEEL
1. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is dit
bedrijf ingeschreven als een
Klopt deze omschrijving ?
2. De juiste omschrijving van de hoofdactiviteit van deze
vestiging is:
Hoofdactiviteit :
3. Welke produkten worden door deze vestiging verhandeld ?
4. Kunt U aangeven welk deel van de totale omzet wordt uitgemaakt
door de onder 3) vermelde produktgroepen samen ?
5. In welk jaar is dit bedrijf opgericht ?
6. Sinds welk jaar is dit bedrijf in
gevestigd ?
7. In welke gemeente(n) was dit bedrijf voor de verhuizing naar
gevestigd ?
8. Wat was de reden, c.q. wat waren de belangrijkste redenen om de
vorige lokatie te verlaten ?
9. Kunt U aangeven hoeveel personen (full- en part-time) er in het
jaar van vestiging in
in dienst van dit
bedrijf waren ?
10.Vormt dit bedrijf de totale onderneming (d.w.z. het betreft
een aparte zelfstandige onderneming) of maakt dit bedrijf deel
uit van een landelijke of regionale onderneming met verschillende vestigingen ?
11.Hoeveel vestigingen maken deel uit van de onderneming en in
welke gemeente is het hoofdkantoor van de onderneming gevestigd?
12.Wat is de hoofdactiviteit van de totale onderneming waarvan
dit bedrijf deel uitmaakt ?
13.Hoe groot is de personeelsomvang (mannen/vrouwen; full-time/parttime) van dit bedrijf op dit moment ?
14.Waar is het in dit bedrijf op dit moment werkzame personeel
(full-time èn part-time) woonachtig ?
15.Kunt U aangeven hoeveel personen er in 1980 in dienst van dit
bedrijf waren ?
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DE INPUT
Als groothandel levert U goederen en verleent U eventueel diensten
('after sales service'). Anderzijds betrekt U ook zelf goederen en
diensten van andere bedrijven. Om na te gaan in hoeverre deze
vestiging is verweven met andere bedrijven in 'de regio' (een gebied
met een straal van 30 km rondom de vestigingsgemeente) en daarbui
ten, volgen nu β vragen.
De serie vragen heeft betrekking op enerzijds de (te verhandelen)
goederen en anderzijds de kapitaalgoederen en diensten die U betrekt
van andere bedrijven.
16.Van hoeveel verschillende leveranciers betrekt Uw bedrijf
regelmatig de produkten die verhandeld worden ?
17.Waar zijn deze leveranciers gevestigd (provincies) ?
18.Wilt U aangeven in welke gemeenten de vijf meest belangrijke
leveranciers (naar fl.) zijn gevestigd?
19.In hoeverre worden de hierna te noemen (kapitaal)goederen en
diensten intern betrokken ? (Dat wil zeggen van andere
vestigingen binnen de onderneming waarvan dit bedrijf deel
uitmaakt.)
Kunt U tevens van de hierna te noemen (kapitaal )goederen en
diensten aangeven in hoeverre deze grotendeels worden betrokken
uit de regio, dan wel van elders ?
20.Wilt U aangeven in welke gemeenten de vijf meest belangrijke
leveranciers van (kapitaal)goederen en diensten zijn gevestigd ?
21.Wilt U (in procenten) aangeven hoe 'de totale waarde van de
externe aankopen' in 1985 was verdeeld over een aantal nader te
noemen deelgebieden ?
DE MARKT
Bij een groothandelsbedrijf kan een onderscheid worden gemaakt in
intern en extern gerichte leveranties. Onder intern gerichte leve
ranties worden leveranties aan andere vestigingen van dezelfde on
derneming verstaan. Onder extern gerichte leveranties wordt verstaan
het leveren van goederen aan andere bedrijven, particulieren en
anderen buiten de onderneming waarvan dit bedrijf deel uitmaakt.
22.Kunt U aangeven welk deel van de 'omzet van dit bedrijf'
behaald wordt door de intern gerichte dan wel extern gerichte
leveranties (evt. schatting) ?
23.Waar zijn die vestigingen (provincies), waaraan dit bedrijf
intern levert gelegen ?
De volgende vragen hebben betrekking op de door dit bedrijf
extern geleverde goederen. Met name zijn we geïnteresseerd in de
