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SYNTHESE EN BELEIDSDISCUSSIE 

 

De analyses in dit rapport suggereren dat ‘woonbeleid’ en ‘werkbeleid’ in de Randstad 

niet optimaal op elkaar en vooral niet op agglomeratievoordelen van de grootste 

steden zijn afgestemd. De relatie tussen wonen en werken is complex en is 

afhankelijk van vestigingsmotieven van bevolkingsgroepen en economische clusters, 

van aanwezige en bereikbare voorzieningen en van woon- en werkmilieus op 

verschillende schaalniveaus. Deze heterogeniteit wordt in deze synthese weer-

gegeven in een conceptueel schema dat relevante schaalniveaus en de causaliteit in 

woon-werkdynamiek samenvat. Huishoudens kiezen om sociale en/of economische 

redenen een bepaalde woon-werkregio en kiezen binnen deze regio de voor hen 

meest geschikte woning. Hoger opgeleiden (naast studenten ook steeds meer 

tweeverdieners en gezinnen met kinderen en ouderen) laten daarbij naast de 

kwaliteit van de woning ook de kwaliteit van hoogwaardige voorzieningen meespelen. 

Beargumenteerd wordt dat de economische kracht van de stad en de stedelijke regio 

door een betere afstemming tussen wonen en werken en door optimale gerichtheid op 

agglomeratievoordelen, nog beter tot haar recht kan komen. Hiertoe dienen 

planologische beleidsconcepten met betrekking tot woon- en werklocaties kritisch 

tegen het licht te worden gehouden. Dit is zowel van belang in de Noordvleugel van de 

Randstad, waar de agglomeratie-effecten het grootste zijn en de woningmarkt voor 

hoger opgeleiden geen pas lijkt te kunnen houden met de vraag,  als in de Zuidvleugel 

van de Randstad, waar agglomeratie-effecten kleiner zijn en door lokale specialisaties 

in minder hoogwaardige sectoren ook minder eenduidig samenhangen met een 

hoogwaardige woningmarkt. Beleid, gericht op hoogwaardige woningen en voor-

zieningen voor kenniswerkers werpt potentieel vruchten af in steden met een 

overaanbod van die kenniswerkers (zoals in de Noordvleugel), maar kan niet direct 

dienen als vliegwiel voor de economie in de Zuidvleugel. Beleid, gericht op een 

hoogwaardige arbeidsmarkt heeft in alle steden prioriteit, door de kansen op cross-

overs en structuurverbetering, maar ook voor kansen voor de meer laagwaardige 

werkgelegenheid. De markt voor kantoren en bedrijventerreinen lijkt gebaat bij meer 

regulering om het structurele overaanbod en daaraan verbonden renteverliezen tegen 

te gaan. Bestuurlijke samenwerking in stedelijke regio’s kan bij veel van deze 

beleidsdiscussies gunstig werken, maar beleidsmakers dienen goed geïnformeerd te 

zijn wat de drijvende krachten zijn op de verschillende schaalniveaus. 

 

Aanleiding, conceptueel kader en presentatie 

 

Het Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties is een onderzoekstraject gestart dat inzicht moet geven in de invloed die 

ontwikkelingen op de woningmarkt hebben op de stedelijke economie. Specifieke aandacht 

hierbij krijgen institutionele factoren, die mede bepalend zijn voor de omvang, de kwaliteit en 

de ruimtelijke spreiding van het aanbod van woningen. Hierbij gaat het onder meer om 

regelgeving, subsidies en ruimtelijk beleid. De achterliggende gedachte is dat de woningmarkt 

in stedelijke gebieden onvoldoende meebeweegt met de feitelijke vraag in de markt. Het gevolg 

zou welvaartsverlies zijn, omdat de economische groei in steden wordt geremd door tekorten in 
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specifieke segmenten op de woningmarkt. De doelstelling van deze studie is om empirisch 

materiaal te verzamelen en te interpreteren in twee metropolitane regio’s (Amsterdam en 

Rotterdam), met als doel te achterhalen of en in hoeverre het aanbod op de grootstedelijke 

woningmarkt, onderliggende institutionele factoren en ruimtelijke ordeningsbeleid, in het 

verleden hebben bijgedragen aan de regionale welvaartsgroei. Amsterdam/Utrecht en omgeving 

(Noordvleugel) en Rotterdam/Den Haag en omgeving (Zuidvleugel) zijn gekozen als analyse-

eenheden omdat al langer de indruk bestaat dat de twee stedelijke regio’s een tegengestelde 

ontwikkeling kennen, hoewel de twee regio’s elk ongeveer 3,6 miljoen inwoners herbergen. 

Opvallend is bijvoorbeeld dat de economie in de Noordvleugel van de Randstad (Amsterdam–

Utrecht) zich bijna als vanzelf verder ontwikkelt in groeisectoren als zakelijke, financiële en 

creatieve dienstverlening en dat deze bedrijvigheid onbeperkt fysiek de ruimte krijgt. Het 

hoogwaardige woningaanbod van de hierbij behorende hoog opgeleide arbeidskrachten in deze 

voor hen ook meest populaire woonregio’s lijkt echter sterk achter te blijven, waardoor in dit 

marktsegment de huizenprijzen de laatste jaren sterk zijn gestegen. Over de Zuidvleugel 

bestaat welhaast het omgekeerde beeld. Er wordt gebouwd voor hoogopgeleide arbeidskrachten 

die in de regionale economie niet direct een plek kunnen vinden. De Zuidvleugel is 

gespecialiseerd in sectoren die in de volwassenheidsfase van de cluster levenscyclus zitten 

(tuinbouw, havenindustrieel complex, rijksoverheid en waterbouw). Onderzoek suggereert dat 

de regio eerst haar economie dient te vernieuwen voordat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

en de woningmarkt weer meer zijn afgestemd. Dit suggereert dat ‘woonbeleid’ en ‘werkbeleid’ in 

de Randstad inderdaad niet optimaal op elkaar zijn afgestemd.  

 

Figuur 1: “De Randstad is een huis” 

 

Bron: Samenvatting Structuurvisie Randstad 2040 (2008), p.63. 

 

Het verschil in groeipotenties tussen de Noord- en de Zuidvleugel wordt al langer onderkend. 

Dit onderzoek wil de bestaande kennis samenvatten over de relatie tussen woon- en 

werkdynamiek en dan in het bijzonder hoe deze is verbonden aan woonbeleid, ruimtelijke 
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ordeningsbeleid, agglomeratievorming, economische groei en welvaart in de twee metropolitane 

regio’s. Aan die groei kunnen alle delen van de Randstad (en Nederland) met eigen kwaliteiten 

en potenties een bijdrage leveren. De Structuurvisie Randstad 2040 uit 2008 benadrukt het 

verschil tussen de Noordvleugel en de Zuidvleugel. Het meest opvallend in een cartoon (figuur 

1) die is opgenomen in de nota, waarbij Amsterdam, Utrecht en Schiphol de voordeur, serre en 

woonkamer van het Randstadhuis vormen, Delft en Leiden een plek hebben veroverd op de 

zolder van het hoofdgebouw, maar Rotterdam, Den Haag en Eindhoven zijn verworden tot 

respectievelijk garage, gaarkeuken en schuurtje op afstand. De Noordvleugel wordt duidelijk 

meer en hoogwaardiger groeikansen toegedicht dan de Zuidvleugel. We zullen in ons onderzoek 

zien dat er inderdaad aanzienlijke verschillen in economische dynamiek bestaan tussen de twee 

regio’s. Er zijn kansen op economische en stedelijke dynamiek in beide metropolen die we willen 

benoemen. 

De relatie tussen wonen en werken is complex en is afhankelijk van het schaalniveau, van 

vestigingsmotieven van bevolkingsgroepen en economische clusters, van aanwezige 

voorzieningen en woon- en werkmilieus en van bereikbaarheid. Deze heterogeniteit wordt in dit 

onderzoek samengevat in een conceptueel schema (figuur 2) wat relevante schaalniveaus en de 

causaliteit in woon-werkdynamiek samenvat. In deze figuur is in de staafbalkjes een aantal 

thema’s benoemd die samenhangen met woon-werkdynamiek op verschillende schaalniveaus 

(nationaal, stedelijke regio, stad en stadswijken) en het overheersende causale gegeven binnen 

die woon-werkdynamiek.  

 

Woon-werkdynamiek, de kwaliteit van beschikbare banen en beroepsbevolking en woningbouw- 

en RO-beleid zijn drijvende krachten in ons analyseschema. Daarop is onze aandacht vooral 

gericht. Daaronder worden 25 thema’s gegroepeerd gepresenteerd. Sommige thema’s spelen op 

meer schaalniveaus. De kwaliteit van de gevraagde en aangeboden kennisintensieve banen 

(‘gerelateerde skills, clusters’) speelt op het niveau van de stedelijke regio een onderscheidende 

rol, maar is ook op stedelijk niveau van belang voor lokale veerkracht en dynamiek. De opkomst 

van zelfstandigen zonder personeel die in stedelijke woonbuurten hun eigen werkomgeving 

creëren, is een thema dat zowel op stedelijk als op wijkniveau impact heeft. Wel laat figuur 2 

zien dat sommige thema’s (gegroepeerd) overwegend zijn gericht op één dominant 

schaalniveau. De ratio daarachter is gelegen in de causaliteit tussen wonen en werken. De 

eerste drie genoemde thema’s (in blauw weergegeven) sluiten aan bij een nationale 

invloedsfeer van beleid, gaan over instituties en nationale bereikbaarheid. Zij hebben gemeen 

dat huishoudens kiezen voor een werk- of studieregio en de woonkeuze daar vervolgens bij 

laten aansluiten (“wonen volgt werken en studie”).  

De rode gegroepeerde thema’s spelen vooral op het niveau van de stedelijke regio en de stad. 

Zij kenmerken zich door agglomeratie-effecten, waarbij wonen en werken in elkaars nabijheid 

zorgen voor lokale externaliteiten die gunstig uitpakken voor consumenten en producenten. 

Naast de wederzijdse interactie tussen wonen en werken op stadsgewestelijk niveau, is de 

onderlinge interactie van bedrijfstakken van steeds groter belang voor een vliegwielwerking in 

de economische dynamiek (‘werken volgt werken’). Dit komt tot uiting in thema’s als skill-

gerelateerdheid, agglomeratievoordelen, topsectoren en in de internationale concurrentie-

positie.  
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Figuur 2:  Conceptueel raamwerk - woon-werkdynamiek en schaalniveaus van interactie en 

beleid. 

Het is van belang dat abstracte begrippen als concurrentiepositie en agglomeratie, lokaal beleid, 

clusters en investeringen in locatiefactoren goed worden verbonden. Over welk ruimtelijk en 

economisch  instrumentarium bijdraagt aan investeringen en betere posities in productiviteit en 

werkgelegenheid bestaat veel onduidelijkheid bij beleidsmakers (Van Oort 2012). Bij de groen 

geclusterde thema’s is het stedelijke niveau dominant en is het adagium “werken volgt wonen” 

vooral van belang. ZZP’ers die hun eigen werkmilieu in woonwijken creëren, hoogwaardige 

voorzieningen en verzorgende dienstverlening zijn kenmerkende voorbeelden van dergelijke 

thema’s. Op het laagste schaalniveau, dat van stadswijken, zijn werknemers vaak immobiel 

(wonen en werken volgen elkaar niet) en is op doelgroepen gericht sociaal en economisch beleid 

nodig. Een uitzondering vormt de “trek-in-de-schoorsteen“ hypothese dat een groei in hoog 

opgeleide werknemers lokaal ook leidt tot groei in laag opgeleide werknemers.  
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De thema’s worden in dit hoofdstuk besproken in de geclusterde vorm zoals weergegeven in het 

conceptuele raamwerk van figuur 2. In negen verdiepingshoofdstukken volgend op deze 

synthese worden de thema’s meer uitgebreid besproken en met elkaar in verband gebracht. Het 

raamwerk van figuur 2 doet optimaal recht aan de complexiteit. Het geeft ook aan dat er geen 

gouden regel bestaat voor het vraagstuk “volgt wonen werken, of werken wonen”. In de 

verdiepingshoofdstukken komen alle genoemde causale verbanden tussen wonen en werken 

aan bod. Duidelijk is dat de context van ieder proces (van migratie tot bevolkingsvolgende 

dienstverlening) en het schaalniveau waarop dit speelt (van nationaal tot buurtniveau) de kip-ei 

relatie tussen wonen en werken in een ander perspectief plaatst. We verwijzen voor conclusies 

en bevindingen naar de verdiepingshoofdstukken (door middel van de aanduiding V1-V9). Hierbij 

is steeds uitgegaan van de relatie tussen wonen en werken op verschillende schaalniveaus, de 

beleidsinstrumenten die op dat schaalniveau van invloed zijn en mogelijk verschillende 

samenhangen en uitwerkingen voor beleid in de Noordvleugel en de Zuidvleugel. Na deze 

synthese op basis van woon-werkrelaties op verschillende schaalniveaus gaan we in op de 

belangrijkste beleidsimplicaties. 

 

Stedelijke economische dynamiek, de woningmarkt en ruimtelijke ordening zijn sterk met elkaar 

vervlochten in de Randstad. Agglomeratie van bedrijven in de steden leidt tot voordelen voor 

producenten van goederen en diensten vanwege lagere transactiekosten voor toelevering en 

uitbesteding, voor kennis en voor geschikte arbeid. Agglomeratie leidt ook tot voordelen voor 

consumenten met meer en hoogwaardiger voorzieningen in steden en meer keus uit 

verschillende producten en diensten die beschikbaar zijn. Agglomeratievoordelen zijn bepalend 

voor de (inter)nationale concurrentiepositie van steden en regio’s. Het gaat vooral om 

activiteiten die verband houden met de kenniseconomie, zoals woon- en werkmilieus gericht op 

kenniswerkers,  samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en universiteiten, cross-overs en 

skill-gerelateerdheid van (top)sectoren in steden en regio’s en creatieve en hoog opgeleide 

huishoudens die zorgen voor toegevoegde waarde in de stuwende sectoren waar ze in werken. 

Nadelen zijn er ook bij verdichting, zoals congestie. Deze krachten werken op verschillende 

schaalniveaus uiteenlopende vormen van woon-werkdynamiek in de hand.  

 

Wonen volgt werken (en studie) 

 

Migratie over langere afstand is vaak nodig bij aanvaarding van een (nieuwe) baan die ver is 

verwijderd van de huidige woon- en/of studeerplek. De stedelijke regio’s van de Noordvleugel 

en de Zuidvleugel van de Randstad kennen in Nederland de grootste baandichtheid en trekken 

veel werkzoekenden aanV1. De stedelijke regio’s van de Randstad zijn lange tijd gezien als 

roltrapregio’s met een instroom van jonge mensen (waaronder studenten) die een goede 

uitgangspositie hebben op de arbeidsmarkt en die relatief snel doorstromen naar hogere 

posities. Aan de andere kant van de roltrap is sprake van een relatief hoge uitmigratie van 

welvarende mensen van middelbare en oudere leeftijd naar andere regio’s met een meer 

ontspannen woningmarkt. Dit beeld is niet meer zo eenduidig als een decennium geledenV1. 

Studenten stromen nog steeds meer in dan uit en ouderen vertrekken relatief meer. Door de 

crisis haperen momenteel echter doorstroommogelijkheden van vrijwel alle groepen op de 

arbeidsmarkt, waardoor de roltrap stilstaat. Meer structureel is de trend die zichtbaar werd 

vanaf eind jaren negentig, dat ook steeds meer welgestelde (echt)paren met en zonder 

kinderen en van middelbare leeftijd graag in de stad willen (blijven) wonen. Ook afgestudeerden 
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keren de stad minder snel de rug toe dan vroeger en een groeiende groep vitale ouderen blijft 

de stad trouw en voelt zich daar wel bijV1. Zowel de Noordvleugel als de Zuidvleugel van de 

Randstad kent positieve migratiesaldi. De Randstad heeft (weer) aantrekkingskracht voor 

mensen uit alle lagen van de bevolkingV1. De belangrijkste verklarende factor voor verschillen in 

migratie tussen de Noord- en de Zuidvleugel blijken al langere tijd het opleidingsniveau van de 

migrerende en bestaande beroepsbevolking en de kwaliteit van bereikbare banen in de 

stedelijke regio’s te zijn. Beide zijn beduidend beter vertegenwoordigd in de NoodvleugelV1. 

Vooral tweeverdienende jonge paren kunnen in de Noordvleugel binnen 30 minuten reistijd 

aanzienlijk meer hoogopgeleide banen bereiken dan elders. In de Noordvleugel zijn ook veel 

culturele voorzieningen aanwezig die hoger opgeleiden aantrekkelijk vinden. Deze voorzieningen 

zijn rendabel juist door de permanente en opwaartse druk op arbeids- en woningmarkt. Zonder 

druk op de arbeidsmarkt zijn dergelijke voorzieningen niet sturend of faciliterend voor woon-

werkdynamiek. Het samenspel van deze factoren werkt agglomeratievoordelen in de 

diensteneconomie in de Noordvleugel meer in de hand dan in de Zuidvleugel. Omdat deze 

kenniseconomische dienstensectoren structureel blijven groeien, is te voorzien dat de 

Noordvleugel ook op de lange termijn voordeel blijft houden ten opzichte van de Zuidvleugel. 

 

Het structureel positieve migratiesaldo voor de Zuidvleugel betekent echter dat ook daar kansen 

voor economische dynamiek bestaan. De verzilvering ervan door een toestroom van productieve 

en hoger opgeleide werknemers van elders lijkt echter minder vanzelfsprekend dan in de 

Noordvleugel. In Van Oort (2012) wordt er overigens op gewezen dat de Zuidvleugel zelf geen 

homogeen gebied is. De noordelijke helft, met Den Haag en de universiteitssteden Delft en 

Leiden, vertoont “Noordvleugel”-karakteristieken, met specialisaties in biotechnologie, ICT en 

zakelijke diensten alsmede een arbeidsmarkt mede gericht op de Amsterdamse regio en 

Schiphol. Migratie over langere afstand is en blijft sterk verbonden met werkmotieven. De stad 

(inclusief haar suburbane gemeenten) is voor vrijwel iedereen een gewild en modern alternatief 

om te verblijven. Vooral Amsterdam en Utrecht blijken aantrekkelijke steden. Het 

onderwijsbestel, met gespecialiseerde en grote universiteiten in de Randstad, draagt bij aan de 

constante instroom van potentievolle jonge mensen. Bij een voortdurende trend tot 

schaalvergroting in het hoger en universitaire onderwijs moet worden bedacht dat dit lokaal 

veel effect kan hebben op de roltrapfunctie in de aantrekkelijke stad. De grote toestroom en 

geneigdheid tot blijven, hebben ertoe geleid dat huishoudens in deze steden een regionale 

premie op de huizenprijs en haar omgeving betalen: de schaarstepremieV2. De huurmarkt zorgt 

via ‘scheef wonen’ voor een verdere inefficiënte inzet van publieke middelen V2. Het bouwen van 

woningen in groeikernen als Almere en Purmerend maakt banen binnen een pendeltolerantie 

van 30 tot 40 minuten reistijd weliswaar bereikbaar, maar de schaarstepremie duidt op grote 

voordelen van (dichtere) woningbouw in en nabij bestaande (historische) steden. Naast de 

gewenste nabijheid van hoogwaardige en diverse voorzieningen, zijn de mogelijkheden tot 

zakelijk contact van werknemers en ZZP’ers, interactiemilieus en de mogelijkheden voor transit 

in vervoer (knooppunten) belangrijke argumenten die hierbij een rol spelen. Een meer liberaal 

woonbeleid voor hoger opgeleiden in de Noordvleugel, waarbij deze trend tot centralisatie meer 

(betaalbaar) wordt gehonoreerd, is daarmee opportuun. 
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Werken volgt werken 

 

Agglomeratievoordelen leiden er toe dat de concurrentiepositie van steden en stedelijke regio’s 

verbetert, vooral in relatie met posities in de kenniseconomieV4. Verschillende typen netwerken, 

zoals kennisnetwerken, handelsnetwerken en netwerken van buitenlandse investeringen 

brengen door regiospecifieke specialisaties ook andere concurrenten en relevante 

locatiefactoren met zich mee. Afgaand op de positie ten opzichte van de belangrijkste 

concurrenten in regio- en sectorspecifieke markten, is er in de Noordvleugel meer “te winnen” 

door verbeteringen in dichtheid, fysieke verbondenheid en kenniseconomie, dan in de 

ZuidvleugelV4.  De voordelen van agglomeratie-effecten blijken er groter te zijn. Uitgaand van 

een stedelijk economisch model waarin agglomeratie-effecten tot uitdrukking komen in 

vastgoedprijzen (huren) als het voordeel voor bedrijven betreft en in huizenprijzen als het 

voordeel voor consumenten betreft, wordt dit bevestigdV6. Controlerend voor andere factoren 

die van invloed kunnen zijn, blijkt dat zowel voordelen van werkgelegenheids- als van 

bevolkingsconcentratie beduidend groter zijn in de Noordvleugel van de Randstad dan in de 

Zuidvleugel. Verdichting hangt dus in de Noordvleugel samen met een duidelijke economische 

meerwaarde, terwijl dat in de Zuidvleugel niet aantoonbaar is. Een verklaring voor deze 

verschillen in agglomeratie-effecten voor bedrijvigheid moeten worden gezocht in de meer 

kennisintensieve werkgelegenheid in de Noordvleugel, leidend tot potentieel meer 

kennisuitwisseling (spillovers) en samenwerking en een uitsortering naar hoger opgeleide en 

vaak productievere werknemersV6,V5,V3. Ook in de toekomst zullen deze meer op kennis 

georiënteerde clusters en economie structureel voordeel bieden aan de Noordvleugel. Het 

faciliteert clustervoordelen (zoals een grotere arbeidsmarkt met minder zoekkosten en een 

toegepast opgeleid reservoir van werknemers, input/output sharing, kennis spillovers, congestie 

(negatief), toegankelijke voorzieningen en buurtkenmerken zoals amenities) waarvoor bedrijven 

hogere huren willen betalen. Voor consumenten wordt gesuggereerd dat het verschil 

samenhangt met voorzieningen (‘amenities’) en woonmilieus die in de Noordvleugel een 

hoogwaardiger karakter hebbenV7,V6,V8. Daar hebben consumenten een hogere huizenprijs voor 

over. Woon- en werkbeslissingen grijpen hierbij steeds meer op elkaar inV7. De lokale 

omstandigheden van woon- werk- en vrijetijdsmilieus blijken beduidend belangrijker dan de 

sectorale structuurcomponent voor werkgelegenheidsgroeiV5,V6. Ook de aantrekkelijkheid van de 

Noordvleugel als vestigingsplaats voor (internationale) kenniswerkers komt naar voren in 

recente onderzoekenV1. Naast de grote steden in de Randstad, met brandpunten in Utrecht en 

Amsterdam, zijn ook suburbane gemeenten rond Utrecht en Amsterdam populaire 

vestigingsplekken voor kenniswerkers (figuur 3). 
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Figuur 3: De factor kenniswerkers in Nederlandse gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Raspe e.a. (2004). 

 

De interactie tussen groei in bevolking en groei in werkgelegenheid is cruciaal in de vraagstelling 

van deze studie. Uit een model dat zorgvuldig rekening houdt met de complexiteit en 

heterogeniteit van economische sectoren, met ruimtelijke schaalniveaus en met  

beleidsinstrumenten voor wonen en werken die de interactie beïnvloeden, blijkt dat de eerder 

veel gevonden en veel geciteerde relatie ‘werken volgt wonen’ voornamelijk een conclusie voor 

de Noordvleugel is. Die conclusie moet ook daar voorzichtig gebruikt worden, daar de interacties 

tussen sectoren onderling ook bijzonder groot zijnV7. Dit wijst op sterke agglomeratie-effecten in 

werkgelegenheid: “werken volgt werken” (zie figuur 4). De hoogwaardige beroepsbevolking in 

de Noordvleugel laat zich primair leiden door deze kansen op de arbeidsmarkt, maar de 

afwezigheid van voldoende (bij hoogwaardige stuwende werkgelegenheid passende) woningen 

kan de lokale toestroom van bevolking doen stagneren. Daarmee kan het een rem zijn op het 

werk-door-werk vliegwiel dat werknemers en vooral ondernemers juist in de directe omgeving 

in grotere dichtheid nodig heeft om agglomeratievoordelen te realiserenV6. In de Noordvleugel is 

de krapte op de woningmarkt het grootst en hebben werknemers de minste keuzevrijheid op 

het gebied van hun woonlocatie. Deze lokale en institutioneel bepaalde schaarste in “wonen” 
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zorgt ervoor dat in veel gangbare modellen wordt gevonden dat werken het vastgelegde wonen 

volgt. Werkgevers hebben namelijk wel optimale keuzevrijheid bij het kiezen van hun 

werklocatiesV8. De aanwezige netwerken, arbeidsmarkt (opleiding, reservoir) en 

kennisvoordelen door concentratie van bedrijven zorgen er echter voor dat bedrijvigheid zich 

meer vestigt en meer groeit nabij andere bedrijven en concentraties van stuwende 

werkgelegenheidV6,V7. De woon-werkdynamiek in de Zuidvleugel is anders van aard. In de 

Zuidvleugel zien we in ieder geval niet dat de werkgelegenheid de bevolking noodzakelijkerwijs 

`volgt’V7. Bij deze interpretatie past de constatering dat de zakelijke en financiële 

dienstverlening sterk centraal staat in het systeem van de NoordvleugelV7,V5. In tegenstelling 

hiermee is de positie van sectoren waarin de Zuidvleugel zich specialiseert (industrie, logistiek 

en zorg & overheid) veel minder een spil in het proces van woon-werkdynamiekV3. Dezelfde 

beleidsinstrumenten zoals die in de Noordvleugel vaak worden toegepast voor het 

accommoderen of zelfs genereren van economische dynamiek, zoals het bouwen van woningen 

en het faciliteren van hoogwaardige voorzieningen, zullen niet automatisch opgaan voor de 

Zuidvleugel. In ieder geval niet zonder gelijktijdige ontwikkeling van (meer) moderne en 

innovatieve stuwende werkgelegenheidV3.  

 

 

Figuur 4: Woon-werkdynamiek en voordelen van agglomeratie en netwerkposities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verschil tussen de Noord- en de Zuidvleugel zit dus vooral in de kwaliteit van gevraagde en 

aangeboden arbeid. Zowel de Noord- als de Zuidvleugel hebben echter kansen voor 

diversificatie van hun productiestructuur. Beide regio’s kennen sterke clusters. De clusters van 

de Noordvleugel zijn echter meer georiënteerd op sectoren die aan het begin staan van hun 

levenscyclus en daardoor voor langere tijd kunnen zorgen voor groei in (hoogwaardige) 

werkgelegenheidV3. Bovendien zijn deze sterke Noordvleugelsectoren, zoals creatieve 

industrieën, biotechnologie en ICT, ook beter ingebed bij andere sectoren in de omgeving, 

waardoor potenties voor cross-overs tussen sectoren sterker zijn. Het diensten georiënteerde en 
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creatieve karakter van de specialisaties in de Noordvleugel zorgt er voor dat deze economie een 

sterk stedelijke oriëntatie kent. Er zijn meer kansen op cross-overs en vernieuwing bij hogere 

dichtheden van bedrijvigheidV3. Er worden beduidend meer nieuwe bedrijven opgericht in de 

Noordvleugel en zij hebben ook grotere overlevingskansen dan in de ZuidvleugelV8. De 

economie van de Zuidvleugel is ruimtelijk meer gedeconcentreerd met sterke clusters buiten de 

grote steden (tuinbouw, havenindustrieel complex en waterbouw). Verdichting van economische 

activiteit hangt hier minder sterk samen met groeipotenties dan in de Noordvleugel en het 

benutten van kansrijke diversificering is voor de Zuidvleugel economie dan ook een belangrijke 

voorwaarde voor toekomstige banengroei en innovatieV3. De regio dient haar economie 

simultaan met haar woningbouwbeleid te vernieuwen, teneinde vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt en de woningmarkt meer in balans te brengen.  

 

Werken volgt wonen 

 

Recentelijk heeft de interactie tussen woonmilieukenmerken en vestigingsplaatsbeslissingen van 

bedrijven en hun economische groei veel aandacht gekregen door de studies van Richard 

Florida. Hij introduceerde de ‘creatieve klasse’, die hij ziet als motor en aanjager van de huidige 

stedelijke diensteneconomie. Waar de creatieve klasse woont, vestigen bedrijven zich, worden 

veel nieuwe bedrijven gestart en neemt dientengevolge de werkgelegenheid toe. Want de 

creatieve klasse is niet alleen creatief en innovatief, ze besteedt ook veel geld aan verschillende 

vormen van uitgaan, zoals de horeca en theater. Kortom, de creatieve klasse als vliegwiel van 

de economie en het adagium wordt meer “werken volgt wonen”. In de verdiepingshoofdstukken 

vinden we aanwijzingen dat dit model in de Noordvleugel ook geldt voor (internationale) 

kenniswerkers, voor agglomeratie-effecten van consumenten, voor de concurrentiepositie en 

voor verhuis- en oprichtingsdynamiekV1,V2,V3,V8. Belangrijker nog dan het bewijs voor de werking 

van dit concept is de suggestie dat een creatieve economie ook door lokale overheden is te 

creëren. Het concept blijkt een belangrijke mogelijke verklaring van de afwijkingen van het 

monocentrische model. Belangrijk is wel de constatering dat investeringen in cultuur en 

creatieve sectoren vooral effectief zijn ten tijde van hoogconjunctuur, wanneer er veel 

(hoogwaardige) druk staat op de arbeidsmarkt en de woningmarktV7. Door deze 

basisvoorwaarde blijft het werk-door-werk vliegwiel toch belangrijker voor de stedelijke 

dynamiek dan het principe “werken volgt wonen”.  

 

Beleid, gericht op woonomgeving en hoogwaardige voorzieningen kent in de regel op 

stadgewestelijk niveau een uitwerking, maar lokaal woonbeleid en voorzieningenbeleid heeft wel 

een toenemende invloed via de snel groeiende populatie bedrijven-aan-huis, vooral opgezet 

door creatieve ZZP’ers. Dit maakt dat de woonomgeving voor deze kleine bedrijven ook steeds 

meer de werkomgeving wordt (ook wel “het nieuwe werken” genoemd)V8. In de modellen van 

woon-werkdynamiek komt verder naar voren dat bevolkingsvolgende (niet-stuwende) sectoren, 

als vanzelfsprekend, sterk de bevolking volgenV7. Tegenwoordig is wel meer dan 40 procent van 

de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam in deze sectorenV5. Het adagium “werken volgt 

wonen” heeft dus betrekking op zowel een elitegroep van creatieve en/of hoogopgeleide 

werknemers en ondernemers die graag amenities bij hun (flexibele) woon- en werkplek willen, 

als op verzorgende dienstverlening. Maar sturing op ‘amenities’ (door Maurits de Hoog treffend 

ruimtelijk vertaald naar interactiemilieus en cultuurmilieus) heeft alleen zin bij een grote druk 

op de hoogwaardige woning- en arbeidsmarktV7. Binnen de discussie van interactiemilieus’ 
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komen naast de culturele voorzieningen ook meer economisch georiënteerde ruimtelijk-

economische beleidsinstrumenten naar voren als science parks, campussen, knooppunten en 

toplocaties. Hoewel door de verwevenheid van regionale economieën het hierbij niet alleen over 

milieus in de grotere steden gaat, maar ook over die in groeikernen, suburbane gemeenten en 

steden met complementaire functies in het stedelijk netwerk, blijft de grote stad de dominante 

aanbieder en vrager van ontmoetings- en interactiefuncties. Het schaalniveau waarop de stad 

invloed heeft op woon-werkdynamiek is echter groter en behelst vaak dat van de stedelijke 

regio (figuur 2). 

 

Werken en wonen volgen niet 

 

Dit onderzoek focust veel op de creatie van banen voor hoger opgeleiden, hun netwerken en 

hun economische effecten. Een veel geuite veronderstelling is dat dit ook leidt tot spin-off 

effecten voor lager opgeleiden, die veel minder mobiel zijn en een veel kleinere pendeltolerantie 

kennenV9. De groei in banen voor lager opgeleiden lijkt uit eerder onderzoek structureel 

verbonden te zijn aan de groei in banen voor hoger opgeleiden. Het gaat dan om directe en 

indirecte effecten bij toeleveranciers en verzorgende dienstverlening en bij hoger opgeleiden die 

lager opgeleiden verdringen. Een grotere toplaag van werknemers zou de ‘trek in de 

schoorsteen’ daarom kunnen doen toenemen. Vooral in grotere steden lijken de effecten 

substantieel. Verkennend onderzoek suggereert dat de motor ongeveer drie op één blijkt te 

lopen. De creatie van drie banen voor hoger opgeleiden gaat samen met de creatie van één 

baan voor lager opgeleiden. Dit is een belangrijke indicatie dat een visie op hoogwaardige en 

creatieve werkgelegenheidsontwikkeling ook gunstige effecten kan hebben voor lager 

opgeleiden. Een aanzienlijke groep lager opgeleiden lijkt ook bij een grotere trek in de 

schoorsteen ‘onbemiddeld’ te blijven. Voor deze groepen werknemers is en blijft actief 

doelgroepenbeleid nodig. De economie van laaggeschoolde werkgelegenheid speelt zich vaak af 

op het niveau van de stad, of zelfs lager op dat van de stadswijk (figuur 2). Dit brengt met zich 

mee dat lokale concentraties van lager opgeleiden vaak voorkomen in wijken en buurten met 

goedkopere huisvestingsmogelijkheden, vaak in de huursector. Het is in deze buurten dat huur- 

en woningbouwbeleid (met lokaal ondernemerschap, segregatie en gentrificatie thema’s) 

blijvend aandacht behoeven. Er is niet direct een verschil tussen de Noordvleugel en de 

Zuidvleugel op deze thematiek, behalve dat de sterk groeiende creatieve en 

dienstverleningssectoren in de Noordvleugel wellicht eerder tot gentrificatie van wijken kan 

leiden dan in de Zuidvleugel. Gentrificatie biedt evenwel vaak weinig perspectieven voor lager 

opgeleiden. Ook op het schaalniveau van de stadswijk, met meer lokaal gebonden 

ondernemerschap, zijn woon- en werkdynamiek nauw met elkaar verbonden. Ondernemers 

wonen dichter bij hun werk (vaak winkels of advisering aan huis) en vaak is de woonbuurt gelijk 

aan de werkbuurtV8. 

 

Beleidsimplicatie 1: woningmarkt 

 

De aangetoonde verschillen in schaalniveau en causaliteit in woon-werkdynamiek in de 

Randstad, impliceert ook verschillen in beleidsinstrumenten en hun effectiviteit. Het recente 

pionierende onderzoek van PBL en CPB (2013) dat een agglomeratie-exploitatie voorstelt, is een 

stap in de goede richting van kwantificering van agglomeratie-effecten in MKBA-onderzoek. Hoe 
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woon-werkdynamiek daarin wordt gewaardeerd, is cruciaal. In vergelijking met het buitenland 

stuurt het Nederlandse ruimtelijkeordeningsbeleid traditioneel zeer sterk op de woonlocatie en 

slechts in geringe mate op werklocaties. De achterliggende veronderstelling lijkt te zijn dat de 

werkgelegenheid de mensen volgt. Uit de gepresenteerde analyses blijkt dat de relatie veel 

complexer is dan dit. Een belangrijke constatering van veel van het gepresenteerde onderzoek 

in de verdiepingshoofdstukken is dat agglomeratievoordelen voor producenten en consumenten 

overwegend lokaal werken. Modellen die uitgaan van een straal van 2,5 km voor 

bevolkingsdichtheid en 15 km voor banendichtheid verklaren de economische opbrengsten van 

ondernemingen en consumenten goedV6,V8. De belangrijkste aanbeveling zou dan ook zijn om in 

het beleid sterk rekening te houden met dit gegeven. Verdichting van de economie op relatief 

geringe schaal heeft sterke effecten. Dit geldt vooral in de Noordvleugel van de Randstad waar 

de druk op de woning- en arbeidsmarkt groot isV6. De woningmarkt is één van de belangrijke 

bepalende factoren in de toekomstige economische ontwikkeling van de Randstad. Terwijl de 

economie zich vooral in de Noordvleugel bijna als vanzelf verder ontwikkelt in groeisectoren als 

zakelijke, financiële en creatieve dienstverlening en deze bedrijvigheid ook optimaal fysiek de 

ruimte krijgt, blijft het hoogwaardige woningaanbod voor de hierbij behorende hoogopgeleiden 

in deze voor hen ook meest populaire woonregio’s sterk achter. Het inzicht dat agglomeratie-

effecten lokaal zijn, is hier belangrijk. Het aanbod van woningen wordt weliswaar op grotere 

afstand wel gefaciliteerd in groeikernen als Almere en Houten, maar dit sluit niet aan bij de 

(‘revealed’ en ‘stated’) woonvoorkeuren van steeds meer en grotere groepen van de bevolking, 

die grotere historische steden prefereren als woonlocatie. Binnen de Randstad zorgen VINEX en 

RO-beleid dus voor een ruimtelijke herverdeling van woonplekken van hoger opgeleiden die niet 

aansluit bij een benutting van agglomeratievoordelen. Door de huurprijsregulering blijft het 

bovendien voor economisch uit hun jasje groeiende huurders aantrekkelijk om scheef te 

(blijven) wonen. Het scheelt in de woonlasten en de zo vurig gewenste voorzieningen blijven 

onder handbereik. Huurprijs-regulering negeert de agglomeratievoordelen die in deze vier grote 

steden voor extra economische groei zorgen.  

