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Voorwoord
Het is zover. Voor u ligt de masterscriptie over campusontwikkeling in Nederland. In de
scriptie wordt onderzocht welke rol kennis en het imago spelen voor Life Sciences bedrijven
op campussen. Het is geschreven ter afronding van de master Economische Geografie aan
de Universiteit Utrecht.
Het begon allemaal tijdens de mastercursus Ruimtelijk Economisch Beleid in Europa waar ik
in aanraking kwam met het campusbegrip. De campus, een plek waar kennisintensieve
bedrijven en instellingen ruimtelijk geconcentreerd zijn. Het doel is dat mensen elkaar
ontmoeten en kennis gaan uitwisselen. Nieuwe kennis leidt tot technologische vooruitgang
en innovaties. Op deze manier draagt het campusbegrip veel bij aan de internationale
concurrentiepositie. Alhoewel het concept erg mooi klinkt, had ik er toch mijn bedenkingen
bij. Zo is de aanleiding voor het onderwerp van mijn scriptie gevormd.
De eerste stappen in het onderzoek zijn meteen na de mastercursussen gezet. Na een
maand van onderzoeksafbakening, was het drie maanden stil vanwege mijn reis naar
Zuidoost Azië. In juni 2011 is het echte werk begonnen. Tijdens mijn afstudeerstage van vier
maanden bij Ecorys te Rotterdam heeft het onderzoek vaste vormen aangenomen. Het heeft
ervoor gezorgd dat de ‘meters’ gemaakt werden. Uiteindelijk heeft het hele proces ongeveer
een jaar mogen duren.
Ik heb de masterscriptie niet alleen tot stand kunnen laten komen. Daarom wil ik bij deze
een aantal mensen bedanken. Ten eerste mijn begeleider vanuit de Universiteit Utrecht, dhr.
Atzema. Bedankt voor alle feedback, suggesties en het vele afspreken tijdens mijn
onderzoek. Daarnaast wil ik ook mijn begeleiders bij Ecorys bedanken, dhr. Rienstra en dhr.
Hamdi, voor hun hulp en ideeën over mijn scriptie.
Natuurlijk wil ik alle respondenten bedanken die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. In
het bijzonder diegene die tijd hebben genomen om mij van uitleg te voorzien in een diepteinterview. Het was erg interessant om van jullie te horen wat bedrijven nu echt belangrijk
vinden op een campus.
Tot slot gaat er een extra dankwoord uit naar Sandra en andere vrienden. Sandra, omdat zij
mij altijd bij heeft gestaan en vol vertrouwen is geweest dat er goede scriptie uit zou komen.
En mijn vrienden, omdat ik een fantastische studietijd heb beleefd met mooie momenten
die nog lang bij zullen blijven. En de vele gezellige koffiemomentjes tijdens de scriptie
hebben het jaar extra snel voorbij laten gaan.

Jorben Hendriksma
Utrecht, mei 2012
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Abstract
De toepassing van de campus heeft de laatste decennia op veel plekken in de wereld nieuwe
potentie gekregen, wat het begrip enigszins heeft veranderd. Alles draait nu om kennis en
innovatie. Op de plek zijn naast een kennisinstelling (zoals een universiteit of R&D-centrum)
kennisintensieve bedrijven gevestigd. Zo ontstaat een kennisintensief cluster. Het doel van
een campus is om mensen bij elkaar te brengen en er voor te zorgen dat zij kennis met
elkaar delen (Atzema, 2008).
Op de campus zijn bedrijven en instellingen ruimtelijk geconcentreerd. De theorieën die
hieraan ten grondslag liggen zijn de agglomeratietheorieën. Eén van deze theorieën is de
clustertheorie van Porter (1990). Het beschrijft hoe gerelateerde bedrijven uit een bepaalde
sector zich ruimtelijk concentreren, waardoor concurrentie en samenwerking plaats vinden.
Het kan leiden tot regionale groei. Naast contacten binnen het cluster, de local buzz, zijn
contacten met de buitenwereld ook belangrijk, de global pipelines. De combinatie van beide
is het meest voordeligst voor een cluster (Bathelt et al., 2004).
Als een bedrijf zich op een locatie wil vestigen, bijvoorbeeld binnen een cluster, is het op
zoek naar een productiemilieu dat het best bij het bedrijf past. Het productiemilieu is het
geheel van externe condities dat van invloed is op zowel de beslissing om op een bepaalde
plaats een bedrijf te vestigen als op het functioneren van dat bedrijf daarna (Atzema et al.,
2002). De belangrijkste productiemilieufactor voor bedrijven op een campus is volgens
Atzema (2008) de aanwezigheid van kennis. Uitwisseling van kennis zorgt voor
kennisproductie. Hieruit ontstaat technologische vooruitgang, innovatie en dus ook nieuwe
economische activiteiten. Van Dinteren (2007, 2009) zet vraagtekens bij het plaatsvinden
van kennisuitwisselingen op een campus. Hij stelt dat bedrijven zich juist vanwege het imago
op de campus vestigen, dat voor naamsbekendheid zorgt. Het zorgt voor een discussie
binnen het campusbegrip.
Uit dit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van de aanwezigheid van kennis belangrijker is
dan het imago van de campus. Voor Life Sciences bedrijven op een campus moet de
aanwezigheid van kennis simpelweg een gegeven zijn. Hierbij spelen informele contacten
een essentiële rol. Het kan worden gezien als de smeerolie van de campus. Bedrijven maken
gebruik van de aanwezige kennis op een aantal manieren. Ten eerste zijn er de face-to-face
contacten op de campus, waaruit onder anderen ideeën ontstaan of worden nagecheckt.
Ten tweede is er toegang tot hoogopgeleid personeel. En tot slot ontstaat er een bepaald
netwerk van faciliteiten waar gebruikt van kan worden gemaakt, zoals dienstverlenende
bedrijven.
De discussie is hiermee echter niet ten einde. De twee factoren, kennis en het imago van de
campus, hebben namelijk met elkaar te maken. Er wordt aangenomen dat als je op een
campus gevestigd bent, je dicht bij de kennis zit. De twee factoren lijken een zelfversterkend
effect te hebben. Succesvolle bedrijven op een campus maken succesvol gebruik van de
aanwezige en uitgewisselde kennis. Het succes van de bedrijven bepaalt het succes van de
campus. Een succesvolle campus heeft een positief imago en heeft tot gevolg dat meer
bedrijven zich er willen vestigen, waardoor meer kennis naar de campus komt. Meer kennis
verhoogt de kennis op meer succesvolle bedrijven.
Ook blijkt uit het onderzoek dat de locatiefactor bereikbaarheid belangrijk is voor Life
Sciences bedrijven op een campus. Alhoewel het vooral een klaagfactor is, mag het belang
van deze locatiefactor niet worden verwaarloosd. Verder kan worden geconcludeerd dat
campusbedrijven zich niet alleen beperken tot de lokale contacten. Zij richten zich ook op
contacten met buitenaf. Het is een voordelige combinatie van local buzz en global pipelines.
Het benadrukt de economische waarde van een campus als kenniscluster voor de
internationale concurrentiepositie.
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1.

Inleiding

1.1.