aantallen cliënten waarmee contacten worden onderhouden en de
regionale spreiding daarvan.
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24.Wat is op dit moment de omvang van de vaste clientèle van dit
bedrijf ?
25.Waar zijn die vestigingen (provincies), waaraan dit bedrijf
extern levert gelegen ?
26.Kunt U bij benadering (in procenten) aangeven in welke mate
dit bedrijf voor de omzet afhankelijk is van de volgende
sectoren (bedrijven, instellingen en particulieren) ?
27.Wilt U aangeven in welke gemeenten de cliënten van dit bedrijf
gevestigd zijn die meer dan 5% bijdragen in de totale omzet van
dit bedrijf ?
28.Wilt U (in procenten) aangeven hoe de omzet in 1985 was ververdeeld over een aantal nader te noemen deelgebieden (evt.
schatting) ?
29.Streeft u naar regionale concentratie van uw afzet of probeert
u uw markt tot heel Nederland en wellicht daarbuiten uit te
breiden ?
DE OMZET
De volgende vragen hebben betrekking op de omzet van dit bedrijf. We
begrijpen dat deze informatie gevoelig ligt, maar voor ons is dit
gegeven essentieel om uit te kunnen rekenen wat de betekenis is van
het type bedrijvigheid, waartoe ook Uw bedrijf behoort, voor de
gemeente en regio van vestiging. Wij wijzen U er nogmaals op dat de
door U verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld en in de
rapportages nimmer op individueel niveau herkenbaar zullen zijn I
30.Hoe groot was de omzet van dit bedrijf in 1985 ?
Net zo als bij het aantal werkzame personen zijn wij bij de omzet
tevens geïnteresseerd in de ontwikkeling. Kunt U in onderstaand
schema de netto-bedrijfsresultaten van dit bedrijf in de periode
1980-1985 invullen.
31.Was het netto-bedrijfsresultaat van dit bedrijf in de hierna
te noemen jaren positief (er werd winst gemaakt), nihil of
negatief (er werd verlies geleden) ?
REGIONAAL VESTIGINGSMILIEU
Groothandelsbedrijven lijken een sterke voorkeur te hebben voor een
lokatie aan de rand van of net buiten de steden. Echter het blijkt
dat dit type bedrijvigheid tevens in gebieden op enige afstand van
de steden is gevestigd. De regio waarin uw bedrijf is gevestigd is
als zo'n niet-stedelijk ('landelijk gebied') aan te merken.
32.Wat zijn volgens u voor dit bedrijf de drie belangrijkste
voordelen van vestiging in een niet-stedelijk gebied ?
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33.Wat zijn volgens U voor dit bedrijf de drie belangrijkste
nadelen (in de zin van knelpunten) van vestiging in een nietstedelijk gebied ?
34.Viel de keuze bij het zoeken naar een (nieuwe) vestigingsplaats meteen op de huidige vestigingsplaats of waren er
alternatieven ?
35.Wat waren buiten de huidige vestigingsplaats de drie belangrijkste alternatieve lokaties ? Geeft u ook de belangrijkste
reden aan waarom die lokaties zijn afgevallen ?
36.Wat was de belangrijkste reden, c.q. wat waren de belangrijkste redenen om dit bedrijf op de huidige locatie te vestigen ?
37.Welke van deze redenen gaf de doorslag ?
TOEKOMSTVERWACHTINGEN
In het verloop van de enquête is de omzet, alsmede het aantal
werkzame personen en het bedrijfsresultaat, ter sprake gebracht. Uw
verwachtingen betreffende de ontwikkelingen van het bedrijf in de
nabije toekomst ontbreken nog. Daarop zijn de laatste drie vragen
van de enquête gericht.
38.Hoe groot zal de gemiddelde personeelsomvang van dit bedrijf
zijn in 1987 ?
39.Hoe groot zal de omzet van dit bedrijf in 1987 zijn ?
40.Hoe zal het netto-bedrijfsresultaat van dit bedrijf er in het
jaar 1987 uitzien ?
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BIJLAGE 6.2 Gemiddeld aantal werkzame personen (full-tine) per bedrijf per bedrijfsgroep in 1980,
1986 en 1987 (1) bestaande bedrijven (2) nieuwe bedrijven
1980