De keuze tussen huren en kopen is in de vier grootstedelijke regio’s vaak beperkt tot duur 

kopen of goedkoop huren. De overstap tussen een gereguleerde huurwoning naar een 

ongereguleerde huurwoning of koopwoning is daarmee voor veel consumenten in de Randstad 

onaantrekkelijk. Van een dynamische woningmarkt is in de vier grootstedelijke regio’s dus 

nauwelijks sprake. Omdat in de twee onderzochte grootstedelijke agglomeraties (Noordvleugel, 

Zuidvleugel) deze problematiek in relatie tot beleid een eigen dynamiek kent, moet worden 

overwogen om huisvestingsbeleid regionaal te differentiëren. Zowel de Noordvleugel als de 

Zuidvleugel zijn gebaat bij verdichting van kwalitatief hoogwaardige woningen in en nabij de 

steden. In de Zuidvleugel werkt dit beleid echter niet als vliegwiel zonder dat tegelijkertijd 

economische structuurverbetering plaatsvindt. Vooral in de Noordvleugel van de Randstad moet 

worden gedacht aan meer liberalisering van de woningmarkt, teneinde beter aan te sluiten bij 

de agglomeratievoordelen in de regio. Omdat gebleken is dat steeds meer groepen zich 

aangetrokken (blijven) voelen tot de stad, is ook differentiatie van het woningaanbod nodig. 

Hierbij gaat het om woningen voor studenten, voor jongeren met en zonder kinderen, voor 

gevestigden, voor buitenlandse kenniswerkers en voor ouderen, zodat de roltrap inwaarts weer 

werkt en de doorstroom ter plekke ook. Zou woningbouw in de Randstad worden nagelaten, dan 

betekent dit op de langere termijn dat de werkgelegenheidsgroei zal afnemen (vooral in de 

Noordvleugel). Hypothetisch kan werkgelegenheid dan ook wegtrekken naar 

arbeidsmarktgebieden buiten de Randstad, zoals Arnhem-Nijmegen of Eindhoven. De 

huursector in de grote steden is momenteel al onderwerp van beleidsherziening. 
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Beleidsimplicatie 2: RO- en bedrijfshuisvestingsbeleid  

 

Op de markten voor kantoren en bedrijventerreinen zien we juist dat de marktwerking te 

liberaal lijkt te zijnV8. Gemeenten concurreren met bedrijfslocaties, terwijl de interregionale 

verplaatsingsmarkt niet heel groot is. Er is dus teveel aanbod voor de bedrijven die willen 

verhuizen. Nieuwe oprichtingen kunnen wel lokaal voor meer dynamiek en huisvestingsvraag 

zorgen (vooral in de Noordvleugel). Het gevolg van dit al langer vingerende beleid is dat echte 

toplocaties (buiten de Zuidas) ontbreken en dat relatie tussen wonen en werken vooral door 

restricties in beschikbare of bereikbare woonlocaties worden bepaald (voor werklocaties zijn er 

weinig restricties). Of het ontbreken van toplocaties tot een verlies in groeipotentieel leidt, zou 

nader moeten worden onderzocht. Bij beleidsmakers leeft het gevoel dat dit zeker wel zo is. 

Regionale afstemming van het aanbod van kantoren en bedrijventerreinen blijft in ieder geval 

gewenst, maar dit betekent ook dat sommige gemeenten minder of niet zouden moeten 

aanbieden. Dit brengt vooralsnog een ‘prisoners dilemma’ met zich mee. Het adagium volgend 

van ‘werken volgt werken’, lijkt een visie gericht op versterking van bestaande clusters en 

concentraties van bedrijvigheid het meest effectief, met speciale aandacht voor de mogelijke 

creatie van toplocaties. Een coördinerende rol voor de provincie is al langer gewenst, maar 

werkt nog maar in beperkte mate. Het ‘nieuwe werken’ brengt met zich mee dat wonen en 

werken steeds vaker op kleine schaal wordt gecombineerd in woonwijken en bij 

bedrijfsverzamelgebouwen. Naast een grotere vraag naar bepaalde woningtypen, zoals studio’s 

en bedrijven aan huis) en woonmilieus (naast veilig en bereikbaar ook veel hoogwaardige 

voorzieningen in horeca en cultuur) is er een rol voor beleid weggelegd voor interactiemilieus, 

zoals ontmoetingscentra, knooppunten en  campussen. Beleid op interactiemilieus is echter 

alleen zinvol in relatie tot clusterbeleid en hoogwaardig arbeidsmarktbeleid. Er moet wel vraag 

zijn naar de interactiemilieus. Hoogwaardig arbeidsmarktbeleid is nog niet een vanzelfsprekende 

portefeuille van steden, stadsregio’s of de nationale overheid1. 

 

Beleidsimplicatie 3: Hoogwaardig arbeidsmarktbeleid  

 

Waaruit bestaat dan hoogwaardig arbeidsmarktbeleid in stad en/of regio, dat zowel in de 

Noordvleugel als in de Zuidvleugel van de Randstad kan leiden tot (nieuwe) clustervorming en 

economische vernieuwing? Uit de VerdiepingshoofdstukkenV3,V5 blijkt de stimulering van 

flexibiliteit en arbeidsmobiliteit binnen en tussen sectoren belangrijk. De aanwezigheid van skill-

gerelateerde bedrijfstakken in een regio heeft drie voordelenV5. Ten eerste biedt een goede 

inbedding in de lokale arbeidsmarkt een bedrijfstak toegang tot een beroepsbevolking met 

relevante vaardigheden. Doordat zij deze beroepsbevolking deelt met andere bedrijfstakken, 

ontstaan er schaalvoordelen in het opleiden van werknemers. Ten tweede kan economische 

tegenspoed in een bedrijfstak worden gecompenseerd door groei in skill-gerelateerde 

bedrijfstakken. Door de uitwisselbaarheid van hun werknemers kunnen groeiende bedrijfstakken 

de ontslagen werknemers in dienst nemen, zonder dat dit met grootschalige vernietiging van 

menselijk kapitaal gepaard gaat. Ten derde is het potentieel voor kennisuitwisseling tussen 

gerelateerde bedrijfstakken groot. Dit maakt skill-gerelateerde bedrijfstakken vaak 

                                                           

1
 Arbeidsmarktbeleid, gericht op laagopgeleiden die vaak langdurig werkloos zijn (“de kaartenbak”) is wel een erkende 

verantwoordelijkheid in de portefeuille van gemeenten. 
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complementair in innovatieprocessen. De face-to-face communicatie, die nodig is bij 

innovatiesamenwerking, is op lokaal niveau eenvoudiger te coördineren dan op grote afstand. 

Steden en regio’s kunnen zich eenvoudiger diversificeren naar sectoren die gerelateerd zijn met 

de bestaande structuur. 

Daarvoor moet beleid de kennis- en arbeidsrelaties binnen en tussen sectoren wel goed kennen. 

Nieuwe combinaties van verbindingen tussen clusters en bedrijven kunnen dan worden verkend. 

Onderzoek voor de Economic Board Utrecht en de provincie Zuid-Holland toont aan dat hier 

positieve resultaten te behalen zijn met een coördinerende rol van lokale overheden. Het aan 

tafel hebben van belangrijke sectoren, bedrijven en ondernemers kan leiden tot samenwerking 

en vernieuwing. De hoogwaardige kennisinfrastructuur wordt daarmee onderhouden. Bij de 

Economic Board Utrecht wordt gedacht aan het ontwikkelen van verdienmodellen voor creatieve 

sectoren, vooral door de bedrijven zelf, maar gefaciliteerd door het regionale beleid. De 

stimulering van spin-offs, durfkapitaal, de ondernemende universiteit en matching van opleiding 

met praktijk zijn ook instrumenten op dit thema. Een complexe institutionele inbedding en een 

groot aantal verschillende belangen maakt beleid hier moeilijk, maar voor de lange termijn 

vernieuwing en groei wel noodzakelijk. Hier komt ook een verschil tussen de Noordvleugel en de 

Zuidvleugel naar voren. In de Zuidvleugel is vernieuwing en economische structuurverandering 

hard nodig. Het is al eerder naar voren gekomen. De noodzaak wordt op het beleidsniveau van 

provincie en stadsregio wel gezien, maar instrumenten en een gemeenschappelijke visie met 

bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn nog geen gemeengoed. In de Noordvleugel dreigt 

laksheid, omdat de regio is gespecialiseerd in groeisectoren die het als vanzelf goed lijken te 

doen. De noodzaak voor vernieuwing is dan niet scherp in beeld. Het is belangrijk dat 

hoogwaardig arbeidsmarktbeleid wordt opgepakt, samen met bedrijfsleven en 

kennisinstellingen. Dit kan op het niveau van steden, stadsregio’s, of (oude of nieuwe) 

provincies. 

 

Beleidsimplicatie 4: Toegankelijkheid en stedelijke netwerken 

 

Hoewel toegankelijkheid als alternatief kan worden gezien voor agglomeratie, beargumenteren 

we in dit rapport dat dichtheid, compactheid en stedelijkheid belangrijker zijn voor economische 

voordelen. In stadsgewestelijke of stedelijke netwerken kunnen locaties onderling goed 

verbonden zijn zodat gezamenlijk mogelijk de voordelen van een grote agglomeratie worden 

behaald. Functies kunnen worden ‘geleend’ bij andere gemeenten in het netwerk (‘borrowed 

size’, Phelps e.a. 2001), maar onder de rook van een grote stad kan ook lokale schaarste aan 

functies ontstaan (‘agglomeration shadow’, Partridge e.a. 2009). Empirisch onderzoek 

nuanceert deze veronderstellingen. Zo blijkt uit onderzoeken (Van Oort e.a. 2006, Ritsema Van 

Eck e.a. 2007) naar bedrijfsnetwerken (inkoop en verkooprelaties) en pendelrelaties dat het 

met de ruimtelijke schaalvergroting van netwerken meevalt. Er is geen sluitend bewijs 

gevonden voor de veronderstelling dat de kenniseconomie een stimulerend effect heeft op het 

proces van ruimtelijke schaalvergroting. Daarnaast is er ook geen bewijs gevonden voor de 

onthiërarchisering van de stedelijke structuur in termen van pendel. In absolute zin vinden de 

meeste relaties plaats in de centrale steden, waarbij Amsterdam ook in relationele zin de 

hoofdstad van Nederland blijkt te zijn. Er zijn relatief weinig relaties van pendel en bedrijven 

tussen de grote steden in de Randstad. Een relatief goedkope woningmarkt in Rotterdam leidt 

er niet toe dat (hoger opgeleide) werknemers daar massaal gaan wonen om vervolgens naar 
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Amsterdam te pendelen. Meijers (2007) laat zien dat het economische belang van stedelijke 

netwerken is gelegen in het benutten van de (grotere) kritische massa en minder in de synergie 

die ontstaat als gevolg van de complementariteit van centra. Hij laat zien dat de mate van 

complementariteit in de Randstad afneemt. Het ruimtelijke beleid zou zich vooral moeten 

richten op het benutten van de kritische massa en minder op de ruimtelijke verspreide vorm 

waarin dit moet gebeuren. 

 

Het stedelijke netwerk als vorm waarin wonen en werken in grotere ruimtelijke verbanden 

wordt afgestemd en waar ook agglomeratievoordelen complementair een rol kunnen spelen, is 

dus niet doorslaggevend. De woningmarkt en agglomeratievoordelen blijken veel meer op lager, 

stedelijk schaalniveau te spelen. Dit neemt niet weg dat samenwerking in regionaal verband 

belangrijk is. Door pendel en regionale bedrijfsrelaties is ook het schaalniveau van de stedelijke 

regio wel degelijk van belang. Op Europees niveau wordt de polycentrische regio als een 

duurzame vorm van verstedelijking gezienV4. Er moet echter niet alles van worden verwacht.  

  

Een onderzoeksagenda 

 

De analyses in dit onderzoek suggereren dat ‘woonbeleid’ en ‘werkbeleid’ in de Randstad niet 

optimaal op elkaar en vooral niet op agglomeratievoordelen van de grootste steden zijn 

afgestemd. De relatie tussen wonen en werken is complex en is afhankelijk van 

vestigingsmotieven van bevolkingsgroepen en economische clusters, van aanwezige en 

bereikbare voorzieningen en van woon- en werkmilieus op verschillende schaalniveaus. Veel 

onderzoeksuitkomsten wijzen op de economische voordelen van agglomeratie en dichtheid in 

steden, zowel voor producenten als voor consumenten. Over woon-werkdynamiek wordt 

geconcludeerd dat dit complexer is dan een eenzijdig “werken volgt wonen” en dat “werken 

volgt werken” meer structurerend is. Het belang van werken voor mensen en bedrijven heeft 

nog niets aan impact ingeboet, ondanks suggesties hiertoe vanuit vooral de hoek van de 

creatieve stad en de consumptiestad. Al met al suggereren de analyses voordelen van een meer 

liberaal woningbouwbeleid in en nabij de grote steden en tegelijkertijd van een meer restrictief 

vestigingsbeleid voor bedrijven. Het verschil tussen de Noordvleugel en de Zuidvleugel is 

belangrijk en duidt vooral op verschillen in economische specialisaties en clusterdynamiek. Dit 

maakt dat beleid in de Zuidvleugel simultaan moet werken aan “wonen” en aan “werken” om 

succesvol te zijn.  

 

Ondanks deze inzichten, moet er nog veel worden onderzocht om beleid optimaal te voeden. We 

gaan in op tien vervolgvragen. 

1. Dat dichtheid bijdraagt aan agglomeratievoordelen, meer dan toegankelijkheid, is een 

centrale uitkomst. Maar hoeveel dichtheid leidt tot hoeveel extra voordeel? Gaat dit 

overal op? Hoe groot is het verschil tussen toegankelijkheid en dichtheid? Wie 

kapitaliseert dit voordeel?  

2. Differentiatie in woningmarktbeleid tussen de Noordvleugel en de Zuidvleugel van de 

Randstad ligt voor de hand, gezien de structurele verschillen in economisch potentieel 

en de kwalitatieve samenstelling van (beroeps)bevolking. Meer onderzoek is nodig om 



Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen 

  

 

                    
 31 oktober 2013                                                      20                                    Ruimte voor de stad als groeimotor   

 

te bezien welke segmenten op welke locaties nadere aandacht behoeven, zowel binnen 

als buiten de Randstad. 

3. Is er een reëel gevaar voor uitwijkgedrag vanuit grote steden naar bijvoorbeeld 

Eindhoven of Arnhem indien de woningmarkt restrictief blijft? Voor welke segmenten 

zou dit gelden? Wat is de rol hierin van het “scheef wonen” en huurprijsregulering? 

4. Dat de Zuidvleugel niet zonder aandacht voor de versterking van economische sectoren  

en clusters beleid kan ontwikkelen voor woon-werkdynamiek, is wel bekend (ook in de 

Zuidvleugel). Maar welke sectoren specifiek aandacht behoeven, waar kansen liggen en 

wat goede “case studies” zijn voor beleidsontwikkeling is een intrigerende vervolgvraag. 

5. Wat is er te winnen met (een selectief aantal) toplocaties in de Randstad? Vervullen die 

een functie die complementair is aan het bestaande aanbod? 

6. Hoe kan het aanbod van bedrijventerreinen worden beperkt, inspelend op moderne 

eisen van bedrijfshuisvesting en het geconstateerde belang van dichtheid en 

concentratie? 

7. Hoe kan hoogwaardig arbeidsmarktbeleid, gericht op vernieuwing en innovatie worden 

vormgegeven? Wie is daarvoor verantwoordelijk? 

8. Beter moet worden onderzocht in hoeverre lager opgeleiden profiteren van groei in 

werkgelegenheid van sectoren met veel hoger opgeleiden. Ook is het belangrijk om te 

weten of dit verschilt in steden met verschillende economische structuur. 

9. Een bestuurskundige en institutionele analyse is nodig over de vraag welke bestuurslaag 

verantwoordelijk is voor (hoogwaardig) arbeidsmarkt-, woningmarkt- en stedelijk 

ontwikkelingsbeleid. 

10. Geeft de economische dynamiek van de Noordvleugel aanleiding tot heroverweging van 

het gebruik van onderdelen van het planologische instrumentarium, zoals het wellicht 

ontwikkelen van een (noordelijk) deel van het Groene Hart als woon- en werklocatie? 
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Hoofdstuk 1 

DE AANTREKKELIJKE STAD VOOR IEDEREEN?   

 

De stedelijke regio’s van de Randstad zijn lange tijd gezien als roltrapregio’s, met een 

instroom van jonge mensen met een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt die 

relatief snel doorstromen naar hogere posities en een relatief hoge uitmigratie van 

welvarende mensen van middelbare en oudere leeftijd naar andere regio’s met een 

meer ontspannen woningmarkt. Dit beeld is niet meer zo eenduidig als een decennium 

geleden. Studenten stromen nog steeds meer in dan uit. Ouderen vertrekken relatief 

meer. Door de crisis haperen momenteel doorstroommogelijkheden van vrijwel alle 

groepen op de arbeidsmarkt waardoor de roltrap stilstaat. Meer structureel is de trend 

die zichtbaar werd vanaf eind jaren negentig, dat ook steeds meer welgestelde 

(echt)paren met en zonder kinderen en van middelbare leeftijd graag in de stad willen 

(blijven) wonen. Zowel de Noordvleugel als de Zuidvleugel van de Randstad kennen 

positieve migratiesaldi. De Randstedelijke regio heeft (weer) meer 

aantrekkingskracht voor mensen uit alle lagen van de bevolking. De belangrijkste 

verklarende factor voor verschillen in migratie tussen de Noordvleugel en  de 

Zuidvleugel blijken al langere tijd het opleidingsniveau van de migrerende en 

bestaande beroepsbevolking en de kwaliteit van bereikbare banen in de stedelijke 

regio’s te zijn: beide zijn aanzienlijk meer vertegenwoordigd in de Noordvleugel. Dit 

werkt agglomeratievoordelen in de diensteneconomie in de Noordvleugel meer in de 

hand dan in de Zuidvleugel. Ook de oververtegenwoordiging van amenities en 

hoogwaardige voorzieningen voor de hoger opgeleide beroepsbevolking in de 

Noordvleugel laat zich hierdoor beter duiden. Het structureel positieve migratiesaldo 

voor de Zuidvleugel betekent dat ook daar kansen op economische dynamiek bestaan. 

De verzilvering ervan, door een toestroom van productieve en hoger opgeleide 

werknemers van elders, lijkt echter minder vanzelfsprekend dan in de Noordvleugel.   

 

1.1 De haperende roltrap 

 

De steden in de Randstad functioneren volgens velen al langer als een roltrapregio. Jonge 

mensen komen de stad in om te studeren of voor hun eerste baan en verlaten de stad weer als 

zij een gezin stichten, of als gesettelde oudere2. De Britse wetenschapper Fielding (1992) 

introduceerde deze metafoor en onderbouwde de theorie in de jaren tachtig met gegevens over 

de regio Groot-Londen. Daaruit kwamen drie kenmerken naar voren:  

a) er is in vergelijking met de andere regio’s een markant hoge instroom van jonge 

mensen met een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt; 

b) hier kunnen mensen in relatief snel tempo doorstromen naar hogere posities op de 

arbeidsmarkt. 

                                                           

2
 Zie voor een bespreking van de roltrapregio voor Amsterdam de Amsterdamse regio Dignum (2011) Booi & Dignum 

(2011) en Booi & Slot (2012). Voor Zuid-Holland zie Atzema, Hooimeijer & Nijstad (1997). Voor de Randstad zie 
Schutjens e.a (1998). 



Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen 

  

 

                    
 31 oktober 2013                                                      22                                    Ruimte voor de stad als groeimotor   

 

c) er is een relatief hoge migratie van middelbare en oudere, welvarende mensen naar 

andere regio’s met een relatief ontspannen woningmarkt. Het vergaarde kapitaal wordt 

ingezet om een hogere woonkwaliteit te bemachtigen richting de fase van pensionering. 

 

Figuur 1.1: De roltrapregio  

 
 

 

Dignum (2011) beargumenteert dat een roltrapregio als Amsterdam vanwege zijn 

mogelijkheden voor sociaal-economische stijging per definitie in trek is. Dit veroorzaakt bij een 

achterblijvend woningaanbod krapte op de woningmarkt. De prijzen hebben de neiging te 

stijgen. Mede door de historisch stedenbouwkundige kenmerken van de stad, kleine huizen in 

een krappe setting, is de prijs-kwaliteitverhouding niet gunstig. Dit leidt ertoe dat de mensen 

die niet meer afhankelijk zijn van de specifieke stijgingsmogelijkheden in de roltrapregio (de 

gearriveerden) het zich kunnen permitteren om te verhuizen naar locaties op aanzienlijke 

afstand, waar de prijs-kwaliteitverhouding van het wonen veel gunstiger is. Een verminderde 

doorstroming op de woningmarkt belemmert de werking van de roltrap. Essentieel voor de 

werking van de roltrap is namelijk dat er voortdurend woongelegenheid beschikbaar komt voor 

twee categorieën: ‘opstappers’, mensen die naar Amsterdam komen om scholings- en 

arbeidscarrière te maken en ‘doorstromers’, mensen die hun scholings- en arbeidscarrière 

binnen de stad of de regio Amsterdam willen voortzetten en wooncarrière willen maken door te 

verhuizen naar een woning die past bij het gestegen ambitieniveau. Voldoende aanbod – door 

verhuizingen of door nieuwbouw – van woningen die geschikt zijn voor middeninkomens is een 

eerste aandachtspunt. Voldoende aanbod van goedkope en betaalbare huisvesting voor de 

‘opstappers’ wordt door anderen punt van zorg genoemd. Huurverhogingen en omzetting van 

huur naar koop hebben het goedkope huursegment verkleind en de mutatiegraad in het 

corporatiebezit is aanzienlijk afgenomen. In 2010 was volgens Dignum de mutatiegraad nog 

hoog omdat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen nog op peil was. Door verhuisketens 

leverde die nieuwbouw dan nog altijd vrij hoge dynamiekcijfers op. Inmiddels is de verkoop van 

nieuwe woningen sterk ingezakt en ook de verkoop van bestaande woningen is in crisis. De 
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wachtstemming in de koopmarkt werkt dan door in de hele woningmarkt. Dit wordt zichtbaar in 

de cijfers van 2012. 

Tot enkele jaren terug suggereerden verschillende onderzoeken dat de regio Amsterdam nog 

steeds dezelfde roltrapkenmerken vertoont (Ritsema Van Eck e.a. 2006, Van Engelsdorp-

Gastelaars & Hamers 2006). De onderzoeken van Booi & Slot (2012) en Dignum (2011) tonen 

echter aan dat ook daar de roltrap inmiddels hapert. De Zuid-Hollandse steden lijken al langer 

uit beeld als roltrapregio. De vraag is of de roltrap tijdelijk stokt door de economische crisis en 

door de daarmee samenhangende stagnatie op de woningmarkt, of dat er een meer 

fundamentele verklaring is voor het gebrek aan doorstroming op de arbeids- en woningmarkt in 

de grote steden. 

 

1.2  De aantrekkelijke stad  

 

De conjuncturele neergang die de afgelopen jaren de verhuisgeneigdheid beïnvloedt (met 

minder kansen op doorstroming als gevolg), lijkt los te moeten worden gezien van het meer 

structurele vestigingsoverschot van verhuizers in vrijwel alle categorieën bevolking in zowel de 

Noordvleugel als de Zuidvleugel. Tabel 1.1. en de figuren 1.2 en 1.3 laten dit met behulp van de 

meest recent beschikbare cijfers (het WOON-2012 bestand) zien. De aanleiding van de studie 

voor de Zuidvleugel van Atzema e.a. (1997) was nog het negatieve migratiesaldo. De stedelijke 

regio’s van de Noordvleugel en de Zuidvleugel laten anno 2012 zien dat er een aanzienlijk 

vestigingsoverschot is. Oudere echtparen vormen in de Noordvleugel nog wel de (enige) groep 

met een vertrekoverschot, maar in de Zuidvleugel is dit niet het geval.  Bovendien wordt 

duidelijk dat het gemiddelde vestigingsoverschot niet alleen komt door opleidingsmigranten en 

jonge mensen die, vaak voor het eerst, een baan zoeken in de Randstad, maar ook door 

(echt)paren met kinderen en hoger opgeleiden in vrijwel alle leeftijdscategorieën die structureel 

meer naar de stedelijke regio’s verhuizen dan ervandaan. Zowel de Randstad in-verhuizers als 

de uit-verhuizers vormen een heterogene groep mensen, waarbij niet meer structureel is vast te 

stellen dat alleen opleidings- en huishoudmigranten met relatief lage inkomens binnenkomen en 

meer welgestelde pensioen- en woonmigranten uitmigreren. Ook immigranten blijken al langere 

tijd gemiddeld meer welvarend en hoger opgeleid, waardoor per saldo meer koopkracht de 

regio’s in beweegt dan uit. Hoger opgeleide studenten vertrekken niet per definitie uit de stad, 

waar ze zijn opgeleid. Zij hebben zelfs positieve bestedingseffecten, als ze blijven (Venhorst 

2012). Ouderen gaan ook niet meer vanzelfsprekend de roltrap af van stad naar land. Zij zijn 

steeds minder geneigd om de grote steden de rug toe te keren (Van Dam e.a. 2013, Bonalvalet 

e.a. 2007). Vooral welgestelde en actieve ouderen trekken relatief veel naar de stad dan wel 

blijven er (Hooimeijer 2007). Er is geen sprake van een massale uittocht van 

pensioenmigranten vanuit de grootste stedelijke gebieden naar plattelandskernen (Harts 2009). 

De omslag van meer in- dan uitmigratie en naar een meer welgestelde netto instroom werd al 

aangekondigd in Schutjens e.a. (1998), maar blijkt zich de laatste decennia ook definitief te 

hebben voltrokken. Velen voelen zich aangetrokken tot de stedelijke regio’s. De grote steden 

blijken daartoe niet alleen te functioneren als arbeidsmarkt, maar ook als huwelijksmarkt voor 

een heterogene groep aan partnerzoekenden (Gautier & Teulings 2005).  

Figuur 1.2: Verhuizingen van en naar de Noordvleugel- en de Zuidvleugel, 2012. 
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Bron: Bewerking van WOON (2012). 

 

 

Figuur 1.3: Verhuizingen van en naar de Noordvleugel- en de Zuidvleugel naar type huishouden, 

2012. 

 
Bron: Bewerking van WOON (2012). 
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Tabel 1.1:  Instroom, uitstroom en saldo van verhuizers, de Noordvleugel- en de Zuidvleugel, 

2012 

 
Bron: Bewerking van WOON (2012). 

 

1.3 Hoger opgeleiden en de Noordvleugel 

 

Toch is er wel een differentiatie tussen de Noordvleugel en de Zuidvleugel zichtbaar. Deze is 

gebaseerd op de kwaliteit van de beroepsbevolking die verhuist. Vooral hoger opgeleide 

tweeverdienende (echt)paren, met en zonder kinderen, blijken zich meer in de Noordvleugel te 

vestigen dan kan worden verwacht op basis van andere karakteristieken, zoals autobezit, 

inkomen en bereidheid tot pendel (Coasta & Kahn 2000, Van Straaten 2010). Uit tabel 1.1 blijkt 

dat immigranten en emigranten naar en van de Noordvleugel gemiddeld veel hoger zijn 

opgeleid (69% van de Noordvleugel immigranten is hoger opgeleid, tegenover 56% in de 

Zuidvleugel). In figuur 1.4, waar vanaf 1986 de migratiesaldi voor de Noordvleugel en de 

Zuidvleugel zijn uitgesplitst naar opleidingsniveau, blijkt dat dit patroon ten gunste van de 

Noordvleugel al langer bestaat. De verklaring van deze meer hoogwaardige migratie naar 

steden als Amsterdam en Utrecht is vooral gelegen in de aanwezigheid van meer bereikbare 

banen voor hoogopgeleide werknemers in de Noordvleugel. Figuur 1.5 geeft dit weer. Met een 

 



Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen 

  

 

                    
 31 oktober 2013                                                      26                                    Ruimte voor de stad als groeimotor   

 

toenemende pendeltolerantie, zijn vooral in de Randstad meer potentieel interessante banen 

beschikbaar dan elders in Nederland. Bij een tolerantieniveau van 60 minuten is de hoeveelheid 

banen in de Randstad een factor 3 hoger dan bij een tolerantie van 20 minuten. Vooral voor 

tweeverdieners, waarbij beide partners een baan willen, wordt de Randstad daarmee een 

interessante vestigingsregio. Bij een pendeltolerantie van 30 minuten blijken suburbane locaties 

een aantrekkelijk woningaanbod te combineren met een hoogwaardige woonomgeving en meer 

bereikbare banen dan in stedelijke centra (Van Ham, 2002). Ook voor internationale 

kenniswerkers zijn die hoogwaardige woningvoorraad, de woonomgeving en de nabijheid van 

voorzieningen belangrijke vestigingsplaatsfactoren. De steden in de Noordvleugel en met name 

Amsterdam scoren goed  op internationale benchmarks voor vestiging van ex-patriats en 

kenniswerkers (Buck 2013, Groot e.a. 2013). Wat een steeds belangrijker overkoepelend 

element in de ontwikkeling van de Noordvleugel en de Zuidvleugel is, is de kwaliteit van de 

gevraagde en aangeboden werkgelegenheid in de twee stadsgewesten. Uit recente publicaties 

blijkt dat die kwaliteit al langer uiteenloopt (Thissen e.a. 2011, Van Oort 2012), met aanzienlijk 

meer voor hoger opgeleiden gekwalificeerde banen in de Noordvleugel dan in de Zuidvleugel. 

Figuur 1.5 en de tabellen 1.2 en 1.3 geven dit weer. Het aantal banen voor hoger opgeleiden3 

dat in de Noordvleugel bereikbaar is, is tussen 1996 en 2010 sterker gegroeid dan in de 

Zuidvleugel. De groei was ook sterker dan het aantal banen dat gemiddeld (ongeacht 

opleidingsniveau) bereikbaar is geworden in dezelfde periode (zie de laatste kolom in tabellen 

1.2 en 1.3). De grens van 30 minuten reistijd is hierbij onderscheidend voor het verschil in de 

Noord- en de Zuidvleugel. Bij grotere reistijden worden banen in de Noordvleugel ook 

bereikbaar voor werknemers in de Zuidvleugel en vervaagt het verschil. 

 

Figuur 1.4: Verhuissaldi van en naar de Noord- en de Zuidvleugel naar opleidingsniveau, 1986- 

2012. 

Bron: Bewerking van WOON (2012). 
 

Figuur 1.5: Bereikbare banen binnen 20, 30 en 40 minuten, 2010.  

                                                           

3
 Banen voor hoger opgeleiden zijn bepaald door sectoren te selecteren die gemiddeld meer hoger opgeleiden in dienst 

hebben, zoals zakelijke dienstverlening, moderne industrie en life- en health science (zie Van Oort 2013). In appendix 
1.1 worden de sectoren weergegeven. 



Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen 

  

 

                    
 31 oktober 2013                                                      27                                    Ruimte voor de stad als groeimotor   

 

Alle bereikbare banen    Hoogwaardige bereikbare banen 

                    
   

  



Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen 

  

 

                    
 31 oktober 2013                                                      28                                    Ruimte voor de stad als groeimotor   

 

Tabel 1.2: Bereikbare banen vanuit de Noordvleugel 

 
Tabel 1.3: Bereikbare banen vanuit de Zuidvleugel 

 
 

De werkgelegenheidsontwikkeling in Zuid-Holland is sinds de jaren tachtig kwalitatief achter-

gebleven bij de nationale ontwikkeling en de ontwikkeling in de Noordvleugel (Atzema e.a. 

1997, Van Oort 2012). Deze achterblijvende ontwikkeling moet niet alleen gezocht worden in de 

meer ongunstige productiestructuur, maar ook in regionale omstandigheden, zoals bereik-

baarheid, ruimtetekort, voorzieningen en amenities en woningbouw- en RO-beleid. Het verschil 

in kwaliteit van arbeid tussen de Noord- en de Zuidvleugel wordt vaker opgemerkt, maar niet 

systematisch uitgewerkt. Het verschil tussen de regio’s werd in 2007 al opgemerkt als 

structureel divergerend element door de OECD (2007). Dit is benoemd in Structuurvisie 

Randstad 2040 (VROM 2008), waarbij de regio Amsterdam (Noordvleugel) als paradepaardje 

van de Nederlandse economie is gekenschetst. Onze analyse laat zien dat hoger opgeleide 

baanzoekers (zowel single als duo’s) zich meer richten op de Noordvleugel van de Randstad. Ze 

kunnen weliswaar verder weg van de stad en regio wonen door hun hogere pendeltolerantie, 

maar bij hun locatiekeuze spelen ook andere factoren een rol, zoals de hoge(re) dichtheid van 

amenities en culturele voorzieningen in de Noordvleugelsteden, vooral Amsterdam en Utrecht 

(Marlet 2009). De immer hoog blijvende druk op de hoogwaardige arbeids- en woningmarkt 

maakt dat cultuur en hoogwaardige voorzieningen ook instrumenten zijn die werken in de 

Noordvleugel. Ze werken juist niet in krimpregio’s of regio’s met veel minder druk, zoals de 

Zuidvleugel (Van Oort 2013). De analyses tonen aan dat het startpunt van theorie en empirie 

over locatiekeuzes van wonen en werken beginnen op nationale en Randstedelijke schaal. 

Vooral de beschikbaarheid van gekwalificeerde banen en agglomeratievoordelen van bedrijven 

en consumenten zijn hierbij van belang. 
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Appendix 1.1: Geselecteerde hoogwaardige sectoren in de 

economie4 
 
1. Informatie- en communicatietechnologie  
62.01 Softwareontwikkeling 
62.02 Advisering 
62.03 Beheer computerfaciliteiten 
62.09 Overige dienstverlening ICT 
Met gerelateerde sectoren: 
26.6  Vervaardiging van bestralingsapparatuur 
26.2  Vervaardiging van computers en randapparatuur 
26.5  Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur 
26.7  Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur 
26.3  Vervaardiging van communicatieapparatuur 
26.4  Vervaardiging van consumentenelektronica 
27.9  Vervaardiging van overige elektrische apparatuur 
58.2  Uitgeverijen van software  
62.0  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie  

63.1  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen  
64.2  Financiële holdings 
72.1  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 
73.1  Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en –tijd 
73.2  Markt- en opinieonderzoekbureaus 
70.2  Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering 
 
2. Financiële dienstverlening 
64.3 Beleggingsinstellingen 
64.9 Kredietverstrekking en financiële intermediairs 
65.1 Verzekeringen 
65.2 Herverzekering 
65.3 Pensioenfondsen 
66.1 Financiële bemiddeling 
66.2 Dienstverlening op het gebied verzekeringen en pensioenfondsen 
66.3 Vermogensbeheer 
Met gerelateerde sectoren: 
58.2  Uitgeverijen van software 
63.1  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen  
70.2  Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering 
69.2  Accountancy, belastingadvisering en administratie 
82.9  Overige zakelijke dienstverlening n.e.g. 
73.2  Markt- en opinieonderzoekbureaus 
69.1  Rechtskundige dienstverlening 
68.1  Handel in eigen onroerend goed 
72.2  Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen 
72.1  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 
82.3  Organiseren van congressen en beurzen 
62.01 Softwareontwikkeling  
62.02 Advisering  
85.4  Tertiair onderwijs 
 
3. Economisch advies  
69.1 Juridische diensten 
69.2 Accountancy, belastingadvies 
70.22 Managementadviesbureaus 
72.2 Speur- en ontwikkelingswerk in maatschappij- en geesteswetenschappen 
 
Met gerelateerde sectoren: 
26.4  Vervaardiging van consumentenelektronica 

                                                           

4
 Gebaseerd op Van Oort (2013) en Verdiepingshoofdstuk 3. 
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26.3  Vervaardiging van communicatieapparatuur 
64.1 Geldscheppende financiële instellingen 
64.3 Beleggingsinstellingen 
64.9 Kredietverstrekking en financiële intermediairs 
66.1 Financiële bemiddeling 
66.2 Dienstverlening op het gebied verzekeringen en pensioenfondsen 
66.3 Vermogensbeheer 
73.1  Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en –tijd 

72.1  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 
73.2  Markt- en opinieonderzoekbureaus 
71.12  Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies 
85.4  Tertiair onderwijs 
 
4. Zakelijke diensten & ingenieursbureaus  
71.1 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies 
Met gerelateerde sectoren: 
26.6  Vervaardiging van bestralingsapparatuur 
26.5  Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur 
28.1  Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren 
26.3  Vervaardiging van communicatieapparatuur 
26.1  Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten 
26.2  Vervaardiging van computers en randapparatuur 
26.7  Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur 
26.6  Vervaardiging van bestralingsapparatuur 
72.1  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 
74.1  Industrieel ontwerp en vormgeving 
 
5. Lifesciences & health 
volgens CBS-afbakening Topsectoren 
inclusief  
72.11 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk 
Met gerelateerde sectoren: 
26.7  Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur 
32.5  Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen 
21.1  Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 
21.2  Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) 
20.1  Vervaardiging van chemische basisproducten 
26.6  Vervaardiging van bestralingsapparatuur  
10.4  Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 
20.1  Vervaardiging van chemische basisproducten 
71.1 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies 
70.2  Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering 
72.19  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch) 
62.01 Softwareontwikkeling 
86.10.1  Universitair medische centra 
 
 
6. creatieve industrie   
63.1 Dataverwerking, webportals 
63.2 Ov. diensten op gebied van informatie 
70.21 PR-bureaus 
73.1 Reclamebureaus 
58.1 Uitgeverijen print 

58.2 Uitgeverijen software 
59.1 Productie/distributie van film en Tv-programma’s 
Met gerelateerde sectoren: 
18.1  Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen 
13.3  Textielveredeling 
18.2  Reproductie van opgenomen media 
70.2  Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering 
79.9  Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus  
74.2  Fotografie en ontwikkelen van foto's en films 
73.2  Markt- en opinieonderzoekbureaus 
82.2  Callcenters 



Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen 

  

 

                    
 31 oktober 2013                                                      31                                    Ruimte voor de stad als groeimotor   

 

74.1  Industrieel ontwerp en vormgeving 
59.1  Productie en distributie van films en televisieprogramma's 
59.2  Maken en uitgeven van geluidsopnamen 
58.2 Uitgeverijen van software 
58.1  Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d.; databanken 
62.0  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 
66.2  Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen 
72.19   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch) 

73.2  Markt- en opinieonderzoekbureaus 
59.2  Maken en uitgeven van geluidsopnamen  
62.0  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie  
63.1  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen  
90  Kunst 
66.2  Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen 
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Hoofdstuk 2 

EEN SCHAARSTEPREMIE VOOR WONEN  

 

Terwijl de groei in hoogwaardige sectoren in de Noordvleugel van de Randstad groot 

is, blijft het hoogwaardige woningaanbod voor de bijbehorende arbeidskrachten 

achter. De spanning kan leiden tot een regionale premie op de huizenprijs: de 

schaarstepremie. Voortbouwend op de introductie van dit begrip in Renes e.a. (2006) 

en Van Oort e.a. (2008), wordt beargumenteerd dat er drie belangrijke factoren zijn 

die simultaan regionale verschillen in de schaarstepremie beïnvloeden. Ten eerste de 

regionale economische groei. Hoe hoger de economische groei, hoe aantrekkelijker 

een regio is als woonregio en hoe sterker de woningprijs er over de afgelopen jaren 

zal zijn gestegen. Ten tweede het huishoudinkomen, dat aangeeft hoeveel een 

huishouden heeft te besteden voor de woonfunctie. Een groei van het 

huishoudinkomen hangt samen met groei van de huizenprijzen. Het derde ingrediënt 

is een relatief gering aanbod. In de Randstad blijken de schaarstepremies hoog, met 

name rond Amsterdam en Utrecht. De huurmarkt zorgt via ‘scheef wonen’ voor een 

verdere inefficiënte inzet van publieke middelen, vooral in Amsterdam en Rotterdam.  