Achtergrond en aanleiding

De campus heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen en is daarmee terug van
weggeweest. Waar de campus van vroeger gericht was op de academische leefomgeving
rondom een universiteit, staat de hernieuwde campus voor de broedplaats van kennis en
innovatie. Op veel plekken op de wereld is men bewust geworden van de nieuwe potentie
die campusontwikkeling kan hebben (Atzema, 2008). Dit komt doordat men steeds meer
gaat inzien hoe groot het belang van kennisproductie en leren is voor het
concurrentievoordeel van bedrijf en regio (Boschma, 2005). De vraag naar kennis als
productiefactor neemt immers toe (van Dinteren, 2009). Dit is waardoor de campus ook als
belangrijk instrument voor de nationale kenniseconomie kan worden gezien. Het is
bovendien een uitstekende plek om kennis toe te passen (Atzema, 2008).
Een campus kan worden gezien als een cluster, waarbij binnen bepaalde kennisvelden
gerelateerde bedrijven ruimtelijk geconcentreerd voorkomen en mede daardoor met elkaar
samenwerken. Een campus kan bedrijvigheid stimuleren en productiviteit & innovatie
verhogen. Dit levert voordelen op voor de economie en overheid, maar ook voor bedrijven.
De ruimtelijke concentratie biedt bedrijven namelijk bepaalde agglomeratievoordelen (BCI,
2010).
Het doel van een campus is om mensen bij elkaar te brengen en er voor te zorgen dat zij
kennis met elkaar delen. Hoe meer kennis er in omloop is en wordt aangewend, hoe
aantrekkelijker het wordt voor anderen om zich ook op de campus te vestigen. Zo kan de
aanwezigheid van kennis een reden zijn voor een bedrijf zich op een campus te vestigen.
Door de omloop van kennis ontstaat een breed en open netwerk van mensen en bedrijven.
Wanneer op een campus veel kennis wordt uitgewisseld is het mogelijk dat kennisproductie
ontstaat, wat kan leiden tot nieuwe producten en economische groei (Atzema, 2008).
De aanwezigheid van kennis speelt een belangrijke rol in het productiemilieu voor
campusbedrijven. Het productiemilieu wordt gevormd door “het totaal van externe condities
dat van invloed is op zowel de beslissing om op een bepaalde plaats een bedrijf te vestigen
als op het functioneren van het bedrijf erna”1. Atzema (2008) stelt dat deze aanwezigheid
van kennis er voor zorgt dat een bedrijf zich op een campus wil vestigen. Maar het genereert
ook groei, dat impact heeft op het functioneren van het bedrijf.
BCI (2009) noemt een campus pas een campus wanneer het aan een aantal voorwaarden
voldoet, zoals: het aanbieden van hoogwaardige vestigingsmogelijkheden en faciliteiten,
focus op R&D/kennisintensieve activiteiten, faciliteren van actieve, open innovatie en
aanwezigheid van een kennisdrager. Wanneer een campus succesvol is, krijgt het een
duidelijke meerwaarde: het kan gezien worden als “een innovatieversneller van nationaal
formaat” (BCI, 2009, p. 34). Campussen zijn daarmee niet alleen van lokaal en regionaal
belang, maar ook van nationaal belang.
Toch is niet iedereen overtuigd van het belang van de campus en de meerwaarde voor de
lokale en regionale economie. Zo stelt van Dinteren (2009) dat de meerwaarde van een
campus niet in de relatie tussen bedrijf en kennisinstelling moet worden gezocht. De campus
dient wel als ontmoetingsplek, maar de relaties tussen de verschillende actoren dragen niet
bij aan kennisproductie. Kennis wordt volgens hem verspreid door persoonlijke contacten en
vinden plaats over lange afstanden. Relaties tussen bedrijven en kennisinstellingen vinden
1

Smidt, M. de (1975). Bedrijfsstructuur en arbeidsmarkt in een ruimtelijke kader. Proefschrift RUUtrecht.
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op een campus slechts zelden plaats en zijn niet sterk (van Dinteren, 2009).
In later onderzoek stelt van Dinteren (2011) dat een groot deel van de bedrijven op
campussen helemaal niet geïnteresseerd zijn in de aanwezige kennis, maar juist vanwege
het imago van de campus daar gevestigd willen zijn. Het is voor hen een goede manier om
bekendheid voor hun bedrijf te vergaren. Ferguson & Olofsson (2004) concluderen uit hun
resultaten ook een imagovoordeel voor campusbedrijven. Volgens van Dinteren (2009) heeft
het imago een beslissende rol op het productiemilieu voor bedrijven, niet de aanwezige
kennis. Daarom zou een campus niet vanuit een ruimtelijk economische oogpunt moeten
worden bekeken, maar juist als een vastgoedconcept.
De publicerende wetenschappers verschillen van mening over het begrip
campusontwikkeling. Aan de ene kant wordt gesteld dat op een campus (onder bepaalde
voorwaarden) veel kennis circuleert wat weer meer kennisintensieve bedrijven aantrekt, wat
innovatie en economische groei betekent. Aangenomen wordt dat bedrijven op zoek zijn
naar deze kennis van andere bedrijven en instellingen en ze hier grote waarde aan hechten.
Bedrijven kunnen het kennisvoordeel van de campus gebruiken om nieuwe economische
activiteiten te ontwikkelen en te groeien.
Andere wetenschappers beschouwen de campus meer als een vastgoed-concept. Bedrijven
zien het imago van een campus als de grote meerwaarde, meer dan de aanwezige kennis. De
ruimtelijke concentratie van bedrijven heeft niet zomaar tot gevolg dat er kennis gaat
circuleren. Bedrijven gebruiken het imago van de campus slechts voor een makkelijke
toegang tot klanten en afzetmarkt.
Dit onderzoek richt zich op dit verschil van mening in het debat over campusontwikkeling.
Het wil boven water krijgen wat bedrijven doorslaggevend vinden aan een campus. Het kan
bovendien helpen aan te geven wat de meerwaarde is van een campus. Zijn bedrijven op
zoek naar een productiemilieu waarin hoogwaardige kennis belangrijk is of speelt het imago
van de campus een doorslaggevende rol? En verandert de invloed van deze factoren
naarmate bedrijven langer op een campus gevestigd zijn? In hoofdstuk 2 wordt de centrale
probleemstelling van dit onderzoek verder uitgewerkt.
1.2.

Afbakening onderzoek

Kennisuitwisseling en kennisproductie ontstaat het best tussen bedrijven met gerelateerd en
complementaire kennis. In de evolutionaire economische geografie spreken wordt
gesproken van ‘related variety’ (Frenken et al., 2007). Om de kennisuitwisseling en productie
zoveel mogelijk te stimuleren, richten campussen zich vaak op een aantal pijlers. Slechts
bedrijven uit bepaalde sectoren zijn toegestaan zich er te vestigen. Een onderzoek dat zich
richt op campussen met verschillende sectoren zou een vertekend beeld van de
onderzoeksresultaten kunnen geven. De wensen van een bedrijf kan verschillen met dat van
een bedrijf afkomstig uit een andere sector. Daarom is in dit onderzoek gekozen om
campussen in Nederland te kiezen die zich onder andere richten op de Life Sciences. Dit
omdat de Life Sciences een belangrijke sector is voor de Nederlandse economie (Min. EZ,
2004). Het is een op wetenschap gebaseerde sector, waarbij onderzoek van groot belang is.
Hierdoor komen samenwerkingsverbanden met universiteiten vaak voor in deze sector
(Ponds et al., 2010). Voor dergelijke bedrijven kan de aanwezigheid van een universitair
medisch centrum als een interessante vestigingsplaatsfactor worden gezien (Atzema, 2008).
In het onderzoek wordt gekeken naar vier verschillende campussen die zich richten op Life
Sciences; het Bio Science Campus Leiden, Science Park Amsterdam, Utrecht Science Park en
Maastricht Health Campus. Er is gekozen voor deze vier campussen omdat binnen alle
steden een universitair medisch centrum gevestigd is, waarbij in Leiden, Utrecht en
Maastricht deze op de campus gevestigd is en in Amsterdam elders in de stad. Daarnaast is
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in alle steden een universiteit aanwezig dat bachelor- en master opleidingen in de Life
Sciences aanbieden. Eén van de achterliggende vragen is of het belang van de
kennisuitwisseling met universitaire medische centra dan wel het meeliften van het imago
van deze centra verschilt tussen de vier science parken.
1.3.

Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie

In de wetenschappelijke literatuur is er een verschil van mening over wat bedrijven er toe
zet zich te vestigen op een campus en zich daar te ontwikkelen. Deze controverse geeft
aanleiding om te onderzoeken aan welke productiemilieufactoren op Nederlandse
campussen Life Sciences bedrijven waarde hechten. Dat wil zeggen de factoren om zich er te
vestigen en daarna succesvol te functioneren. Dit onderzoek wil inzicht geven in wat Life
Sciences bedrijven belangrijk vinden aan campussen in Nederland. Gaat het om de
aanwezige kennis op de locatie of is het imago van de campus belangrijk? Het moet duidelijk
worden wat de meerwaarde is voor bedrijven op een campus om er gevestigd te zijn. Als dit
duidelijk is, zal het ook iets zeggen over de werking van een campus. Op deze wijze kan het
onderzoek een bijdrage leveren aan het debat over (verdere) ontwikkeling van de campus.
Niet alleen wetenschappers hebben hernieuwde interesse in campus-ontwikkeling. Ook op
maatschappelijk gebied lijkt de campus in de spotlight te staan. Zo is het huidige kabinet zich
bewust hoe belangrijk kennisproductie en innovatie is. In het regeerakkoord (2010) wordt
gesteld dat Nederland over een goede concurrentiepositie beschikt, maar dat het essentieel
is om de positie uit te breiden en te versterken om het voor de toekomst te kunnen
verzekeren. De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen waarin
campusontwikkeling een belangrijke rol kan spelen (Regeerakkoord, 2010).
Ten eerste zet het kabinet zich in om innovatie en ondernemerschap te bevorderen. Het
huidige economische beleid wordt gecombineerd met beleid voor innovatie, zodat er een
integraal en effectief beleidsinzet is. Het ministerie van Economische Zaken is daarom het
ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie gaan heten. Getracht wordt om de
samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid te stimuleren. De
samenhang tussen kennis, wetenschap, toegepast onderzoek en innovatiebeleid wordt
versterkt, wat belangrijk is voor de innovatiekracht (Regeerakkoord, 2010).
Hiernaast is er ook een stimulerend beleid gekomen dat huidige en toekomstige
economische ‘topsectoren’ moet ontwikkelen en versterken. Deze sectoren hebben allemaal
een sterke internationale positie. Bedrijven en kennisinstellingen werken samen om nieuwe
producten of technologieën te ontwikkelen. De nieuwe producten of technologieën dragen
bij aan een oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Eén van deze economische
topgebieden is de Life Sciences. Het beleid richt onder meer op de kennis- en
onderzoeksagenda, vestigings- & ondernemingscondities en onderwijs & scholing in deze
gebieden. De overheid probeert dit middels de zogenaamde ‘gouden driehoek’ te
bewerkstelligen. Hier werken het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen om de
positie van de sector op regionaal niveau te verbeteren. Een aantal campussen wordt zelfs
specifiek genoemd in een brief van het Ministerie van EL&I (2011a). Ze maken integraal
onderdeel uit van de desbetreffende topsectoren en dragen bij aan de concurrentiepositie
van Nederland (Min. EL&I, 2011a).
Daarnaast blijkt uit het huidige regeerakkoord dat het kabinet de ambitie heeft om de
kwaliteit van het hoger- en wetenschappelijk onderwijs te versterken en tot de top vijf van
kenniseconomieën te behoren. Onderzoek moet meer plaats gaan vinden in samenwerking
met bedrijfsleven, overheid en universiteiten. De maatregelen moeten zorgen voor ‘een
forse kwaliteitsimpuls’ van het onderwijs. Beter onderwijs trekt excellente docenten &
studenten. En het houdt Nederlandse toppers vast. Zo kan belangrijk wetenschappelijk
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onderzoek in Nederland worden gedaan (Regeerakkoord, 2010).
Dit onderzoek probeert te achterhalen wat bedrijven belangrijk vinden aan een Nederlandse
campus om zich er te vestigen en te kunnen functioneren. Wanneer bedrijven een campus
aantrekkelijk vinden vanwege de aanwezigheid van hoogwaardige kennis en er dus
kennisuitwisseling en –productie ontstaat, zou het een bijdrage leveren aan de Nederlandse
concurrentiepositie. Een campus kan als middel voor kennisvalorisatie dienen. Wanneer dit
niet het geval is, is de meerwaarde van een campus voor de nationale economie onduidelijk.
Afbeelding 1.1: Het onderzoek in een Word Cloud

Bron: www.wordle.net
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2.

Hoofd- en deelvragen

In het vorige hoofdstuk is het onderwerp van dit onderzoek geïntroduceerd. Daarmee is een
eerste stap in dit onderzoek gezet. De volgende stap vindt plaats in dit hoofdstuk en is het
opstellen van de centrale probleemstelling van het onderzoek. Ook worden er deelvragen
opgesteld, die het beantwoorden van de probleemstelling mogelijk maken.
2.1.

Centrale probleemstelling

Uit de inleiding is naar voren gekomen dat de meningen over het begrip van
campusontwikkeling verschillen. Aan de ene kant wordt door Atzema (2008) en BCI (2009)
gesteld dat de campus een plek is waar veel kennisuitwisselingen tussen bedrijf en
kennisinstelling worden gestimuleerd. Dat maakt een goed functionerende campus tot een
innovatieversneller van nationaal belang. Bedrijven zouden de aanwezigheid van kennis op
deze plek als reden zien zich er te vestigen en te ontwikkelen. Aan de andere kant gaat van
Dinteren (2007; 2009; 2011) ervan uit dat er op een campus betrekkelijk weinig kennis wordt
uitgewisseld. Hij stelt dat bedrijven zich op een campus vestigen vanwege het imago van de
vestigingsplek. De campus moet dan ook vooral als een vastgoedconcept gezien worden.
Het debat is aanleiding voor dit onderzoek om te kijken welke van deze twee soorten
locatiefactoren een doorslaggevende rol spelen bij het productiemilieu van Life Sciences
bedrijven op een campus. Daarbij gaat het, conform de definitie van het begrip
productiemilieu, om locatiefactoren op het moment van vestiging en voor het functioneren
van de bedrijven daarna. Door te kijken op welk moment bepaalde locatiefactoren voor een
bedrijf van belang zijn, wordt de dynamische ontwikkeling van het productiemilieu van
bedrijven op een campus onderzocht. Het kan namelijk zijn dat het belang van de twee
soorten locatiefactoren (aanwezigheid van kennis en het imago van de campus) in de loop
van de tijd veranderen. Dat bijvoorbeeld eerst het imago van de campus belangrijk is voor
het bedrijf. Later wordt juist de aanwezigheid van kennis het belangrijkst. Daarnaast zal in
het onderzoek gekeken worden in hoeverre en op welke manier de kennisuitwisselingen
plaatsvinden en welke voordelen het imago van een campus voor bedrijven heeft. Dit leidt
tot de centrale probleemstelling van dit onderzoek:

Welke productiemilieufactoren zijn van belang voor Life Sciences bedrijven
gevestigd op vier verschillende Nederlandse campussen en in hoeverre, op welke
wijze en wanneer spelen hierbij de factoren ‘de aanwezigheid van kennis’ en ‘het
imago van de campus’ een doorslaggevende rol?

In het eerste deel van de probleemstelling gaat het over de productiemilieufactoren die van
belang zijn voor bedrijven op een Nederlandse campus. De productiemilieufactoren richten
zich op de dynamische interpretatie van de factoren. In hoeverre zijn ze belangrijk bij de
vestiging van een Life Sciences bedrijf op de campus en voor het functioneren van het bedrijf
daarna. Hierbij kan de vestiging van het bedrijf betekenen dat het bedrijf zich bij de
oprichting meteen op de campus vestigt of dat het op een later moment naar de campus
heeft verplaatst. Daarnaast wordt het verschil aangegeven van het moment van vestigen en
het functioneren van het bedrijf daarna. Hiermee wordt het mogelijk aan te geven wat de rol
is van productiemilieufactoren op elk van de campussen.
Het tweede deel gaat in op het debat binnen het begrip campusontwikkeling. De
productiemilieufactoren ‘de aanwezigheid van kennis’ en ‘het imago van de campus’ staan
hier centraal. Hiervoor wordt getoetst in hoeverre de twee soorten productiemilieufactoren
11

een rol spelen. Zijn de productiemilieufactoren zo belangrijk als wordt gedacht vanuit de
literatuur? En daarnaast wordt gekeken hoe het belang van deze factoren zich in de loop van
de tijd heeft ontwikkeld en op welke wijze bedrijven voordelen behalen uit het gevestigd zijn
op een campus.
2.2.