1986
(1)
(2)

0)
GH
GH
GH
GH

in machines e.d.
in voedings- en genotmiddelen
in papier e.d.
totaal

Administratieve diensten
Computerdiensten
Ingenieursdiensten
Reclamediensten
Overige zakelijke diensten
ZD totaal

21
30
52
27

25
35
51
31

14
12

9
8
20
7
41
15

11
17
17
12
46
17

19
14
17

X

14

X

65
19

1987
(1)
(2)

26
36
52
32

17
13

11
19
17
14
47
17

16
19
18

X

16

X

84
22

BIJLAGE 6.3 Ontwikkeling van de omvang van de werkgelegenheid van bedrijven in de periode 19801986 (a) en 1986-1987 (b) per onderzoeksgebied (in X)
(a) 1980-1986 (cijfers gebaseerd op gegevens van bestaande bedrijven)

groei

groothandel
inkrimpingen
gelijk

groei

zakelijke diensten
gelijk
inkrimpingen

Drenthe
Flevozoom
Achterhoek
NO-Brabant/
N-Limburg

71
60
65
64

13
27
12
20

16
13
23
16

74
72
58
75

14
22
15

26
14
20
10

totaal

66

15

19

67

15

18

(b) 1986-1987

groei

groothandel
gelijk
inkrimpingen

Drenthe
Flevozoom
Achterhoek
NO-Brabant/
H-Limburg

39
41
36
46

51
59
59
54

totaal

40

56

10
5
-

groei

zakelijke t iiensten
gelijk
inkrimpingen

33
37
47
46

59
58
51
42

42

52

8
5
2
12

BIJLAGE 6.4

Geïndiceerde groei van de omvang van de werkgelegenheid per onderzoeksgebied in de
periode 1980-1987 (1980-100)

1980 (abs.)

groothandel
1986

zakelijke diensten
1980 (abs.)
1986

1987

1987

470

130
198
110
211

134
215
113
226

330
117
588
258

134
158
117
301

139
168
122
335

3.360

135

140

1.293

162

173

Drenthe
Flevozoon
Achterhoek
NO-erabant/
N-Limburg

1.153
1.598

totaal

139

BIJLAGE 6.5 Procentuele verdeling van het gemiddelde percentage externe aankopen
(a) groothandel

vestigingsgemeente
regio
overig Nederland
buitenland
η (absoluut)

zelfst.
ondern.

m.v.o.

bestaande
bedrijven

nieuwe
bedrijven

kleinbedrijf

middenbedrijf

grootbedrijf

6,1
17,7
52.0
24,3

5,8
11.8
63,2
19,3

5,4
14,9
57,4
22,3

9,3
23.1
40,8
26,8

6,7
17,3
59,5
16,6

6,1
16,3
51,2
26.4

0,8
7,4
63,8
28,0

40

128

22

54

87

9

110

(a) zakelijke dienstverlening
zelfst.
ondern.
vestigingsgemeente
regio
overig Nederland
buitenland
η (absoluut)
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ш. .о.

6.5

bestaande
bedrijven

nieuwe
bedrijven

klein- midden
bedrijf bedrijf

grootbedrijf

25,3
35.7
34,1

22,9
35.1
39.5

12.3
24.1
56.6

22.9
33.0
39.9

18,6
31,6
48,3

X

23.6
69.8

4.9

0.2

2.6

7.0

4.2

1,6

X

86

31

89

28

59

55

3

X
X

BIJLAGE 6.6 Procentuele verdeling van de omzet over de verschillende sectoren

administ.
diensten
O) (2)

computer
services
(1) (2)

landbouN & delfstw.
industrie
bouw
handel en transport
bank- en verz.wezen
zakelijke dienstv.
overheid
niet-com. dienstv.
particulieren/finaal

27
7
9
27
1
13
1
3
12

2
36
9
24
5
11
11
3
0

η (absoluut)

40

5
19
7
32
9
8
3
6
11

6
5
4
27
10
16
19
3
10

14

ingen
diensten
(1) (2)

reel·ω β diensten
(1) (2)

ее onomis.
diensten
O) (2)

(1)

(2)

7
26
22
4
3
2
28
2
6

26
5
40
2
14
7
3
2

28
9
27
28
3
4
0

13
20
13
20
4
9
11
3
7

6
17
7
17
6
11
21
7
8

1
19
10
3
5
7
38
10
7

33

13
19
5
23
5
14
10
5
6

5

9

totaal

3
24
5
11
3
17
9
28
-

101

(1) Bron: eigen materiaal (zie tabel 6.12)
(2) Bron: Kraan (1987. 50). raming EIM op basis van gegevens Van Dinteren (1986)
BIJLAGE 6.7 Procentuele verdeling van het gemiddelde percentage omzet
(a) groothandel

vestigingsgemeente
regio
overig Nederland
buitenland
η (absoluut)

zelfst.
ondern.

n.v.o.

bestaande
bedrijven

nieuwe
bedrijven

klein- middenbedrijf bedrijf

grootbedrijf

H.7
35.8
43,5
8.9

9.2
31,6
48.4
10,8

11.6
34.5
43,7
10,2

7,4
35,8
51,8
5.0

14,4
40.2
40.0
5.4

9.7
32.7
46.6
11.0

2.7
19.3
59.1
18.9

111

43

131

23

56

89

9

(a) zakelijke dienstverlening

vestigingsgemeente
regio
overig Nederland
buitenland
η (absoluut)

zelfst.
ondern.