 

2.1 De regionale woningmarkt 
 

De regionale prijsontwikkeling van koopwoningen in Nederland wordt bepaald door de nationale 

ontwikkelingen op de financiële markten, het inkomen van huishoudens en de locatie van de 

woning. Op de financiële markten speelt de functie van koopwoningen als investeringsgoed en 

als vermogenstitel een belangrijke rol. Zoals bij ieder investeringsgoed is ook de investering in 

een huis gebaseerd op toekomstige verwachtingen over de opbrengst. De generieke factoren 

die hierbij de huizenprijs bepalen, zoals de rente en de aftrekbaarheid van de hypotheekrente, 

zijn nationale factoren die geen specifieke regionale invloed hebben op huizenprijzen. De prijs 

van een woning wordt bepaald door zowel de huidige als toekomstige kosten en baten ervan. In 

de eerste plaats worden de kosten van een woning bepaald door de te betalen 

(hypotheek)rente. De misgelopen rente indien een koper eigen vermogen investeert in plaats 

van een hypothecaire lening afsluit, zijn ook kosten van het woningbezit. Ook de 

onderhoudskosten en kosten verbonden aan risico’s (zoals een overstroming) maken deel uit 

van de gebruikskosten van een koopwoning. Opbrengsten zijn inflatie (waardoor de waarde van 

de schuld afneemt), het belastingvoordeel van hypotheekrenteaftrek (een voordeel dat andere 

investeringsobjecten niet kennen) en vastgoedrendementen (de opbrengst uit de toekomstige 

stijging van de huizenprijzen). Dit verwachte vastgoedrendement is ondermeer gebaseerd op 

nationale ontwikkelingen zoals de verwachte economische groei en veranderingen in de 

rentestand.  

De woningmarkt is in essentie een regionale markt. Huishoudens kiezen op basis van sociale 

en/of economische redenen een bepaalde woonregio en kiezen binnen deze regio de voor hen 

meest geschikte woning. Ook het aanbod wordt regionaal bepaald, door de ruimtelijke spreiding 

van bouwgrond voor woonlocaties. Het is dus heel goed mogelijk dat zich op regionaal niveau 

tekorten en overschotten op de woningmarkt kunnen voordoen, terwijl er op nationaal niveau 

voldoende woningen beschikbaar zijn. Dit is een situatie die in Nederland tot medio vorige eeuw 
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bestond (Van Oort e.a. 2008). De overschotten uiten zich in een lagere regionale 

huizenprijsstijging, terwijl de regio’s met een woningtekort te maken hebben met sterkere 

huizenprijsstijgingen. Er zijn dus regionale vraag- en aanbodfactoren die de lokale huizenprijs 

bepalen. Deze regionale premie op de huizenprijs wordt in Van Oort e.a. (2008) en Renes e.a 

(2006) de schaarstepremie genoemd. Wanneer men verwacht dat de vraag naar huizen in een 

regio, zoals in de Randstad, zal gaan stijgen door economische groei en een toenemend aantal 

arbeidsplaatsen terwijl wordt verwacht dat het toekomstige woningaanbod zal achterblijven bij 

de vraag door bijvoorbeeld ruimtegebrek, dan zal de waarde van een huis in de toekomst 

toenemen. Deze toekomstige waardestijging van het huis beïnvloedt de huidige prijs. 

  

2.2 Het monocentrische locatiemodel 
 

Veel wetenschappelijk onderzoek dat locatiefactoren voor bedrijven en voor huishoudens 

theoretisch met elkaar in verband brengt, gaat uit van dit ‘monocentrische stedelijke model’ 

(Alonso 1964, Mills 1967). Deze theorie is gebaseerd op de Amerikaanse situatie en kijkt naar 

verschillen in huizen- en grondprijzen in stedelijke locaties en zones. Ook in onze studie vormt 

het de basis van veel van de toegepaste analyses. Het model gaat uit van een Central Business 

District (CBD) in het hart van de stad, waarin de werkgelegenheid is geconcentreerd. Om het 

CBD heen wonen de gezinnen (werknemers). Deze maximaliseren hun nut door een afweging te 

maken tussen de grondkosten voor hun woning en de pendelkosten tussen woning en werk. 

Wonen de gezinnen dichter bij het CBD, dan zullen de pendelkosten lager uitvallen, maar de 

grondkosten zullen juist hoger zijn. Kiezen zij ervoor om verder van het CBD af te wonen, dan 

nemen de grondkosten af en de pendelkosten toe. Door het verband tussen afstand en 

grondkosten blijft het totale nut per saldo gelijk. Al langer nemen we waar dat 

spreidingspatronen van bevolkings- en werklocaties in zowel de Verenigde Staten als West-

Europa hiervan afwijken en dat het monocentrische model steeds minder voorkomt. Zo nemen 

centra in de suburbane gebieden de werk- en winkelfuncties over van de oude centrale stad. De 

nieuwe centra aan de rand van de stad hebben niet alleen veel voorzieningen, maar kennen ook 

een duidelijke werkfunctie voor een zeer groot gebied (zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 

Zuidas in Amsterdam). In vergelijking met het stadscentrum zijn suburbane locaties beter 

bereikbaar voor het verkeer van verder weg en leveren zij minder congestie op. Zo is een 

polinucleaire structuur van steden en (sub)centra ontstaan, die zich steeds vaker kenmerkt door 

woonwerkrelaties tussen voorheen gescheiden stedelijke (arbeidsmarkt) gebieden. Een 

simultaan verband, waarbij wonen en werken elkaar zouden kunnen beïnvloeden, zou de 

realiteit dus beter benaderen (zie Verdiepingshoofdstuk 7).  

 

2.3 De schaarstepremie in de Randstad 
 

Ook de ruimtelijk-economische onderbouwing voor de schaarstepremie vinden we in het Alonso-

Mills model. In dit model wordt een woningmarktgebied (stad) gedefinieerd aan de hand van 

werkplekken (het ‘central business district’). De waarde van een huis wordt bepaald door de 

afstand ervan tot de minst aantrekkelijke plek in het woningmarktgebied waar de waarde van 
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een huis exact gelijk is aan de bouwkosten en de grondkosten.5 Als het woningmarktgebied (de 

stad) groeit, worden huizen gebouwd op minder aantrekkelijke plekken (verder van de CBD). 

Gegeven de grond- en bouwkosten neemt dan de waarde van alle bestaande huizen in de stad 

toe en stijgt de gemiddelde huizenprijs. Met andere woorden, hoe hoger de groei van een 

woningmarktgebied door groeiende werkgelegenheid, hoe groter de vraag naar woningen in dit 

gebied. Dit effect is onafhankelijk van het inkomen, hoewel de groei van de stad natuurlijk wel 

wordt beïnvloed door de economische activiteit en groei erin (Thissen & Renes 2008). In deze 

regio’s neemt de schaarstepremie en daarmee de huizenprijs, dus sterker toe dan in andere 

regio’s.  

Er zijn drie belangrijke factoren die simultaan de regionale verschillen in de schaarstepremie 

beïnvloeden. Ten eerste is de regionale verandering in de toegevoegde waarde een indicator 

voor de ruimtelijke spreiding van de economische groei in Nederland. Hoe hoger de 

economische groei, hoe aantrekkelijker een regio is als woonregio en hoe sterker de prijs er 

over de afgelopen jaren zal zijn gestegen. Ten tweede geeft het huishoudinkomen aan hoeveel 

een huishouden te besteden heeft voor de woonfunctie. Een groei van het huishoudinkomen 

leidt naar verwachting eveneens tot een groei van de huizenprijzen. Tenslotte moet ook de 

verandering in de woningvoorraad in de analyse worden betrokken. Wij kunnen immers alleen 

maar iets zeggen over de prijs van woningen, als vraag en aanbod met elkaar in verband 

worden gebracht. De huizenprijzen zullen weinig stijgen in die regio’s waar de huizenvoorraad 

relatief sterk is gegroeid.  

Op nationaal niveau zijn de tekorten op de woningmarkt in de vorige eeuw niet toegenomen 

(Renes e.a. 2006). Op regionaal niveau was dit wel degelijk het geval. De belangrijkste redenen 

hiervoor zijn de ruimtelijke spreiding van de economische groei en de toenemende voordelen 

van agglomeratievorming (Van Oort e.a. 2008). De regio’s met een sterk stijgende huizenprijs 

worden gekenmerkt door een (relatief) beperkt aanbod van grond. Dit aanbod is beperkt 

doordat de hoeveelheid beschikbare grond nu eenmaal gering is (zo wil iedereen het liefst in het 

centrum van Amsterdam wonen), doordat de prijs van de open ruimte erg hoog is of doordat de 

woningvoorraad niet snel wordt uitgebreid. Dit drijft de huizenprijzen op, een proces dat nog 

verder wordt aangewakkerd door economische groei. Mensen in deze regio's hebben veel te 

besteden. Bovendien zullen steeds meer mensen naar deze agglomeratie willen verhuizen om er 

te gaan werken. Hoge rendementen op vastgoed worden dus met name behaald in de 

economische groeiregio's van Nederland. In figuur 2.1 wordt de regionale verschillen in de 

schaarstepremie in Nederland weergegeven aan het einde van de vorige eeuw. In de figuur zijn 

de factoren die theoretisch kunnen bijdragen aan een positieve schaarstepremie eveneens 

weergegeven. Deze factoren zijn een meer dan gemiddelde economische groei, meer dan 

gemiddelde stijging van het huishoudinkomen en een minder dan gemiddelde groei van de 

woningvoorraad (Renes e.a. 2006). De weergegeven regio’s zijn gedefinieerd op basis van NVM-

woningmarktgebieden.  

 

  

                                                           

5
 In het model staat dit huis aan de rand van de stad waar de pendelkosten het hoogst zijn. 
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Legenda

Schaarstepremie per woning

-3,18 - 0,00

0,01 - 0,45

0,46 - 0,90

0,91 - 1,80

Groei toegevoegde waarde

(1985-2002 t.o. v. Nederlands gemiddelde)

1,01 - 1,02

1,03 - 1,05

1,06 - 1,08

Groei huishoudinkomen

(1994-2002 t.o. v. het Nederlands gemiddelde)

1,01 - 1,05

1,06 - 1,12

1,13 - 1,17

Groei woningvoorraad

(1971-2005 t.o. v. het Nederlands gemiddelde)

0,78 - 1,00

0,59 - 0,77

0,23 - 0,58

Figuur 2.1: Ruimtelijke ordening en de regionale huizenprijs 

Bron: Renes e.a. (2006) en Van Oort e.a (2008). 

 

De regionale schaarstepremie geeft weer waar, in relatie tot het regionale inkomen, hoge 

huizenprijzen voorkomen. Waar de kosten ten opzichte van het inkomen relatief hoog zijn, is 

sprake van hoge schaarstepremies. In de figuur valt op dat de regionale schaarstepremies in de 

vorige eeuw  hoog zijn in de Noordvleugel van de Randstad en laag in de periferie van 

Nederland. De gebieden in de Randstad met een hoge schaarstepremie worden gekenmerkt 

door relatief hoge economische groei in de nabijheid. Deze groei leidt tot sterke 

groeiverwachtingen van de stad en een hogere schaarstepremie. Uitgaande van de gemiddelde 

schaarstepremie voor Nederland van 0,2 procent, varieert de schaarstepremie tussen de -3 en 

+2 procent. 

Dit komt overeen met de door anderen gevonden waarde voor de schaarstepremie (Himmelberg 

e.a. 2005; Gyourko e.a. 2004). Uit figuur 2.1 blijkt dat in gebieden met een hoge 

schaarstepremie ook nog eens relatief weinig woningen zijn gebouwd. In combinatie met een 

hoge economische groei en de bijbehorende stijgende vraag naar woningen betekent dit dat het 

woningtekort in die gebieden is toegenomen. Een negatieve schaarstepremie betekent dat in die 

regio relatief meer woningen zijn gebouwd dan dat er vraag naar was, of dat de vraag naar 

woningen ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde in die regio is ingezakt. Omgekeerd 
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leiden een lage economische groei en een toename van de woningvoorraad dus tot minder 

woningtekorten. Opvallend zijn de gebieden waar de economische groei wél hoger is dan 

gemiddeld en de schaarstepremie niet. Deze gebieden worden gekenmerkt door een meer dan 

gemiddelde groei van de huizenvoorraad. Met andere woorden: in deze regio's is de 

woningvoorraad voldoende uitgebreid met nieuwe woningen om tegemoet te komen aan de 

economische groei en zo een bovengemiddelde stijging van de huizenprijzen te voorkomen. 

Beleid, gericht op de koopwoningmarkt is daarmee één van de belangrijkste sturende factoren 

voor ontwikkelingen in woon-werkdynamiek. 

De grootstedelijke woningmarktdynamiek wordt in Nederland ook voor een groot gedeelte 

bepaald door de huurwoningmarkt. De Nederlandse huurwoningmarkt wordt gekenmerkt door 

huurprijsregulering. De huren worden hier namelijk voor het grootste gedeelte bepaald door 

maximering van de huurprijs en worden niet vastgesteld op markten6. Deze maximering van de 

huurprijzen is vastgelegd in het woningwaarderingstelsel en zorgt ervoor dat huurprijzen niet 

excessief hoog kunnen zijn in gebieden waar (te) weinig (huur)woningen worden gebouwd of 

beschikbaar zijn. Bij huurprijsregulering worden de huizen onder de marktprijs verhuurd en 

functioneert de huurwoningmarkt dus niet meer als een normale markt. De redenen voor de 

overheid om in te grijpen op de huurwoningmarkt zijn divers. Een belangrijk argument is het 

betaalbaar houden van het wonen. Het woningwaarderingstelsel kent geen regionale 

differentiatie. Huurwoningen van gelijke kwaliteit en grootte zijn gelijk geprijsd. Of de woning in 

Amsterdam staat of in Groningen is niet van invloed op de huur. Omdat koopwoningen wel in 

prijs variëren met de regionale economische groei is de relatieve prijsverhouding tussen huur en 

koopwoningen regionaal verschillend. 

Bij een effectieve regulering van de huurprijs op een niveau onder de marktprijs ontstaat een 

woningtekort. De vraag overstijgt het aanbod. Dit woningtekort is direct een gevolg van het 

overheidsingrijpen in de markt en niet inherent aan de eigenschappen van de markt. De 

huurprijsregulering maakt het voor alle huishoudens aantrekkelijk om in de huursector te wonen 

omdat de huurwoning meer kwaliteit biedt dan waar men voor betaalt. Dit impliceert evenwel 

dat het allocatiemechanisme van de markt niet werkt en dat andere mechanismen nodig zijn om 

de tekortschietende voorraad huurwoningen te verdelen over de bevolking. Bij 

huurprijsregulering hoort dan ook een flankerend beleid van woonruimteverdeling dat erop is 

gericht om de goedkope voorraad te verdelen over de aandachtsgroep van het beleid. Die 

aandachtsgroep bestaat uit huishoudens die deze goedkope huurwoningen het meest nodig 

hebben volgens het beleid. Goedkope scheefheid is inmiddels een bekend begrip in deze markt 

(Renes e.a. 2008). In combinatie met het woningtekort ontstaan zodoende wachtlijsten. Naast 

de huurprijsregulering kennen we ook de huurtoeslag. De huurtoeslag voor huishoudens met 

een laag inkomen garandeert vervolgens de betaalbaarheid van het wonen binnen Nederland. 

Daardoor wordt de vraag naar huurwoningen en daarmee het woningtekort nog groter. 

  

                                                           

6
 Een klein gedeelte van de huurmarkt kent huren boven de maximale huurgrens. Aan deze markt worden geen 

beperkingen opgelegd. Dit is de zogenaamde private huurmarkt. Deze is niet groot. 
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Hoofdstuk 3 

SKILL-GERELATEERDE WERKGELEGENHEID IN DE 

RANDSTAD 

 
Dit verdiepingshoofdstuk beargumenteert dat zowel de Noordvleugel als de 

Zuidvleugel van de Randstad kansen hebben voor diversificatie van hun 

productiestructuur. Beide regio’s kennen sterke clusters. De clusters van de 

Noordvleugel zijn echter meer georiënteerd op sectoren die aan het begin staan van 

hun levenscyclus en daardoor voor langere tijd kunnen zorgen voor groei in 

(hoogwaardige) werkgelegenheid. Bovendien zijn deze sterke Noordvleugel sectoren, 

zoals creatieve industrieën, biotechnologie en ICT, ook beter ingebed bij andere 

sectoren in de omgeving, waardoor potenties voor cross-overs tussen sectoren 

sterker zijn. Het diensten georiënteerde en creatieve karakter van de Noordvleugel 

specialisaties zorgt er voor dat deze economie een sterk stedelijke oriëntatie kent, 

met meer kansen op cross-overs en vernieuwing bij hogere dichtheden van 

bedrijvigheid. De economie van de Zuidvleugel is meer gedeconcentreerd, met sterke 

clusters buiten de grote steden (tuinbouw, havenindustrieel complex, waterbouw). 

Verdichting van economische activiteit hangt hier minder sterk samen met 

groeipotenties dan in de Noordvleugel. Het benutten van kansrijke diversificering is 

voor de economie van de Zuidvleugel dan ook een belangrijke voorwaarde voor 

toekomstige banengroei en innovatie. 

 

3.1 Specialisatie versus diversiteit in de regionale  sectoreconomie 

 

Werkgelegenheidsontwikkeling vindt de laatste decennia steeds meer plaats in clusters. Dit zijn 

geografisch (stedelijk of regionaal) en sectoraal gedefinieerde samenklonteringen van bedrijven 

en kennisinstellingen. De traditionele clusterbenadering benadrukt hierin het belang van 

specialisatie (Huggins & Izushi 2011, Porter 1998, 2003)7. Specialisatie maakt diepte-

investeringen mogelijk in infrastructuur, arbeidsmarkt en instituties. In de huidige 

globaliserende economie zijn dergelijke diepte-investeringen bijna een sine qua non geworden 

om de concurrentie met andere regio’s aan te kunnen. Clusters dragen daarom bij aan de 

concurrentiekracht en de economische groei van een regio. Maar een gespecialiseerde economie 

is ook kwetsbaar. Naarmate een regio gespecialiseerd raakt in een steeds kleiner aantal 

economische activiteiten, neemt ook de kans op kruisbestuiving en vernieuwing van deze 

activiteiten af. Zoals de econoom Schumpeter al aan het begin van de vorige eeuw opmerkte, is 

het maken van nieuwe combinaties van bestaande ideeën cruciaal voor innovatie. Idealiter zijn 

regio’s dus zowel gespecialiseerd als gediversifieerd. Pure specialisatie maakt een regio 

kwetsbaar en te veel diversiteit aan economische activiteiten staat de focus in de weg, die nodig 

is om succesvol te concurreren op de wereldmarkten. Dit suggereert dat alleen de allergrootste 

regio’s weerbaar kunnen zijn. Immers, kleine regio’s kunnen zich onmogelijk in een groot aantal 

                                                           

7
 Zie recent voor Nederland: F.G. van Oort, I. van Aalst, M. Burger, B. Lambregts & E. Meijers (2011), Clusters en 

netwerkeconomie in de Noordvleugel van de Randstad. Den Haag: Ministerie van ELI en NRC Handelsblad (12 juni 2013), 
“Innovatie begint in eigen vallei” (p.1-3 in NRC Special). 
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activiteiten tegelijk specialiseren. De dichotomie tussen specialisatie en diversiteit ziet echter 

over het hoofd dat er synergieën bestaan tussen bepaalde economische activiteiten. Door 

handig gebruik te maken van deze synergieën kan ook een middelgrote regio economische 

cohesie met een hoge diversificatiegraad combineren.  

De sleutel ligt in wat Koen Frenken en collega’s gerelateerde variëteit noemen (Frenken e.a. 

2007). De meeste gelegenheid voor kennisoverdracht bestaat namelijk tussen bedrijven die niet 

tot dezelfde, maar tot gerelateerde bedrijfstakken behoren. Bedrijven uit gerelateerde 

bedrijfstakken hebben namelijk overlappende kennisbases. Deze overlap faciliteert de 

communicatie tussen de bedrijven: gedeelde kennis, denkkaders en toegepaste technologie 

zorgen ervoor dat bedrijven elkaar sneller begrijpen. Doordat deze overlap slechts partieel is, is 

er ook ruimte om van elkaar te leren. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid gerelateerde 

economische activiteiten in een regio helpt dus bij het genereren van nieuwe combinaties van 

bestaande technologieën. Doordat de activiteiten wel van elkaar verschillen, wordt het risico 

gespreid en is de regio niet afhankelijk van slechts een handvol bedrijfstakken.  

 

3.2 Menselijk kapitaal: verbindingen in de industriële ruimte  

 

In dit verdiepingshoofdstuk wordt gekeken naar gerelateerdheid in termen van de vaardigheden 

van werknemers in de Noordvleugel en de Zuidvleugel van de Randstad. Hierbij gaat het om het 

menselijke kapitaal dat bedrijven inzetten. In de huidige kenniseconomie is menselijk kapitaal 

verreweg de belangrijkste productiefactor8. Bedrijven concurreren niet alleen om klanten, maar 

met name ook om talent. Regio’s waar mensen met de juiste vaardigheden en werkervaring te 

vinden zijn, zijn daarom ook zeer in trek bij het (internationale) bedrijfsleven. Bedrijfstakken 

zijn skill-gerelateerd indien ze werknemers met dezelfde soort vaardigheden nodig hebben. 

Deze maat is gebaseerd op arbeidsmobiliteit tussen bedrijfstakken. Voor werknemers is het 

aantrekkelijk om met name banen te accepteren in de bedrijfstakken die skill-gerelateerd zijn 

aan de bedrijfstak waarin ze voorheen werkzaam waren. Voor werkgevers zijn werknemers uit 

skill-gerelateerde bedrijfstakken ook aantrekkelijk. Zulke werknemers vragen immers slechts 

lichte investeringen in bijscholing en zijn sneller ingewerkt dan werknemers uit ongerelateerde 

bedrijfstakken. Op basis van deze overwegingen wordt gewerkt met arbeidsstromen tussen 

bedrijven uit verschillende bedrijfstakken als maat voor skill-gerelateerdheid9. De aanwezigheid 

van skill-gerelateerde bedrijfstakken in een regio heeft drie voordelen. Ten eerste biedt een 

goede inbedding in de lokale arbeidsmarkt een bedrijfstak toegang tot een beroepsbevolking 

                                                           

8
 De skill-gerelateerdheidsrelaties zijn niet de enige verbindingen tussen bedrijfstakken. Zo zijn afnemers en 

toeleveranciers met elkaar verbonden in de waardeketen (input-output relaties), zijn spin-offs vaak verbonden met het 
moederbedrijf en zijn nieuw opgerichte, kleinschalige bedrijven vaak ingebed in de woonomgeving van de ondernemer. 
Eerder onderzoek van Neffke et al. (2011) laat echter zien dat skill-gerelateerdheid een aanzienlijk grotere rol speelt in 
regionaal-economische groei dan verbindingen tussen bedrijfstakken in de waardeketen. Dit betekent dat bedrijven in 
het algemeen meer profiteren van de nabijheid van andere bedrijven waarmee ze gemakkelijk personeel kunnen 
uitwisselen dan van de nabijheid van toeleveranciers. 
9
 Voor de Zuidvleugel zijn deze inzichten ontleend aan F.G. van Oort (2012), De weerbare regio. Ruimtelijk-economische 

beleid in de Zuid-Hollandse kenniseconomie. Den Haag: Provincie Zuid-Holland en F. Neffke, L. Nedelkoska & F.G. van 
Oort (2012), Skill-gerelateerdheid in de arbeidsmarkt van de provincie Zuid-Holland. Den Haag: Provincie Zuid-Holland. 
Voor de Noordvleugel is een vergelijkbare analyse naar skill-gerelateerdheid gepresenteerd in F. Neffke, M. Burger, F.G. 
van Oort & R. Boschma (2011), De evolutie van skill-gerelateerde bedrijfstakken in de Noordvleugel van de Randstad. 
Den Haag: Ministerie van ELI. Voor dit onderzoek zijn de uitkomsten van de twee onderzoeken in de Noord- en de 
Zuidvleugel optimaal met elkaar vergelijkbaar gemaakt. 
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met relevante vaardigheden. Doordat zij deze beroepsbevolking deelt met andere 

bedrijfstakken, ontstaan er schaalvoordelen in het opleiden van werknemers. Ten tweede kan 

economische tegenspoed in een bedrijfstak worden gecompenseerd door groei in skill-

gerelateerde bedrijfstakken. Door de uitwisselbaarheid van hun werknemers, kunnen groeiende 

bedrijfstakken de ontslagen werknemers in dienst nemen, zonder dat dit met grootschalige 

vernietiging van menselijk kapitaal gepaard gaat. Ten derde is het potentieel voor 

kennisuitwisseling tussen gerelateerde bedrijfstakken groot. Dit maakt skill-gerelateerde 

bedrijfstakken vaak complementair in innovatieprocessen. De voor innovatie noodzakelijke face-

to-face communicatie is op lokaal niveau eenvoudiger te coördineren dan op grote afstand10.  

In dit hoofdruk wordt een recent ontwikkelde maat van skill-gerelateerdheid gebruikt. Deze 

maat is beschreven in een artikel van Neffke en Henning (2009) en is gebaseerd op 

arbeidsmobiliteit tussen bedrijfstakken. De logica achter de maat is als volgt. De 

werkzaamheden in een bepaalde baan vereisen specifieke vaardigheden die slechts beperkt 

inzetbaar zijn in andere banen. Werknemers investeren veel tijd en geld om zich deze 

vaardigheden eigen te maken, wat het wisselen van baan kostbaar maakt. Met name banen die 

volstrekt andere vaardigheden vereisen dan de oude, zijn onaantrekkelijk. Dergelijke banen 

vragen om grote investeringen in nieuwe vaardigheden. Tegelijkertijd boeten de vaardigheden 

die niet meer tot inzet komen, flink aan waarde in. Skill-gerelateerde bedrijfstakken zijn 

bedrijfstakken die soortgelijke vaardigheden vereisen. Door de overeenkomsten in de 

vaardigheden met hun oude baan, is het voor werknemers aantrekkelijk om met name banen te 

accepteren in de bedrijfstakken die skill-gerelateerd zijn aan de bedrijfstak waarin ze voorheen 

werkzaam waren. De bestaande vaardigheden behouden dan hun waarde. Voor werkgevers,  

zijn werknemers uit skill-gerelateerde bedrijfstakken aantrekkelijk. Zulke werknemers vragen 

immers slechts lichte investeringen in bijscholing en zijn sneller ingewerkt dan werknemers uit 

ongerelateerde bedrijfstakken. Op basis van deze overwegingen is het volledige contingent aan 

baanwisselingen in de Zweedse economie bestudeerd, welke later is vergeleken met de Duitse 

situatie en is geijkt aan de Nederlandse situatie11. Hieruit zijn de arbeidsstromen tussen 

verschillende bedrijfstakken gedestilleerd. Deze arbeidsstromen zijn vervolgens gebruikt om de 

skill-gerelateerdheid tussen bedrijfstakken te meten. Het resultaat is een maat die voor iedere 

combinatie van twee bedrijfstakken de mate weergeeft, waarin de bedrijfstakken gebruik 

kunnen maken van elkaars werknemers.  

De informatie over de skill-gerelateerdheid tussen bedrijfstakken stelt ons in staat de economie 

weer te geven als een netwerk van bedrijfstakken. In dit netwerk stellen de symbolen op de 

knopen de bedrijfstakken voor en de links geven aan welke bedrijfstakken skill-gerelateerd zijn. 

Figuur 3.1 laat zien hoe dit netwerk eruit ziet voor de Randstad. We noemen dit netwerk de 

industriële ruimte. De industriële ruimte is dus nadrukkelijk geen geografische ruimte. Het is 

een abstracte ruimte van bedrijfstakken die met elkaar verbonden zijn. Daarnaast is het 

                                                           

10
 Het onderzoek is primair geïnteresseerd in de aanwezigheid van gerelateerde bedrijfstakken in de regio zelf. Maar 

werknemers zijn veelal bereid om ook banen buiten de eigen (woon)regio te accepteren. Bij het identificeren van 
kansen voor gerelateerde activiteiten is de situatie in bereikbare, omliggende regio’s dus ook belangrijk voor stedelijke 
regio’s. Voor die bereikbaarheid zijn pendelpatronen gebruikt. De inbeddinggraad is dus gebaseerd op de gerelateerde 
werkgelegenheid in de regio zelf met daarbij opgeteld de potentiële forensenstromen van werknemers in gerelateerde 
bedrijfstakken van de omliggende regio’s. 
11

 Onderzoek naar de Duitse economie vond plaats door Neffke, Otto & Weyh en naar de Nederlandse economie door  
Weterings & Diodato (Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag). 
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belangrijk op te merken dat de industriële ruimte niet tot de maakindustrie beperkt is. Zij 

beslaat alle activiteiten in de economie, inclusief de dienstensector. De hoofdsector waartoe een 

bedrijfstak behoort, is te herkennen aan het desbetreffende symbool. Zo representeren de gele 

vierkanten de financiële bedrijfstakken, staan donkerblauwe cirkels voor bedrijven in de 

maakindustrie en zijn de activiteiten uit het onderwijs weergegeven met donkergrijze 

driehoeken12.  

De positie van iedere bedrijfstak is zodanig gekozen, dat gerelateerde bedrijfstakken zoveel 

mogelijk bij elkaar in de buurt liggen. Zo valt bijvoorbeeld op dat bedrijfstakken in de financiële 

sector een vrij hecht cluster vormen aan de rechterkant van de industriële ruimte. Dit geeft aan 

dat de diverse bedrijfstakken uit deze sector sterk skill-gerelateerd zijn. Aan de 

tegenoverliggende zijde van de industriële ruimte zijn op soortgelijke wijze de 

transportactiviteiten (groene vierkanten) gegroepeerd. Deze bedrijfstakken hebben veel interne 

links, maar ze hebben weinig gemeen met de financiële sector. De maakindustrie 

(donkerblauwe cirkels) is grotendeels aan de linkerkant van de industriële ruimte vinden. Een 

opvallende uitzondering is de positie van de uitgeverijen (een bedrijfstak uit de maakindustrie), 

die midden tussen de creatieve bedrijfstakken (weergegeven met de roze driehoeken uit de 

restcategorie van overige diensten) en de zakelijke dienstverlening (oranje vierkanten) liggen. 

In dit hoofdstuk maken we veelvuldig gebruikt van de visualisering van de regionale 

economieën van de Zuidvleugel en de Noordvleugel in de industriële ruimte. In deze 

diagrammen bepaalt de werkgelegenheid van een bedrijfstak in een regio de omvang van het 

bijbehorende symbool in de industriële ruimte. Bedrijfstakken met meer werkgelegenheid 

hebben dus grotere symbolen in de diagrammen.  

Figuur 3.2 en 3.3 laten de industriële ruimte zien van respectievelijk de Noordvleugel en de 

Zuidvleugel. De omvang van de sectoren geeft nu de hoeveelheid werkgelegenheid weer en de 

randen van de symbolen geven aan of de bedrijfstak over- (groen) of onder- (rood) is 

vertegenwoordigd in de provincie ten opzichte van de omvang van de bedrijfstak in Nederland 

als geheel13. Uit de figuur blijken de verschillen in specialisatie tussen de Noordvleugel en de 

Zuidvleugel. De Noordvleugel kent sterke specialisaties in creatieve sectoren (uitgeverijen, radio 

en televisie, media), software en ICT en zakelijke en financiële dienstverlening, bioscience 

sector. Ook de Zuidvleugel kent een specialisatie in de bioscience sector, maar kent geheel 

andere specialisaties in de (rijks)overheid, de kassenbouw, de fysieke distributie sector, de 

waterbouw sector en het havenindustrieel complex met haar vervoers- en chemiesectoren. Deze 

verschillende specialisaties zorgen ook voor een verschillende focus in topsectoren en 

beleidsagenda’s gerelateerd aan de sterke clusters in de regio (PBL & CBS 2012).  

                                                           

12
 Slechts de top-25% van meest ingebedde bedrijfsklassen is vanwege de overzichtelijkheid in de industriële ruimte 

weergegeven.  
13

 De over- of ondervertegenwoordiging van een bedrijfstak in de regio wordt gemeten met locatiequotiënten. Het 
locatiequotiënt deelt het aandeel van een bedrijfstak in de regionale werkgelegenheid door haar aandeel in de 
Nederlandse economie. Bedrijfstakken met waardes boven de één nemen een groter percentage van de regionale 
werkgelegenheid voor hun rekening dan verwacht op basis van de relatieve omvang van de bedrijfstak in heel 
Nederland. Zulke bedrijfstakken zijn dus oververtegenwoordigd in de regio, of, equivalent hieraan, de regio is 
overgespecialiseerd in de bedrijfstakken. Waardes kleiner dan één geven op soortgelijke wijze aan, dat de bedrijfstak 
ondervertegenwoordigd is in de regio. 
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De verschillen in specialisaties leiden ook tot een verschil in groeipotenties tussen de twee 

regio’s. De economie van de Noordvleugel kent specialisaties in groeimarkten waar nog veel 

groei in werkgelegenheid is te verwachten. De economie van de Zuidvleugel kent een aantal 

sterke clusters die juist nog groeien in productiviteit, maar veel minder in werkzame personen. 

Dit zijn het havenindustriële cluster met sectoren als scheepsbouw, chemische procesindustrie, 

transport en distributie, het tuinbouwcluster in het Westland, het cluster van water- en 

deltatechnologie in de Drechtsteden en het cluster van  Rijks- en provinciale overheden in Den 

Haag en omgeving. Enkele recente onderzoeken laten zien dat deze clusters structureel een 

relatief geringe werkgelegenheidsgroei kennen. Gedurende de afgelopen 15 jaar heeft er in 

Zuid-Holland een verschuiving plaatsgevonden van de maakindustrie naar dienstverlenende 

bedrijvigheid. Deze verandering in het industriële profiel van de provincie slaat ook neer in de 

inbedding van bedrijfstakken in de regionale economie. Zo groeien de financiële en hightech 

dienstverlenende en industriële sectoren niet alleen. Zij zien bovendien hun inbedding 

(aanwezigheid van gelijksoortige werkgelegenheid) in Zuid-Holland toenemen. De 

transportsector en de zware industrie, die traditioneel in het zuiden van de provincie te vinden 

zijn, krimpen daarentegen en raken slechter ingebed in de arbeidsmarkt (Neffke e.a. 2012). 

Deze ontwikkeling treft daarmee twee belangrijke clusters in Zuid-Holland: het logistieke cluster 

en het cluster water- en deltatechnologie. Als deze ontwikkeling doorzet, zullen deze sectoren in 

de toekomst moeilijker personeel en kennis kunnen uitwisselen via de lokale arbeidsmarkt, wat 

negatieve gevolgen kan hebben voor hun concurrentiekracht. Gelijksoortige argumenten gelden 

voor de grote clusters van overheid en tuinbouw.  
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Figuur 3.1: Industriële ruimte van de Randstad provincies 
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Figuur 3.2: Industriële ruimte van de Noordvleugel (specialisaties in randen sectoren, omvang 

gewogen met werkgelegenheid), 2010 
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Figuur 3.3: Industriële ruimte van de Zuidvleugel (specialisaties in randen sectoren, omvang 

gewogen met werkgelegenheid), 2010 
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3.3 Cluster levenscyclus 

 

Om aanknopingspunten te vinden voor duurzame vernieuwing de economie van de Zuidvleugel 

wordt aangesloten bij het concept van de cluster levenscyclus. Hierbij spelen vooral 

kennisgeneratie en -diffusie een belangrijke rol. Clusters hebben twee kenmerken. Het zijn 

concentraties van bedrijven in dezelfde en nauw verwante sectoren en de bedrijven delen iets 

met elkaar waardoor kennisuitwisseling en samenwerking sneller tot stand komen (Brenner 

2004). Een cluster is geen statische entiteit, maar ontwikkelt zich in de loop van de tijd. In de 

economisch geografische literatuur wordt het begrip levenscyclus op verschillende begrippen 

toegepast, bijvoorbeeld op producten, sectoren en bedrijfstakken. Het begrip kan ook op 

clusters worden toegepast, waarbij fases worden onderscheiden: beginfase, groeifase, 

volwassenheidsfase en fase van neergang. Elke fase wordt gekenmerkt door een bepaalde mate 

van omvang, dominante technologie en bedrijfsdynamiek (Braunerhjelm & Feldman 2006, 

Fornahl e.a. 2010,  Press 2006, Mensel & Fornahl 2009).   