Deelvragen

Om de centrale probleemstelling te helpen beantwoorden, worden er een aantal deelvragen
opgesteld. De deelvragen luiden als volgt:
1. Zijn de campussen het concentratiegebied van Life Sciences bedrijven in de vier
onderzochte regio’s?
Moderne campussen ontlenen hun betekenis onder meer aan de lokale concentratie van
kennisintensieve bedrijven. In dit geval gaat het om de lokale concentratie van Life Sciences
bedrijven. Nagegaan wordt in welke mate de vier campussen binnen de vestigingsregio
concentratiegebieden zijn van bedrijven in de Life Sciences sector.
2. Welke locatiefactoren zijn van belang voor Life Sciences bedrijven op de vier
onderzochte campussen?
Een andere voorwaarde voor een goed functionerende campus is dat kennis wordt
uitgewisseld tussen universiteit en bedrijven en tussen bedrijven onderling; de bedrijvigheid
op de campus zou hierdoor gaan groeien (zelfversterkende processen). In de tweede
deelvraag komen locatiefactoren aan de orde die belangrijk zijn voor Life Sciences bedrijven
op de vier campussen. Het gaat hier onder meer om de vraag hoe belangrijk de nabijheid tot
de universiteit is bij de locatiekeuze. De verschillen tussen de vier campussen worden hierbij
belicht.
3. In hoeverre verschillen de locatiefactoren voor Life Sciences bedrijven die
opgericht zijn op de campus met die van bedrijven die naar één van de vier
onderzochte campussen zijn toe verhuisd?
Er kan worden verondersteld dat het belang van bepaalde locatiefactoren verschilt tussen
bedrijven die zijn opgericht op de campus (al dan niet als academische spin-off) en bedrijven
die naar de campus zijn verhuisd. De verwachting is dat in het eerste geval er minder sprake
zal zijn geweest van een rationele afweging tussen locatiefactoren. Nabijheid tot de
universiteit is dan min of meer een gegeven. Bij een verplaatsing is de nabijheid
mogelijkerwijs afgewogen tegen voordelen van locaties elders in de vestigingsregio.
4. Welke rol spelen de twee soorten factoren ‘de aanwezigheid van kennis’ en
‘het imago van de campus’ binnen het productiemilieu van Life Sciences bedrijven
op de vier onderzochte campussen?
Deelvraag 4 richt zich op de dynamische interpretatie van de tweetal locatiefactoren. De
dynamische interpretatie houdt in dat er niet alleen gekeken wordt welke factoren van
belang zijn bij de locatiekeuze van een bedrijf (locatiefactoren), maar ook welke factoren
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een rol spelen bij het functioneren van het bedrijf na de vestiging (productiemilieufactoren).
We stellen daarbij de aanwezigheid van kennis en het imago van de campus tegenover
elkaar en gaan na of de betekenis van deze twee factoren in de loop van de tijd is veranderd.
Deze deelvraag richt zich vooral op het verschil van mening in de literatuur.
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3.

De campus

Doel van het onderzoek is te weten komen welke locatiefactoren belangrijk zijn voor
bedrijven om op een campus gevestigd te zijn. Om hier achter te kunnen komen, moeten de
begrippen en processen die hier invloed op hebben beschreven en uiteen gezet worden. Het
helpt te begrijpen hoe een campus werkt en functioneert.
Dit hoofdstuk start met de definitie van het campusbegrip. Tevens komt de overeenkomst
met het Science Park aan de orde en wat nu precies de meerwaarde is van het concept.
Omdat hieruit blijkt dat de meningen verschillen (zoals ook beschreven in hoofdstuk 1),
wordt in de slotparagraaf de controverse binnen het campusbegrip nog eens extra
aangeduid.
3.1.

De huidige definitie van het campusbegrip

Op veel plekken op de wereld is men zich bewust geworden van de nieuwe potentie die
campusontwikkeling kan hebben. Het ontstaan van deze nieuwe potentie en de toepassing
van de campus heeft het begrip enigszins veranderd. Bij de campus van vroeger stond de
academische leefomgeving rondom een universiteit centraal. Een plek waar statige
universiteitsgebouwen en rustieke gazons rust uitstraalden. De rust zorgde voor een
omgeving waarin gestudeerd kon worden. “Op de traditionele campus stond de tijd
weliswaar niet stil, maar leek de klok langzamer te gaan” (Atzema, 2008, p. 11). Bij de
huidige campus staan dynamiek en bedrijvigheid centraal. Alles draait om kennis en
innovatie. Op deze plek zijn naast een kennisinstelling (zoals een universiteit, hogeschool of
R&D-centrum) ook kennisintensieve bedrijven gevestigd. Zo ontstaat een kennisintensief
cluster (Atzema, 2008).
In het onderzoek van BCI & SRE (2010) wordt een definitie van de campus gegeven. Zij
verstaan onder een campus:
 Een fysieke locatie die hoogwaardige vestigingsmogelijkheden voor kennisintensieve
bedrijvigheid en gemeenschappelijke faciliteiten biedt.
 De focus moet gericht zijn op R&D en/of kennisintensieve activiteiten, om tot
innovatie, gezamenlijke productontwikkeling en uitwisseling van kennis te komen.
 Op de locatie een manifeste kennisdrager aanwezig is, in de vorm van een
universiteit, universitair medisch centrum/ziekenhuis, R&D centrum van een groot
internationaal opererend bedrijf, onderzoeksinstituut of hogeschool. Manifest wil
zeggen dat de kennisdrager een substantiële omvang en sterke reputatie op het
specifieke thema van de campus heeft.
 Een open innovatie organisatie is aanwezig, die met een actief beleid structureel
gericht is op het faciliteren van R&D en innovatie en de transfer van kennis, mensen
en kapitaal s op de campus (BCI & SRE, 2010).
Het doel van een campus is volgens Atzema (2008) om mensen bij elkaar te brengen en er
voor te zorgen dat zij kennis met elkaar delen. Zo stelt Atzema (2008, p. 13): “De inrichting
en de organisatie van de campus staat in het teken van het onderling uitwisselen van ideeën,
het opdoen van inspiratie in teamverband en het binnenbrengen van de buitenwereld”. De
campus richt zich op de communicatie tussen mensen en het gemeenschappelijke gebruik
van aanwezige voorzieningen. Zo ontstaat een breed en open netwerk van mensen en
bedrijven die kennis vergaren en met elkaar uitwisselen. Het slagen of falen van een campus
wordt bepaald door de mate waarin de kennisnetwerken tussen partners (faculteiten van
universiteiten, kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven, overige instellingen) ontstaan
en zich ontwikkelen. Wanneer veel mensen elkaar ontmoeten, circuleert er meer kennis.
Hoe meer kennis er in omloop is en wordt aangewend, hoe aantrekkelijker het wordt voor
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anderen om zich ook op de campus te vestigen. Bedrijven vestigen zich op een campus
vanwege de aanwezige kennis. Door de kennis succesvol te vermarkten genereert het bedrijf
economische groei. De aanwezigheid van kennis en economische vooruitgang stimuleert
andere bedrijven zich ook op de campus te vestigen en de aanwezige kennis neemt nog
meer toe. Er ontstaat een zelfversterkend effect. Om mensen en bedrijven bij elkaar te
brengen en elkaar te laten ontmoeten, wordt een belangrijke rol toebedeeld aan de
openbare ruimte en inrichting van het landschap. Oude gebouwen worden met behulp van
aansprekende architectuur nieuw leven ingeblazen. De ruimtes worden zo ingericht dat de
verblijfskwaliteit omhoog gaat en mensen elkaar gemakkelijk kunnen en willen ontmoeten
(Atzema, 2008).
Maar de campus gaat verder dan alleen openbare ruimtes waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Bedrijven zelf moeten zich kunnen ontplooien. Zo is het kenmerkend voor een
campus dat de campusbedrijven gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke
voorzieningen. Het gaat hier niet alleen om een gezamenlijk bedrijfsrestaurant, maar om
laboratoria en onderzoeksruimtes met specifieke apparatuur dat voor kleine innovatieve
bedrijven te duur is om zelf aan te schaffen. Voor de bedrijfjes is vaak (goedkope)
bedrijfsruimte beschikbaar in bedrijfsverzamelgebouwen, ‘incubators’ genoemd, waar van
gemeenschappelijke facilitaire- en ICT-voorzieningen gebruik gemaakt kan worden (Atzema,
2008). De incubators richten zich speciaal op de kleine (startende) innovatieve bedrijfjes,
zodat zij zich kunnen bezig houden met hun core-business en niet met de randzaken.
De mix van hoger- en wetenschappelijk onderwijs en een kennisintensieve sector zorgt voor
het ontstaan van een kenniscluster op de campus. Als gevolg van deze clustering overstijgt
de campus de traditionele onderwijs- en onderzoekstaken. Kenmerkend voor de huidige
campus is dat de kennis vanuit de universiteiten, hogescholen en universitair medische
centra ook vermarkt wordt (Vedovello, 1997). Het gaat hier om het begrip van
kennisvalorisatie, waar onder wordt verstaan dat de opgedane kennis vertaald wordt in
economische bedrijvigheid (3TU, 2011). Kennisproductie en innoveren in combinatie met het
vermarkten van ervan maken dat de campus een belangrijk knooppunt in de
kenniseconomie kan zijn (Atzema, 2008). Ook BCI (2009, p. 35) ziet het belang hiervan in en
stelt dat de campus “door zijn onderscheidend vermogen en inspelend op nationale
prioriteiten ook een innovatieversneller van nationaal formaat” is.
3.2.