n.v.o.

bestaande
bedrijven

nieuwe
bedrijven

22.6
36,8
38,0
2.7

24.0
40,3
33.9
1.8

25.0
39,4
33.6
2.0

16.4
32,3
47,5
4,0

23,6
40,9
33,3
2.2

23.1
33.3
41.2
2.4

X
X
X
X

87

31

90

28

59

56

3

klein- midden
bedrijf bedrijf

grootbedrijf
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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift getiteld:
INTERMEDIAIRE DIENSTEN IN LANDELIJKE GEBIEDEN
een economisch-geografisch onderzoek
in een rurale omgeving
door
E. Lensink
promotiedatum 30 mei 1Θ89
Katholieke Universiteit te Nijmegen
1
De stereotiepe indeling van Nederland in drie zones - te weten Centrum,
Intermediaire Zone en Periferie - vindt geen steun in de ruimtelijke spreiding
van de stuwende dienstverlening. Dit is een reden te meer om in elk geval de
stigmatiserende benaming 'Periferie' voor de regio's in het noordoosten en
zuidoosten van het land definitief los te laten.
2
Het introduceren van het begrip 'Stedennng Centraal Nederland' in de Vierde
nota over de ruimtelijke ordening vormt opnieuw een bewijs dat de 'Haagse'
Rijksplanologen het Randstedelijk denken slechte moeizaam kunnen loslaten.
3
De in onderhavig onderzoek vastgestelde economische samenhang van stedelijke
en landelijke gebieden verdient in het beleid meer aandacht.
4
De uitspraak van Rainer Werner Fassbinder dat "Was man nicht verandern kann,
soll man wenigstens beschreiben" kan een morele ondersteuning zijn voor de
sociaal geograaf bij de uitoefening van het vak.
(zie NRC Handelsblad maandag 23 juni 1986)
S
Een beroep door de centrale overheid op het 'zelforganiserende vermogen' van
regio's is alleen dan een vorm van behoorlijk bestuur, indien financiële overwegingen daarbij geen rol spelen.
θ
De Vierde nota over de ruimtelijke ordening is pas een selectieve beleidsnota
indien ook de wijze waarop het nieuwe beleid organisatorisch en financieel moet
worden uitgevoerd, in de nota op heldere wijze wordt uiteengezet.

7
Het verdient aanbeveling, gezien de waarheid van de uitdrukking 'Mens sana in
corpore sano', lichamelijk opvoeding als verplicht onderdeel op te nemen in het
curriculum van assistenten en onderzoekers in opleiding.
8
Zowel de huidige promotie-structuur als de promotie-cultuur passen niet in de
nieuwe organisatie van het universitaire onderzoek, het zogenaamde Voorwaarde
lijke Financiering output-control-model.
(zie Th.N.M. Schuyt (198Θ), Wie wil er nu nog promoveren? Bilthoven: Pharos)
9
Het - veelvuldig voorkomende - straatnaambord 'INDUSTRIEWEG' kan in veel geval
len beter gewijzigd worden in 'INDUSTRIE WEG'.
10
In hun pleidooi voor meer aandacht voor de sociaal-economische situatie in
landelijke gebieden, verliezen Clarke, Dostal en Thissen de Nederlandse
werkelijkheid uit het oog, met hun in feite meer op de Britse situatie van
toepassing zijnde uitspraak "
that the employment opportunities within
a considerable number of rural areas will be supplied by local economic units
which have been transformed into affiliated establishments subordinated to and
controlled from main offices usually located in the metropolitan regions of the
Randstad".
(zie G. Clarke, P. Destai & F. Thissen, eds. (1ΘΘ7), Rural research and Plan
ning. The Netherlands and Great Britain. NGS 27. Amsterdam: KNAG/Instituut
voor Sociale Geografie Universiteit van Amsterdam, pp. 11-12)
11
In feite is er sprake van een drievoudige tertiairisenng van de werkgelegen
heid. Het aandeel van de tertiaire sector in de totale werkgelegenheid neemt
- nog steeds - toe. Daarnaast is er een ontwikkeling naar een toenemend aandeel
van dienstverlenende beroepen binnen de primaire, secundaire en tertiaire
sector. Binnen deze beroepsstructuur neemt het aandeel 'pure' diensten (bij
voorbeeld zakelijke diensten) ten koste van het aandeel 'onzuivere' diensten
(bijvoorbeeld goederenbehandeling) toe.
12
De zich stormachtig ontwikkelende belangstelling voor de golfsport wijst uit
dat een passie van vooral ouderen kan leiden tot drastische verjonging van het
Nederlandse landschap.