Figuur 3.4: Cluster levenscyclus 

  
Bron: Bewerking van Menzel & Fornahl (2009), p.218. Rood: specialisaties overwegend Noordvleugel, 

blauw: specialisaties overwegend Zuidvleugel14. 

 

Elke fase wordt ook gekarakteriseerd door een mate van groei in productiviteit en 

werkgelegenheid. De positieve dynamiek zit vaak in de kwalitatieve dimensie: innovatie, 

vernieuwing, nieuwe markten, nieuwe technologie en diversificatie naar gerelateerde 

economische activiteiten. Het aanboren van nieuwe markten en een vergrote diversiteit aan het 

begin van een cluster levenscyclus gaat vaak gepaard met werkgelegenheidsgroei, terwijl 

                                                           

14
 Opgemerkt moet worden dat de Noordvleugel ook gespecialiseerd is in transport (Schiphol) en de Zuidvleugel ook in 

life sciences (Leiden). 
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efficiëntie de boventoon voert in volwassenheidsfasen, wat leidt tot een hogere productiviteit 

van de dan aanwezige en overlevende bedrijven (Frenken e.a. 2007). Figuur 3.4 geeft de 

levenscyclus van clusters schematisch weer. 

Een cluster maakt theoretisch altijd de vier fasen van opkomst, groei, volwassenheid en 

neergang door. Aan het begin van de levenscyclus is de heterogeniteit van beschikbare kennis 

groot, maar naarmate het cluster vordert in haar bestaan wordt kennis minder makkelijk 

beschikbaar (dit wil niet zeggen dat de hoeveelheid kennis kleiner is, maar bestaande spelers op 

de markt beschermen deze dan beter). Aan het einde van de levenscyclus, in de 

volwassenheidsfase, zijn er mogelijkheden om te komen tot een vernieuwing van het cluster 

door het aanhaken bij een nieuwe technologie, het aanpassen aan de marktwensen of zelfs het 

transformeren tot nieuwe producten voor nieuwe markten. Hierdoor kan een nieuwe fase van 

(beschikbare) informatievergaring, vernieuwing en groei aanbreken. Bij een (weer) groeiende 

markt zijn geclusterde bedrijven beter af dan niet-geclusterde bedrijven, vanwege het voordeel 

van kennisuitwisselingen en een hogere informatiedichtheid in clusters. 

Deze elementen zijn inpasbaar in het concept van agglomeratievoordelen, dat in 

geagglomereerde regio’s tot meer productiviteit leidt bij bedrijven dan erbuiten. Aan het einde 

van een sector en/of cluster levenscyclus zijn ongeclusterde bedrijven daarentegen in het 

voordeel, omdat ze minder vast zitten aan bestaande routines en vaste interactiepatronen. Dit 

impliceert dat agglomeratievoordelen verschuiven over de levenscyclus van sectoren, van het 

cluster naar de stedelijke omgeving. Ze veranderen dan ook vaak van karakter, van 

lokalisatievoordelen (bedrijven in eenzelfde sector bij elkaar leren van elkaar) in 

urbanisatievoordelen (voordelen zijn gespreid over een grotere stedelijke omgeving en voor 

bedrijven in verschillende bedrijfstakken toegankelijk)15. 

Er zijn enkele empirische onderzoeken gedaan die aantonen dat verschillende clusters die tot 

dezelfde sector behoren toch verschillende groeipaden volgen (Saxenian 1994, Audretsch & 

Feldman 1996, Menzel & Fornahl 2009). De onderlinge interactie van de clusterleden en de 

invloed van buitenaf op vernieuwing blijkt daar vooral debet aan te zijn. Dit lijkt de theorie van 

de clusterlevenscyclus in relatie tot kenniscirculatie te bevestigen. Voor Nederland is een eerste 

onderzoek uitgevoerd voor de stadsregio Utrecht (Holvast 2012). Op basis van die informatie, 

aangevuld met beschikbare gegevens over bedrijvendynamiek en werkgelegenheidsgroei16 

kunnen we inschatten waar de clusters van de Noordvleugel en de Zuidvleugel zich bevinden in 

de clusterlevenscyclus. Opmerkelijk is dat in de Zuidvleugel zowel een diensteneconomie model 

als een industrieel productiemodel tegelijkertijd en naast elkaar voorkomen. Dit maakt de 

positionering van de Zuidvleugel economie veel complexer dan die van de Noordvleugel (die 

overwegend op een diensteneconomie model is gericht). Het life science cluster in de 

Zuidvleugel is relatief klein en groter in de Noordvleugel, maar zit overal nog in de groeifase van 

de clusterlevenscyclus. De creatieve industrie en de vrijetijdsindustrie (hotelwezen, restaurants, 

evenementen en musea) zijn al meer volwassen en kennen eveneens sterke concentraties in de 

Noordvleugel (Rutten e.a. 2013). De zakelijke en financiële dienstverlening en de ICT-sector zijn 

zeer sterk vertegenwoordigd in de Noordvleugel, maar naderen de volwassenheidsfase snel. De 

                                                           

15
 Deze trend is in veel studies gesignaleerd, zie Beaudry & Schiffauerova (2009) en Neffke (2009). Dit sluit aan bij de 

verschillen tussen industriële productie economie en meer diensteneconomie modellen in Ansbeek Brusse, e.a. (2002). 
16

 Zie Verdiepingshoofdstuk 7.    
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grootste clusters in de Zuidvleugel, de natte waterbouw, de tuinbouw, het transport en 

distributiecluster, het overheidscluster en de chemische industrie bevinden zich in een fase van 

verzadiging. Dit betekent niet dat er geen kansen binnen het cluster bestaan (in alle clusters is 

een trend richting dienstverlening en daarmee groei waarneembaar17). Maar de clusters doen er 

goed aan om diversificatie te zoeken in gerelateerde sectoren en marktniches die op lange 

termijn groei meer structureel kunnen waarborgen. Het aansluiten bij latente kansen van kennis 

die kan worden gerelateerd aan bestaande kennis binnen clusters is daarin een belangrijke 

optie.  

 

3.4 Kansen voor diversificering van de economie in de Noord- en de 

 Zuidvleugel 

 

In de figuren 3.5 – 3.12 is voor de Noordvleugel (3.5-3.8) respectievelijk Zuidvleugel (3.9-3.12) 

voor vier regionaal belangrijke18 clusters weergegeven met welke andere gedetailleerde 

sectoren ze samenhangen in termen van arbeidspotentieel (skills, human capital).   

Opvallend is vooral dat de Noordvleugel in vergelijking tot de Zuidvleugel niet alleen is 

gespecialiseerd in sectoren met een grotere groeipotentie op basis van hun positie in de 

clusterlevenscyclus, maar ook meer relaties heeft met andere sectoren die ook groeien en goed 

zijn ingebed19. Voorbeelden zijn de links naar creatieve sectoren, naar gamingindustrie, 

verschillende dienstverleners en hoogwaardige onderwijs en onderzoeksinstellingen. Dit werkt 

op de langere termijn als een vliegwiel voor de gunstige ontwikkelingskansen van de 

Noordvleugel.  

Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (Weterings & Diodato 2013, Diodato & 

Weterings 2012) toont aan dat de verschillende specialisaties en skill-inbedding van de twee 

regio’s in de Randstad ook leidt tot een verschil in economische veerkracht. In de Noordvleugel 

van de Randstad vinden werknemers bij ontslag veel sneller een nieuwe baan (op niveau) dan 

in de Zuidvleugel. Het PBL-onderzoek maakt aannemelijk dat het vooral de skill-specialisaties en 

de skill-inbedding zijn die daar voor zorgen. 

 

 

 

  

                                                           

17
  Zie Van Oort (2012) en Van der Slot e.a. (2011).  

18
 Ze zijn onderscheiden in rijksbeleid (topsectoren), provinciaal beleid (Provinciale Structuurvisies) en regionaal 

stedelijk beleid (Metropoolregio Amsterdam, Economic Board Utrecht, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag). 
19

 Zie de onderzoeken van Neffke et al (2011, 2012) en Van Oort (2012) voor een uitgebreide analyse van de kansen en 
bedreigingen van de Noordvleugel en de Zuidvleugel economie. 
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Figuur 3.5: Industriële ruimte van de Noordvleugel (specialisaties in randen): de 

gerelateerdheid van de sector software, 2010 
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Figuur 3.6: Industriële ruimte van de Noordvleugel (specialisaties in randen): de 

gerelateerdheid van de sector financieel advies, 2010 
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Figuur 3.7: Industriële ruimte van de Noordvleugel (specialisaties in randen), de 

gerelateerdheid van de sectoruitgeverij, 2010 
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Figuur 3.8: Industriële ruimte van de Noordvleugel (specialisaties in randen), de 

gerelateerdheid van de sector pharma onderzoek, 2010 
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Figuur 3.9: Industriële ruimte van de Zuidvleugel (specialisaties in randen): de gerelateerdheid 

van de sector logistiek, 2010 
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Figuur 3.10: Industriële ruimte van de Noordvleugel (specialisaties in randen): de 

gerelateerdheid van groothandel bloemen & fruit, 2010 
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Figuur 3.11 Industriële ruimte van de Noordvleugel (specialisaties in randen), de 

gerelateerdheid van de waterbouw, 2010 
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Figuur 3.12: Industriële ruimte van de Noordvleugel (specialisaties in randen), de 

gerelateerdheid van de kassenbouw, 2010 
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Hoofdstuk  4 

CONCURREREN OP AGGLOMERATIE EN KENNIS   
 

In dit verdiepingshoofdstuk wordt beargumenteerd dat investeringen in de dichtheid 

en massa van de Randstedelijke regio’s de internationale concurrentiepositie ervan 

potentieel verbetert. Vooral de relatie met kenniseconomie en agglomeratievoordelen 

komt naar voren. Verschillende typen netwerken, zoals kennisnetwerken, 

handelsnetwerken en netwerken van buitenlandse investeringen, brengen door 

regiospecifieke specialisaties ook andere concurrenten en relevante locatiefactoren 

met zich mee. De argumenten dichtheid en kenniseconomie blijven echter in alle 

gevallen belangrijk. De twee regio’s hebben echter ook baat bij hun polycentrische 

stedelijke structuur, wat volgens veel pan-Europees onderzoek naast het gebrek aan 

dichtheid en massa tevens impliceert dat agglomeratienadelen (congestie en hoge 

vastgoedprijzen) niet heel groot zijn. Afgaand op de positie ten opzichte van de 

belangrijkste concurrenten in regio- en sectorspecifieke markten, lijkt er in de 

economie van de Noordvleugel meer “te winnen” door verbeteringen in dichtheid, 

fysieke verbondenheid en kenniseconomie, dan in de Zuidvleugel.   

 

4.1 Regionale concurrentieposities in Europa 

 

Twee recente studies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (Thissen e.a. 2011, 

Raspe e.a. 2012) stellen dat een sterke concurrentiepositie van Nederland mede vraagt om 

regionaal beleid en om maatwerk. Iedere regio kan haar concurrentiepositie versterken door in 

te zetten op die kenmerken die van belang zijn voor de markten waarop de bedrijven in die 

regio actief zijn. Daarbij gaat het erom keuzes te maken en vooral die kenmerken te stimuleren 

die van belang zijn voor het (toekomstig) belang van een bepaalde sector in een regio. Voor het 

PBL-onderzoek is een nieuwe methode ontwikkeld waarmee inzicht wordt verkregen in de 

factoren die samenhangen met de concurrentiepositie van Europese regio’s. Factoren dus die op 

orde moeten zijn voor een optimale uitgangspositie voor het concurrentievermogen van een 

regio. De Nederlandse beleidsmatige aandacht voor de Nederlandse concurrentiepositie past in 

de recente wetenschappelijke en beleidsmatige inzichten. Nieuw beleid van de Europese 

Commissie zal bijvoorbeeld gericht zijn op gebiedsgerichte ontwikkeling en slimme 

gebiedsgerichte specialisatie (“smart specialisation”). Gebiedsgerichte ontwikkeling is gebaseerd 

op de ontwikkeling van specifieke regionale condities die leiden tot meer lokale groei. Slimme 

specialisatie houdt in dat niet iedere regio zich in dezelfde sectoren kan specialiseren, omdat de 

markt voor deze sectoren beperkt is. Kleinere niet-gespecialiseerde regio’s moeten dan vooral 

toeleverende sectoren faciliteren en investeren in netwerken met andere regio’s. In dit Europese 

beleid zal de toedeling van de middelen afhankelijk zijn van meetbare doelen waarbij een 

kwantitatieve analyse van de concurrentiepositie van groot belang zal zijn. 

De regionale concurrentiepositie wordt vaak beschouwd als het vermogen van een regio om 

bedrijven met een stabiel of stijgend marktaandeel aan te trekken of te behouden (Storper 

1997, Bristow 2010). Hierdoor ontstaat een hogere welvaart voor de bevolking in de betreffende 

regio. Figuur 4.1 laat zien welke aspecten hierbij een rol spelen. Beleidsmakers richten zich 

vaak op het verbeteren van de bronnen van de concurrentiepositie onder in de piramide. Deze 
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worden gezien als locatiefactoren en als regionale ‘assets’, die nodig zijn om te komen tot 

economische groei en dus welzijn, in de top van het diagram. Deze aspecten worden vaak 

gemeten in benchmarks, maar zelden goed gekoppeld aan de posities van regio’s in 

economische netwerken.  

 

Figuur 4.1: Piramidemodel van het concept ‘regionale concurrentiepositie’ 

 

Bron: Gardiner et al (2002)  
 

 

4.2 Benchmarks 

 

Door middel van benchmarks houden beleidsmakers zich op de hoogte van steden en regio’s die 

‘winnen’ of juist ‘verliezen’ op de concurrentieladder. Het is echter onduidelijk welke indicatoren 

echt van belang zijn voor deze benchmarks, welke bedrijven uit welke regio’s met elkaar 

concurreren en dus aan welke regio’s men zich moet spiegelen. Het is dan ook onduidelijk wat 

de bijdrage is van de eerdere benchmarkstudies voor het beleid gericht op de versterking van 

de concurrentiepositie. De internationale wetenschappelijke literatuur is uitermate kritisch over 

de inhoud en het nut van dergelijke benchmarks (Bristow 2005, Kitson e.a. 2004, Gardiner e.a. 

2004). Deze zouden de concurrentiepositie voorstellen als iets dat overal en altijd maakbaar is 

en suggereren dat succes elders kan worden gekopieerd. Het probleem is dat prestaties van 

verschillende sectoren en indicatoren vaak worden geaggregeerd in een totaalscore. De 

identificatie en weging van de componenten daarvan zijn altijd problematisch, omdat hiervoor 
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arbitraire keuzes worden gemaakt. Eigenlijk worden appels en peren vergeleken en opgeteld. Zo 

meten verschillende benchmarkstudies de concurrentiepositie van Amsterdam op een andere 

manier. Een overzicht van 57 benchmarkstudies toont aan dat die veelal tot verschillende 

rangordes komen en waarin een verschillend belang wordt toegekend aan de onderscheiden 

factoren (Huggins 2010). Bovendien zijn benchmarkstudies alleen zinvol voor regio’s met 

bedrijven die actief zijn op vergelijkbare productmarkten. De regio Eindhoven bijvoorbeeld 

concurreert met bepaalde regio’s in Europa op de markt van elektronische producten, maar dat 

zijn andere regio’s dan de regio’s waarmee de regio Velsen concurreert als het gaat om 

staalproducten. Kortom: het is veelal onduidelijk welke indicatoren echt van belang zijn, welke 

bedrijven uit welke regio’s met elkaar concurreren en dus aan welke regio’s men zich moet 

spiegelen. Juist aan dat inzicht leveren de PBL-studies een bijdrage. Nadat goed geanalyseerd is 

welke regio’s precies concurrenten zijn in een bepaalde markt, kunnen met juist deze 

concurrenten locatiefactoren worden gebenchmarkt. 

 

4.3 Concurrentieposities van de Noord- en de Zuidvleugel 

 

De empirische analyse die we hier presenteren gaat uit van twee stappen. In de eerste plaats  

weet met wie je als regionaal bedrijfsleven concurreert in Europa op het gebied van kennis, 

handel en het binnenhalen van buitenlandse investeringen. In de tweede plaats wat zijn de 

kenmerken van je belangrijkste concurrenten en wat kun je daar zelf van leren. Dit laatste 

betreft dus een gerichte benchmark met alleen de directe concurrerende regio’s.   

De verschillende vormen van concurrentie waarnaar we kijken gaan uit van verschillende 

posities van regio’s in netwerken (figuur 4.2)20. Bij handelsnetwerken kijken we welke andere 

regio’s in Europa dezelfde gedetailleerde producten en diensten exporteren naar dezelfde regio’s 

als waar de Noordvleugel en de Zuidvleugel naartoe exporteren. Die regio’s kennen dan de 

grootste handelsoverlap. Bij concurrentie op kennis is gekeken naar samenwerkingsverbanden 

tussen bedrijven onderling en bedrijven en universiteiten bij het indienen van patenten. 

Patenten worden geacht nieuwe kennis te weerspiegelen (Vinciguerra e.a. 2012). Bij 

concurrentie bij het aantrekken van buitenlandse investeringen is gekeken naar greenfield 

investeringen en naar fusies en overnames van buitenlandse investeerders in de Europese 

regionale markten (Raspe e.a. 2011). Als regio’s zijn NUTS2-regio’s geselecteerd (in Nederland 

provincies). Figuur 4.3 geeft de belangrijkste concurrenten weer van het bedrijfsleven in de 

Amsterdamse regio (provincie Noord-Holland) voor de drie netwerken en figuur 4.4 voor het 

Rotterdamse en Haagse bedrijfsleven (provincie Zuid-Holland). 

  

                                                           

20
 De vergelijking van de drie netwerken wordt momenteel uitgevoerd in het NAPOLEON-project, een studie naar 

polycentrische stedelijke structuren in relatie tot agglomeratievoordelen in Europa, gefinancierd door Platform31 en de 
steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen/Assen. 
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Figuur 4.2: verschillende vormen van regionale concurrentie 

 
 

Bij ieder kaartbeeld staat ook aangegeven hoe de Nederlandse regio scoort op locatiefactoren 

ten opzichte van die belangrijkste concurrenten. De locatiefactoren staan steeds geordend in 

volgorde van belangrijkheid, de meest belangrijke factoren staan bovenaan.  

Uit de analyses komt een aantal zaken naar voren. De Nederlandse regio’s blijken in vergelijking 

met haar concurrenten  achter te blijven in zowel massa, omvang en dichtheid als in de 

intensiteit van kenniseconomische indicatoren, zoals patenten en R&D-investeringen in de 

private sector. Connectiviteitsindicatoren, zoals de aansluiting op het snelwegennet en de 

aantakking aan internationale luchtvaartnetwerken, scoren wel hoog in de Randstad regio’s. 

Hieraan is ook een goede positie in het polycentrische netwerk van middelgrote steden in 

Europa te ontlenen. Voor de drie typen netwerken verschillen deze uitkomsten overigens in 

zekere mate. Andere netwerken laten andere concurrenten zien en andere factoren die daarmee 

belangrijker worden. Grosso modo dienen investeringen ten behoeve van de internationale 

concurrentiepositie van de twee regio’s volgens dit op de daadwerkelijke concurrenten gefocuste 

model echter vooral in dichtheid en kenniseconomie plaats te vinden. Bij nadere beschouwing 

blijkt verder dat het Amsterdamse regionale bedrijfsleven relatief meer te winnen heeft bij een 

verbeterde positie dan haar Rotterdamse collega’s. De afwijking van de Noordvleugel scores ten 

opzichte van de benchmark van de concurrenten is groter dan van de Zuidvleugel scores in 

relatie tot haar concurrenten.  
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Figuur 4.3: concurrentieposities en benchmarks Noordvleugel Randstad (Amsterdam), 2009 
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Figuur 4.4: concurrentieposities en benchmarks Zuidvleugel Randstad (Rotterdam), 2009 
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4.4 De middelgrote stedelijke regio als voordeel 

 

De Randstedelijke regio’s kunnen hierbij ook baat hebben bij hun relatieve geringe omvang. Dat 

kennisintensieve economische vernieuwing en clusterdynamiek vooral in steden plaatsvindt, is 

in veel overzichtswerken inmiddels geboekstaafd21. In steden is de informatiedichtheid groter, 

zijn zoekkosten (voor geschikt personeel of toeleveranciers) lager en is er een grotere kans op 

kennisspillovers. Dergelijke externaliteiten - agglomeratievoordelen die buiten het individuele 

bedrijf om worden bepaald - zijn groter in steden. Overzichten van de vele empirische studies 

op dit terrein wijzen uit dat in steden de groei in productiviteit of werkgelegenheid vijf tot acht 

procent hoger is dan erbuiten22. Maar grotere steden kennen ook grotere negatieve externe 

effecten: congestie, hogere huizen- en grondprijzen en milieuhinder. Deze negatieve effecten 

kunnen de positieve zelfs gaan overheersen (Broersma & Oosterhaven 2009). Er is dan ook al 

enige tijd discussie welke stedelijke omvang idealiter past bij een optimale economische groei. 

Traditioneel wordt aangenomen dat de grootste steden en stedelijke regio’s (zogenaamde 

megaregio’s) meer groeikansen hebben (Florida 2008). Naar internationale maatstaven kent 

Europa maar twee van dergelijke megaregio’s: London en Parijs. Recentelijk wijzen echter 

steeds meer onderzoeken en beleidsstudies uit dat niet de grootste metropolitane regio’s, maar 

regio’s met middelgrote steden in een stedelijk netwerk de beste plaatsen voor economische 

groei zijn (Barca e.a. 2012). Buiten London en Parijs kenmerkt Europa zich juist door een 

dergelijk stedelijk systeem en zou daarmee grotere groeikansen hebben. Middelgrote steden 

zijn hierbij gedefinieerd als stedelijke regio’s (een stad of steden met ommeland) tot 2 miljoen 

inwoners (OECD 2012). Voorbeelden zijn de Øresund regio (Kopenhagen/Malmö), de regio 

Düsseldorf-Köln-Bonn, de regio Antwerpen-Gent en  ook de Noordvleugel en de Zuidvleugel van 

de Randstad. Zowel de gevarieerdheid en potentiële kruisbestuiving tussen moderne en 

hoogwaardige clusters, als de aanwezigheid van middelgrote steden in een stedelijk netwerk, 

kenmerkt de economie van zowel de Noordvleugel als de Zuidvleugel van de Randstad. Het 

maakt de regio interessant als vestigingsplaats van buitenlandse investeerders en als 

broedplaats van nieuwe toepassingen en vernieuwingen in de bestaande clusters, maar ook 

voor ontwikkeling van nieuwe sectoren. De regio’s maken steeds vaker deel uit van 

internationale ketens waarbinnen zij specifieke toegevoegde waarde moet zien te leveren. Dit 

vergt flexibiliteit en het vermogen de eigen hoogwaardige activiteiten te laten aansluiten op 

behoeften uit de rest van de keten. De relatie met de kenniseconomie en de posities in 

internationale netwerken wordt dan belangrijker om onderscheidend te zijn dan (alleen) 

omvang. 

  

                                                           

21
 Zie o.a. Henderson & Thisse (2004), Capello & Nijkamp (2004), Acs (2006) en Glaeser (2011). 

22
 Voor een overzicht van beschikbare studies zie: Rosenthal & Strange (2004), Melo e.a. (2009) en voor Nederland De 

Groot e.a (2010). 
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Hoofdstuk 5 

CONJUNCTUUR, SECTORSTRUCTUUR EN LOCATIE 
 

In dit Verdiepingshoofdstuk worden de (soms ingrijpende) economische 

structuurverandering en regionale specialisaties van de Noord- en de Zuidvleugel van 

de Randstad als uitgangspunt genomen. Een shift-share analyse bekijkt of de 

waargenomen evolutie, conjunctuur en sectorstructuur samenhangen met 

werkgelegenheidsgroei in de gemeenten in deze regio’s.  De Noord- en de Zuidvleugel 

blijken sterk te verschillen in specialisaties en sectorstructuur. Dit bepaalt mede de 

groeipotenties voor beide regio’s. Belangrijker is echter de interpretatie van de 

verschillen in het differentiële groei-effect (los van conjunctuur en sectorstructuur) 

tussen de Noord- en de Zuidvleugel. De meer positieve dynamiek in de Noordvleugel 

duidt er op dat dezelfde typen bedrijvigheid het daar beter doet dan in de Zuidvleugel. 

Gesuggereerd wordt dat dit ligt aan agglomeratie-effecten, die in de Noordvleugel 

beter ontwikkeld lijken dan in de Zuidvleugel. Vooral de positieve score van 

Amsterdam op dit punt duidt op een economische aantrekkelijkheid die boven blijkt 

ook een sterke de effecten van sectorsamenstelling uitstijgt. Maar er invloed van 

ruimtelijk- en woningbouwbeleid. Gemeenten met grote bouwopgaven voor woningen 

en bedrijfslocaties kennen een groter differentieel groei-effect in werkgelegenheid. 

Beleidsdichte gemeenten komen dus veel beter uit de bus als economische groeiers 

dan andere gemeenten. 

 

5.1 Economische structuurverandering en regionale specialisaties 

 

Het aantal banen en zelfstandigen is in Nederland de laatste decennia sterk toegenomen, maar 

het aantal arbeidsjaren en arbeidsuren veel minder. Er is sprake van herverdeling van werk. Het 

aantal gewerkte uren was eind jaren negentig vrijwel even groot als dat in 1970. Door 

economische groei zijn er vanaf 1970 in Nederland 3,5 miljoen nieuwe banen bijgekomen 

(Atzema e.a. 2009). Deze baancreatie had groter kunnen zijn, maar wordt voor een deel teniet 

gedaan door de stijging van de arbeidsproductiviteit. De (stijging van) productiviteit is ongelijk 

verdeeld over de sectoren. De productiviteit is het hoogst in de financiële en zakelijke 

dienstverlening, de groothandel, transport en industrie en is het laagst in de detailhandel, de 

horeca en de zorgsector. Aangezien steden en regio’s zijn gespecialiseerd in bepaalde sectoren 

ontstaan er ook ruimtelijke verschillen in hoogte en groei van productiviteit. Naast de 

ruimtelijke verdeling van sectoren leiden agglomeratiefactoren tot een hogere productiviteit (zie 

Verdiepingshoofdstuk 6). De sectorale en beroepsmatige samenstelling van de werkgelegenheid 

in Nederland is de laatste jaren sterk veranderd. De werkgelegenheid is het meest toegenomen 

in de ICT-sector, in de adviessector, in de zorg en in het onderwijs. In de industrie en in het 

openbaar bestuur is deze het meest afgenomen. Steeds meer mensen zijn werkzaam in 

verzorgende beroepen. De toenemende complexiteit van markten heeft geleid tot een groei van 

het aantal banen voor beleidsadviserend personeel (consultancy). De groei van werk in de 

bedrijfstakken transport, opslag en beveiliging en onder leidinggevenden is miniem. De 

banengroei in het productie- en onderhoudswerk loopt sterk terug. Dit soort werk blijkt 

bovendien in de huidige recessie bij uitstek conjunctuurgevoelig te zijn. De sectorale 

verschuiving van de werkgelegenheid past in het beeld van een economie die steeds minder 

werk biedt in primaire productieactiviteiten, maar steeds meer in ondersteunende en 
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regisserende activiteiten. Daarnaast zal in de toekomst het aandeel van de verzorgende 

beroepen groot blijven.  

Figuur 5.1 geeft de economische structuurveranderingen en regionale specialisaties door de tijd 

weer. Voor 1963, 1978, 1991 en 2004 is bepaald waarin arbeidsmarktregio’s in Nederland zijn 

gespecialiseerd23. Vijf sectoren worden onderscheiden: traditionele industrie, moderne industrie, 

distributie, zakelijke dienstverlening en overige (persoonlijke) dienstverlening. Een rode kleur 

geeft een sterke specialisatie in een sector weer, een blauwe kleur een sterke 

ondervertegenwoordiging. De kaartbeelden zijn vervolgens op twee manieren geschaald. De 

regio’s zijn vervormd (in zogenaamde ‘anamorfosen’) met de absolute omvang van een sector 

als schalingsgrootheid. Delfzijl is bijvoorbeeld gespecialiseerd in distributieactiviteiten, maar 

kent in absolute omvang niet veel werkzame personen in die sector. 

Daarentegen vormen Rijnmond en Groot-Amsterdam grote conglomeraties van 

distributieactiviteiten en zijn zij er bovendien in gespecialiseerd. De tweede schaling heeft 

plaatsgevonden ten opzichte van de grootste sector over alle periodes bezien. Dit is  de overige 

(persoonlijke) dienstverlening anno 2004. Dit kaartbeeld is op 100% gezet en de andere 

kaartbeelden zijn hiernaar geschaald. De figuur geeft de geschetste ontwikkelingen goed weer. 

In 1963 was de traditionele industrie de grootste banenverschaffer, in 2004 is dat de overige 

(persoonlijke) dienstverlening. Tegelijkertijd valt op dat niet veel regio’s echt gespecialiseerd 

zijn in deze sector. Alleen Den Haag springt er echt uit met de specialisatie in overheid. De 

relatief snelst groeiende sector betreft de zakelijke dienstverlening. Ook is zichtbaar dat naast 

Amsterdam en Den Haag als gespecialiseerde regio’s in 1963, anno 2004 meer regio’s 

gespecialiseerd raken in zakelijke dienstverlening, zoals Arnhem-Njmegen, Groningen en 

Eindhoven. Ook de distributie groeit door de jaren gestaag, maar sorteert zich juist uit in de 

twee mainports Amsterdam en Rotterdam. De moderne industrie groeit niet zozeer in 

werkgelegenheid, maar concentreert zich wel sterk in het zuidoosten van het land. De 

traditionele industrie krimpt door de jaren steeds verder. Deze veranderingen in sectorstructuur 

en regionale specialisaties zijn ingrijpend en bepalen door verschillende afhankelijkheden van de 

conjunctuur mede de groeipotenties van regio’s. 

 

                                                           

23
 Dit is gebeurd door middel van locatiequotiënten: het aandeel van de sectorale werkgelegenheid in een regio afgezet 

tegen het nationale gemiddelde aandeel. 
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Figuur 5.1: Economische structuurverandering en regionale specialisatie (1963-2004) 
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5.2 Shift-share analyse 

 

Het meer exact identificeren van de invloed van conjunctuur en sectorstructuur op lokale 

werkgelegenheidsgroei kan goed door middel van shift-share analyse. Deze analyse deelt de 

totale werkgelegenheidsgroei op in drie onderdelen: de ‘national share’ (NS), welke de 

verwachte groei van de werkgelegenheid in een regio meet conform de nationale groei 

(conjunctuur), de ‘industry mix’ (IM), welke groei van werkgelegenheid meet als gevolg van een 

gunstige of ongunstige sectorstructuur en de ‘regional shift’ (RS). Deze laatste is de 

waargenomen groei minus het conjunctuur en sectoreffect. Deze ‘regional shift’ geeft dus aan of 

een gebied meer of minder groeit dan verwacht op basis van sectorstructuur en conjunctuur. 

Steeds vaker wordt dergelijke groei vereenzelvigd met agglomeratievoordelen voor producenten 

en consumenten. Iets maakt de plek uniek voor groei, soms zelf ondanks een slechte sectormix. 

Het betreft unieke lokale factoren die positief werken voor de economie, zoals human capital, 

infrastructuur of beleid.  

Technisch gezien focust de shift-share analyse zich op de verandering van regionale 

werkgelegenheid in verschillende gebieden en industrieën over de tijd. Dit is weergegeven in 

formule 5.1, waarbij E staat voor werkgelegenheid, subscriptie i voor de industrie en subscriptie 

r voor de regio. Superscript t en t-1 staan voor de meetmomenten. SS staat voor shift-share.  

Formule 5.1 

  

Vervolgens is SS de som van de hierboven genoemde componenten NS, RS en IM. Dit is 

weergegeven in formule 5.2. 

 Formule 5.2 

 

In formules 5.3, 5.4 en 5.5 staat weergegeven hoe de NS, RS en IM worden berekend. Hierin is 

belangrijk dat het subscriptie i aangeeft dat het om sectorspecifieke werkgelegenheid gaat. De 

bijbehorende berekeningen worden voor alle sectoren en gemeenten in de Noord- en de 

Zuidvleugel van de Randstad  gemaakt. We onderscheiden 85 hoofdsectoren (de zogenaamde 2 

digit sectoren) van de Nederlandse economie24. De subscriptie r of NL geeft aan of het om 

gemeente specifieke of Nederlandse werkgelegenheid gaat.  

Formule 5.3 

 

                                                           

24
 Wanneer de subscriptie i niet vermeld staat, gaat het om de totale werkgelegenheid in Nederland. 
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Formule 5.4 

 

Formule 5.5 

 

De ‘national share’ (NS – formule 5.3) geeft aan met hoeveel banen de lokale economie is toe- 

of afgenomen als gevolg van de conjunctuurontwikkeling op nationaal niveau. We analyseren de 

ontwikkelingen in de gemeentes van de Noord- en de Zuidvleugel, met de Nederlandse 

werkgelegenheid als referentiekader. Omdat we aannemen dat iedere gemeente evenveel 

beïnvloed wordt door de Nederlandse werkgelegenheidsontwikkeling, dan is de procentuele 

impact van de NS voor iedere gemeente even groot. In deze analyse is deze impact 25,44%. Dit 

betekent dat ruim 25% van de veranderingen van werkgelegenheid in de Noord- en de 

Zuidvleugel zijn te verklaren als gevolg van gunstige nationale ontwikkelingen. De ‘industrie 

mix’ (IM – formule 5.4) geeft aan hoe succesvol de mix van industrieën in een regio is, in 

vergelijking met Nederland. De industriemix verschilt voor iedere gemeente. De ‘regionale shift’ 

(RS – formule 5.5) geeft aan hoeveel banen er in een regio zijn veranderd als gevolg van lokale 

concurrentiefactoren. De shift-share analyse is gemaakt voor 96 gemeenten in de Noordvleugel 

(53) en de Zuidvleugel (43) van de Randstad. In Appendix 5.1. is een kaart en de bijbehorende 

gemeentenamen en nummer opgenomen.   

De Noord- en de Zuidvleugel hebben tussen 1996 en 2010 beide hun werkgelegenheid zien 

toenemen, maar danken dit aan verschillende componenten. In tabel 5.1 is de som van de 

werkgelegenheidsontwikkelingen van alle gemeenten in de Noord- en Zuidvleugel weergegeven. 

De werkgelegenheid in de Noordvleugel is met bijna 470 duizend banen gestegen. In de 

Zuidvleugel is de werkgelegenheid met meer dan 290 duizend banen toegenomen. Het grootste 

verschil tussen de Noord- en de Zuidvleugel zit in het regionale component (RS). De 

Noordvleugel is zeer competitief in de industrieën die in de vleugel zijn gevestigd. Dit zorgt voor 

een toename van bijna zestienduizend banen in de Noordvleugel. Daarentegen presteert de 

Zuidvleugel veel minder goed op de regionale component. De Zuidvleugel is dus niet competitief 

in de industrieën die in de regio zijn gevestigd. Hierdoor is de regio ruim veertigduizend banen 

misgelopen. Daarnaast valt op dat de industriemix in de Noordvleugel bijna twee keer zoveel 

banen heeft opgeleverd als in de Zuidvleugel, terwijl de totale werkgelegenheid in de 

Noordvleugel maar anderhalf keer zoveel is gestegen als in de Zuidvleugel25. Ook de 

industriemix is dus gunstiger in de Noordvleugel. Deze algemene patronen zijn weergegeven in 

figuur 5.2. In deze figuur geeft het vierkantje de totale (shift-share) 

werkgelegenheidsontwikkeling aan.  

 

Tabel 5.1: Shift-share analyse voor de totale werkgelegenheid in de Noord- en de Zuidvleugel 

gemeenten tussen 1996 en 2010 

                                                           

25
 De mindere prestatie van de Zuidvleugel in sector- en regionaal effect komt ook naar voren in Louter e.a. (2012). 
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Gebied SS NS IM RS 

Noordvleugel 464.339 335.336 113.053 15.949 

Zuidvleugel 295.973 277.598 58.685 -40.310 

 

 

Figuur 5.2: Shift-share analyse voor de totale werkgelegenheid in de Noord- en de Zuidvleugel 

gemeenten tussen 1996 en 2010 

 
 

 
Gemeenten in de Noord- en de Zuidvleugel   

 

Wanneer we een schaalniveau lager kijken dan zien we dat de gemeenten in de Noordvleugel 

verschillend presteren. In figuur 5.3 is te zien dat de gemeente Amsterdam met een toename 

van bijna 160 duizend banen de grootste (positieve) verandering in werkgelegenheid tussen 

1996 en 2010 heeft gekend. Opvallend is ook dat Amsterdam op alle drie de componenten 

positief scoort. Amsterdam heeft dus een gunstige industriemix en is zeer competitief in de 

industrieën die in de gemeente zijn gevestigd. Andere gemeenten die eruit springen zijn Almere, 

Haarlemmermeer en Utrecht. In Utrecht zien we dat de werkgelegenheidstoename wordt 

tegengehouden door een negatieve regionale shift. Utrecht, in totaal, is dus niet competitief in 

de industrieën die zijn gevestigd in de gemeente. Aan de andere kant heeft de gemeente een 

gunstige industriemix die heeft gezorgd voor ruim 22 duizend banen. Almere en 

Haarlemmermeer hebben beide een positieve RS en IM die respectievelijk goed zijn voor 

ongeveer achtduizend en tweeduizend banen in Almere en 21 duizend en vierduizend banen in 

Haarlemmermeer. 
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Figuur 5.3: Shift-share analyse absolute werkgelegenheidsgroei voor Noordvleugel gemeenten  
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 Figuur  5.4: Shift-share analyse relatieve werkgelegenheidsgroei voor Noordvleugel gemeenten 
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Figuur 5.5: Shift-share analyse absolute werkgelegenheidsgroei voor de Zuidvleugel gemeenten  
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Figuur 5.6: Shift-share analyse relatieve werkgelegenheidsgroei voor de Zuidvleugel gemeenten 
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In figuur 5.4 is de procentuele werkgelegenheidsontwikkeling van de gemeenten in de 

Noordvleugel weergegeven. Opnieuw valt de gemeente Almere op. De totale werkgelegenheid is 

in Almere met ruim 151% toegenomen tussen 1996 en 2010. Een andere sterke stijger is de 

gemeente Houten met ruim 127%. Beide gemeenten doen het goed op de regionale en 

industriële component. Daarentegen blijkt uit figuur 5.5 dat Bloemendaal en Heemstede beide 

de werkgelegenheid achteruit hebben zien gaan tussen 1996 en 2010 als gevolg van de 

regionale component. Daarnaast zijn er in de Noordvleugel nog enkele kleine gemeenten die 

ondanks een ongunstige industriemix toch een groei in de werkgelegenheid hebben gekend 

(Montfoort, Oostzaan, Uithoorn en Velsen).  