De campus en het Science Park

De overgang van de traditionele campus naar de nieuwe campus heeft veel te maken met
een gerelateerd fenomeen ‘science park’. Hoewel de begrippen campus en science park in
de wetenschap verschillend zijn, horen ze in de praktijk bij elkaar (Atzema, 2008). BCI & SRE
(2010) stelt dat in de vakliteratuur twee containerbegrippen zijn: campus wordt vooral als
Nederlandse term gebruikt, science park kan worden gezien als een internationale term. In
dit onderzoek zullen de termen door elkaar worden gebruikt. Zoals in paragraaf 1.2 is
aangegeven, worden in dit onderzoek de campussen Leiden Bio Science Park, Science Park
Amsterdam, Utrecht Science Park en Maastricht Health Campus onderzocht. De parken
hebben een internationale functie en uitstraling. Het is de reden dat in dit onderzoek geen
scheiding zal worden gemaakt tussen een campus en een science park. Toch wordt de
literatuur over het science park wel kort behandeld.
De literatuur geeft geen uniform geaccepteerde definitie van een science park (Löfsten &
Lindelöf, 2002; Link & Scott, 2003). De definities verschillen net zo vaak als de science parks
ten opzichte van elkaar verschillen. Volgens Link & Scott (2003, p. 1325) omvat het concept
over het algemeen de volgende drie componenten: “(1) A real estate development, (2) An
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organizational program of activities for technology transfer and (3) A partnership between
academic institutions, government and the private sector”. Vedovelllo (1997) stelt daarnaast
nog dat de universiteit of andere hogere onderwijsinstelling in de fysieke nabijheid aanwezig
is. En het park is behulpzaam bij het opstarten en ontwikkelen van de kennisintensieve
bedrijven (Vedovello, 1997).
De eerste science parks werden ontwikkeld in de jaren ’50 in Noord-Amerika. Het idee was
om nieuwe industrie naast een universiteit te vestigen, om de toepassing van wetenschap bij
technologische innovatie te faciliteren (Hansson, 2004). Pas in de late jaren ’70 en ’80 begon
het aantal science parks sterk te groeien. In die periode kwam er verandering in
patentwetgeving, belastingwetgeving en werd het toegestaan om research joint ventures te
vormen tussen universiteiten en het bedrijfsleven dat voordelig was voor bedrijven op een
science park (Atzema, 2008). De interactie tussen universiteit en industrie begon steeds
formeler, frequenter en meer gepland plaats te vinden, wat de interesse bij beleidsmakers
en overheden stimuleerde (Vedovello, 1997; Salvador & Rolfo, 2011). Het science park kon
volgens Vedovello (1997) gezien worden als een proactief mechanisme dat de relaties tussen
universiteit en industrie kan ontwikkelingen en versterken. Dankzij een aantal
succesverhalen (zoals Sillicon Valley met het Stanford Research Park) namen de initiatieven
voor het ontwikkelen van science parks toe, zowel in Noord-Amerika als Europa (van
Dinteren, 2007; Capello & Morrison, 2009).
De eerste initiatieven in Nederland ontstonden in de jaren ’80: Bio Science Park in Leiden,
Business & Science Park Twente, Zernike Science Park in Groningen, Mercator Technology &
Science Park in Nijmegen en Amsterdam Science Park. In universiteitssteden als Utrecht,
Maastricht en Tilburg ontstonden toen opmerkelijk genoeg geen parken (van Dinteren,
2007).
Na de jaren ’80 nam het aantal initiatieven voor ontwikkeling van science parks door de
economische situatie af. Het duurde tot in het nieuwe millennium, dat werd begonnen met
de (her)ontwikkeling van campussen en science parks. Zo is een kwart van het aantal leden
van het International Association of Science Parks (IASP, 350 leden met een sterk Europese
vertegenwoordiging) in de periode 2002-2006 gestart met de ontwikkeling van een science
park (van Dinteren, 2007).
Elke campus heeft een andere geschiedenis en er is daarom niet één juiste methode voor
herontwikkeling. Den Heijer (2007) en Atzema (2008) refereren aan de Amerikaan Chapman
die drie algemene modellen van campusontwikkeling in de Verenigde Staten beschrijft. De
ambitie en fondsenwerving bepalen in hoeverre de herontwikkeling kan plaatsvinden.
Ten eerste is er het ‘Back to the Future’-model, wat het minst ambitieus is. Weinig
verandering vindt plaats, de bestaande gebouwen en de openbare ruimtes worden slechts
op basis van kwaliteitseisen verbeterd. Er vindt geen nieuwbouw plaats en de campus wordt
niet open gesteld voor gebruikers van buiten de campus (den Heijer, 2007; Atzema, 2008).
Ten tweede is er het ‘Click & Mortar’-model, waar afstandsonderwijs belangrijk wordt.
Studenten en medewerkers worden gestimuleerd thuis te werken, wat onderwijs- en
kantoorruimte bespaart. Deze ruimte kan deels ingericht worden als ‘flexplekken’. Toch blijft
het aantal ontmoetingen beperkt, omdat mensen de campus slechts bezoeken voor
geplande ontmoetingen (den Heijer, 2007; Atzema, 2008).
Het derde model is het “rolmodel van de moderne campus” (Atzema, 2008, p. 21): ‘The
Intellectual Agora’-model. In dit model is de campus de ontmoetingsplek bij uitstek. Naast de
onderwijsinstellingen zijn er op de campus ook kennisintensieve bedrijven gevestigd. Alles
staat in het teken van ontmoetingen tussen mensen en het opdoen en uitwisselen van
kennis. Zo worden naast onderwijsactiviteiten ook veel culturele activiteiten georganiseerd.
De voorzieningen op de campus zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen van buiten
de campus. De campus wordt een plaats waar mensen ‘samen leven’ en ‘samen leren’ (den
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Heijer, 2007; Atzema, 2008).
Afbeelding 3.1: Ontwikkelingen op de Maastricht Health Campus

Bron: Eigen fotomateriaal

3.3.