In de analyse van de Zuidvleugel (figuur 5.5) vallen de patronen van Rotterdam en ’s-

Gravenhage op. Deze gemeenten hebben de grootste toename van het aantal banen: 

respectievelijk ruim 42 duizend en 61 duizend banen. Beide gemeenten hebben een negatieve 

regionale shift, maar bij Rotterdam is het effect veel sterker. Doordat Rotterdam niet 

competitief is in de industrieën die zijn gevestigd in de gemeenten, loopt het gebied bijna  

veertigduizend banen mis. In ’s-Gravenhage zorgt de negatieve RS voor het mislopen van bijna 

tienduizend banen. Andere gemeenten die een grote toename in het aantal banen hebben 

gekend zijn Breda en Westland. De gemeente Papendrecht, Vlaardingen en Leidschendam-

Voorburg zijn de enige gemeenten die een daling van het aantal arbeidsplaatsen hebben gekend 

tussen 1996 en 2010. Dit hangt in alle gevallen samen met een sterk negatieve regionale 

component. In figuur 5.6 is de procentuele werkgelegenheidsontwikkeling van de gemeenten in 

de Zuidvleugel weergegeven. De gemeenten met de grootste procentuele toename zijn 

Barendrecht (148%), Pijnacker-Nootdorp (138%) en Westland (99%). Opvallend aan dit rijtje is 

dat Barendrecht, in tegenstelling tot de andere twee gemeenten, een negatief effect ervaart van 

de industriemix. Daar tegenover staat dat de gemeente zeer competitief is in de industrieën die 

zijn gevestigd in de gemeente (RS = 125%). Een vergelijking van de procentuele 

ontwikkelingen in Rotterdam en ’s-Gravenhage laten zien dat Rotterdam vooral last heeft van 

de negatieve regionale shift en dat ’s-Gravenhage een gunstigere industriemix heeft. Dit neemt 

niet weg dat Rotterdam niet profiteert van haar industriemix, want dit doet zij wel. Echter, deze 

zorgt maar voor 5% (dertienduizend) extra banen. Andersom geldt ook dat ’s-Gravenhage 5% 

van haar toename in het aantal banen misloopt door de ongunstige regionale component (bijna 

tienduizend banen).  

Hoewel er de nodige kritiekpunten zijn te formuleren op de shift-share methode26, geeft de 

gepresenteerde analyse wel nuttige inzichten. De Noord- en de Zuidvleugel verschillen sterk in 

specialisaties en sectorstructuur en dit bepaalt mede de groeipotenties voor de regio’s. 

Belangrijker is echter de interpretatie van de verschillen in ‘regionale shift’ tussen de Noord- en 

de Zuidvleugel27. De positieve dynamiek in de Noordvleugel duidt er op dat dezelfde typen 

bedrijvigheid het in de Noordvleugel beter doet dan in de Zuidvleugel. Dit kan liggen aan 

agglomeratie-effecten die wellicht in de Noordvleugel beter ontwikkeld zijn dan in de 

                                                           

26
 Bekende kritiekpunten zijn: (1) Doordat de techniek slechts twee meetpunten heeft (in ons geval 1996 en 2010) 

wordt er geen rekening gehouden met de variatie tussen de jaren; (2) De techniek heeft geen theoretische 

onderbouwing (Le Gallo & Kamarianakis 2011); (3) De invloed van de IM wordt onderschat, vergeleken met de RS 

doordat specifieke verbindingen tussen industrieën voor multiplier effecten kunnen zorgen (Fotopoulos & Spence, 

1999). 
27

 Zie Verdiepingshoofdstuk 6, waar het belang van de sectorstructuur component ten opzichte van de regional shift 
component wordt gerelativeerd. 
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Zuidvleugel (het volgende hoofdstuk toetst daar voor). Vooral de positieve score van 

Amsterdam op dit punt duidt op een economische aantrekkelijkheid die boven de samenstelling 

van sectoren uitstijgt. Er lijkt ook een sterke invloed van beleid te zijn. Opvallend is dat 

gemeenten met de meest positieve scores op het lokale shift-effect, zoals Almere, Pijnakker-

Nootdorp, Lansingerland, Houten en Barendrecht, ook de gemeenten zijn met grote 

bouwopgaven voor woningen. Ook zijn dit gemeenten die relatief veel uitgeefbaar 

bedrijventerrein herbergen (Weterings e.a. 2008). Beleidsdichte gemeenten komen dus veel 

beter uit de bus als groeiers dan andere gemeenten. 
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Appendix 5.1:  Gemeenten in de Noord- en de Zuidvleugel 

 

 

# Gemeente # Gemeente # Gemeente 

1 Almere 33 Muiden 65 Rijswijk 

2 De Bilt 34 Naarden 66 Schiedam 

3 Bunnik 35 Oostzaan 67 Sliedrecht 

4 Houten 36 Ouder-Amstel 68 Cromstrijen 

5 Montfoort 37 Purmerend 69 Spijkenisse 

6 Utrecht 38 Uitgeest 70 Albrandswaard 

7 IJsselstein 39 Uithoorn 71 Westvoorne 

8 Zeist 40 Velsen 72 Strijen 

9 Nieuwegein 41 Weesp 73 Vianen 

10 Aalsmeer 42 Schermer 74 Vlaardingen 

11 Alkmaar 43 Zandvoort 75 Wassenaar 

12 Amstelveen 44 Zeevang 76 Woerden 

13 Amsterdam 45 Zaanstad 77 Zoetermeer 

14 Graft-De Rijp 46 Alblasserdam 78 Zwijndrecht 

15 Beemster 47 Barendrecht 79 Nederlek 

16 Beverwijk 48 Brielle 80 Ouderkerk 
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17 Blaricum 49 Capelle aan den IJssel 81 De Ronde Venen 

18 Bloemendaal 50 Delft 82 Breda 

19 Bussum 51 Dordrecht 83 Etten-Leur 

20 Castricum 52 s-Gravenhage 84 Oosterhout 

21 Diemen 53 Hellevoetsluis 85 Waterland 

22 Edam-Volendam 54 Hendrik-Ido-Ambacht 86 Wormerland 

23 Haarlem 55 Krimpen  a/ IJssel 87 Lelystad 
24 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 56 Maassluis 88 Lansingerland 

25 Haarlemmermeer 57 Bernisse 89 Wijdemeren 

26 Heemskerk 58 Nieuw-Lekkerland 90 Moerdijk 

27 Heemstede 59 Oud-Beijerland 91 Westland 

28 Heiloo 60 Binnenmaas 92 Midden-Delfland 

29 Hilversum 61 Korendijk 93 Stichtse Vecht 

30 Huizen 62 Papendrecht 94 Leidschendam-Voorburg 

31 Landsmeer 63 Ridderkerk 95 Pijnacker-Nootdorp 

32 Laren 64 Rotterdam 96 Drimmelen 
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Hoofdstuk 6 

AGGLOMERATIE-EFFECTEN IN DE NOORD- EN DE 

ZUIDVLEUGEL 
 

Auteur: Dr. H. Koster, Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

In dit verdiepingshoofdstuk analyseren we de omvang van agglomeratie-effecten in 

de economieën van de Noord- en de Zuidvleugel. Uitgegaan wordt van een stedelijk 

economisch model waarin agglomeratie-effecten tot uitdrukking komen in 

vastgoedprijzen (huren) als het voordeel voor bedrijven betreft en in huizenprijzen 

als het voordeel voor consumenten betreft. Controlerend voor andere factoren die van 

invloed kunnen zijn, blijkt dat zowel voordelen van werkgelegenheids- als van 

bevolkingsconcentratie beduidend hoger zijn in de Noordvleugel van de Randstad dan 

in de Zuidvleugel. In de Zuidvleugel is zelfs sprake van een negatieve relatie tussen 

bevolkingsdichtheid en huizenprijzen. Verdichting hangt dus in de Noordvleugel 

samen met een duidelijke economische meerwaarde, terwijl dat in de Zuidvleugel niet 

aantoonbaar is. Dit hoofdstuk suggereert dat verklaringen voor deze verschillen in 

agglomeratie-effecten voor bedrijvigheid moeten worden gezocht in de meer 

kennisintensieve werkgelegenheid in de Noordvleugel, leidend tot potentieel meer 

kennis spillovers en een uitsortering naar hoger opgeleide en vaak productievere 

werknemers. Dit biedt clustervoordelen waarvoor bedrijven een 

“agglomeratiepremie” willen betalen. Voor consumenten wordt gesuggereerd dat het 

verschil samenhangt met voorzieningen (‘amenities’) en woonmilieus die in de 

Noordvleugel een hoogwaardiger karakter hebben. Daar hebben consumenten een 

“agglomeratiepremie” voor over. Woon- en werkbeslissingen grijpen hierbij steeds 

meer op elkaar in (zie Verdiepingshoofdstuk 7). De lokale omstandigheden van woon- 

werk- en vrijetijdsmilieus blijken beduidend belangrijker dan de sectorale 

structuurcomponent voor werkgelegenheidsgroei. 

 

6.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de omvang van agglomeratievoordelen voor de economie van de 

Noordvleugel en de Zuidvleugel geanalyseerd. Volgens de stedelijk-economische empirische 

literatuur komen agglomeratie-effecten tot uitdrukking in vastgoedprijzen of –huren, als het een 

voordeel voor bedrijven betreft en in huizenprijzen als het een voordeel voor consumenten 

betreft. Agglomeratie-effecten zijn voordelen voor producenten en consumenten die puur zijn 

gebaseerd op het samenklonteren in steden van economische activiteit en bevolking (dichtheid 

en omvang). Voor bedrijven wordt verondersteld dat elkaars nabijheid profijtelijk is voor het 

gezamenlijk gebruik van arbeid (‘labour pooling’), kennis (‘knowledge spillovers’) en netwerken 

(input-output relations’) (Van Oort 2004). Vooral het grotere kennisreservoir in steden als bron 

voor economische dynamiek staat recentelijk sterk in de belangstelling van onderzoekers en 

beleidsmakers. Het zijn bedrijven die profijt hebben van de dichtheid (in kennis) en 

agglomeratie  Het gebrek aan data op bedrijfsniveau leidde ertoe dat dit tot nu toe vrijwel niet 

werd getoetst in de empirische literatuur (Van Oort e.a. 2012). In dit hoofdstuk wordt de 

omvang van het agglomeratie-effect bepaald voor individuele bedrijfsvestigingen, waarbij per 
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vestiging de huur wordt gemeten (van vastgoed) in de Noordvleugel en de Zuidvleugel van de 

Randstad. Daarbij wordt gecontroleerd voor andere factoren dan stedelijke dichtheid en omvang 

die van invloed kunnen zijn op deze prijzen (Weterings e.a. 2009). Voor consumenten wordt op 

vergelijkbare wijze verondersteld dat agglomeratievoordelen van stedelijke dichtheid en omvang 

tot uitdrukking komen in huizenprijzen (De Groot e.a. 2010, Visser & Van Dam 2006). 

Mechanismen die achter consumentenvoordelen schuilgaan, zijn dan typisch de waardering van 

hoogwaardige voorzieningen zoals theaters, musea, horeca en openbaar groen (‘amenities’) in 

steden, maar ook basisvoorzieningen als scholen en winkels en de bereikbaarheid van vrienden 

en familie (Glaeser e.a. 2001, Marlet 2009). Werkgelegenheids- en bevolkingsagglomeratie 

kunnen beide invloed hebben op zowel huizen- als vastgoedprijzen. 

Op de methodiek van vastgoed- en huizenanalyse is weliswaar aan te merken dat deze prijzen 

in Nederland niet in een volledig open markt tot stand komen (Kraan & Lever 2006, Besseling 

e.a 2008) en dat de relatief omvangrijke Nederlandse huurmarkt hierbij wordt veronachtzaamd, 

maar voor een vergelijking tussen twee deelregio’s in de Randstad leent een dergelijke analyse 

zich wel goed. Een verschil in agglomeratie-effecten tussen de twee stedelijke zones kan 

worden verklaard door de gesuggereerde voordelen van bedrijven en consumenten28. Bovendien 

kunnen verschillen geïnterpreteerd worden als een economisch effect, aangezien de te verklaren 

variabelen worden gemeten in prijzen.  

 

6.2 Data en methodologie 

 

We gebruiken voor de toetsing een dataset van Strabo, een commercieel vastgoed adviseur, 

met gedetailleerde informatie over vastgoedprijzen van kantoren en bedrijfsruimtes in de 

Noord- en de Zuidvleugel van de Randstad vanaf 1997 tot 2011. De dataset van de Nederlandse 

Vereniging van Makelaars (NVM) is gebruikt voor het analyseren van de effecten van 

agglomeratie op woningprijzen. We focussen op de Noord- en de Zuidvleugel voor de jaren 

1997-2011. Gedetailleerde informatie over werkgelegenheid is ontleend aan het LISA bestand 

(1996-2011). Tenslotte zijn gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) gebruikt 

om bevolkingsdichtheid te meten. Ook data van veel controlevariabelen, zoals landgebruik, zijn 

afkomstig van het CBS29.  

De regressieanalyses die zijn uitgevoerd, gebruiken de methodologie van Koster (2013) en 

Koster et al. (2013b) om de invloed van agglomeratievoordelen te meten op vastgoedprijzen. 

De huren van commercieel vastgoed zijn gebruikt omdat bedrijven die productiever zijn in 

gebieden met een hoge werkgelegenheidsdichtheid meer kunnen betalen. 

Agglomeratiemaatstaven worden bepaald door middel van een maatstaf die continu is over 

ruimte. De werkgelegenheidsdichtheid op locatie   in jaar  is als volgt berekend: 

 

 

                                                           

28
 Merk op dat exacte toetsing van de redenen van voordelen in dit hoofdstuk niet gebeurt – de uitkomsten worden 

gewoonlijk wel zo geïnterpreteerd.  
29

 Voor informatie omtrent de data verwijzen we naar Koster (2013). 

(1)  
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waar  is de werkgelegenheid op een andere locatie  in jaar , waar ,  is 

een functie van , wat een parameter is die het ruimtelijk verval van agglomeratievoordelen 

beschrijft en  is de afstand tussen  en . In lijn met Koster (2013) nemen we aan dat  

is een tricube kernel functie: 

 

 

waar  is een indicator functie die gelijk is aan één als de conditie houdt. Omdat  is 

gemeten in kilometers, heeft de parameter  een duidelijke interpretatie: voor , 

agglomeratie-effecten zijn gelijk aan nul, zo dat  de geografische reikwijdte van 

agglomeratievoordelen aangeeft. Op een vergelijkbare manier berekenen we de gewogen 

bevolkingsdichtheid  op een bepaalde locatie in een bepaald jaar: 

 

 

waar  is het aantal mensen op een andere locatie  in jaar . Op basis van de resultaten van 

Koster (2013) nemen we aan dat agglomeratie-effecten van werknemers vooral belangrijk zijn 

binnen 15 kilometer, terwijl agglomeratie-effecten van bevolkingsdichtheid meer lokaal zijn, 

binnen 2.5 kilometer30. In deze analyse maken we echter onderscheid tussen agglomeratie van 

werknemers en agglomeratie van bevolking. Figuren 6.1 en 6.2 geven de gewogen 

werkgelegenheidsdichtheid en gewogen bevolkingsdichtheid in 2010 weer voor de Noord- en de 

Zuidvleugel. 

                                                           

30
 Het hanteren van andere grenzen leidt niet tot betere resultaten in de analyses. De relatieve geringe reikwijdte van 

agglomeratie-effecten wordt bevestigd in Van Soest e.a. (2006). 

(2)  

 

(3)  
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Figuur 6. 1: Werkgelegenheidsdichtheid  in de Noord- en de Zuidvleugel in 2010 
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Figuur 6.2: Bevolkingsdichtheid  in de Noord- en de Zuidvleugel in 2010 

 

 

 

Tabel 6.1 presenteert de te verwachten economische effecten van werkgelegenheids-

agglomeratie en bevolkingsagglomeratie. Deze kunnen met hun onderliggende mechanismen 

ook elkaar beïnvloeden, zoals het effect van labour market pooling op agglomeratie van 

bevolking. Naast positieve agglomeratie-effecten bestaan ook negatieve effecten, zoals 

verdringing (‘crowding’) en congestie. Samengevat is de gebruikelijke argumentatie voor 

agglomeratie-effecten de volgende: 

 Agglomeratie werkgelegenheid <-> commercieel vastgoedprijzen: input- en output 

sharing (+), kennisspillovers (+), labour market pooling (+), crowding/congestion 

effects (–). 

 Agglomeratie bevolking <-> commercieel vastgoedprijzen: labour market pooling (+), 

crowding/congestion effects (–). 

 Agglomeratie werkgelegenheid <-> huizenprijzen: voorzieningen (+), labour market 

accessibility (+), crowding effects/congestion (–). 
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 Agglomeratie bevolking <->  huizenprijzen: dynamic living environment/neighborhood 

externalities (+), crowding/congestion effects (–). 

 

 

Tabel 6.1: Verwachte resultaten 

 

 Agglomeratie 

Werkgelegenheid 

Agglomeratie 

Bevolking 

Commercieel vastgoedprijzen ++ + 

Huizenprijzen + ± 

 

In de analyse maken we onderscheid tussen de Noord- en de Zuidvleugel. We verwachten dat in 

de Noordvleugel de effecten sterker zijn dan in de Zuidvleugel. Een reden is dat 

agglomeratievoordelen (door het kennis spillover argument) vooral belangrijk zijn in 

kennisintensieve banen. Door clustering van zakelijke dienstverlening in de Noordvleugel mag 

worden verwacht dat agglomeratievoordelen belangrijker zijn in de Noordvleugel. Ook de 

kwaliteit van voorzieningen en woonmilieus wordt over het algemeen hoger aangeslagen in de 

Noordvleugel (De Wijs-Mullekens 1999, Marlet & Van Woerkens 2013), een belangrijke 

mogelijke verklaring voor bevolkings- en werkgelegenheidsconcentratie. 

 

6.3 Resultaten 

 

Tabel 6.2 geeft de resultaten weer voor de prijzen van commercieel vastgoed. In model (1) 

regresseren we de logaritme van prijs per vierkante meter alleen op werkgelegenheids-

agglomeratie en bevolkingsagglomeratie in de Noord- en de Zuidvleugel, terwijl we controleren 

voor de jaartrend. Het blijkt dat een toename in de standaarddeviatie in agglomeratie leidt tot 

een stijging in huren van commercieel vastgoed in de Noordvleugel van 14.7%. Dit effect is 

statistisch significant op 1%. Wat opvallend is, is dat een toename in werkgelegenheid niet tot 

een toename in huren leidt in de Zuidvleugel. Dit suggereert dat agglomeratievoordelen 

belangrijker zijn in de Noordvleugel. Bevolkingsagglomeratie is in beide gebieden significant en 

positief. 

 

Men kan veel inbrengen tegen deze simpele regressies omdat er andere factoren dan 

agglomeratie-effecten een rol kunnen spelen in het verklaren waarom huren hoger zijn in 

dichtbevolkte gebieden. Bijvoorbeeld, de beste en nieuwste kantoren staan in gebieden met de 

hoogste werkgelegenheidsdichtheid. Daarom controleren we in model (2) voor 35 

karakteristieken van de locatie (bijvoorbeeld landgebruik, afstand tot open ruimte) en het 

gebouw (bijvoorbeeld bouwjaar, type gebouw)31. De effecten van agglomeratiewerkgelegenheid 

veranderen weinig. We zien nog steeds dat agglomeratievoordelen belangrijker lijken te zijn in 

de Noordvleugel dan in de Zuidvleugel. Het effect van bevolkingsagglomeratie is nu niet meer 

statistisch significant. 

 

  

                                                           

31
 Voor een overzicht van de controlevariabelen, zie Koster (2013a). 
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Tabel 6.2: Regressieresultaten: agglomeratievoordelen en prijzen van commercieel vastgoed 

 

(Afhankelijke variabele: de logaritme van de prijs per m²) 

  (1) (2) (3) 

  OLS OLS OLS 

Agglomeratie werkgelegenheid Noordvleugel 0.147 (0.023) *** 0.132 (0.008) *** 0.140 (0.030) 
**

* 

 Zuidvleugel 0.045 (0.046)  0.033 (0.018) * 0.069 (0.034) ** 

Agglomeratie bevolking 
Noordvleugel 0.114 (0.034) *** 0.030 (0.019)  0.045 (0.009) 

**

* 

 Zuidvleugel 0.129 (0.029) *** 0.004 (0.011)  -0.010 (0.009)  

Transactiejaar vaste effecten 

(15) 

 
Ja Ja Ja 

Controle variabelen (35)  Nee Ja Ja 

Gemeente vaste effecten (84)  Nee Nee Ja 

R²  0.2509 0.7103 0.7311 

Opmerkingen: Het aantal observaties is 11.892. De ruimtelijke parameter  is 15 voor werkgelegenheids-

agglomeratie en 2.5 voor bevolkingsagglomeratie. De standaardfouten zijn geclusterd op gemeenteniveau.              

*** Significant op 1% niveau; ** Significant op 5% niveau; * Significant op 10% niveau 

 

 

In model (3) voegen we ook nog gemeente vaste effecten toe (dummy-variabelen voor elke 

gemeente) om te controleren voor ongeobserveerde kenmerken op gemeenteniveau 

(bijvoorbeeld: subsidies). Dus we identificeren de effecten binnen gemeentes. Het effect van 

werkgelegenheidsdichtheid in de Zuidvleugel is nu positief en significant op 5%. Een toename 

van de standaarddeviatie in werkgelegenheidsdichtheid leidt tot een 6,9% toename in huren. 

Het verschil tussen de Noord- en de Zuidvleugel is nog steeds substantieel (7,1%-punten), 

maar is slechts significant op 15%. Door het toevoegen van gemeente-effecten wordt het effect 

van bevolkingsagglomeratie in de Noordvleugel significant. Het lijkt erop dat een toename in 

bevolking dus wel leidt tot een verhoging van vastgoedprijzen in de Noordvleugel, maar niet in 

de Zuidvleugel. Een reden hiervoor kan zijn dat arbeidsmarkteffecten vooral belangrijk zijn in 

markten met veel hoger opgeleiden32. De Noordvleugel wordt gekenmerkt door een hoger 

percentage hoger opgeleiden. Nog steeds kan men beargumenteren dat de effecten die we 

meten niet causaal zijn omdat ze gecorreleerd kunnen zijn met ongeobserveerde kenmerken. In 

Koster (2013) focussen we op causaliteit en laten we zien dat het gebruik van (historische) 

instrumenten en het toevoegen van gedetailleerde vaste effecten niet leidt tot andere 

conclusies. 

 

In tabel 6.3 kijken we naar de effecten van agglomeratie op woningprijzen. In model (1) voegen 

we weer alleen dummies voor het transactiejaar toe. Het blijkt dan dat 

werkgelegenheidsagglomeratie een positief effect heeft op woningprijzen. Een toename van de 

standaarddeviatie in werkgelegenheidsagglomeratie leidt tot een toename in woningprijzen van 

ongeveer 10%. Dit positief effect kan worden verklaard uit het feit dat mensen dichtbij 

voorzieningen willen wonen (Koster en Rouwendal, 2012; Koster et al., 2013a). Ook uit het feit 

dat nieuwe banen de kans op werkloosheid verkleinen en de kwaliteit van matches tussen 

                                                           

32
 Zie bijvoorbeeld Fallick et al. ( 2006). 
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werknemer en werkgever verbetert. Het is opvallend dat dit effect niet significant van nul 

verschilt in de Zuidvleugel. Bevolkingsdichtheid heeft een negatief effect op woningprijzen in de 

Zuidvleugel, ook in lijn met Koster en Rouwendal (2012). Een toename van de 

standaarddeviatie in bevolkingsdichtheid leidt daar tot een daling in woningprijzen van 9.4%. 

Modellen (2) en (3) voegen respectievelijk controlevariabelen, zoals huiskarakteristieken en 

locatiekenmerken en controlevariabelen en dummies voor de gemeenten toe. De resultaten zijn 

zeer robuust, met één opvallende uitzondering. In model (3) is bevolkingsdichtheid positief 

gecorreleerd met woningprijzen: een standaarddeviatie in bevolkingsdichtheid leidt tot een 

stijging in woningprijzen van 5.1%. Het effect is nog steeds negatief in de Zuidvleugel. Dit 

verschil kan wellicht worden verklaard uit het feit dat in de Zuidvleugel al voldaan is aan de 

wensen van dat deel van de bevolking dat compact wil wonen (en congestie- en 

crowdingeffecten gaan domineren), of door verschil in de samenstelling van de bevolking. Men 

woont graag in rijke woonmilieus met relatief meer hoger opgeleiden. Die zijn meer te vinden in 

de Noordvleugel (Koster et al., 2013a). 

 
Tabel 6.3: Regressieresultaten: agglomeratievoordelen en woningprijzen 

 

(Afhankelijke variabele: de logaritme van de prijs per m²) 

  (1) (2) (3) 

  OLS OLS OLS 

Agglomeratie werkgelegenheid Noordvleugel 0.104 (0.017) *** 0.115 (0.015) *** 0.099 (0.031) 
**

* 

 Zuidvleugel 0.012 (0.025)  0.018 (0.021)  0.028 (0.037)  

Agglomeratie bevolking 
Noordvleugel 0.031 (0.024)  0.023 (0.016)  0.051 (0.005) 

**

* 

 
Zuidvleugel -0.094 (0.012) *** -0.094 (0.012) *** -0.082 (0.009) 

**

* 

Transactiejaar vaste effecten (13)  Ja Ja Ja 

Controle variabelen (27)  Nee Ja Ja 

Gemeente vaste effecten (84)  Nee Nee Ja 

R²  0.4743 0.6280 0.7049 

Opmerkingen: Het aantal observaties is 627.118. De ruimtelijke parameter  is 15 voor werkgelegenheids-

agglomeratie en 2.5 voor bevolkingsagglomeratie. De standaardfouten zijn geclusterd op gemeenteniveau. 

***Significant op 1% niveau; ** Significant op 5% niveau;  *Significant op 10% niveau 

 

6.4 Sectorstructuur en werkgelegenheidsgroei 

 

In voorgaande analyse hebben we gezien dat werkgelegenheidsgroei kan leiden tot positieve 

economische externe effecten. De vraag is of economisch beleid hieraan kan bijdragen. Veel van 

de groei in banen komt voort uit de onderliggende sectorstructuur (zie het verdiepende 

hoofdstuk over shift- en shareanalyse), maar hoeveel is onduidelijk. De onderliggende 

sectorstructuur is echter moeilijk aan te passen. De Zuidvleugel kenmerkt zich bijvoorbeeld 

door relatief veel werkgelegenheid in (kapitaalintensieve) maakindustrieën en logistieke 

dienstverlening, terwijl de Noordvleugel zich traditioneel meer richt op de zakelijke 

dienstverlening. Door landelijke, of zelfs globale, trends in de ontwikkeling van werkgelegenheid 

kan een bepaalde regio sterker groeien terwijl andere krimpen. 
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Om dit verder te onderzoeken gebruiken we LISA data van 1996 en 2010. We berekenen de 

landelijke groei in werkgelegenheid in elke SBI 2-digit sector tussen 1996 en 2010 en 

vermenigvuldigen de werkgelegenheid in 1996 per postcode 4-digit gebied met de landelijke 

groei tussen 1996 en 2010. Vervolgens regresseren we de groei in werkgelegenheid tussen 

1996 en 2010 op de voorspelde groei in werkgelegenheid uit 1996 en 2010. Deze shift-share 

methodologie geeft dan aan hoeveel van de huidige werkgelegenheidsgroei kan worden 

verklaard uit landelijke werkgelegenheidsontwikkelingen in sectoren. De analyse gebruikt, net 

als de vorige analyse, maatstaven van agglomeratie die continu over ruimte te zijn (zie 

vergelijkingen (1) en (2)).  

 

Figuur 6.3 ― Shift-share en werkgelegenheidsgroei 

 
 
In Figuur 6.3 presenteren we de resultaten. Het is te zien dat de voorspelde 

werkgelegenheidsgroei positief gecorreleerd is met de geobserveerde werkgelegenheidsgroei. 

De regressielijn kan als volgt worden beschreven: agglgroei = 0.027 – 

0.851*agglgroei_shifthare. Het aantal observaties is 4.033, de R² is 0.0745 en de 

standaardfouten zijn gegeven binnen haakjes en geclusterd op gemeenteniveau. Deze analyse 

laat zien dat de groei door veel andere zaken wordt verklaard dan alleen de onderliggende 

sectorstructuur, aangezien maar 7.45% van de variantie wordt verklaard. Deze analyse is ook 

uitgevoerd voor de Noord- en de Zuidvleugel apart, maar dit leidt niet tot andere inzichten. 
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Hoofdstuk 7 

WOON-WERKDYNAMIEK IN DE NOORD- EN DE 

ZUIDVLEUGEL  
 

Auteur: Dr. T. de Graaff, Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

De interactie tussen groei in bevolking en groei in werkgelegenheid is cruciaal in de 

vraagstelling van deze studie. In dit Verdiepingshoofdstuk zijn modeluitkomsten 

gepresenteerd die zo zorgvuldig mogelijk rekening houden met de complexiteit en 

heterogeniteit van economische sectoren, ruimtelijke schaalniveaus en 

beleidsinstrumenten voor wonen en werken die de interactie beïnvloeden. De veel 

eerder gevonden relatie ‘werken volgt wonen’ blijkt voornamelijk een conclusie voor 

de Noordvleugel te zijn (het betreft dan, niet verwonderlijk, vooral 

bevolkingsvolgende werkgelegenheid) en moet voorzichtig gebruikt worden, daar de 

interacties tussen sectoren onderling ook bijzonder groot zijn. Dit wijst op sterke 

agglomeratie-effecten in werkgelegenheid. In dit hoofdstuk wordt aannemelijk 

gemaakt dat de bevolkingsgroei in de Noordvleugel zich niet alleen laat leiden door 

deze werkgelegenheidgroei, maar gerelateerd ook door de aanwezigheid van 

voldoende (bij hoogwaardige stuwende werkgelegenheid passende) woningen. In de 

Noordvleugel is de krapte op de woningmarkt het grootst en hebben werknemers de 

minste keuzevrijheid op het gebied van hun woonlocatie. Werkgevers hebben wel 

optimale keuzevrijheid bij het kiezen van hun werklocaties en agglomeratie-effecten 

zorgen er voor dat bedrijvigheid zich meer vestigt en meer groeit nabij andere 

bedrijven en concentraties van stuwende werkgelegenheid. De woon-werkdynamiek 

in de Zuidvleugel is anders van aard. In de Zuidvleugel zone zien we in ieder geval 

niet dat de werkgelegenheid de bevolking noodzakelijkerwijs `volgt’. Bij deze 

interpretatie past de constatering dat de zakelijke en financiële dienstverlening sterk 

centraal staan in het systeem van de Noordvleugel. In tegenstelling hiermee is de 

positie van sectoren waarin de Zuidvleugel zich specialiseert (industrie, logistiek en 

zorg & overheid) veel minder een spil in het proces van woon-werkdynamiek. 

Dezelfde beleidsinstrumenten zoals die in de Noordvleugel vaak worden toegepast 

voor het accommoderen of zelfs genereren van economische dynamiek, zoals het 

bouwen van woningen en het faciliteren van hoogwaardige voorzieningen want 

`werken volgt immers wonen’ en economische clusterstrategieën want werken volgt 

werken) zullen niet automatisch opgaan voor de Zuidvleugel. In ieder geval niet 

zonder gelijktijdige ontwikkeling van (meer) moderne en innovatieve stuwende 

werkgelegenheid.  

 

7.1 Inleiding 

 

Er zijn aanzienlijke ruimtelijke verschillen in (de groei van) het aantal banen en aantal inwoners 

in de Noord- en de Zuidvleugel van de Randstad. Dit doet vermoeden dat er ook ruimtelijke 

verschillen zijn in de groeirelatie tussen wonen en werken (woon-werkdynamiek) tussen deze 

twee gebieden. Wat belangrijk kan zijn voor de Noordvleugel hoeft dat immers niet te zijn voor 

de Zuidvleugel en andersom. Eerdere resultaten lieten bijvoorbeeld zien dat verandering van de 
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woningvoorraad sturend is voor de bevolkingstoename in Nederland (Vermeulen & Van 

Ommeren 2007). Het is echter goed mogelijk dat dit fenomeen zich voornamelijk afspeelt in de 

Noordvleugel. In die regio is er immers een groot woningtekort voor bepaalde doelgroepen 

(vooral hoger opgeleiden). Dit lijkt veel minder het geval te zijn in de Zuidvleugel. Daarnaast 

zijn er gebieden buiten de Randstad die ook agglomeratievoordelen kennen, zoals de stedelijke 

gebieden Eindhoven/Den Bosch en Arnhem/Nijmegen. Ook deze regio’s kunnen groei van de 

bevolking relatief goed accommoderen. Het is daarom belangrijk onderscheid te maken naar 

drie min of meer homogeen functionele landsdelen: de Noordvleugel van de Randstad, de 

Zuidvleugel en overig Nederland, waarbij we ons in dit onderzoek voornamelijk concentreren op 

de verschillen tussen de Noord- en de Zuidvleugel. De volgende paragraaf van dit 

verdiepingshoofdstuk behandelt beknopt de literatuur over woon-werkdynamiek, waarna we 

dieper in zullen gaan op de theorie en de twee vleugels van de Randstad. De derde paragraaf 

zal de data weergeven, waarna we (in schematische vorm) de resultaten zullen bespreken. In 

de laatste paragraaf zijn de conclusies gegeven. De appendix geeft vervolgens meer details over 

het gebruikte model en de volledige schattingsresultaten. 

 

7.2 Theorie en achtergrond 

 

Is de ontwikkeling van woonfuncties volgend geweest ten opzichte van de werkgelegenheid, of 

is het juist andersom, dat het de woonlocatie is die het vestigings- en uitbreidingspatroon van 

bedrijven stuurt? Het traditionele, vooral op de VS gestoelde monocentrische model hanteert 

het eerste principe, maar het is waarschijnlijker dat er relaties over en weer zijn, waardoor er 

behoefte is aan een simultaan model. Dit simultane model is in de laatste 30 jaar in de 

ruimtelijke economische theorie ontwikkeld en empirisch getest (De Graaff e.a. 2012a,b; 

Hoogstra 2013). Recentelijk is er een hausse geweest van voornamelijk internationaal 

onderzoek naar woon-werkdynamiek33. Zo toont Boarnet (1994a,b) voor regio’s aan de oostkust 

van de VS aan dat de werkgelegenheidsontwikkeling afhankelijk is van de bevolkings- en 

arbeidsmarktontwikkeling van de eigen en omliggende gemeenten en dat de omgekeerde relatie 

niet tegelijkertijd opgaat. Werklocaties worden dus bepaald door woonlocaties en zijn onderzoek 

vormt dan ook een krachtige weerlegging van het tot dan toe erg gangbare monocentrische 

model in de VS. Thurston en Yezer (1994) komen tot dezelfde conclusies. Uit recenter 

onderzoek van Partridge en Rickman (2003) en Boarnet, Chalermpong en Geho (2005) blijkt 

echter dat de dynamiek tussen werkgelegenheidsgroei en bevolkingsgroei in de VS complexer is 

dan alleen ‘werken volgt de bevolking’. Het laatste onderzoek wijst ook nadrukkelijk op de 

gevoeligheid van de resultaten voor het niet controleren voor andere factoren die de 

vestigingskeuze van huishoudens of bedrijven kunnen verklaren. De meta-analyse van 

Hoogstra, Florax en Van Dijk (2005) leidt ook tot deze conclusies. Empirisch bewijs voor of 

‘bevolking volgt werken’ of ‘werken volgt de bevolking’ is derhalve schaars. Beide relaties 

kunnen tegelijkertijd waar zijn en de relaties kunnen bovendien variëren over de periode van de 

studie, het ruimtelijke schaalniveau, het soort werkgelegenheid en het type beroepsbevolking. 

Dit maakt ook de inzet en evaluatie van beleidsinstrumenten voor woon- en werklocaties tot een 

complexe aangelegenheid.  