De meerwaarde van een campus

In paragraaf 3.1 is toegelicht hoe een campus een innovatieversneller van formaat is. De
kennisnetwerken op een campus zorgen voor nieuwe technologieën en innovaties. De
vermarkting hiervan zorgt voor economische groei. Daarnaast blijkt uit een deel van de
wetenschappelijke onderzoeken dat de campus niet alleen zelf waardevol is, ook de op het
park gevestigde bedrijven presteren beter dan een ander gemiddeld bedrijf. Zo hebben ze
vaker een band met de universiteit dan bedrijven buiten de campus, waar zij op de lange
termijn winst op behalen (Löfsten & Lindelöf, 2002). Volgens Squicciarini (2009) hebben de
bedrijven gevestigd op een campus een hogere productiviteit en innovativiteit dan bedrijven
buiten de campus. En de innovatieve prestaties van vooral jonge bedrijven wordt positief
beïnvloed door de incubator. Vanwege hun formaat en portfolio zijn ze bovendien eerder
geneigd patenten aan te vragen (Squicciarini, 2008; Squicciarini, 2009).
Het onderzoek van BCI & SRE (2010) stelt dat bedrijven op een campus beter presteren in
termen van omzetgroei, werkgelegenheidsgroei en adoptie van technologieën. Ook de
dynamiek van bedrijvigheid in de vorm van spin-offs en vestiging van internationale
bedrijven draagt hier aan bij.
Naast de economische waarde, is de ontwikkeling van een campus ook van belang voor
vastgoedbedrijven. Zoals in de vorige paragraaf aan de orde is gekomen, heeft
campusontwikkeling heel wat voeten in de aarde. De hoge investeringen in infrastructuur en
kwaliteit van gebouwen en voorzieningen kunnen tot hoge opbrengsten leiden. Zo is de
ontwikkeling ook aantrekkelijk voor vastgoedbedrijven (Atzema, 2008).
Kennisintensieve bedrijven hebben er baat bij zich te vestigen op een campus. De campus
biedt hen verschillende locatievoordelen. Volgens Atzema (2008) is de belangrijkste het
kennisvoordeel van een campus. De kennisproductie en aanwezigheid van andere
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kennisintensieve bedrijven en instellingen is voor bedrijven erg aantrekkelijk. De
aanwezigheid van deze hoogwaardige kennis kan er voor zorgen dat zij nieuwe kennis
verkrijgen, waardoor zij nieuwe economische activiteiten kunnen starten (Atzema, 2008).
Daarnaast biedt de campus andere voordelen. Zoals al is aangegeven kunnen bedrijven
gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen zoals ICT-voorzieningen & laboratoria
en zijn er flexibele huisvestigingsmogelijkheden. Daarnaast biedt de stedelijke context van
de campus voordeel in de vorm van nabijheid van toeleveranciers en dienstverleners, de
aanwezigheid van een afzetmarkt voor kennisintensieve producten en een goede
bereikbaarheid. Verder zorgt de nabijheid van de universiteit voor hoogopgeleid personeel.
En de stedelijke context biedt een goede leefomgeving met genoeg culturele voorzieningen
(Atzema, 2008).
Het andere deel van de wetenschappers is echter niet zo overtuigd van de meerwaarde van
een campus voor een bedrijf. Ondanks de verspreiding van het begrip campus over de
gehele wereld wordt de nut en doeltreffendheid zoals vooral Atzema (2008) en BCI (2009)
deze beschrijven in twijfel getrokken. Zo zet Van Dinteren (2007, 2009) vraagtekens bij het
plaatsvinden van de kennisuitwisselingen. Hij stelt dat het ontstaan van relaties geen
vanzelfsprekende zaak is. Kennis is bij deze bedrijven een cruciale factor. Daarom zullen
strategische contacten via persoonlijke contacten lopen, waardoor de bereidheid tot het
afleggen van grote afstanden om deze reden groter is. De contacten die wel op een campus
plaats kunnen vinden zijn meer spontane contacten en zijn informeel en vluchtig. Deze
informele contacten kunnen zeker van toegevoegde waarde zijn voor de campus, maar
zullen ook maar op kleine schaal voorkomen (van Dinteren, 2007; van Dinteren, 2009). Ook
Capello & Morrison (2009) komen tot de conclusie dat maar slechts een klein groepje
bedrijven in staat is te profiteren van de aanwezige kennis op een campus. Het zijn de
eigenschappen van bedrijven die invloed hebben op het vermogen om aanwezige kennis op
te kunnen nemen. Wanneer het bedrijf een hoog absorptie- en relationeel vermogen heeft,
kan het zelfs meer voordeel halen uit de netwerken van de campus zelf (Capello & Morrison,
2009).
Uit een later onderzoek van Van Dinteren (2011) blijkt dat een groot deel van de bedrijven
op campussen helemaal niet geïnteresseerd zijn in de aanwezige kennis op een campus. In
plaats van het kennisvoordeel en de gezamenlijke faciliteiten, hebben ze zich juist vanwege
het imago op de campus gevestigd. Het imago van de campus zorgt voor bekendheid van
hun bedrijf en makkelijke toegang tot klanten (van Dinteren, 2011). Ook Ferguson &
Olofsson (2004) concluderen uit hun resultaten dat campusbedrijven een imagovoordeel
kunnen behalen. Dankzij deze onzekerheden over de effectiviteit van de campus stelde van
Dinteren (2009) vast dat de campus niet vanuit een ruimtelijk economisch oogpunt moet
worden bekeken, maar juist als een vastgoedconcept (van Dinteren, 2009).
3.4.

Conclusie; een controverse binnen het campusbegrip

In dit hoofdstuk wordt duidelijk dat het doel van een campus is het bij elkaar brengen van
mensen en instellingen die werkzaam zijn in vergelijkbare economische activiteiten.
Verondersteld wordt dat wanneer veel mensen elkaar ontmoeten er een breed en open
netwerk ontstaat van mensen en bedrijven die kennis vergaren en met elkaar uitwisselen. Zo
ontstaat kennisproductie. De campus is de plaats waar de vergaarde kennis binnen
innovatieve bedrijven succesvol kan worden vermarkt en zo kan leiden tot economische
groei van het bedrijf en uiteindelijk de regio.
De aanwezige kennis op een campus is volgens Atzema (2008) en BCI (2009) dan ook een
belangrijke meerwaarde voor een bedrijf om op een campus gevestigd te zijn. De nabijheid
van andere kennisintensieve bedrijven en een universiteit (of andere manifeste
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kennisdrager) binnen een openlijke innovatie sfeer, zorgt er voor dat een bedrijf zich vooral
kan bezighouden met vergaren van nieuwe kennis en het succesvol vermarkten van deze
kennis. Het leidt tot technologische vooruitgang en innovatie binnen het bedrijf.
Hier lijnrecht tegenover staat van Dinteren (2007; 2009; 2011), die stelt dat er niet kan
worden uitgegaan van het plaatsvinden van de kennisuitwisselingen op een campus. Ook is
onduidelijk of de uitwisseling van kennis een meerwaarde voor de campus is. Bedrijven
beschouwen de aanwezige kennis zelfs niet als voornaamste locatiefactor, het imago van de
campus speelt hier een grotere rol. De meerwaarde van een campus moet volgens hem dus
vanuit een andere invalshoek worden bekeken. Hij stelt dat de campus meer als een
vastgoedconcept gezien moet worden. Duidelijk is dus dat er een verschil in mening bestaat
in de literatuur over wat bedrijven precies belangrijk vinden voor het gevestigd zijn op een
campus.
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4.

Theorie:
agglomeraties,
locatievoorkeuren

clusters,

productiemilieu

en

Op een campus komen kennisintensieve bedrijven en instellingen ruimtelijk geconcentreerd
voor. Daardoor zouden tussen de bedrijven en instellingen gemakkelijk kennisuitwisselingen
plaatsvinden. Die maken van de campus een kenniscluster. Om te begrijpen waarom
bedrijven zich ruimtelijk concentreren en hoe uit een campus een kenniscluster kan
ontstaan, beschrijft dit hoofdstuk een tweetal wetenschappelijke theorieën die hieraan ten
grondslag liggen.
Vervolgens wordt op een schaalniveau lager bekeken hoe bepaalde factoren de locatiekeuze
en het functioneren van een bedrijf kunnen beïnvloeden. Het probeert aan te geven welke
invloed een bepaalde locatie heeft op een bedrijf.
4.1.

Agglomeratietheorieën

Op de campus zijn bedrijven en instellingen ruimtelijk geconcentreerd. De theorie die
hieraan ten grondslag ligt zijn de agglomeratietheorieën. Deze beschrijven hoe bedrijven en
mensen zich concentreren en hoe de agglomeratie kan leiden tot regionale groei.
Economische groei en het versterken van de regionale concurrentie is belangrijk voor een
regio. Er zijn in de literatuur echter verschillende ideeën over hoe de werking van een
agglomeratie uiteindelijk kan leiden tot regionale groei. De twee meest gebruikte soorten
agglomeratietheorieën zijn de lokalisatie economieën en de urbanisatie economieën
(Beaudry & Schiffauerova, 2009).
Bij lokalisatie economieën ontstaan voordelen door het geconcentreerd gevestigd zijn van
bedrijven uit dezelfde of gelijkende industrieën. De theorie werd geïnitieerd door Marshall
(1890)2. Zo ontstaat een kostenbesparing doordat de bedrijven bepaalde resources kunnen
delen, zoals infrastructuur en het onderwijssysteem. En er ontstaat een gespecialiseerde
arbeidsmarkt. De vaardigheden vanuit de industrie blijven lokaal aanwezig en ontwikkelen
zich door zodat de agglomeratie zich steeds meer specialiseert. Doordat bedrijven zo dicht
bij elkaar gevestigd zijn, nemen de transportkosten af. Leveranciers, klanten en andere
partners zijn immers ook in de agglomeratie gevestigd (Malmberg & Maskell, 2002).
Kennisexternaliteiten komen hier tot stand, doordat bedrijven makkelijker kennis en ideeën
kunnen uitwisselen door ze dicht bij elkaar gevestigd zijn. Volgens Marshall is dit echter
alleen mogelijk tussen bedrijven uit dezelfde of vergelijkbare industrieën. De kennis tussen
bedrijven is grotendeels hetzelfde en leidt tot imitatie en innovatie. De kennisexternaliteiten
komen tot stand door samenwerkingsverbanden en niet door concurrentie. Zo specialiseert
de regio zich in een bepaalde industrie. Specialisatie in een regio kan ook negatieve effecten
met zich mee brengen. Het leidt bijvoorbeeld tot meer congestie, of op den duur tot een
lock-in effect (Beaudry & Schiffaurova, 2009).
Urbanisatie economieën ontstaan wanneer bedrijven uit verschillende industrieën bij elkaar
gevestigd zijn. In tegenstelling tot de specialisatie bij de lokalisatie economieen is het hier de
diversiteit van bedrijven uit verschillende industrieën dat een positief effect heeft op een
regio. Zo stelt Jacobs (1969)3 dat de kennis van bedrijven toepasbaar is in bedrijven uit
andere industrieën. De complementaire kennis en ideeën zorgen ervoor dat het
gecombineerd kan worden, zodat kennisexternaliteiten ontstaan. Het bevordert het
innoveren van bedrijven. Het zoeken naar en combineren van ideeën wordt in dit model
2
3

Marshall, A. (1890). Principles of Economics. MacMillan, London.
Jacobs, J. (1969). The Economies of Cities. Random House, New York.
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gezien als een soort concurrentie. Omdat de diversiteit van industrieën in een geografisch
gebied het grootst is in steden, stelt Jacobs dat dit de plek is waar de meeste innovatie zal
plaatsvinden. De effecten van deze variërende productiestructuur worden dan ook wel
urbanisatie- of Jacobs-externaliteiten genoemd (van der Panne, 2004; Beaudry &
Schiffauerova, 2009).
4.2.

Clustertheorie

Een andere vorm van agglomeratie is de clustertheorie van Porter. De theorie staat volgens
Beaudry & Schiffauerova (2009) niet recht tegenover de twee voorgaande theorieën, maar
combineert aspecten uit beide theorieën. De theorie heeft sinds het verschijnen van het
boek The competitive advantage of nations (1990) van Porter wereldwijd bekendheid
gekregen en wordt tegenwoordig veel gebruikt door beleidsmakers (Weterings et al., 2007).
Clusters zijn volgens Porter (2000, p. 15): “geografische concentraties van met elkaar
verbonden bedrijven, gespecialiseerde leveranciers, dienstenleveranciers, bedrijven in
gerelateerde industrieën en verbonden instituties (zoals universiteiten, agentschappen en
handelsorganisaties) in een bepaalde sector die met elkaar concurreren maar ook
samenwerken”. De concentratie van deze bedrijven kan op verschillende geografische
schaalniveaus bestaan: lokaal, regionaal, nationaal, Europees en wereld. Bedrijven opereren
vaak in clusters op meerdere schaalniveaus. Zich richten op één cluster is immers niet nodig
(Atzema et al., 2002).
De concurrentie of samenwerking vindt plaats tussen bedrijven uit gerelateerde sectoren.
De bedrijven behoren tot hetzelfde waardesysteem. Een waardesysteem is een
schematische weergave van de verschillende fases van waardetoevoeging aan een product.
Het geeft alle bedrijfsactiviteiten (bedrijfskolom) weer die een deel van het product
produceren en verkopen, waaruit uiteindelijk het eindproduct ontstaat. Tegenwoordig gaan
steeds meer bedrijven zich specialiseren op één activiteit (of onderdeel) uit het
waardesysteem. Hierdoor worden andere (ondersteunende) activiteiten uitbesteed en
wordt de bedrijfskolom langer (Atzema et al., 2011).
Door concentratie van bedrijven uit een gelijkende industrie ontstaan externe
schaalvoordelen, zoals aanwezigheid van goed opgeleid personeel, aanwezigheid van kennis
en informatie over technologie en markten, grondstoffen, toeleveranciers en afnemers.
Kennisspillovers ontstaan doordat de bedrijven uit de (verticaal) geïntegreerde industrieën
complementaire kennis hebben. En het zorgt voor concurrentie tussen bedrijven wat
essentieel is voor economische groei. Competitie zorgt namelijk voor gedrevenheid binnen
bedrijven en kan innovatie en technologische vooruitgang tot gevolg kan hebben (Weterings
et al., 2007).
Porter (1990) tracht met zijn theorie de internationale concurrentiekracht van een land of
regio te bepalen. Hij gebruikt hiervoor zijn ‘competitive diamond’-model dat uit een viertal
factoren bestaat die met elkaar verbonden zijn. Ieder land heeft een diamant met bepaalde
omstandigheden. Zo wordt gesteld dat een land zich in verloop van tijd ergens in
specialiseert. De volgende vier factoren zijn bepalend voor de concurrentiepositie van een
land:
 Factoromstandigheden: Deze zijn onder te verdelen in ‘basis omstandigheden’ en
‘advanced omstandigheden’. Onder basis omstandigheden kunnen o.a.
grondstoffen, klimaat, geografische ligging worden verstaan. Onder advanced
omstandigheden kan gedacht worden aan o.a. telecommunicatie-infrastructuur,
universitaire onderzoeksinstituten, hooggeschoolde arbeid. Deze factor uit het
model sluit aan bij het begrip productiemilieu, wat in paragraaf 4.3 behandeld
wordt.
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Marktvraag: Deze factor is van belang voor het komen tot vernieuwingen en
innovaties. De vraag van afnemers doet de ondernemers dwingen tot het
produceren van betere of nieuwe kwaliteitsproducten.
Bedrijfsstrategie, structuur en concurrentie: Bij deze factor gaat het om de normen
en waarden. Deze verschillen per land.
Gerelateerde en dienstverlenende industrieën: Het gaat hier om de onderlinge
samenhang tussen de verschillende activiteiten uit de bedrijfskolom. De samenhang
komt tot uiting in netwerken van uitbesteders en leveranciers (Atzema et al., 2002).