                                                           

33
 Zie voor een meta-analyse van dit onderzoek Hoogstra, Florax en Van Dijk (2005). 
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Voor Nederland is er de laatste jaren steeds meer onderzoek beschikbaar. Bruinsma e.a. (2002) 

in een vroege poging geven de resultaten van een onderzoek in de provincie Zuid-Holland op 

postcode niveau en rapporteren dat werken en wonen in Zuid-Holland een complexe en 

wederzijdse relatie kennen. Zij gaan in navolging van Boarnet (1994) uit van een simultane 

afhankelijkheid van de groei van de bevolking en de groei van werkgelegenheid. Het voordeel 

van deze methode is dat het goed aansluit bij de moderne agglomeratie- en groeitheorieën en 

de econometrische woon-werkmodellering. Het modelleren van simultane afhankelijkheid tussen 

wonen en werken, waarbij tevens rekening wordt gehouden met zoveel mogelijk andere 

redenen waarom bedrijvigheid dan wel bevolking zich ergens willen vestigen (zoals 

aanbodsturing, karakteristieken van de woonomgeving, vestigingsplaatsfactoren als 

bereikbaarheid en agglomeratievoor- en nadelen) is complex. Dit is de reden waarom dit type 

onderzoek in beleidscontexten onderbelicht is gebleven. Vermeulen en Van Ommeren (2007) 

hebben wel een landsdekkend onderzoek uitgevoerd. Hun conclusie is eenduidig: werken volgt 

de bevolking en niet andersom. Zij presenteren echter een toepassing op het geaggregeerde 

ruimtelijke schaalniveau van arbeidsmarktgebieden (COROP’s), terwijl de samenhang tussen 

bevolkings- en werkgelegenheidsdynamiek juist tussen stedelijke en landelijke gebieden (op 

lager ruimtelijk schaalniveau) causaliteit in ruimtelijke samenhang impliceert en tot belangrijke 

beleidskeuzes leidt. Daarom richt het onderzoek van De Graaff et al. (2008, 2012a,b) zich op de 

Nederlandse woon-werkdynamiek op het niveau van gemeenten. Ook zij vinden dat 

voornamelijk werken de bevolking volgt in de kip-ei vraag. Er zijn echter ook zeer sterke 

relaties in werkgelegenheidsgroei tussen sectoren onderling. De werkgelegenheidsgroei in 

sectoren is sterker afhankelijk van de werkgelegenheidsgroei in eigen en andere sectoren, dan 

van bevolkingsgroei. Daarnaast variëren de relaties tussen landsdelen en functionele gebieden. 

De overkoepelende conclusie dat werken de bevolking volgt moet bovendien worden 

genuanceerd voor specifieke sectoren. Het is voornamelijk bevolkingsvolgende 

werkgelegenheid, zoals de detailhandel, die de bevolking volgt. Een zorgvuldige analyse naar 

woon-werkdynamiek in de Noordvleugel en de Zuidvleugel dient met deze zaken rekening te 

houden. 

 

7.3 Het modelleren van woon-werkdynamiek 

 

Als we, voor het moment, uitgaan van de (zeer abstracte) veronderstelling dat de motieven 

voor huishoudens om te verhuizen niet meetellen34, dan is er maar één factor die van belang is 

voor de woon-werkdynamiek: de beloning op de arbeidsmarkt, ofwel het loon (w). Figuur 7.1 

geeft het regionale evenwichtsmechanisme weer voor de situatie waarin alleen bedrijven 

verhuizen. Stel: er zijn twee regio’s, A en B, waarin werknemers arbeid aanbieden (dit wordt 

weergegeven door de aanbodcurve S) en waarin werkgevers arbeid vragen (dit wordt 

weergegeven door de vraagcurve D). Is de vraag naar arbeid in regio A initieel lager dan in 

regio B, dan zal er minder vraag zijn naar arbeid in A en zal dientengevolge het loon in regio A 

lager zijn dan het loon in regio B. Doordat bedrijven in zo'n situatie geneigd zijn zich eerder te 

vestigen in regio A, neemt de vraag naar arbeid in regio A toe (de D-curve verschuift naar 

rechts) en de vraag naar arbeid in regio B af (de D-curve verschuift naar links). Dit proces zal 

doorgaan totdat de lonen in beide regio’s gelijk aan elkaar zijn en het aantal bedrijven in regio A 

en regio B gelijk zijn aan elkaar, evenals het aantal werknemers. 

                                                           

34
 Zie Verdiepingshoofdstuk 1 van deze veronderstelling.  
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Figuur 7.1: Migratie van bedrijven na een schok in de vraag naar arbeid 

 

 

Stel vervolgens dat bedrijven een productievoordeel kunnen behalen doordat ze in regio B zijn 

gevestigd. Regio B beschikt bijvoorbeeld over een natuurlijke haven, een voordelige ligging 

langs handelswegen, of over een grote agglomeratie waarin zich allerlei agglomeratievoordelen 

voordoen, zoals kennis spillovers, de aanwezigheid van (gekwalificeerde) werknemers en 

gespecialiseerde leveranciers. Dan zou de vraag naar arbeid in regio B op natuurlijke wijze 

hoger liggen dan de vraag naar arbeid in regio A. Er ontstaat nu een evenwichtsmechanisme 

doordat de bevolking zal migreren van regio A naar regio B (figuur 7.2).  

Wanneer echter de vraag naar arbeid in A initieel lager is dan in B, zullen de lonen in B hoger 

zijn dan die in A (w
B0

>w
A0

). Hierdoor verhuizen werknemers van regio A (de S-curve gaat 

naar links) naar regio B (de S-curve gaat naar rechts), waardoor de lonen in B af- en die in A 

toenemen. Uiteindelijk zullen de lonen in beide landen weer gelijk aan elkaar zijn (w
A
=w

B
). Een 

zelfde redenering kan worden gehouden wanneer het aanbod van arbeid in beide regio’s initieel 

ongelijk is. Nu zal het nooit zo zijn dat alleen bedrijven of werknemers migreren. In de praktijk 

gebeurt dit beide, waardoor er een complex patroon van vraag en aanbod ontstaat. Het proces 

blijft echter hetzelfde. Bedrijven neigen naar regio’s met lagere loonkosten, huishoudens 

hebben voorkeuren voor regio’s met hogere lonen.35  Op het moment dat regio’s verschillen in 

hun aantrekkingskracht voor bedrijven en huishoudens, zullen bedrijven en huishoudens het 

loon afzetten tegen deze aantrekkingsfactoren. Huishoudens moeten dan bijvoorbeeld een 

keuze maken tussen wonen in een regio met veel groen dan wel wonen in een regio met een 

hoger loon. Bedrijven moeten bijvoorbeeld een keuze maken tussen gebieden met een grotere 

beschikbaarheid aan opgeleide werknemers of gebieden met lagere loonkosten. Het is dan ook 

belangrijk om in een analyse voor  aantrekkingsfactoren, anders dan het loon, te corrigeren. 

 

                                                           

35
 Let wel, het betreft hier reële lonen waarbij we ook regionale prijsverschillen in ogenschouw moeten nemen. In het 

algemeen, afgezien van de prijsverschillen op de huizenmarkt, zijn deze echter in Nederland niet erg groot. 
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Figuur 7.2: Migratie van werknemers bij ongelijke locatievoordelen voor bedrijven 

 

 

Niet alleen is de boven gebruikte aanname dat alle factoren, anders dan het loon, gelijk zijn, 

irreëel. Ook werkt het model in de praktijk anders, omdat migratiekosten normaliter niet nul 

zijn. Ten eerste zijn er transactiekosten verbonden aan migratie (bijvoorbeeld 

overdrachtsbelastingen) en ten tweede zijn er beperkingen in de locatiekeuze. Er moeten 

geschikte woningen dan wel bedrijfspanden aanwezig zijn, die bovendien in het budget passen. 

Een analyse van woon-werkdynamiek is daarom hoofdzakelijk een analyse van migratiekosten. 

Als werknemers minder snel reageren op schokken in de lokale arbeidsmarkt dan werkgevers, 

kan men stellen dat de migratiekosten voor de beroepsbevolking relatief hoger zijn dan die voor 

bedrijven. Daarnaast zijn er, zeker tussen bedrijven, verschillen in de mate waarin zij 

afhankelijk zijn van (potentiële) werknemers. Door de hoge mate van kapitalisering van het 

bedrijfsproces zal bijvoorbeeld de industriële sector niet veel afhangen van de lokale 

aanwezigheid van werknemers. De verzorgende en zakelijke dienstverlening daarentegen is dat 

wél. De (kwaliteit) van de werknemers is hier de belangrijkste productiefactor. Overigens zet de 

verzorgende dienstverlening tegelijkertijd ook af bij de bevolking, waardoor deze sector nog 

afhankelijker wordt van de plaatselijke lokale bevolking. Dit laatste argument geldt niet voor de 

zakelijke dienstverlening.  

Vanuit het voorafgaande zeer abstracte model kunnen we concluderen dat loonsveranderingen 

de locatiekeuze van bedrijven en huishoudens in een evenwicht brengen. Doordat we in 

Nederland echter veelal te maken hebben met nationale loonafspraken (de CAO’s), verschillen 

gelijksoortige banen in Nederland weinig in het loon. Daarom zijn in Nederland de verschillen in 

de samenstelling van banen en werknemers tussen regio’s belangrijker voor de woon-

werkdynamiek dan het aangeboden loon. Nederlandse werknemers blijken bijvoorbeeld vaak te 

worden aangetrokken tot die regio’s waarin de bereikbaarheid van goede (goed betaalde) banen 

hoog is (zie Verdiepingshoofdstuk 1). Dit houdt tevens in dat werknemers aangetrokken worden 

tot regio’s waar de werkloosheid relatief laag is. Het is duidelijk dat woon-werkdynamiek een 

simultaan proces is, waarbij het a-priori niet duidelijk is welk proces overheerst. Dit heeft 

namelijk te maken met het schaalniveau waarop wordt gekeken en veranderende institutionele 

omstandigheden, zoals het ruimtelijk ordeningsbeleid of het aanbod van geschikte 

woningen/bedrijventerreinen. Door het simultane karakter is het dan ook van wezenlijk belang 
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dat een model hier expliciet rekening mee houdt om een zo goed mogelijke weergave van de 

werkelijkheid te geven. 

 

7.4 Woon-werkdynamiek in de Noord- en de Zuidvleugel 

 

Om de ruimtelijke verschillen in Nederland in woon-werkdynamiek toegespitst op de 

Noordvleugel en de Zuidvleugel te onderzoeken, hebben we conform eerder onderzoek (Van 

Oort 2004) Nederland ingedeeld in drie functionele landsdelen: de Noordvleugel van de 

Randstad, de Zuidvleugel en overige Nederland. De Randstad in zijn geheel wordt gekenmerkt 

door een beperkt woningaanbod en grote agglomeratievoordelen voor voornamelijk de zakelijke 

dienstverlening (zie Verdiepingshoofdstuk 6). Veel van de woningen die de afgelopen jaren zijn 

gerealiseerd, liggen in Vinex-wijken. Deze Vinex-wijken liggen voor een groot gedeelte buiten 

de gemeentegrenzen van de grote werkgelegenheidscentra. Voorbeelden hiervan zijn de Vinex-

wijken in Almere, Houten, de Haarlemmermeer en Pijnacker. Hoewel de afstanden tussen de 

Vinex-wijken en de stedelijke werkgelegenheidscentra nog steeds beperkt zijn, is er toch sprake 

van een afzonderlijke functie voor wonen en werken en zal er relatief veel pendel nodig zijn om 

deze twee te overbruggen.  

 

In de Randstad heeft zich iets meer groei in de woningvoorraad voorgedaan in de Noordvleugel 

(zie tabel 7.1) in vergelijking met de Zuidvleugel. Vergelijken we deze groei echter met die van 

heel Nederland dan zien we dat de groei van de woningvoorraad zich voornamelijk heeft 

afgespeeld buiten de Randstad. In tabel 7.1 staat hoeveel er voor de verschillende landsdelen in 

de periode 1996–2005 procentueel is toegevoegd aan de woningvoorraad. Duidelijk is dat de 

meeste woningen zijn gebouwd in overig Nederland. In deze periode is net een derde van het 

totaal aantal nieuwe woningen in de Randstad gerealiseerd.  

 

Tabel 7.1: Gerealiseerde verandering woningvoorraad (1996-2005) 

 Realisatie (%) Realisatie (abs.) 

Noordvleugel 18 109.065 

Zuidvleugel 14 88.230 

Overig Nederland 67 398.036 

Totaal 100 595.331 

 

We modelleren bevolkingsgroei en werkgelegenheidsgroei gelijktijdig (simultaan). De 

bevolkingsgroei in een gemeente hangt daarin af van de werkgelegenheidsgroei in de eigen 

gemeente en het omringende arbeidsmarktgebied en van de waarden van bevolking en 

werkgelegenheid in de periode daarvoor. Gecontroleerd wordt voor andere factoren die 

bevolkingsgroei beïnvloeden, zoals de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van woningen, 

lokale attractiefactoren zoals voorzieningen en veiligheid in buurten en demografische factoren. 

Vergelijkbaar hangt de werkgelegenheidsgroei in een gemeente af van de bevolkingsgroei in de 

eigen gemeente en in de omringende arbeidsmarktregio, van de waarden van bevolking en 

werkgelegenheid in de periode  ervoor en van andere factoren die banengroei veroorzaken, 

zoals clustering, bereikbaarheid en de nabijheid van kennisinstellingen. Voor de regionale 

samenhang wordt gewerkt met een pendelmatrix, waarbij de pendelafstand zorgt voor een 

omgekeerd evenredige invloed op de lokale ontwikkeling. Een gemeente op grotere reisafstand 

telt minder zwaar mee in de woon-werkrelatie als een gemeente op korte reisafstand. De 

maximale invloed wordt bepaald door de pendeltolerantie van de bevolking. Deze methodiek 
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van modelleren sluit nauw aan bij de bestaande literatuur. Vernieuwend is de opsplitsing van de 

werkgelegenheidsgroei in meer sectoren. Sommige zijn sneller geneigd bevolking te volgen dan 

andere en voor hoogwaardiger sectoren (bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening) zijn mensen 

bereid verder te verhuizen (zie Verdiepingshoofdstuk 1). De heterogeniteit in sectoren maakt 

het ook mogelijk een extra dimensie en hypothese in het model toe te voegen. 

Werkgelegenheid kan ook werkgelegenheid volgen, waarbij de groei in de ene sector invloed 

heeft op groei in de andere sector. Dit reflecteert de in het vorige hoofdstuk geïntroduceerde 

agglomeratievoordelen van werkgelegenheid. Omdat het model simultaan is (de vergelijking 

voor bevolkingsgroei wordt tegelijkertijd geschat met die van werkgelegenheidgroei), kan 

worden bepaald welke kracht nu relatief belangrijker is: bevolkingsdynamiek die leidt tot 

werkgelegenheidsdynamiek, of andersom.  

We onderscheiden zes sectoren, welke overeenkomen met de indeling van het landelijk model 

systeem (het LMS) en de voormalige bedrijfslocatie monitor (BLM). Tabel 7.2 geeft een 

overzicht van deze sectoren. De sector landbouw is weggelaten, omdat deze sector weinig 

werkgelegenheid en weinig dynamiek kent. De totale werkgelegenheid is afkomstig van de LISA 

(Landelijk Informatiesysteem Arbeidsplaatsen) dataset, waarin alle individuele 

bedrijfsvestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht longitudinaal zijn 

geadministreerd.  

 

Tabel 7.2: De BLM-sectoren 

Afkorting Sector 

NY 
Nijverheid 

LO 
Logistiek 

DR 
Detailhandel 

CO 
Consumentendiensten 

ZF 
Zakelijke dienstverlening 

ZP 
Zorg en overheid 

 

We meten de veranderingen in de beroepsbevolking en de veranderingen in de werkgelegenheid 

jaarlijks voor de periode 1996—201036. Voor de verandering in de bereikbaarheid tussen 

gemeenten nemen we logsums uit het LMS en middelen we deze uit over gemeenten37. Om 

voor overige factoren te corrigeren, nemen we gemeentelijke grondgebruik- en 

leeftijdsvariabelen mee. Daarnaast controleren we voor veranderingen in de woningvoorraad en 

de toename in oppervlakte uitgeefbaar bedrijventerrein, twee cruciale variabelen als het gaat 

om de invloed van beleidsinstrumenten op woon-werkdynamiek. Voor een volledige specificatie 

van ons model en meer details verwijzen we naar Appendix 7.1. De volgende paragraaf geeft 

schematisch de resultaten weer van ons model. 

 

                                                           

36
 Merk op dat de doorwerking van de huidige  economische crisis – vooral  van invloed op de lokale 

werkgelegenheidsdynamiek, maar ook op (de kwaliteit van) lokale bevolkingsdynamiek (zie verdiepingshoofdstuk 1) – 
hierin nog niet goed zijn verwerkt. 
37

 Zie voor een volledige verantwoording De Graaff et al (2012a,b). 
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7.5 Resultaten 

 

Figuren 7.3 en 7.4 geven de resultaten voor de Zuid- en de Noordvleugel in schematische vorm 

weer. Wat hier weergegeven is, zijn de gelijktijdige interacties tussen bevolking en 

werkgelegenheidssectoren, waarbij de bevolking in het groen is weergegeven, de 

bevolkingsvolgende sectoren in het rood en stuwende sectoren in het blauw. Stuwende sectoren 

zijn sectoren waar de bedrijvigheid veel waarde toevoegt aan de economie, zoals industrie, 

logistiek en zakelijke dienstverlening. Niet-stuwende of verzorgende sectoren zijn in principe 

bevolkingsvolgend. Daar waar de bevolking groeit, zijn meer verzorgende diensten, 

detailhandel, overheid en onderwijs, nodig. Dit onderscheid bleek in eerder onderzoek van groot 

belang voor de woon-werkdynamiek (De Graaff et al 2012a,b). 

  

Figuur 7.3: Woon-werkdynamiek in de Zuidvleugel38 

 

Als we naar de dynamiek in de Zuidvleugel kijken, dan zien we dat voornamelijk de 

werkgelegenheidsgroei in de detailhandel redelijk centraal staat. Deze wordt positief beïnvloed 

door de bevolkingsgroei en negatief door de consumentendienstverlening. 

Werkgelegenheidsgroei in de zorg en overheid heeft op zijn beurt weer een positief effect op de 

bevolkingsgroei en op de werkgelegenheid in de logistiek. Verder lijken 

werkgelegenheidsontwikkelingen in de industrie en de financiële dienstverlening  en de 

consumenten dienstverlening geïsoleerd te zijn van ontwikkelingen in de overige sectoren en 

bevolking.  

 

Figuur 7.4: Woon-werkdynamiek in de Noordvleugel 

                                                           

38
 Rode plus- en mintekens geven meer significante verbanden aan (respectievelijk positief en negatief) tussen 

werkgelegenheidsgroei (in sectoren) en bevolkingsgroei dan gele verbanden. Het weergegeven effect is het 
overheersende effect, bepaald in het simultane model van groei in banen en bevolking. 
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De woon-werkdynamiek die is samengevat in figuur 7.4 voor de Noordvleugel geeft een volledig 

ander beeld. Er blijkt veel meer dynamiek in de Noordvleugel te zijn, waarbij met name de 

financiële dienstverlening centraal staat. Daarnaast lijkt de zorg en overheid de bevolking ook te 

volgen, in tegenstelling tot in de Zuidvleugel. Ook voor de detailhandel en de financiële 

dienstverlening werkt de bevolking stuwend, echter niet zozeer voor de consumenten 

dienstverlening. Daarnaast heeft de aanwezigheid van groei van werkgelegenheid in de 

industrie een negatieve invloed op bijna alle andere sectoren. In dit geval is er waarschijnlijk 

sprake van substitutie en concurrentie om de beschikbare ruimte (iets soortgelijks doet zich 

voor tussen logistiek en de detailhandel).  

Deze uitkomsten impliceren niet dat dynamiek voornamelijk aanwezig is in het noorden en niet 

in het zuiden. Wel is het zo dat voornamelijk de Noordvleugel van de Randstad verantwoordelijk 

is het voor het ‘werken volgt wonen’ patroon dat men gemiddeld in Nederland aantrof in 

eerdere studies. Het betreft dan, niet verwonderlijk, vooral bevolkingsvolgende 

werkgelegenheid. In de eerdere studie van De Graaff et al (2008, 2012a,b) zijn verklaringen 

voor de gevonden verbanden tevens gezocht in de gehanteerde beleidsinstrumenten. In de 

Noordvleugel is de krapte op de woningmarkt het grootst en hebben werknemers de minste 

keuzevrijheid op het gebied van hun woonlocatie. Werkgevers hebben wel optimale 

keuzevrijheid bij het kiezen van hun werklocaties en het agglomeratie-effect zorgt er voor dat 

bedrijvigheid zich meer vestigt en meer groeit nabij andere bedrijven en concentraties van 

stuwende werkgelegenheid. De grootste concentratie van moderne stuwende werkgelegenheid, 

in de zakelijke en financiële dienstverlening, bevindt zich in de Noordvleugel van de Randstad. 

Dit is daarmee de ware motor voor de economische dynamiek in deze regio. Daarentegen is de 

Zuidvleugel van de Randstad allesbehalve homogeen wat betreft de bedrijvigheid. Zo wordt Den 

Haag gekenmerkt door niet-commerciële/verzorgende dienstverlening, kenmerken de regio’s 

Leiden en Delft zich door moderne industrie en dienstverlening en vinden we relatief veel 

industrie, distributie en handel in Rotterdam. Dit verklaart voor een gedeelte waarom we niet 

meer samenhangende relaties terugvinden in de Zuidvleugel. Dezelfde beleidsinstrumenten 

zoals die in de Noordvleugel vaak worden toegepast voor het genereren van economische 
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dynamiek (het bouwen van woningen, want `werken volgt immers wonen’) zullen echter niet 

opgaan voor de Zuidvleugel. In ieder geval niet zonder gelijktijdige ontwikkeling van meer 

moderne en innovatieve stuwende werkgelegenheid.  

 

7.6 Ter afsluiting 

 

Er zijn grote verschillen in woon-werkdynamiek tussen de Noord- en de Zuidvleugel van de 

Randstad. De conclusie ‘werken volgt wonen’ blijkt voornamelijk een conclusie voor de 

Noordvleugel te zijn en moet überhaupt voorzichtig worden gebruikt, daar de interacties tussen 

sectoren onderling ook bijzonder groot zijn. De bevolkingsgroei in dit gedeelte van de Randstad 

laat zich niet alleen leiden door de werkgelegenheidgroei, maar met name ook door de 

aanwezigheid van voldoende (bij hoogwaardige stuwende werkgelegenheid passende) 

woningen. De woon-werkdynamiek in de Zuidvleugel is anders van aard: in de Zuidvleugel zien 

we in ieder geval niet dat de werkgelegenheid de bevolking noodzakelijkerwijs `volgt’. Deze 

interpretatie past in de constatering dat de zakelijke en financiële dienstverlening sterk centraal 

staat in het systeem van de Noordvleugel, dit in tegenstelling tot de specialisaties van de  

Zuidvleugel (industrie, logistiek en zorg & overheid). Deze laatsten zijn van veel minder belang 

voor de lokale (hoogwaardige) werkgelegenheidsgroei. Deze sectoren zijn de laatste jaren 

steeds arbeidsextensiever geworden en dienen te vernieuwen en te diversificeren om meer 

groeipotentie in werkgelegenheid te verkrijgen (zie Verdiepingshoofdstuk 3).  
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Appendix 7.1: empirische specificatie 

 

Zoals in de hoofdtekst al aangegeven, is de dynamiek tussen bevolking en werkgelegenheid een 

simultaan proces. Beiden oefenen tegelijkertijd een invloed op elkaar uit. Om het effect van 

werkgelegenheid op bevolking dan wel bevolking op werkgelegenheid te kunnen analyseren, 

ontwikkelen we daarom een simultaan model analoog aan het model van Boarnet (1994). Het 

cruciale element dat verschilt, is dat wij differentiëren naar verschillende bedrijfssectoren, daar 

we aannemen dat sectoren verschillen in de afhankelijkheid van de aanwezigheid van de lokale 

beroepsbevolking.  

Voor dit model gaan we van het volgende simultane systeem van vergelijkingen uit, waarbij we 

voor de leesbaarheid maar één sector meenemen.  

 

In dit model staat p voor de bevolking, e voor de werkgelegenheid,39 g voor de gemeente, t 

voor een tijdsperiode en s voor een bedrijfssector. De asterix geeft aan dat zowel de 

beroepsbevolking en de werkgelegenheid in evenwicht zijn. De variabelen ,g tX
 zijn factoren die 

voor bevolkingslocatie respectievelijk de bedrijfslocatie van belang zijn, maar die niets met de 

arbeidsmarkt te maken hebben. Hierin zijn dus die beweegredenen opgenomen die eerder zijn 

besproken. Ten slotte geeft de streep boven e en p weer dat met die variabele de waarde van 

de gehele (lokale) arbeidsmarkt wordt bedoeld. Dus, de bevolking en werkgelegenheid in 

gemeente g hangen af van de werkgelegenheid respectievelijk bevolking in de gehele regionale 

arbeidsmarkt. Dit impliceert dat het ruimtelijk schaalniveau van het model kleiner moet zijn dan 

regionale arbeidsmarkten, daar deze markten worden gebruikt als evenwichtsmechanisme.  

Het model geeft ten eerste weer dat de stand van de bevolking  in een regio afhankelijk is van 

de werkgelegenheid in de corresponderende regionale arbeidsmarkt en andere factoren die de 

bevolking, ,g tX
, kunnen aantrekken. Ten tweede hangt de stand van de werkgelegenheid in 

sector s in een regio af van de bevolking in de corresponderende regionale arbeidsmarkt en 

andere factoren die de werkgelegenheid in sector s, ,g tX
, kunnen aantrekken. Dit model geeft 

aan dat er een theoretische evenwichtssituatie bestaat voor zowel de bevolking als de 

werkgelegenheidsomvang (zoals ook al aangegeven in de figuren 7.1 en 7.2). Afgezien van 

allerlei locatievoordelen voor zowel bevolking als bedrijven hangt de locatiekeuze van zowel 

bedrijven als huishoudens ook van elkaar af.  

                                                           

39
 Om technische redenen staat p en e eigenlijk voor het natuurlijk logaritme van het aandeel van de bevolking en 

werkgelegenheid in gemeente g ten opzichte van het landelijk totaal. Voor de leesbaarheid laten we deze toevoeging 
echter weg. 
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In de praktijk is er echter meestal geen sprake van een evenwichtssituatie op een arbeidsmarkt. 

Vaak verplaatsen bedrijven dan wel huishoudens naar of uit een arbeidsmarkt al naar gelang 

deze relatieve voor- of nadelen biedt. Daarom nemen we aan dat arbeidsmarkten niet in 

evenwicht zijn, maar dat deze continue in een convergentieproces zijn richting een 

evenwichtssituatie. Dit convergentieproces wordt veroorzaakt door de migratie van bedrijven 

dan wel huishoudens. We nemen aan dat dit convergentieproces er als volgt uitziet: 

  

Dit proces geeft aan dat wanneer de huidige bevolking afwijkt van de evenwichtsbevolking, 

deze zal veranderen in de richting van de evenwichtssituatie. De ’s geven aan hoe snel de 

bevolking dan wel de bedrijfssector s terug zal keren in een arbeidsmarktevenwicht. Als  = 1 

dan is de bevolkingsverandering gelijk aan het verschil tussen de huidige situatie en de 

evenwichtssituatie en zal het evenwicht dus meteen worden bereikt. Als  < 1 dan zal het 

evenwichtsproces langer duren dan één periode. Hoe verder een arbeidsmarkt uit het evenwicht 

is geraakt, des te sneller de arbeidsmarkt weer terug zal bewegen naar dat evenwicht (de ’s 

geven veranderingen weer). Feitelijk geven de ’s dus aan hoe groot de barrières zijn voor 

huishoudens respectievelijk bedrijven om te migreren.  

Theoretisch moet de waarde van deze  parameters positief zijn. Namelijk, alleen dan zal de 

bevolking of de werkgelegenheid zich richting een evenwicht begeven. Op het moment dat deze 

negatief zijn, zullen de verschillen in de (samenstelling van de) arbeidsmarkten alleen maar 

groter worden. Als we nu ons model met het convergentieproces combineren en we 

veronderstellen een lineair verband dan krijgen we het volgende systeem van vergelijkingen:  

 
Alhoewel bovenstaand model al tamelijk complex begint te worden geeft het feitelijk weer dat 

bevolking en werkgelegenheid afhangen van hun respectievelijke locatievoordelen, de bevolking 

en werkgelegenheid in de periode daarvoor in zowel de eigen regio r als in de omliggende 

arbeidsmarkt en de werkgelegenheid respectievelijk bevolking in de omliggende arbeidsmarkt. 

Bedrijven en huishoudens kiezen dus een regio op grond van de karakteristieken van het 

omliggende arbeidsmarktgebied. Als werknemers bijvoorbeeld een baan accepteren in 

Amsterdam hoeven ze niet in Amsterdam te gaan wonen, maar kunnen zich in plaats daarvan 

ook in één van de omliggende gemeenten vestigen, zolang de pendelafstand maar acceptabel 

blijft.  
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De modellering van de arbeidsmarkt is dus cruciaal. We gebruiken hiervoor een ruimtelijk 

econometrische modelleertechniek. We definiëren eerst een ruimtelijke gewichtenmatrix W die 

voor alle gemeenten g een afstandsrelatie aangeeft (zowel binnen als tussen gemeenten). We 

kunnen nu met behulp van deze matrix W aangeven of twee regio’s in hetzelfde 

arbeidsmarktgebied liggen. De lokale arbeidsmarkt kunnen we dan nu in ieder geval abstract 

weergeven als volgt: 

 

Ten slotte, combineren we bovenstaande definitie van de arbeidsmarkt met ons model, dan 

krijgen we:  

 

De RW staat voor het ruimtelijke gewogen gemiddelde van dan wel de werkgelegenheid dan wel 

de bevolking en de ε een storingsterm weergeeft. In het finale model hangt de bevolkingsgroei 

af van de werkgelegenheidsgroei in het omringende arbeidsmarktgebied en van de waarden van 

bevolking en werkgelegenheid in de periode daarvoor. Evenzo hangt de werkgelegenheidsgroei 

af van de bevolkingsgroei in het omringende arbeidsmarktgebied en van de waarden van 

bevolking en werkgelegenheid in de periode daarvoor.  
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Tabel A7.1: Volledige resultaten  

 Bevolking Industrie Logistiek Detailhandel Commerc. dienst. Financ. Dienst. Zorg & overheid 

 Coeff. St. fout Coeff. St. fout Coeff. St. fout Coeff. St. fout Coeff. St. fout Coeff. St. fout Coeff. St. fout 

               

d RW 1565 Overig   0.319 0.403 0.053 0.389 0.922 0.340 -1.080 0.376 0.056 0.559 -0.400 0.304 

d RW 1565 Noordv   -0.789 0.981 0.889 1.187 2.249 1.017 2.210 1.148 3.482 1.381 3.046 1.027 

d RW 1565 Zuidv   2.101 1.400 -0.038 1.552 2.611 1.254 -1.156 1.268 0.973 1.802 -2.086 1.360 

d RW NY Overig 0.036 0.035   -0.337 0.177 -0.382 0.150 0.090 0.165 -0.130 0.234 0.452 0.148 

d RW NY Noordv -0.001 0.055   -0.357 0.266 -0.274 0.254 -0.905 0.261 -1.034 0.380 -0.479 0.243 

d RW NY Zuidv -0.154 0.105   0.102 0.548 0.508 0.494 0.457 0.478 0.978 0.586 0.523 0.383 

d RW LO Overig -0.032 0.026 -0.350 0.140   0.290 0.117 -0.457 0.131 -0.026 0.173 -0.019 0.135 

d RW LO Noordv -0.052 0.069 0.021 0.383   -0.719 0.243 0.237 0.350 -0.958 0.510 0.436 0.378 

d RW LO Zuidv 0.067 0.077 -0.073 0.382   0.165 0.296 -0.396 0.366 -1.069 0.560 -0.525 0.357 

d RW DR Overig 0.087 0.035 0.029 0.203 0.365 0.176   0.107 0.181 -0.837 0.261 0.249 0.182 

d RW DR Noordv 0.115 0.093 0.331 0.533 -0.339 0.398   0.295 0.494 0.634 0.705 -0.289 0.498 

d RW DR Zuidv -0.054 0.091 -0.065 0.428 -1.159 0.395   -0.201 0.357 1.702 0.500 0.686 0.354 

d RW CD Overig -0.016 0.028 0.025 0.156 -0.136 0.148 0.193 0.123   -0.520 0.197 -0.107 0.138 

d RW CD Noordv -0.222 0.071 -0.758 0.352 -0.531 0.320 -0.035 0.279   -0.174 0.320 0.002 0.303 

d RW CDZuidv -0.094 0.180 -0.812 0.936 0.142 1.024 -1.799 0.866   -1.639 1.250 -0.480 0.828 

d RW FZ Overig -0.047 0.026 -0.284 0.129 -0.310 0.108 0.001 0.100 -0.450 0.093   -0.073 0.119 

d RW FZ Noordv 0.184 0.086 1.063 0.484 1.011 0.421 -1.159 0.373 0.744 0.328   0.424 0.420 

d RW FZ Zuidv 0.052 0.050 -0.021 0.252 -0.329 0.241 0.276 0.209 -0.112 0.221   -0.066 0.246 

d RW ZO Overig -0.047 0.031 0.226 0.147 0.092 0.195 0.326 0.173 -0.218 0.176 0.188 0.252   

d RW ZO Noordv 0.021 0.050 0.232 0.232 0.089 0.256 -0.344 0.221 0.070 0.189 -0.519 0.286   

d RW ZO Zuidv 0.205 0.079 0.053 0.362 0.819 0.360 -0.146 0.321 0.082 0.362 -0.204 0.534   

RW Bev 1565_t-1   0.008 0.075 0.092 0.094 0.016 0.062 0.156 0.072 0.213 0.119 0.248 0.081 

RW banen_NY_t-1 -0.004 0.006   -0.060 0.043 0.053 0.038 -0.100 0.044 -0.063 0.061 -0.133 0.041 

RW banen_LO_t-1 -0.002 0.006 -0.017 0.036   -0.036 0.032 0.029 0.040 -0.044 0.051 0.050 0.038 

RW banen_DR_t-1 -0.001 0.008 0.005 0.071 -0.001 0.072   -0.028 0.071 -0.030 0.091 -0.109 0.066 

RW banen_CD_t-1 0.017 0.008 -0.022 0.059 -0.057 0.062 -0.033 0.051   -0.011 0.063 0.000 0.058 

RW banen_FZ_t-1 -0.004 0.005 0.054 0.037 0.059 0.037 -0.007 0.030 -0.001 0.029   -0.029 0.034 

RW banen_ZP_t-1 -0.005 0.005 -0.045 0.031 -0.033 0.032 0.003 0.025 -0.042 0.030 -0.048 0.039   

Stand 15-65_t-1 -0.001 0.001 -0.009 0.002 -0.010 0.003 -0.003 0.002 -0.016 0.003 -0.016 0.003 -0.010 0.002 

< 24 jaar 0.000 0.000             

> 65 jaar 0.000 0.000             
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d_woningen 0.000 0.000             

oppervlakte 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

water 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 

landbouw   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

groen   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 

verkeer 0.000 0.000 0.007 0.002 0.004 0.002 0.000 0.002 0.005 0.002 0.003 0.003 0.001 0.002 

d_bedrterrein   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Noot: ’d’ staat hier voor verandering, ‘Overig’ voor de rest van Nederland, ‘Noordv’ voor de Noordvleugel van de 
Randstad en ‘Zuidv’ voor de Zuidvleugel van de Randstad. Een 0.000 geeft hier aan de variabele heel erg klein is, niet 
dat deze nul is. RW geeft aan dat de variabele vermenigvuldigd is met de ruimtelijke gewichtenmatrix W.  
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Hoofdstuk 8 

WOON EN RO-BELEID EN WAT BEDRIJVEN BEWEEGT 
 

Bedrijfsverplaatsingen laten zich op stedelijk niveau vooral leiden door fysieke 

bereikbaarheid (vooral met de auto) en de beschikbaarheid van ruimte. Per saldo 

blijken de steden in Nederland geen werkgelegenheid (meer) te verliezen aan 

suburbane gemeenten en de Randstad niet aan de omliggende regio’s – iets wat tot in 

de jaren negentig van vorige eeuw wel het geval was. De stad trekt tegenwoordig 

juist meer bedrijvigheid aan dan dat deze afstoot. Op lager schaalniveau zoeken 

industrie en distributie vooral ruimte en autobereikbaarheid. De zakelijke en 

persoonlijke diensten zoeken juist dichtheid. In lijn hiermee blijken uit een 

toegepaste empirische analyse RO- en bedrijfshuisvestingsbeleid belangrijk op lokaal 

niveau, terwijl wordt beargumenteerd dat beleid, gericht op woonomgeving en 

hoogwaardige voorzieningen in het algemeen meer regionaal een uitwerking heeft. 

Lokaal woonbeleid en voorzieningenbeleid heeft specifiek wel een toenemende 

invloed via de snel groeiende populatie bedrijven-aan-huis, vooral opgezet  door 

ZZP’ers, wat maakt dat de woonomgeving voor deze kleine en vaak creatieve 

bedrijven ook steeds meer de werkomgeving wordt. Binnen de Randstad bestaat een 

verschil tussen de Noordvleugel en de Zuidvleugel, met beduidend hogere oprichtings- 

en overlevingskansen binnen de regio’s Amsterdam en Utrecht. Uit een vergelijking 

van de twee vleugels blijkt verder dat als gevolg van verschillen in economische 

structuur in de Noordvleugel de kantorenmarkt daar sterker is ontwikkeld en in de 

Zuidvleugel de markt voor bedrijventerreinen. Een relatief liberaal beleid voor 

kantoren en bedrijventerreinen heeft geleid tot een overaanbod en leegstand. 

 

8.1 Locatiefactoren van bedrijven 

 

In dit Verdiepingshoofdstuk gaan we in op een belangrijk onderdeel van de relatie tussen beleid 

en woon-werkdynamiek, namelijk het (over)aanbod van werklocaties, waardoor bedrijven 

weinig restricties kennen in hun vestigingsplaatskeus (Van Oort e.a. 2007; Olden 2010). 

Werkgelegenheidsgroei is een belangrijk doel van beleid, zowel op nationaal als op gemeentelijk 

niveau. Banen ontstaan doordat nieuwe bedrijven worden opgericht en bestaande bedrijven 

groeien. Het is een internationaal verschijnsel dat lokale beleidsmakers zich via acquisitie vooral 

richten op het aantrekken van ‘footloose’ bedrijven. Ze doen dit met name door nieuwe (veelal 

hoogwaardige) bedrijventerreinen en kantoorlocaties aan te leggen, vooral aan en bij de 

snelweg. Gedurende de jaren negentig loopt de zo ontstane competitie tussen regio’s en steden 

in Europa en Amerika zo hoog op, dat gesproken wordt van een ‘biedingsoorlog’. Omdat vanuit 

het nationale perspectief lokale economische ontwikkelingsinitiatieven voor bedrijfsacquisitie 

ineffectief en zelfs schadelijk zouden zijn, wordt in de literatuur gepleit voor nationale of 

regionale afstemming van die initiatieven (Bartik 2005; Peters & Fisher 2004). Er zou sprake 

zijn van een ‘prisoners’ dilemma’. Hoewel de competitie om banen en bedrijven schadelijk kan 

zijn voor alle individuele locaties tegen de achtergrond van zorgvuldig ruimtegebruik, het 

voorkomen van leegstand en het voorkomen van hoge rentelasten bij gemeenten, voelt 

niemand de behoefte eenzijdig met de bedrijfsacquisitie op te houden. Aan de andere kant wijst 
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Glaeser (2001) erop dat competitie weliswaar herverdelingseffecten voor werkgelegenheid met 

zich meebrengt waar niet iedereen even blij mee is, maar ook de efficiency van 

locatiebeslissingen bevordert. 

In de Verenigde Staten van Amerika wordt het publieke geld dat jaarlijks wordt besteed aan 

‘business attraction’, geschat op 50 miljard dollar (Van Oort e.a. 2007). Voor Europese en 

Nederlandse regio’s en steden is niet bekend hoeveel publiek geld hierin omgaat. Wel is er 

inmiddels beleid voor regionale afstemming van acquisitieprofielen en bedrijventerreinen 

planning (VROM-Raad 2006; THB 2008). Ook in recente nationale nota’s wordt aangegeven dat 

gemeenten die woonwijken of bedrijventerreinen willen aanleggen, dit in regionaal verband 

moeten afstemmen. Echter: “de praktijk leert dat elke zichzelf respecterende gemeente een 

bedrijventerrein heeft of er graag nog één bij wil hebben, zonder dat er sprake is van enige 

regionale samenhang”. En: “Bestuurders worden afgerekend op de resultaten binnen de eigen 

gemeente. Daardoor is het moeilijk om regionaal samen te werken. Want dat betekent dat je 

niet alles binnen de gemeentegrenzen kunt ” (citaten van beleidsmakers in VROM-Raad 2006: 

37). De huidige crisis lijkt een duidelijke rem op het geschetste overaanbod, maar er blijkt meer 

structureel iets mis te zijn in het liberale bedrijfshuisvestingsbeleid in Nederland (Buitelaar et al. 

2013). 

Hoewel er dus veel discussie is over de beleidsinitiatieven die steden en regio’s nemen om 

bedrijven aan te trekken en op te (laten) richten, is er relatief weinig bekend over de 

werkgelegenheidseffecten op lokaal en regionaal niveau van de ruimtelijke dynamiek van het 

Nederlandse bedrijfsleven. Dit Verdiepingshoofdstuk gaat in op patronen van oprichtings- en 

verhuisdynamiek tussen Nederlandse gemeenten (en de verschillen tussen de Noordvleugel en 

de Zuidvleugel binnen de Randstad) en presenteert een verklarend model voor 

verhuisbewegingen van bedrijven tussen gemeenten. We willen vooral weten welke factoren 

bedrijven aantrekken en afstoten en welke daarvan beleidsmatig samenhangen met woon- en 

werkklimaat, infrastructuur en ruimte. 

Het op Nederland gerichte bedrijfsmigratieonderzoek van de jaren zeventig, tachtig en negentig 

van de vorige eeuw heeft zich voor een belangrijk deel gericht op het verklaren van de 

bedrijfsmigraties, voornamelijk op basis van enquêtes en interviews onder ondernemers die 

beslissen over hun verhuizing. Tal van studies naar bedrijfsmigratiemotieven (onderverdeeld 

naar push-, pull- en keepfactoren) zijn verschenen, maar deze zijn zeer verschillend van opzet 

en kennen mede daardoor ook uiteenlopende uitkomsten. In vrijwel alle onderzoeken echter is 

het overheersend belang van de factoren ruimtenood en bereikbaarheid terug te vinden. Wel is 

er een trendmatige verschuiving tussen deze en andere push- en pullmotieven waar te nemen. 

Een verschuiving die naar voren komt als we drie, door de tijd gespreide, studies met een 

identieke opzet met elkaar vergelijken (samengevat in Van Oort e.a. 2007). In deze drie 

onderzoeken is gewerkt met diepte-interviews bij vijftig door het land verspreide en recent 

verhuisde grotere en kleinere bedrijven uit verschillende bedrijfssectoren. Ook de gestelde 

vragen waren qua vorm, inhoud en aantal gelijk. Uit de vergelijking blijkt dat bedrijfsruimte een 

dominerende migratiefactor is en blijft. Het is wel opvallend dat de dominantie van de factor 

ruimte gaandeweg sterker geldt aan de push- dan aan de pullkant van de verhuisbeslissing. Als 

pullfactor wordt de beschikbaarheid van bedrijfsruimte verdrongen door overwegingen 

betreffende de representativiteit van het bedrijfspand en de bereikbaarheid van de plek waar 

dat pand staat (zie ook Olden 2010). In de periode na 2000 komt er in het Nederlandse 

bedrijfsmigratieonderzoek meer aandacht voor het gegeven dat beslissingen over een 

bedrijfsverhuizing vaak een langere tijd vergen en dus niet zo goed te benaderen zijn vanuit het 

idee dat er op één bepaald moment een afweging van push-, pull- en keepfactoren wordt 
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gemaakt, met een bepaalde en directe uitkomst. Er is eerder sprake van een 

besluitvormingsproces, waarin een aantal fasen wordt doorlopen, die elk hun karakteristieke 

factorlading kennen. Het geheel duurt gemiddeld anderhalf jaar. Vooral Pen (2002) heeft 

hierover interessante onderzoekresultaten getoond. Het blijkt dat de pure (externe) 

locatiecondities slechts een deel van het verhaal vertellen. Externe locatiecondities blijken 

vooral belangrijk te zijn in de oriënterende en selecterende fasen van de beslissing. Nadat 

eenmaal een ‘shortlist’ van bevredigende alternatieven is samengesteld, wordt de beslissing 

gedomineerd door financiële overwegingen. In de praktijk gaat het daarbij vooral om de prijs 

van grond en gebouwen. Het is in deze fase dat ‘opzichtige concurrentie’ tussen gemeenten en 

regio’s optreedt. Weliswaar is voor het bedrijf in deze fase de kwaliteit van de locatie helemaal 

niet meer zo in het geding (alle alternatieven op de shortlist zijn geschikt) en zijn verschillen in 

grondprijs in feite te onbelangrijk om later ooit terug te vinden in productiekostenverschillen. 

Maar voor de grondaanbiedende partij ontstaat toch het beeld dat de locatiekeuze geheel en al 

afhangt van de vraagprijs. Dit heeft als gevolg dat er een te laag geprijsd aanbod van 

bedrijventerreinen ontstaat (Van der Wouden et al. 2006, Renes et al. 2009). 

 

8.2 Oprichtingsdynamiek 

 

Nieuwe bedrijven vormen een belangrijke bron van werkgelegenheid. Gemeten via het Landelijk 

Informatiesysteem Arbeidsplaatsen (LISA) is een nauwkeurige inventarisatie gemaakt waar 

nieuwe bedrijven worden opgericht (Van Oort e.a. 2007). Figuur 8.1 geeft weer waar in de 

periode 1999-2007 de meeste bedrijven werden opgericht (gewogen met de werkgelegenheid). 

In absolute termen (links in figuur 8.1) komen logischerwijs de meest verstedelijkte gemeenten 

naar voren. In relatieve termen (gemeten per inwoner) zien we echter een veel grotere 

concentratie oprichtingen in de Noordvleugel van de Randstad dan in de Zuidvleugel. In en rond 

Amsterdam en Utrecht zijn blijkbaar betere oprichtingscondities (marktkansen) aanwezig dan 

elders in de Randstad. 
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Figuur 8.1: Werkgelegenheid uit nieuwe oprichtingen per gemeente, 1999-2007 (absoluut en 

relatief) 

 
Bron:Van Oort e.a. (2007)

40
. 

 

Uit meer gedetailleerd onderzoek van Risselada (2013) blijkt dat nieuwe bedrijven opgericht 

worden op verschillende plaatsen in steden. Een groeiende groep nieuwe bedrijven wordt 

opgericht in ‘schijnbaar banale’ locaties (Phelps 2004), zoals woonwijken en leegstaande 

fabriekspanden, in grotere steden maar ook in groeikernen en suburbs (vergelijk Reijndorp e.a. 

2012). Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) dragen in steeds grotere mate bij aan 

bedrijven- en werkgelegenheidsdynamiek. Omdat veel ZZP’ers vanuit huis of 

bedrijfsverzamelgebouwen werken, is ook de invloed van ruimtelijke planning op de stedelijke 

economie veranderd. Meer aandacht voor vastgoed, representativiteit en woonlocaties zijn 

hierin belangrijk (zie ook Raspe e.a. 2010)41. De Noordvleugel van de Randstad kent door haar 

sectorstructuur met meer snel groeiende bedrijfstakken (zie Verdiepingshoofdstuk 3), maar ook 

door het aanbod van vastgoed, grootstedelijke woonmilieus en haar imago van creatieve 

broedplaats, een grotere oprichtingsdynamiek dan de Zuidvleugel42. 

 

                                                           

40
 Longitudinale microdata van Friesland bleken onbetrouwbaar. 

41
 Overigens tonen Weterings e.a. (2008) aan dat de meeste bedrijvendynamiek leidt tot verhuizingen vanuit centraal 

stedelijke locaties naar bedrijventerreinen. Ook is er veel verhuisdynamiek tussen bedrijventerreinen. Nieuwe bedrijven 
die doorgroeien kiezen dus vaak voor bereikbaarheid en ruimte. Niet alle ZZP’ers willen echter doorgroeien (Risselada 
2013). 
42

 Uit onderzoek van Raspe e.a. (2010) en Sleutjes (2012) blijkt dat in de Noordvleugel nieuwe bedrijven ook vaker en 
langer overleven. 
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8.3 Bedrijfsverplaatsingen 

 

Figuur 8.2 geeft bedrijfsverplaatsingen (gewogen naar de meeverhuizende werkgelegenheid) 

weer tussen Nederlandse regio’s (links) en binnen en tussen gemeenten (rechts). De meeste 

bedrijfsverplaatsingen vinden plaats op relatief korte afstand van de bestaande plek (tabel 8.1): 

78 procent van de bedrijfsverplaatsingen in Nederland is binnen de gemeente en slechts 4,5% 

verlaat de arbeidsmarktregio. De positie in netwerken van werknemers, toeleveranciers en 

bezoekers is hierin van groot belang (Knoben 2008). 

 

Tabel 8.1: Aandeel bedrijfsverhuizingen binnen en tussen gemeenten, 1999-2007 

 Alle bedrijven Industrie Distributie Zakelijke 

diensten 

Overige 

diensten 

Binnen gemeente 78.0 74.3 73.5 74.5 86.6 

Tussen gemeenten 22.0 25.7 26.5 25.5 13.4 

Tussen regio’s (corop)  4.6 5.6 6.5 5.3 2.2 

 

Het patroon van verplaatsende wekgelegenheid van figuur 8.2 laat zien dat er weliswaar veel 

dynamiek binnen gemeenten is, maar dat er ook nog flink wat bewegingen tussen gemeenten 

plaatsvinden. Vooral in de Randstad is het patroon meerkernig. Een duidelijk onderscheid tussen 

de Noordvleugel en de Zuidvleugel van de Randstad komt niet naar voren. Wel is opvallend dat 

weinig bedrijven verhuizen tussen de Noord- en de Zuidvleugel. 

Tabel 8.2 geeft weer welke percentages van het totale aantal verplaatsingen (gewogen met 

werkgelegenheid) plaatsvindt tussen centrale steden, suburbane gemeenten en overige 

gemeenten in de Randstad. Uit deze tabel blijkt dat er niet direct sprake is van een leegloop van 

steden naar omliggende gemeenten, een patroon dat veel in eerder onderzoek in de jaren 

negentig werd gevonden (zie Pellenbarg et al. 2002, Van Dijk et al. 2000 en Atzema et al. 1997 

voor samenvattingen van die uitkomsten). In plaats daarvan zien we een groter percentage 

(7,3%) van bedrijven dat de stad intrekt vanuit suburbane gemeenten als eruit (6,8%). Uit Van 

Oort (2007, p. 60-64) blijkt dat distributie en industriële activiteiten meer de stad uittrekken, 

terwijl zakelijke en persoonlijke diensten stedelijke dichtheid juist opzoeken. Op vergelijkbare 

wijze geeft tabel 8.3 aan dat het niet zo is dat de Randstad meer werkgelegenheid door 

verhuizingen verliest aan de intermediaire zone (Gelderland, Noord-Brabant) dan het wint. Deze 

percentages zijn ongeveer aan elkaar gelijk (1,3%). Ook dit weerspreekt eerdere onderzoeken 

uit de jaren negentig die spraken van de Randstad als een hogedrukpan die zou overlopen naar 

omliggende regio’s (Pellenbarg e.a. 2002). De Randstad heeft evenveel aantrekkingskracht op 

bedrijven als dat zij bedrijven afstoot. 
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Figuur 8.2: Bedrijfsverplaatsingen gewogen met werkgelegenheid tussen regio’s en gemeenten, 

1999-2007 

 

Bron: Van Oort e.a. (2007, p.19 & 21) 

 

Tabel 8.2: Aandeel van de werkgelegenheid van bedrijven die verhuizen binnen en tussen 

centrale steden, suburbane gemeenten en overige gemeenten in de Randstad (in %, 1999-

2007) 

 

  naar       

  Stad Suburbaan Overig Totaal 

van Stad 46,7% 6,8% 0,5% 54,1% 

  Suburbaan 7,3% 27,0% 0,5% 34,8% 

  Overig 1,0% 1,3% 8,9% 11,2% 

  Totaal 54,9% 35,1% 9,9% 100,0% 
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Tabel 8.3: Aandeel van de werkgelegenheid van bedrijven die verhuizen binnen en tussen de 

Randstad, de intermediaire zone en de nationale periferie (in %, 1999-2007) 

  naar       

  Randstad Interm. Zone Periferie Totaal 

van Randstad 37,3% 1,3% 0,0% 38,7% 

  Interm. Zone 1,3% 33,2% 0,5% 35,0% 

  Periferie 0,1% 0,8% 25,5% 26,4% 

  Totaal 38,6% 35,4% 26,0% 100,0% 

 

Het verschil tussen de Noordvleugel en de Zuidvleugel in termen van bedrijvendynamiek is niet 

zozeer in bedrijfsmigratie, maar vooral zichtbaar in de component van oprichtingen. Figuur 8.3 

laat dit goed zien. In Amsterdam is in acht jaar tijd de bedrijfspopulatie (uitgedrukt in banen) 

met een derde vernieuwd, terwijl dit in Rotterdam een veel kleiner aandeel is. Gemeenten als 

Almere (zeer sterke groei) en Utrecht (gemiddeld positieve groei) laten zien dat in deze steden 

het migratieoverschot een grotere rol speelt.  

 

8.4 Verklaringen voor bedrijfsmigratie 

 

Verhuizingen van bedrijven kunnen een grote impact hebben op de werkgelegenheid van steden 

en gemeenten. Bovendien is het aantrekken van bedrijven uit andere regio’s (of landen) vaak 

impliciet of expliciet een doel geweest van het economisch beleid van Nederlandse gemeenten. 

In de literatuur wordt relocatie van bedrijven gezien als de uitkomst van een beslissingsproces 

gebaseerd op veranderingen van interne bedrijfskenmerken (zoals hoge groei), veranderingen 

in locatiefactoren (bijvoorbeeld een verandering in bereikbaarheid), of een combinatie van beide 

(Van Dijk & Pellenbarg, 2001). Deze veranderingen kunnen leiden tot een verandering van het 

relatieve belang van verschillende locatiefactoren voor bedrijven en daardoor tot een verhuizing 

naar een andere gemeente. 

Het doel van onze empirische analyse is om de rol van verschillende locatiefactoren in 

bedrijfsmigratie (gewogen naar werkgelegenheid) tussen gemeenten in Nederland te 

analyseren, met specifieke aandacht voor de rol van huisvesting, leefomgeving en 

werkomgeving, gezien hun mogelijke beleidsmatige impact. Empirische studies naar 

locatiefactoren en bedrijfslocatiekeuzes richten zich voornamelijk op de karakteristieken van de 

nieuwe locatie. In het geval van verplaatsende bedrijven is het echter noodzakelijk om de 

locatiefactoren van zowel de aankomst- als vertreklocatie op te nemen. 
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Figuur 8.3: Bedrijven- en werkgelegenheidsdynamiek in vier steden in de Randstad, 1999-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het interactiemodel gaat uit van de volgende vergelijking: 

 

        

waarbij I staat voor de verhuizende bedrijven van gemeente i naar gemeente j, M voor de 

omvang van de gemeente in termen van werkgelegenheid en d voor de functionele afstand 

(gemeten als de gemiddelde reistijd) tussen gemeente i en j. K is a constante. 

De eerste vergelijking kan worden herschreven als:  

     

 

Dit model kan worden uitgebreid door verschillen in locatiefactoren tussen gemeenten op te 

nemen. Wanneer een bedrijf verhuist van de ene locatie naar de andere, geeft het effect van de 

relatieve verbetering of verandering in de significantie van de samenhangende locatiefactoren 

het belang van deze nieuwe locatie aan. De rol van locatiefactoren is geanalyseerd door de 

verandering van de waarde van specifieke locatiefactoren tussen gemeente i (herkomst en j 

(bestemming) op te nemen. Dit betekent dat vergelijking twee is uitgebreid door de relatieve 

verandering in de onderscheiden locatiefactoren nx
F op te nemen:  

 

1 2*i j

ij

ij

M M
I K

d

1 2( ) ( )ij i j ijLn I K LnM LnM Ln d

1 2( ) ( ) ( )n nx x
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Een significant effect van nx
F  op de omvang van de verhuizende bedrijven of werkgelegenheid 

tussen i en j geeft aan dat deze locatiefactor een significant grotere rol heeft op de 

bestemmingsplek dan op de herkomstplek.  

Een bedrijfsverplaatsing is geïdentificeerd als een verandering van zes-positie postcode van een 

bedrijfsvestiging in een longitudinale versie van het LISA bestand. Een extra check heeft plaats 

gevonden door koppeling van het Kamer van Koophandel nummer (zie De Bok 2007). In totaal 

zijn 125.212 bedrijfsverplaatsingen in Nederland geanalyseerd (ongeveer 18.000  per jaar). De 

verplaatsingen betrof ongeveer 1.5 miljoen banen. De gemiddelde omvang van een verhuizend 

bedrijf is 12 werknemers. Jaarlijks verhuist ongeveer vier procent van het Nederlandse 

bedrijfsleven (en drie procent van de banen). Het aantal observaties in ons model is gelijk aan 

het aantal mogelijke gemeenteparen (zonder verplaatsingen die in de eigen gemeente blijven). 

Uitgaande van de gemeente-indeling in 2006, toen er 458 gemeenten waren, is het aantal 

mogelijke interacties dan 458*(458-1) = 209.306. De meeste van deze waarnemingen hebben 

nul als inhoud. Er verhuizen geen bedrijven tussen veel mogelijke gemeenteparen. Deze scheve 

distributie van de te verklaren variabele (interactie) vraagt om een apart model, een 

zogenaamd zero-inflated negatief binominaal of Poisson model43. De uitkomsten van dit model 

staan in tabel 8.4. 

Hieruit wordt een aantal dingen duidelijk. Verhuizingen tussen gemeenten vinden plaats over 

korte afstand. Grote gemeenten trekken meer bedrijven aan dan kleine en stoten er ook meer 

af. De eerste drie regels van tabel 8.4 geven dit weer. Vervolgens is het interessant om te zien 

welke locatiefactoren er nu meer toe doen op de bestemmings- dan op de vertrekplaats. Het 

blijkt dat autobereikbaarheid, als verwacht, goed scoort. De aanwezigheid van meer terstond 

uitgeefbaar bedrijventerrein in de bestemmingsgemeente trekt significant meer distributie-

bedrijven aan (maar minder bedrijven in de bevolkingsvolgende dienstverlening). Dichtheid 

trekt mee zakelijke dienstverleners aan (vergelijk Jacobs e.a. 2013 voor vergelijkbare 

conclusies). Specialisaties in creatieve sectoren dragen in positieve zin bij aan het aantrekken 

van bedrijvigheid. De aanwezigheid van meer natuur en een hoger opgeleide beroepsbevolking 

in de bestemmingsgemeente dragen niet positief bij aan meer immigratie van bedrijven44. 

Beleid gericht op ruimte, dichtheid en bereikbaarheid is dus duidelijk verbonden aan 

bedrijfsmigratie, terwijl beleidsgevoelige variabelen als natuur, amenities en opleidingsniveau 

dat veel minder, of niet zijn. De verklaring hiervoor schuilt in het schaalniveau van de analyse. 

Woonbeleid zal vooral een effect hebben bij interregionale (en niet interlokale) 

bedrijfsverplaatsingen omdat op dat schaalniveau beslissingen voor migratie worden genomen 

(zie hoofdstuk 1), terwijl RO- en bedrijfshuisvestingsbeleid juist wel op lokaal niveau effect 

heeft omdat op dat niveau juist wordt geconcurreerd tussen gemeenten en er veel aanbod is.  

  

                                                           

43
 Zie Burger et al. (2009) en Arauzo-Carod e.a. (2009) voor een technische uitleg en een overzicht van toepassingen in 

bedrijfslocatie studies. 
44

 Vergelijk Marlet & Van Woerkens (2013) die een positief effect van natuur op bevolking en bedrijvigheid 
veronderstellen.  
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Tabel 8.4: Zero-inflated negatief binominaal model van verandering in locatiefactoren bij 

bedrijfsverplaatsing tussen 1999 en 2007 

      
 Verbetering in locatiefactor (Δ): 

Totaal Industrie 
Distri-
butie 

Zakelijke 
diensten 

Overige 
diensten 

Omvang (werkgelegenheid) vertrek 
gemeente 

0.359** 
(0.025) 

0.349** 
(0.038) 

0.254** 
(0.037) 

0.302** 
(0.033) 

0.373** 
(0.043) 

Omvang (werkgelegenheid) aankomst 
gemeente 

0.436** 
(0.026) 

0.405** 
(0.038) 

0.373** 
(0.038) 

0.509** 
(0.036) 

0.334** 
(0.043) 

Afstand tussen vertrek en aankomst 
locatie 

-0.03** 
(0.001) 

-0.021** 
(0.001) 

-0.02** 
(0.001) 

-0.024** 
(0.001) 

-0.020** 
(0.001) 

Afstand tot snelwegoprit (Δ) 
-0.009* 
(0.005) 

-0.033** 
(0.008) 

-0.007 
(0.008) 

-0.007 
(0.008) 

0.009 
(0.008) 

Afstand tot intercity station  (Δ) 
0.001 

(0.003) 
-0.006 
(0.005) 

0.007 
(0.005) 

0.007 
(0.005) 

-0.006 
(0.006) 

Bereikbaarheid per weg (Δ) 
0.143** 
(0.041) 

0.026 
(0.075) 

0.241** 
(0.063) 

0.171** 
(0.056) 

0.046 
(0.090) 

Bereikbaarheid per trein (Δ) 
0.106 

(0.357) 
0.224 

(0.550) 
-0.395 
(0.472) 

0.679 
(0.449) 

-0.770 
(0.813) 

Opleidingsniveau werkzame 
beroepsbevolking (Δ) 

-.367** 
(0.590) 

-2.603** 
(0.989) 

-1.476* 
(0.822) 

-0.348 
(0.834) 

0.755 
(1.223) 

Aandeel high-tech industrie (Δ) 
-0.179 
(0.532) 

0.607 
(0.889) 

-0.309 
(0.769) 

0.408 
(0.671) 

-1.704 
(0.848)** 

Aandeel creatieve industrie (Δ) 
1.783* 
(1.038) 

1.352 
(2.010) 

3.012* 
(1.448) 

-0.622 
(1.283) 

-0.343 
(1.584) 

Terstond uitgeefbaar bedrijventerrein 
(Δ) 

0.536 
(0.248) 

0.124 
(0.372) 

1.09** 
(0.321) 

-0.887** 
(0.302) 

0.091 
(0.465) 

Bevolkingsdichtheid (Δ) 
0.055 

(0.054) 
-0.037 
(0.086) 

-0.070 
(0.073) 

0.195** 
(0.071) 

0.218 
(0.089)** 

Nabijheid natuur (Δ) 
-0.002 
(0.002) 

-0.003 
(0.003) 

-0.07** 
(0.002) 

0.003 
(0.002) 

-0.002 
(0.003) 

Specialisatie sectorstructuur (Δ)  
-0.126** 
(0.053) 

-0.053 
(0.056) 

-0.287** 
(0.044) 

-0.113 
(0.113) 

Constante 
-3.81** 
(0.189) 

-3.941** 
(0.292) 

-3.08** 
(0.275) 

4.692** 
(0.257) 

-3.875 
(0.312)** 

 

‘Zero- inflated’ deel      

Omvang (werkgelegenheid) vertrek 
gemeente 

-0.43** 
(0.019) 

-0.331** 
(0.028) 

-0.44** 
(0.026) 

-0.567** 
(0.025) 

-0.457 
(0.029)** 

Omvang (werkgelegenheid) aankomst 
gemeente 

-0.49** 
(0.019) 

-0.407** 
(0.028) 

-0.52** 
(0.026) 

-0.543** 
(0.026) 

-0.457 
(0.029)** 

Afstand tussen vertrek en aankomst 
locatie 

0.061** 
(0.001) 

0.105** 
(0.002) 

0.081** 
(0.001) 

0.072** 
(0.001) 

0.085 
(0.002)** 

Afstand tot snelwegoprit (Δ) 
-0.003 
(0.004) 

-0.007 
(0.006) 

0.002 
(0.006) 

-0.009 
(0.006) 

0.008 
(0.006) 

Afstand tot intercity station (Δ) 
-0.07** 
(0.002) 

-0.005 
(0.004) 

-0.002 
(0.003) 

-0.005 
(0.003) 

-0.006 
(0.004) 

Bereikbaarheid per weg (Δ) 
0.063** 
(0.027) 

0.069 
(0.050) 

0.111** 
(0.042) 

0.072** 
(0.039) 

0.030 
(0.049) 

Bereikbaarheid per trein (Δ) 
0.211 

(0.207) 
0.488 

(0.308) 
0.323 

(0.281) 
0.161 

(0.279) 
-0.110 
(0.348) 

Opleidingsniveau werkzame 
beroepsbevolking (Δ) 

-0.82** 
(0.298) 

-1.181** 
(0.489) 

-0.729* 
(0.431) 

-0.659 
(0.424) 

-0.018 
(0.521) 

Aandeel high-tech industrie (Δ) 
0.092 

(0.364) 
0.377 

(0.572) 
0.382 

(0.517) 
0.452 

(0.491) 
-0.548 
(0.572) 

Aandeel creatieve industrie (Δ) 
0.980 

(0.699) 
-0.664 
(1.143) 

0.911 
(0.994) 

1.061 
(0.931) 

0.108 
(1.090) 

terstond uitgeefbaar bedrijventerrein 
(Δ) 

-0.55** 
(0.231) 

-0.500 
(0.334) 

-0.494 
(0.299)* 

-0.511* 
(0.285) 

-0.213 
(0.335) 



Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen 

  

 

                    
 31 oktober 2013                                                      117                                    Ruimte voor de stad als groeimotor   

 

Bevolkingsdichtheid (Δ) 
0.047 

(0.039) 
0.042 

(0.058) 
0.013 

(0.054) 
-0.018 
(0.051) 

0.071 
(0.061) 

Nabijheid natuur (Δ) 
-0.001 
(0.001) 

0.001 
(0.002) 

-0.000 
(0.002) 

-0.000 
(0.001) 

-0.004 
(0.002)** 

Specialisatie sectorstructuur (Δ)  
-0.097**  
(0.042) 

0.012 
(0.037) 

-0.114** 
(0.040) 

0.081 
(0.074) 

Constante 
7.901**  
(0.176) 

6.322**  
(0.261) 

8.773**  
(0.244) 

10.069** 
(0.242) 

8.282 
(0.271)** 

Alpha 
2.931**  
(0.083) 

2.429**  
(0.111) 

2.420**  
(0.106) 

3.007** 
(0.127) 

3.114** 
(0.158) 

Adj R2 0.217 0.272 0.253 0.249 0.255 

Crag & Uhler R2 0.267 0.297 0.279 0.279 0.278 

Non zero observations 6833 2600 3110 3539 2537 

Total number of observations 209306 209306 209306 209306 209306 

 

 

8.5 Beleid voor bedrijfslocaties 

 

De ruimtelijke spreiding van economische activiteiten wordt op regionaal niveau niet alleen door 

de vestigingsvoorkeuren van ondernemers bepaald, maar ook door het aanbod aan kantoor- en 

bedrijfsruimten. Uit bovenstaand onderzoek over bedrijvendynamiek en bedrijfsmigratie komt 

naar voren dat verplaatsingen over korte afstand plaatsvinden en gerelateerd zijn aan 

vastgoedkenmerken (Risselada 2013). Als gevolg van de economische recessie gaat krimp een 

belangrijker rol spelen. Zeker als ondernemers kantoor- of bedrijfsruimte huren, is de kans 

groot dat zij aan het einde van de huurperiode overtollige ruimte opgeven. Het ruimtelijke 

beleid speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van kantoor- en bedrijfsruimten. Hierbij 

gaat het om de omvang van de te ontwikkelen programma’s, om de locatiekeuze en kwaliteit 

van de locaties en de te realiseren bebouwing. Het ruimtelijk beleid heeft het proces van 

economische agglomeratievorming daarmee sterk gefaciliteerd. 

Agglomeratievorming kreeg in De Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (1988) vaste voet 

in het nationale ruimtelijke beleid. Tegen de achtergrond van de ophanden zijnde Europese 

eenwording in 1992 propageerde deze nota een internationaal concurrerend vestigingsmilieu in 

de Randstad. Dit moest een verdere groei van de internationale dienstverlening mogelijk 

maken. Om zich te kunnen meten met het buitenland zou de Randstad een schaalsprong 

moeten maken en aan grootstedelijkheid moeten winnen. Er zouden toplocaties voor kantoren 

in de grote steden moeten komen, gekoppeld aan een hoogwaardig woon- en werkmilieu met 

uitstekende voorzieningen. Hiermee kwam een einde aan decennia lang gevoerd restrictief 

beleid voor ontwikkeling van kantoren in stedelijke centra. Achtergrond van dit beleid was dat 

grootschalige kantoren niet zouden passen in de fijnmazige structuur van de binnenstad, 

onvoldoende zouden bijdragen aan de levendigheid van binnensteden en teveel autoverkeer 

zouden aantrekken. Wonen en winkelen kregen daarom prioriteit in binnensteden. Kantoren 

moesten zich vestigen in nevencentra als Amsterdam Sloterdijk en Rotterdam Alexander. De 

zogenaamde sleutelprojecten in de steden speelden een belangrijke rol bij het realiseren van de 

beoogde toplocaties. Het ging hierbij om publiek-private samenwerkingsprojecten, waarbij het 

Rijk, de regionale en lokale overheden en de marktpartijen samenwerkten. In Amsterdam 

werden in eerste instantie als sleutelprojecten aangewezen de IJ-Oevers en het Oostelijke 

Havengebied. In Rotterdam waren dit de Kop van Zuid en het Integraal Plan Noordrand (gebied 

rond Zestienhoven). De eerste generatie sleutelprojecten hadden een veel bredere doelstelling 

dan alleen het versterken van grootstedelijke vestigingsmilieus. In 1998 heeft het Rijk zes 
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nieuwe sleutelprojecten aangewezen rond de haltes van de hoge snelheidstreinen in 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en Breda. Deze tweede generatie 

sleutelprojecten dienden wel primair ter versterking van de internationale concurrentiepositie. 

In Amsterdam werd de Zuidas aangewezen als sleutelproject, in Rotterdam de omgeving van 

het Centraal Station. Voor Amsterdam betekende dit een verschuiving van het centrum naar de 

Zuidas. Voor Rotterdam verschoof het accent juist van decentrale locaties naar de omgeving 

van het centraal station. 

Uit de evaluatie van de sleutelprojecten in 2009 kwam dan ook naar voren dat, hoewel het ging 

om multifunctionele projecten, bij de eerste generatie projecten de nadruk op woningbouw lag 

en bij de tweede generatie op kantoren. Het algemene beeld van de eerste generatie 

sleutelprojecten is dan ook niet dat van een internationaal concurrerend vestigingsmilieu. Er zijn 

vaak publiekgeoriënteerde instellingen, zoals rechtbanken, musea, kantoren en (semi)publieke 

organisaties gevestigd. Bij de tweede generatie sleutelprojecten was er in 2009 (tien jaar na 

aanwijzing) nog nauwelijks sprake van gerealiseerd vastgoed en opgeleverde stations voor de 

hoge snelheidslijn. Alleen de Amsterdamse Zuidas heeft het karakter gekregen van een 

internationaal vestigingsmilieu (BSP 2009).  

Naast de complexiteit van het binnenstedelijke bouwen vormden de strikte parkeernormen uit 

het zogenaamde ABC-locatiebeleid aanvankelijk een belangrijke remmende factor bij het 

ontwikkelen van nieuwe kantoren in de sleutelprojecten. Om het gebruik van het openbaar 

vervoer in het woon-werkverkeer te stimuleren mocht slechts beperkt worden geparkeerd bij de 

sleutelprojecten. Kantoorgebruikers bleven hierdoor een voorkeur houden voor goed per auto 

bereikbare locaties aan de randen van steden. Er was voldoende planvoorraad gerealiseerd om 

die voorkeuren te kunnen faciliteren. 

Het beleid voor bedrijventerreinen is altijd sterk voorwaardenscheppend geweest. De aanleg 

van nieuwe bedrijventerreinen moest de lokale dan wel regionale economie stimuleren en 

zorgen voor extra werkgelegenheid (Olden 2010). Tot in de jaren negentig was het beleid vooral 

de provinciale en lokale verantwoordelijkheid. Halverwege de jaren negentig nam de 

betrokkenheid van het Rijk toe. Aanleiding was het onderzoek Ruimte voor Economische 

Activiteit waarin het ministerie van Economische Zaken constateerde dat er een ernstig tekort 

aan bedrijventerreinen dreigde. Dit tekort zou de economische groei en de groei van de 

werkgelegenheid frustreren. Om dit te voorkomen gaf het Rijk hoge prioriteit aan de 

ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en subsidieerde dit door middel van de 

Stimuleringsregeling Ruimte voor Economische Activiteit (StiREA). In 2004 benadrukte het 

ministerie van Economische Zaken in het Actieplan Bedrijventerreinen opnieuw een dreigend 

tekort. Op basis hiervan formuleerde de Nota Ruimte (2004) een planningsopgave van 23.000 

hectare nieuw bedrijventerrein. Deze planningsopgave is mede door de economische recessie in 

het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 dat het Rijk heeft afgesloten met provincies en 

gemeenten neerwaarts bijgesteld. Ook het Convenant Bedrijventerreinen bevat voor het huidige 

decennium nog altijd een forse planningsopgave van bijna 10.000 hectare. 

Als gevolg van het stimulerende beleid van gemeenten is de voorraad kantoorruimte snel 

gegroeid in Nederland van 40 miljoen m2 b.v.o. eind 2000 tot bijna 49 miljoen m2 b.v.o. eind 

2010 (DTZ 2010). De voorraad in gebruik groeide in deze periode nauwelijks meer. De extra 

vierkante meters hebben vooral geleid tot meer aanbod (figuur 1). Het aanbod steeg vooral snel 

in de bestaande voorraad kantoorpanden, waarvan een gestaag groeiend deel structureel 

leegstaat. De nieuwbouw heeft, zij het soms met enige vertraging zijn weg naar de markt 

gevonden. Tevens is een sterk gespreide structuur van kantoorlocaties ontstaan in Nederland. 

Brouwer (1994) sprak in de eerste helft van de jaren negentig al van een gridachtige structuur, 



Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen 

  

 

                    
 31 oktober 2013                                                      119                                    Ruimte voor de stad als groeimotor   

 

waarbij veel locaties min of meer gelijkwaardig zijn en echte toplocaties ontbreken. De 

decentrale ontwikkeling van kantoren is nog altijd zichtbaar. Uit gegevens van Bak (2012) blijkt 

dat eind 2010 28% van het kantorenareaal zich bevond op centrumlocaties. Ten opzichte van 

het jaar 2000, toen nog 31% van het areaal te vinden was op centrumlocaties is het aandeel 

zelfs enigszins teruggelopen. Dit betekent dat na 2000 nog relatief veel buiten de centra is 

gebouwd op kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Het aandeel van centrumlocaties in de 

nieuwbouwproductie is na 2000 overigens wel geleidelijk toegenomen. Uit het periodieke 

onderzoek “Kantoorgebruikers in profiel” blijkt dat anno 2009 er nog altijd veel belangstelling 

was voor locaties langs uitvalswegen en voor snelweglocaties. Centrumlocaties en locaties aan 

de randen van het centrum zouden zelfs marktaandeel verliezen, indien deze voorkeuren 

zouden worden gevolgd. De voorkeur voor uitvalswegen en centrumlocaties hing samen met het 

feit dat kantoorgebruikers meer waarde hechtten aan een goede bereikbaarheid per auto dan 

per openbaar vervoer. Het belang van de nabijheid tot snelweg scoorde hoger dan de nabijheid 

tot een intercitystation (vergelijk de analyse in dit verdiepingshoofdstuk). Dit gold overigens ook 

voor kantoorgebruikers met een voorkeur voor het centrum, zij het dat het belang van de 

bereikbaarheid per openbaar vervoer wel hoger scoorde dan bij de kantoorgebruikers met een 

voorkeur voor snelweglocaties. Opvallend is het relatief lage belang van de afstand tot de 

binnenstad en van de nabijheid van winkels bij kantoorgebruikers met een voorkeur voor 

stadsrandlocaties. In samenhang met de sterke voorkeur voor de bereikbaarheid per auto was 

ook het aanbod van voldoende parkeerruimte een belangrijke vestigingsfactor. De meeste 

verhuisgeneigde kantoorgebruikers wilden het aantal parkeerplaatsen na verhuizing uitbreiden. 

Na 2008 is de situatie mogelijk veranderd als gevolg van de economische teruggang en van de 

structuurveranderingen binnen de zakelijke en financiële dienstverlening, waardoor de 

kantoorwerkgelegenheid krimpt. Het belangrijkste verhuismotief, ruimtegebrek, zal aan 

betekenis hebben ingeboet. De opkomst van het nieuwe werken (ZZP’ers die vanuit huis werken 

en flexibele werkplaatsen op kantoren) zal dit motief verder terugdringen.  

De markt voor bedrijfspanden is nog veel sterker dan de kantorenmarkt een nieuwbouwmarkt. 

De voorkeur voor nieuwbouw hangt samen met het specifieke karakter van veel bedrijfspanden 

die wat betreft oppervlakte en indeling zijn afgestemd op het productieproces van de eerste 

gebruiker. Nieuwbouw van bedrijfspanden wordt vooral gerealiseerd op nieuwe 

bedrijventerreinen. Ondernemers kopen hier een bouwrijpe kavel en laten hier op maat een 

bedrijfspand voor hun bedrijf bouwen. De vrije markt voor kantoorpanden is vooral gericht op 

tweedehands vastgoed dat vrijkomt nadat bedrijven verhuizen dan wel hun activiteiten 

beëindigen. Het aandeel nieuwbouw op de vrije markt voor bedrijfspanden is relatief laag. Op 

de markt voor bedrijventerreinen is al veel langer een ruim aanbod aan bouwrijpe grond 

zichtbaar als gevolg van het eerder genoemde voorwaardenscheppende beleid voor 

bedrijventerreinen. Op deze markt is in de afgelopen decennia grosso modo voor iedere hectare 

die is uitgegeven een nieuwe hectare bouwrijp gemaakt. Hierdoor bleef het aanbod aan 

bouwrijpe grond op peil. Sinds het midden van de jaren negentig is er in het licht van de 

gerealiseerde uitgifte altijd meer dan voldoende aanbod aan bouwrijpe grond beschikbaar 

geweest. Bovendien is er altijd voldoende harde plancapaciteit in bestemmingsplannen geweest 

om de voorraad tijdig aan te vullen.45 Na 2000 is door de gedaalde uitgifte zelfs een overschot 

ontstaan. Op grond van de in 2012 gerealiseerde uitgifte was er op 1 januari 2013 nog voor 

ruim veertien jaar bouwrijpe grond beschikbaar.  

                                                           

45 Dit wil overigens niet zeggen dat er in specifieke marktsegmenten of in specifieke regio’s geen tekorten zijn geweest.  
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Bedrijventerreinen zijn in trek bij het bedrijfsleven. Tussen 1996 en 2006 is de werkgelegenheid 

op bedrijventerreinen met 11% gestegen, terwijl de totale werkgelegenheid met 8% toenam 

(Weterings et al. 2008). Vooral het aantal banen in de zakelijke dienstverlening groeide evenals 

de werkgelegenheid in de perifere detailhandel. Hierdoor verkleuren bedrijventerreinen. De 

traditioneel aan bedrijventerrein gebonden activiteiten in de industrie, bouw, groothandel en 

transport maken geleidelijk plaats voor meer dienstverlenende activiteiten. Ook bij de zakelijke 

en financiële diensten zal de groei niet erg groot zijn. Uit het jaarlijkse overzicht ’Nieuw 

Commercieel Vastgoed’ van de NEPROM blijkt dat er nauwelijks nog nieuwe kantoren op 

bedrijventerreinen worden ontwikkeld. 

Het gevoerde beleid voor kantoren en bedrijventerreinen heeft de decentralisatie van 

bedrijvigheid gestimuleerd. Zowel in de Noordvleugel als in de Zuidvleugel is sprake van een 

ruimtelijk sterk gespreide markt voor kantoren en bedrijventerreinen. Dit heeft ertoe 

bijgedragen dat de werkgelegenheid in de gebieden langs snelwegen veel sneller is gegroeid 

dan in de rest van het stedelijke gebied. Door de overcapaciteit die op beide markten is 

gecreëerd, hadden bedrijven en instellingen ruime keuzemogelijkheden. Hierdoor zijn er met 

uitzondering van de Zuidas op de kantorenmarkt ook geen echte toplocaties ontstaan die zich 

kernmerken door concentraties van kantoorgebruikers en relatief hoge huren.  

 

8.6 De markt voor kantoren en bedrijventerreinen in de 

 Noordvleugel 

 

Uit gegevens van Bak (2012) blijkt dat Amsterdam en Utrecht kwantitatief de twee grootste 

kantorenmarkten in de Noordvleugel zijn. Samen zijn deze twee gemeenten goed voor ruim 

50% van het begin 2012 aanwezige kantorenareaal (16,4 miljoen m2 b.v.o.) in de Noordvleugel. 

Relatief ten opzichte van het inwoneraantal hebben ook een aantal randgemeenten van de grote 

steden veel kantoorruimte (tabel 8.5). Dit is mede het gevolg van het in het verleden gevoerde 

beleid om subcentra te ontwikkelen.  

Binnen Amsterdam is de meeste kantoorruimte te vinden in de stadsdelen West, Centrum en 

Zuidoost (figuur 8.4). De toplocatie Zuidas neemt ongeveer 14% van de Amsterdamse 

kantorenvoorraad voor zijn rekening. Hier is ook de grootste uitbreiding van de Amsterdamse 

kantorenvoorraad voorzien. De locaties West en Zuidoost zijn het gevolg van het in het verleden 

gevoerde beleid, gericht op de ontwikkeling van subcentra. Het zijn gebieden met veel 

grootschalige kantoren waar de leegstand op dit moment relatief hoog is. In Amsterdam 

Zuidoost is nog 70.000 m2 nieuwbouw gepland in het AMC Medical Park. In West is er nog 

ruimte voor de ontwikkeling van 20.000 m2 in Teleport. De locatie Centrum telt overwegend 

oudere kantoorgebouwen (ouder dan vijftien jaar). Behalve herontwikkeling van bestaande 

kantoorgebouwen is er geen nieuwbouw gepland. De leegstand is relatief laag, maar ook de 

opname is laag. 
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Tabel 8.5: Kantoorruimte per inwoner in de Noordvleugel van de Randstad ( 2011)  

  

 

Voorraad in m2 

 

 

inwoners 

Kantoorruimte 

Per inwoner 

Diemen 286.500 25.010 11,5 

Haarlemmermeer 1.395.000 143.375 9,8 

Nieuwegein 524.000 60.945 8,6 

Utrecht 2.612.000 311.365 8,4 

Amstelveen 647.500 81.795 7,9 

Amsterdam 6.093.500 779.810 7,8 

Hilversum 623.500 84.895 7,4 

Bunnik 96.500 14.435 6,7 

Ouder-Amstel 81.000 13.145 6,2 

Vianen 145.000 19.658 5,8 

Zeist 322.000 60.285 5,3 

Houten 245.500 47.395 5,1 

Bron: Bak (2012) 

 

 

Figuur 8.4: Areaal kantoorruimte in Amsterdam per deelgebied (2012) 

 
Bron: Metropoolregio Amsterdam 

 
 

De leegstand op de Amsterdamse kantorenmarkt is hoog. Van het totale areaal stond in 2011 

bijna 17%.leeg.  De overproductie van kantoren speelt hierbij een belangrijke rol. Vanaf 2000 is 

er 2,2 miljoen m² nieuwe kantoorruimte opgeleverd in Amsterdam, terwijl de voorraad in 

gebruik met slechts 750.000 m² is toegenomen. Tussen 2000 en 2011 is in overeenstemming 

met de landelijke trend slechts 450.000 m² verouderde incourante kantoorruimte onttrokken 
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aan de voorraad.46 In absolute zin is de leegstand het hoogst in Amsterdam. Relatief is vooral in 

Almere en in Haarlemmermeer sprake van een hoge leegstand. 

 

In de Noordvleugel was op 1 januari 2013 in het totaal 5.701 hectare bedrijventerrein 

uitgegeven. Op een inwonertal van bijna 3,3 miljoen is dit 1,7 hectare per 1.000 inwoners. 

Daarmee is er in de Noordvleugel relatief wat minder bedrijventerrein dan in de Zuidvleugel. 

Anders dan de Zuidvleugel kent de Noordvleugel door het grotere accent op dienstverlenende 

bedrijven geen deelregio’s met relatief veel bedrijventerreinen. Alleen in Flevoland (Almere en 

Lelystad) is dit het geval. Ook een aantal tot de Noordvleugel behorende gemeenten in Utrecht-

West heeft relatief veel bedrijventerrein, vooral de gemeenten De Ronde Venen en Woerden. In 

de Noordvleugel is 1.406 hectare bedrijventerrein uitgegeven tussen 1996 en 2013  (tabel 8.6). 

De grootste uitgevers waren Almere (257 hectare) en Haarlemmermeer (192 hectare). In de 

top tien van grote uitgevers zijn verder te vinden Amsterdam, Utrecht, Zaanstad en Alkmaar, 

evenals een aantal voormalige groeikernen. De tien grootste uitgevers in de Noordvleugel 

nemen samen ruim 80% van de tussen 1996 en 2013 gerealiseerde uitgifte voor hun rekening. 

De onderlinge verschillen zijn echter groot. Met een marktaandeel van 11% in de gerealiseerde 

uitgifte verliest Amsterdam geleidelijk terrein binnen de regio. In 1996 bedroeg het 

Amsterdamse aandeel in het regionale aanbod nog ruim 14%. 

 

Tabel 8.6:  Uitgifte van bedrijventerreinen  in de Noordvleugel naar gemeente (1996-2012)* 

 hectare % 

Almere 257 18% 

Haarlemmermeer 192 14% 

Amsterdam 157 11% 

Lelystad 157 11% 

Utrecht 100 7% 

Zaanstad 88 6% 

Alkmaar 74 5% 

Nieuwegein 44 3% 

Houten 38 3% 

Woerden 38 3% 

Overige gemeenten 261 19% 

Noordvleugel 1.406 100% 

*exclusief zeehavens 

Bron: IBIS 

 

  

                                                           

46 Bron: Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (2011), ‘Kantorenstrategie Amsterdam, kiezen en onderscheiden’. 
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Figuur 8.5: Kantorenvoorraad per inwoner in de Noordvleugel en de Zuidvleugel (2011) 

 
Bron: Bak 2012 
 
 
Figuur 8.6: Areaal bedrijventerreinen per inwoner in de Noordvleugel en de Zuidvleugel (2012) 

 
Bron: IBIS 2012 
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8.7 De markt voor kantoren en bedrijventerreinen in de 

 Zuidvleugel  

 

Als gevolg van de eerder geconstateerde verschillen in economische structuur is de 

kantorenmarkt in De Zuidvleugel met gemiddeld 4,5 m2 per inwoner relatief kleiner dan in de 

Noordvleugel (5,4 m2 per inwoner). Kwantitatief gezien zijn Den Haag en Rotterdam de grootste 

kantorenmarkten. Het marktaandeel van beide gemeenten in de totale kantorenmarkt van de 

Zuidvleugel bedraagt 60%. Naast de tweecentrumgemeenten hebben de randgemeenten 

Rijswijk, Zoetermeer en Capelle aan den IJssel relatief veel kantoorruimte per inwoner (tabel 

8.7). Het verschil tussen de Haagse regio en de stadsregio Rotterdam is duidelijk zichtbaar. De 

kantorenmarkt in de Haagse regio is aanzienlijk groter dan in de stadsregio Rotterdam. In de 

Haagse regio is mede door de aanwezigheid van de rijksoverheid 6,8 m2 per inwoner 

kantoorruimte aanwezig. In de stadsregio Rotterdam is dit 3,9 m2 per inwoner.  

 

Tabel 8.7:  Kantoorruimte per inwoner in de Zuidvleugel van de Randstad per gemeente ( 2011) 

  

 

Voorraad in m2 

 

 

inwoners 

 

Kantoorruimte 

per inwoner 

Rijswijk 892.000 46.670 19,1 

Den Haag 4.145.500 495.085 8,4 

Capelle aan den IJssel 487.500 66.105 7,4 

Rotterdam 3.427.000 610.385 5,6 

Zoetermeer 633.000 121.910 5,2 

Delft 391.500 97.690 4,0 

Breda 691.500 174.600 4,0 

Leidschendam Voorburg 282.500 72.070 3,9 

Sliedrecht 78.500 24.060 3,3 

Schiedam 217.000 75.720 2,9 

Dordrecht 312.000 118.810 2,7 

Bron: Bak 2011 

 

Uit de verdeling van de kantorenvoorraad over de stadsregio Rotterdam blijkt dat kantoren een 

stedelijk verschijnsel zijn. Bijna driekwart van de regionale kantorenvoorraad bevond zich in 

2011 in Rotterdam De overige gemeenten op de Noord- en de Zuidoever hebben een relatief 

bescheiden aandeel in de kantorenmarkt. Op de Noordoever heeft Capelle aan den IJssel de 

grootste kantorenmarkt buiten Rotterdam. Op de Zuidoever is dit Barendrecht. Binnen 

Rotterdam is echter sprake van een sterke spreiding. Van de kantorenvoorraad in Rotterdam 

bevindt zich 38% in het centrum en 62% in de rest van de stad. Buiten het centrum bevindt de 

meeste kantoorruimte zich in het Havengebied en in Rotterdam-Noordwest (figuur 8.7).  
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Figuur 8.7: Verdeling van de kantorenvoorraad binnen Rotterdam (2012) 

 
Bron: COS 

 
De leegstand die is ontstaan op de kantorenmarkt als gevolg van de overproductie is relatief het 

hoogste in Capelle aan de IJssel (16%). In Rotterdam ligt de leegstand in het centrum (17%) in 

het Central District en de Kantoorboulevards en in het gebied Brainpark/ Victoriapark (24%) 

boven het regionale gemiddelde. De leegstand in het centrum is vooral het gevolg van 

verouderde kantorenlocaties. De Kop van Zuid telt relatief weinig leegstand (3%). Als gevolg 

van overproductie is een forse overmaat aan kantoren ontstaan. In 2010 bedroeg de totale 

planvoorraad in de regio Rotterdam voor nieuwe kantoren nog 1,6 miljoen m2 b.v.o. Dit is 

aanzienlijk meer dan de markt aan kan. Het nieuwe regionale kantorenprogramma (2011) 

raamt de uitbreidingsvraag tot 2020 op 600.000 m2 b.v.o. De verwachting is dat de vraag 

daarna zal stabiliseren. Sinds 2010 is de planvoorraad overigens fors teruggebracht tot 1,2 

miljoen m2 b.v.o. in 2012, waarvan volgens de huidige programmering 700.000 m2 is 

doorgeschoven naar de periode na 2020. Van de totale planvoorraad bevindt zich circa 40% in 

het centrum en 37% op de knooppunten.  

Op 1 januari 2013 was in het totaal in de Zuidvleugel 6.306 hectare bedrijventerrein 

uitgegeven. Op een inwonertal van bijna drie miljoen is dit 2,1 hectare per 1.000 inwoners. 

Daarmee is er in de Zuidvleugel relatief wat meer bedrijventerrein dan in de Noordvleugel. 

Tussen de deelgebieden in de Zuidvleugel bestaan duidelijke verschillen. De twee stedelijke 

regio’s (stadsregio Rotterdam en Haagse regio) hebben relatief minder bedrijventerrein dan de 

rest van het onderzoeksgebied. In West-Brabant is relatief veel bedrijventerrein uitgegeven. Dit 

geldt ook voor de Drechtsteden, voor de Hoekse Waard en voor de overige Zuidvleugel 

(Alblasserdam, Nederlek en Ouderkerk). Dit is deels het gevolg van verschillen in de 

economische structuur, waarin in deze regio’s een sterker accent ligt op 

bedrijventerreinbehoevende bedrijfsklassen. Waarschijnlijk speelt ook een ruimhartiger 

uitgiftebeleid dan in de stedelijke regio’s waar de ruimte schaars is, een rol. 

 

 

 

  

 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

m2



Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen 

  

 

                    
 31 oktober 2013                                                      126                                    Ruimte voor de stad als groeimotor   

 

Tabel 8.8: Uitgifte bedrijventerrein in de Zuidvleugel naar gemeente (1996-2012)* 

 hectare % 

Oosterhout 197 13% 

Breda 176 11% 

Westland 158 10% 

Rotterdam 147 9% 

Etten-Leur 102 7% 

Lansingerland 95 6% 

Barendrecht 72 5% 

Den Haag 64 4% 

Alblasserdam 63 4% 

Pijnacker-Nootdorp 51 3% 

Overig Zuidvleugel 449 29% 

Totaal Zuidvleugel 1574 100% 

*exclusief zeehavens 

Bron: IBIS 

 

Binnen de stadsregio Rotterdam is de ruimtelijke spreiding ook op de markt voor 

bedrijventerreinen zichtbaar. Het aandeel van Rotterdam in het uitgegeven areaal bedraagt 

(29%). Dit is ongeveer vergelijkbaar met het aandeel in het regionale kantorenareaal (27%). 

Het aandeel is sinds 1996 zelfs wat toegenomen. Van de gerealiseerde uitgifte in de regio nam 

Rotterdam 31% voor zijn rekening. In de Haagse regio is het aandeel van de centrumstad 

(23%) wat lager dan in de stadsregio Rotterdam. Dit heeft onder meer te maken met het 

gebrek aan ruimte, waarmee Den Haag traditioneel te kampen heeft. Hierdoor heeft Den Haag 

altijd een beroep moeten doen op de buurgemeenten. In het verleden waren dat Rijswijk en 

Leidschendam. Meer recent Wateringen en Midden-Delfland. Mede hierdoor is het Haagse 

aandeel in de regionale uitgifte na 1996  wel teruggelopen. In de periode 1996 t/m 2012 is 

1.574 hectare bedrijventerrein uitgegeven. West-Brabant is hier opnieuw, zowel absoluut als 

relatief, topscorer. In de gemeentelijke top tien van grootste uitgevers staan drie van de vijf 

Westbrabantse gemeenten. In de Haagse regio is de gemeente Westland verreweg de grootste 

uitgever. Behalve voor Westlandse bedrijven vervult deze gemeente een functie voor Haagse 

bedrijven op het bedrijventerrein Wateringse Veld. Daarnaast bevinden zich in de top tien een 

aantal groeigemeenten (Lansingerland, Barendrecht en Pijnacker-Nootdorp). 

 

Uit een vergelijking van de twee vleugels blijkt dat als gevolg van verschillen in economische 

structuur in de Noordvleugel de kantorenmarkt sterker is ontwikkeld en in de Zuidvleugel de 

markt voor bedrijventerreinen. Op de kantorenmarkt hebben naast de vier grote steden vooral 

randgemeenten als Amstelveen, Diemen, Nieuwegein, Rijswijk en Capelle aan den IJssel een 

sterke kantorenfunctie gekregen. Dit zijn tevens de gemeenten waar de leegstand sterk is 

gegroeid door de toenemende concurrentie vanuit de grote steden. Op de markt voor 

bedrijventerreinen is het areaal vooral gegroeid in gemeenten met VINEX-locaties als 

Barendrecht, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Almere en Haarlemmermeer (zie ook 

Verdiepingshoofdstuk 5).  
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Hoofdstuk  9 

DE TREK IN DE SCHOORSTEEN  
 

Dit onderzoekt focust veel op de creatie van banen voor hoger opgeleiden, hun 

netwerken en hun economische effecten. Een veel geuite veronderstelling is dat dit 

ook leidt tot spin-off effecten voor lager opgeleiden. De groei in banen voor lager 

opgeleiden lijkt uit eerder onderzoek structureel verbonden te zijn aan de groei in 

banen voor hoger opgeleiden. Het gaat dan om directe en indirecte effecten bij 

toeleveranciers en verzorgende dienstverlening en bij hoger opgeleiden die lager 

opgeleiden verdringen. Een grotere toplaag van werknemers zou de ‘trek in de 

schoorsteen’ daarom kunnen doen toenemen. Vooral in grotere steden lijken de 

effecten substantieel. Verkennend onderzoek voor Nederland suggereert dat de motor 

ongeveer drie op één blijkt te lopen. De creatie van drie banen voor hoger opgeleiden 

gaat samen met de creatie van één baan voor lager opgeleiden. Dit is een belangrijke 

indicatie dat een visie op hoogwaardige en creatieve werkgelegenheidsontwikkeling 

ook gunstige effecten kan hebben voor lager opgeleiden. Systematisch en 

landsdekkend onderzoek op dit terrein ontbreekt en deze suggesties moeten daarom 

met de nodige voorzichtigheid worden bezien. Een aanzienlijke groep lager 

opgeleiden lijkt ook bij een grotere trek in de schoorsteen ‘onbemiddeld’ te blijven. 

Voor deze groepen werknemers is doelgroepenbeleid nodig.  

 

9.1 Kenniseconomie voor iedereen? 

 

In deze rapportage ligt de nadruk op kenniseconomie en de potenties voor hoger opgeleiden. 

Door de stijging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de toename van de 

kennisintensiteit van werkzaamheden neemt het aantal hooggekwalificeerde banen sterk toe. 

Dit gebeurt in alle sectoren. Toch nam in de afgelopen jaren ook het aantal banen voor 

laaggeschoold personeel toe, vooral in de zorg en de detailhandel (zie Verdiepingshoofdstuk 5). 

Daar staat een forse uitstoot van laaggeschoold werk in het productiewerk tegenover. Dit is een 

gecombineerd effect van ‘offshoring’ (verplaatsing naar het goedkopere buitenland) en 

procesinnovatie (arbeidsbesparende investeringen in technologie) met als gevolg een 

gemiddelde ‘upgrading’ van de werkgelegenheid. De hoogte van de productiviteit is omgekeerd 

evenredig verbonden met het opleidingsniveau van werknemers. Ook in de toekomst houdt men 

rekening met een toenemende upgrading van de werkgelegenheid, als gevolg van de steeds 

hogere opleidingseisen die werkgevers stellen aan personeel en door het stijgende 

opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Discrepanties tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt zullen zich in de toekomst vooral voordoen aan de onderkant van de markt. Een 

belangrijk deel van de beroepsbevolking die voor (relatief) laaggeschoold werk in aanmerking 

komt, blijkt daarvoor niet voldoende geschoold te zijn (onder andere door schooluitval). Vooral 

stedelijke arbeidsmarkten krijgen te maken met deze structurele discrepantie (‘upgrading’ van 

werkgelegenheid, ‘downgrading’ van een deel van de beroepsbevolking). Als dit gepaard gaat 

met scherpe segregatie van de woonbevolking, dan moet worden gevreesd dat ook in de 

Nederlandse steden, vergelijkbaar met ontwikkelingen elders (Boston & Ross 2002), eilanden 

van werkloosheid gaan ontstaan, die het oplossen van discrepanties er niet gemakkelijker op 

maken.  
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Deze voorspelling lijkt al door de huidige te worden bevestigd: “De loonongelijkheid in 

Nederland neemt toe waardoor hoogopgeleide werknemers verder uitlopen op de rest. De 

arbeidsmarktpositie van mensen met een gemiddelde opleiding verslechtert (…) Deze trends 

leiden tot druk op de onderkant van de arbeidsmarkt” (CPB Policy Brief 2012, p.3). Sinds het 

uitbreken van de crisis in 2008 is de werkloosheid in Nederland gestegen van 3,8 procent van 

de beroepsbevolking in 2008 tot 8,3 procent in 2013 (CBS 2013). De bovenkant van de 

arbeidsmarkt, de hooggeschoolden, lijken minder last te hebben dan de midden- en 

laaggeschoolden. Figuur 9.1 laat zien dat de arbeidsmarktpositie van mensen met een lage en 

gemiddelde opleiding (veelal MBO’ers) sinds 2008 onder druk is komen te staan. De 

arbeidsmarktpositie is vaak conjunctuurgevoelig. In de jaren zeventig en tachtig verdween 

relatief veel werk voor laaggeschoolden door economische crises en door mechanisering. In het 

laatste decennium lijken vooral werkzaamheden die te maken hebben met boekhouding en het 

beoordelen en het bewaken van productieprocessen te verdwijnen. Door de opkomst van het 

internet lijken ook banen bij banken en andere instellingen die direct klantcontact vergen te 

verdwijnen. De dupe van deze processen zijn vooral de gemiddeld opgeleide werknemers (CPB 

Policy brief 2012, p. 10).  

 

Figuur 9.1: Werkloosheidsontwikkeling in Nederland naar opleidingsniveau in percentages 

(links) en als index (rechts), 1979-2011 

 
Bron: CPB (2012, p.6) 

Sinds de beleidsnota Pieken in de Delta uit 2004 is de nadruk in het ruimtelijk economische 

beleid nog meer komen te liggen op het hogere segment van de arbeidsmarkt. De vraag is of de 

kloof tussen hooggeschoolden en laaggeschoolden almaar groter wordt, of dat laaggeschoolden 

net zo goed profiteren van de investeringen in hoogwaardige sectoren door het zogenaamde 

trek-in-de-schoorsteen effect, waarbij het beschikbaar komen van banen voor lager opgeleiden 

gelijke tred houdt met die van hoger opgeleiden. Atzema e.a. (1997, p.133) stellen bijvoorbeeld 

dat voor de economie van Zuid-Holland, de groei van hoogwaardige werkgelegenheid in de 

provincie meer moet worden gestimuleerd om twee redenen. Ten eerste vergroot het de kansen 

op werk op niveau voor het hoog geschoolde segment van de beroepsbevolking, dat constant 

wordt gevoed door het beperkt te sturen vestigingsoverschot van opleidingsmigranten. Ten 

tweede ontstaat er, volgens Atzema cs., meteen ook meer openstaande vraag aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt, waardoor er kansen gecreëerd worden voor laag geschoolde werklozen en 

herintreders. Hoe groot die multiplier van hoog naar laag opgeleiden zou zijn, blijft ongewis.  

 



Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen 

  

 

                    
 31 oktober 2013                                                      129                                    Ruimte voor de stad als groeimotor   

 

9.2 Vooral een hoogwaardige, creatieve en flexibele arbeidsmarkt 

 

De nadruk op hoogwaardige en flexibele arbeid wordt gevoed door een aantal belangrijke 

trends. Zo zijn er door economische groei vanaf 1970 in Nederland 3,5 miljoen nieuwe banen 

bijgekomen. Niet iedereen profiteert daarvan. Voor een deel wordt het meerdere werk 

opgenomen door bestaande werknemers door de stijging van de arbeidsproductiviteit. Deze 

(stijging van) productiviteit is ongelijk verdeeld over de sectoren (zie Verdiepingshoofdstuk 5). 

Vooral in de industrie, transport en groothandel gaat de groeiende output door een stijgende 

productiviteit samen met een geringere extra inzet van arbeid. Men spreekt wel van ‘jobless 

growth’ en ’jobloose growth’. Activiteiten die gestandaardiseerd worden uitgevoerd, lopen als 

eerste het risico om door arbeidsbesparende technieken te worden vervangen. Door de invloed 

van ICT is dit bijvoorbeeld het geval bij gestandaardiseerde administratieve activiteiten in de 

zakelijke en financiële diensten en bij de overheid. De herverdeling van werk in Nederland houdt 

verband met de doorgevoerde verkorting van de (officiële) arbeidstijd. Deeltijdwerk is vooral 

een zaak van vrouwen. Meer dan driekwart van de deeltijdbanen wordt door hen uitgevoerd. 

Maar ook mannen werken steeds vaker in deeltijd. Verwacht wordt dat door de groei van het 

(gedeeltelijke) tweeverdienerschap en de door invoering van arbeidsbesparende technologie 

toenemende productiviteit deze trend naar arbeidstijdverkorting de komende decennia zal 

aanhouden.  

Een andere belangrijk aspect betreft de mate van flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Volgens de 

meeste economen is een efficiënt werkende arbeidsmarkt gebaat bij flexibiliteit, bijvoorbeeld in 

de vorm van zelfstandig ondernemerschap, maar ook in andere betekenissen. Flexibiliteit kent 

vele vormen, zoals flexibiliteit in lonen, in functies, in aantal werknemers, in relaties met 

toeleveranciers en uitbesteders, in cont(r)acten tussen bedrijven en in het inspelen op de 

wensen van de klant. Flexibiliteit heeft een gunstig effect op de productiviteit en op de 

loonkosten en veroorzaakt daarmee macro gezien positieve welvaartseffecten. Toch ligt de 

stimulering van flexibiliteit en het daarmee voorkomen van verstarring van de arbeidsmarkt 

politiek gevoelig. Te denken valt aan de discussies over versoepeling van het ontslagrecht, over 

vermindering van baanzekerheid en over de toenemende uitsluiting van kansarmen op de 

arbeidsmarkt. De meeste economische deskundigen denken niettemin dat flexibilisering van de 

arbeidsmarkt de groei van de werkloosheid tijdens de huidige recessie zal afremmen. Het is 

voor werknemers, werklozen en zelfstandigen noodzakelijk kenniscompetenties en sociale 

vaardigheden te bezitten om carrière te maken op de flexibele arbeidsmarkt. Werk in Nederland 

zal in de toekomst steeds meer worden uitgevoerd door goed opgeleide en ondernemende 

mensen. Dit zijn in de toekomst vaker dan nu vrouwen en allochtonen.  

Ook op stedelijk niveau richten zich de meeste pijlen van beleid en ontwikkeling op hoger 

geschoolden. Globalisering en de opkomst van veel neoliberale gedachtegoed in stedelijk beleid 

hebben er toe geleid dat steden ondernemende ontwikkelingsstrategieën gingen opzetten. 

Steden stellen zich hierdoor ondernemender op (Vivant, 2013, p.57). In Nederland kwam dit 

vanaf 2004 meer tot uiting. Sinds de Nota Ruimte uit 2004 heeft het Rijk zich steeds meer 

teruggetrokken en kregen gemeenten meer verantwoordelijkheid. Zo ook over het economische 

beleid. Gemeenten zijn elkaar steeds meer gaan beconcurreren om de bovenlaag van de 

arbeidsmarkt. Gemeenten proberen een zo gunstig mogelijke vestigingslocatie te zijn voor de 

‘creatieve klasse’ door hoogwaardige voorzieningen aan te bieden in een context van sociale 

diversiteit en tolerantie (Marlet & Van Woerkens 2004, Scott & Storper 2013). Richard Florida is 

de grondlegger van de theorie over deze ‘creatieve klasse’. In zijn The rise of the creative class 

(2002) definieert hij de ‘creatieve klasse’ als een groep mensen die veelal actief zijn in de 
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wetenschap, techniek, architectuur, design en kunst. De aanwezigheid van de creatieve klasse 

zou leiden tot werkgelegenheid, bedrijvigheid en voor regionale economische groei in de vorm 

van hoogwaardige innovatie en expansie van creatieve en technologie-intensieve sectoren. Deze 

groep geeft bovendien royaal geld uit in de stedelijke economie, theaters en de horeca (Marlet & 

Woerkens 2004).  

Hoewel Florida wereldwijd invloed heeft gehad op het beleid van steden, heeft zijn theorie veel 

kritiek gekregen. Voor sommigen is het ‘oude wijn in nieuwe zakken’, omdat zijn ruime 

specificatie voor het begrip ‘creatieve klasse’ de indruk wekt dat hij eigenlijk een nieuw etiket 

plakt op een bevolkingsgroep die zich nauwelijks onderscheidt van de traditionele categorie 

‘hooggeschoolden’. Daarnaast is Florida niet uniek in de opvatting over de ‘power of place’. Hij 

stelt dat creativiteit voorkomt uit ‘sociale interactie’, ‘authenticiteit’ en ‘identiteit’, die tezamen 

zorgen voor de ‘power of place´ dat zorgt voor regionale dynamiek (Storper & Scott 2009). Het 

verschijnsel van leereffecten en kennisspillovers op de lokale arbeidsmarkt en de leereffecten 

binnen bepaalde ‘productiegemeenschappen’ is al breed uitgemeten in de literatuur. In dit 

opzicht is Florida’s theorie niet vernieuwend. Hij laat bovendien, in tegenstelling tot de meeste 

innovatietheorieën, elk ander soort proces, dat de veronderstelde (creatieve) interactie 

kanaliseert en stimuleert, buiten beschouwing (Storper & Scott 2009, p.149). Het is discutabel 

of de creatieve klasse daadwerkelijk veel meer bijdraagt aan de stedelijke economie dan de 

niet-creatieve klasse. Glaeser (2011) is een sterk voorstander van de human capital theorie en 

betoogt dat het krediet omtrent economische groei dat de creatieve klasse toebedeeld krijgt, 

onterecht is. In werkelijkheid zouden alleen de hoogopgeleiden hiervoor zorgen (Hansen & 

Niedomysl 2009).  

 

9.3 De relatie tussen hoger en lager opgeleiden 

 

Het huidige economische beleid richt zich op negen topsectoren: Agrifood, Chemie, Creatieve 

Industrie energie, High Tech systems & materialen, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw 

& Uitgangsmaterialen en Water. Het kabinet wil deze sectoren sterker maken. Om dit te 

bereiken, moeten overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samenwerken aan 

kennis en innovatie (Rijksoverheid, 2013). Dit beleid heeft gevolgen voor de verhoudingen 

tussen hoog- en laaggeschoolden op de arbeidsmarkt. Er zou een kloof kunnen ontstaan tussen 

grofweg de ‘creatieve klasse’ en de ‘niet-creatieve klasse’, met andere woorden: een 

geprivilegieerde bovenlaag met bestuurders, academici, technici en andere hoogopgeleide 

werknemers enerzijds en een massa laagopgeleiden met lage lonen anderzijds. De focus van 

met name het stedelijk beleid heeft lang op de eerstgenoemde groep gelegen, waardoor het 

lijkt dat de tweede groep als soort ‘minder gunstig bijeffect’ wordt weggezet (Storper & Scott 

2009).  

Laagopgeleiden zouden kunnen profiteren van het beleid, gericht op verdere ontwikkeling van 

hoogwaardige werkgelegenheid in de topsectoren. De hogere werkgelegenheidsgraad van 

hoogopgeleiden komt mede doordat zij nog wel eens een baan hebben onder hun niveau. Dit 

zorgt voor een achtergestelde werkgelegenheidsgraad voor lager opgeleiden. Zij worden uit hun 

elementaire en andere lagere beroepen verdrongen (Salverda 2011). Omdat hoger geschoolde 

werknemers geen passend werk op hun eigen niveau kunnen vinden, bezetten zij banen die 

eerder uitgeoefend werden door middelbaar geschoolden, die vervolgens weer in banen 

terechtkomen die voorheen door lager opgeleiden werden bezet. Dit is het zogenoemde 

cascade-effect (Wolbers 2011). Werkgelegenheidsgroei aan de bovenkant van de arbeidsmarkt 
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kan deze verdringing wegnemen. Beleid, gericht op kennisintensieve sectoren kan er voor 

zorgen dat de doorstroom van werknemers naar hogere banen toeneemt waardoor aan de 

onderkant plaatsen vrij komen: de ‘trek in de schoorsteen’ (Van der Laan & Van Oort 1999, 

2000). Aanvullend is de gedachte dat de arbeidsmarkten voor hoog- en laagopgeleiden 

fundamenteel complementair aan elkaar zijn (Autor e.a. 2008). Het lagere segment van de 

arbeidsmarkt zou dan gelden als een fundament voor de economie. Laaggeschoolden vervullen 

hierin een rol bij meer ondersteunende en onderhoudende beroepen. Gedacht kan worden aan 

‘gebouwdiensten’ (beveiliging, schoonmaakbedrijven, groenvoorziening) en kinderdagverblijven. 

Hiermee behouden en onderhouden zij de netwerken en infrastructuur binnen de (stedelijke) 

economie (Storper & Scott, 2009).  

Empirisch onderzoek naar de exacte relatie tussen hoger- en lager opgeleiden in de stedelijke 

economie is schaars. Van der Laan en Van Oort (1999) onderscheiden in hun toegepaste 

onderzoek naar de werkgelegenheid in Haaglanden drie soorten spin-off effecten ten gevolge 

van beleid, gericht op hoogwaardige werkgelegenheid:  

a) eerste orde effect: ontwikkeling van de werkgelegenheid voor laaggeschoolden binnen 

hoogwaardige kennisintensieve sectoren (LHKA);  

b) tweede orde effect: ontwikkeling werkgelegenheid in ondersteunende en toeleverende 

activiteiten en sectoren (OTA);  

c) derde orde effect: toename van werkgelegenheid van laaggeschoolden in 

ondersteunende en toeleverende activiteiten (LOTA).  

 

Het totaaleffect van elke nieuwe arbeidsplaats in de hoogwaardige en ondersteunende 

activiteiten voor de laaggekwalificeerde werkgelegenheid (spin-off effecten) is drie op één: drie 

hoogwaardige arbeidsplaatsen gaan samen met één laagwaardige. In de grootste steden (Den 

Haag in de analyse) is het effect het grootste. Het onderzoek is alweer van enige jaren geleden 

en verdient vernieuwing en uitbreiding naar geheel Nederland. Het rapport concludeert echter 

dat “een visie als ‘een vooruitgang van de stedelijke economische structuur komt vooral ten 

goede aan hoogopgeleiden’ behoeft bijstelling”. Dit is een belangrijke indicatie dat een visie op 

hoogwaardige en creatieve werkgelegenheidsontwikkeling wel degelijk ook gunstige effecten 

kan hebben voor lager opgeleiden. 
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