Een cluster ontstaat niet zomaar uit het niets. Porter gaat met zijn model niet in op hoe de
concurrentiepositie van een cluster zich ontwikkeld. Volgens Brenner (2004) is de
ontwikkeling van een cluster afhankelijk van een aantal zelfversterkende processen binnen
de bedrijven van het waardesysteem. Hij onderscheidt de volgende drie zelfversterkende
processen:
 Relaties binnen de populatie van bedrijven: Het ontstaan van spin-offs of start-ups,
maar ook de uitbesteding en toelevering van activiteiten.
 Relaties met bedrijven buiten de populatie: Kennisuitwisseling met buitenstaanders
en vestiging van specifieke toeleveranciers.
 Relaties met lokale omstandigheden: Het creëren van gunstige lokale condities zoals
vergroting van het menselijk kapitaal, verbetering van infrastructuur, bereikbaarheid
en toegankelijkheid tot markt, organisaties en beleid (Goorts, 2010; Atzema et al.,
2011).
Bij alle zelfversterkende processen gaat het om netwerken van bedrijven, instellingen en
overheid. Het vormen van netwerken is van groot belang voor het functioneren van een
cluster. Netwerken zorgen voor het plaatsvinden van kennisuitwisselingen tussen bedrijven
en instellingen (Visser & Atzema, 2008). De kennisuitwisselingen zijn belangrijk om tot
innovaties te komen en het cluster een regionaal concurrentievoorsprong te geven (Goorts,
2010).
Netwerken bestaan uit actoren die met elkaar samenwerken, maar niet geconcentreerd
gevestigd hoeven te zijn. De actoren kunnen kiezen in welke mate en in welke netwerken zij
samenwerken. Zo zullen bepaalde bedrijven vooral samenwerken met actoren in dezelfde
vestigingsregio, vanwege lage transportkosten en het face-to-face contact. Dit wordt de
‘local buzz’ strategie genoemd. Bij ‘local buzz’ zorgt de interactie tussen bedrijven voor het
ontstaan van bepaalde normen, waarden en interpretatie. Dit heeft te maken met het
belang en mate van bepaalde nabijheden. Deze zogenoemde ‘proximty paradox’ wordt in
hoofdstuk 5 behandeld. Andere bedrijven zullen kiezen hun samenwerkingspartners vooral
buiten de gevestigde regio te zoeken. Dit is vaak het geval wanneer men op zoek is naar
specialistische kennis die nodig is voor een specialistische productie. Het is een vrij dure
strategie, waarbij het winnen van vertrouwen veel tijd en geld kost, en wat veel
onzekerheden met zich meebrengt. Deze strategie wordt de ‘global pipelines’ strategie
genoemd (Bathelt et al., 2004; Atzema et al., 2011).
Bathelt et al. (2004) komen tot de conclusie dat een combinatie van ‘local buzz’ en ‘global
pipelines’ het meest voordeligst is voor een cluster (zie figuur 4.1). De ‘local buzz’ van
informatiestromen in de regio zorgen voor een dynamisch cluster. Bedrijven zijn omringd
door actoren met relevante en niet-relevante vaardigheden en competenties. Wanneer de
bedrijven “tuned in” zijn in de ‘local buzz’ ontstaan er dynamische interacties over
aanwezige kennis, vaardigheden en informatie (Bathelt et al., 2004, p. 45).
Kennisstromen van buiten de regio, de ‘global pipelines’ zijn ook voordelig voor het cluster.
Het is namelijk onmogelijk voor individuele bedrijven zelfvoorzienend te zijn in
kenniscreatie. Bedrijven hebben nieuwe kennis nodig van buitenaf. Nieuwe en waardevolle
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kennis zal altijd in andere delen van de wereld gecreëerd worden. ‘Global pipelines’ naar
deze plaatsen kan bedrijven een competitief voordeel geven. Daarnaast is het volgens
Bathelt et al. (2004) aannemelijk dat informatie die via ‘global pipelines’ in een bedrijf
terecht komt, doorstroomt naar andere bedrijven in het cluster door ‘local buzz’ (Bathelt et
al., 2004).
Figuur 4.1.: Local buzz en global pipelines

Bron: Bathelt et al., 2004, p. 46.

4.3.

Het productiemilieu

Uit voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat de omgeving waarin bedrijven zich
gevestigd hebben van groot belang is. De nabijheid van andere bedrijven, hetzij gerelateerde
of verschillende bedrijven, brengt agglomeratievoordelen met zich mee. Zo kunnen
bedrijven voorzieningen delen. Nabijheid van gerelateerde bedrijven is ook voordelig
doordat bedrijven informatie en kennis uitwisselen. Of er ontstaat concurrentie omdat
bedrijven producten imiteren.
De keuze van bedrijven om op een bepaalde locatie gevestigd zijn, heeft te maken met het
juiste productiemilieu. Atzema et al. (2002) gebruiken de volgende definitie van Marc de
Smidt (1975, p. 48)4 voor het begrip productiemilieu: “Het geheel van externe condities dat
van invloed is op zowel de beslissing om op een bepaalde plaats een bedrijf te vestigen als op
het functioneren van dat bedrijf daarna”. Het gaat hierbij om twee verschillende aspecten;
de locatiekeuze en de regionale groei van het bedrijf. Er kan onderscheid gemaakt worden
tussen een lokaal, regionaal en nationaal productiemilieu. Dit is ook de reden dat er een
verband bestaat tussen het begrip productiemilieu en de factoromstandigheden uit het
diamond-model van Porter (zie paragraaf 4.2). Het model veronderstelt dat een viertal
factoren de concurrentiekracht van een land bepalen. Factorenomstandigheden kunnen
worden gezien als locatiefactoren van een omgeving die er voor zorgen dat bedrijven
kunnen functioneren en groeien (Atzema et al., 2002).
Het begrip productiemilieu wordt volgens Atzema et al. (2002) duidelijker door aan te geven
dat bedrijven drie soorten relaties hebben met de buitenwereld (zie figuur 4.2). Zo hebben
bedrijven marktrelaties, institutionele relaties en fysieke relaties. Bij marktrelaties kan
gedacht worden aan o.a. de aankoop en verkoop van gebouwen (vastgoedrelaties), van
goederen en diensten (toelevering- en afzetrelaties), van leningen en geldtransacties
(financiële marktrelaties) en het aantrekken van arbeid (arbeidsmarkt-relaties). Bij
institutionele relaties hebben bedrijven te maken met overheden (op verschillende
4

Smidt, M. de (1975). Bedrijfsstructuur en arbeidsmarkt in een ruimtelijke kader. Proefschrift RUUtrecht.
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schaalniveaus), maar ook met vakbonden of politieke partijen. Bij fysieke relaties gaat het
om regionale fysieke factoren zoals het klimaat, bodem, reliëf en infrastructuur. De
locatiefactoren uit deze relaties zijn belangrijk voor de locatiekeuze en het functioneren van
een bedrijf (Atzema et al., 2002).
Figuur 4.2: Het begrip productiemilieu

Bron: Atzema et al., 2002, p. 38.

Het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de locatiekeuze en het functioneren, is zeer
belangrijk voor het begrip productiemilieu. Dat wordt duidelijk door het begrip te koppelen
aan het onderscheid tussen ‘bedrijfsinterne- ’ en ‘bedrijfsexterne factoren’. Met
bedrijfsinterne factoren wordt bijvoorbeeld bedoeld hoe de organisatie binnen een bedrijf is
opgebouwd en werkzaam is, welke ideeën binnen het bedrijf bestaan over de uit te voeren
economische activiteiten en voor welke markten het bedrijf werkt. De bedrijfsinterne
factoren zijn niet doorslaggevend voor de locatiekeuze. Wanneer een bedrijf zich op een
andere locatie wil vestigen, is voor het bedrijf vooraf al duidelijk hoe de bedrijfsinterne
factoren georganiseerd moeten zijn. Het bedrijf zoekt een locatie waar de bedrijfsexterne
factoren passen bij de bedrijfsinterne factoren (Atzema et al., 2002).
Bij bedrijfsexterne factoren gaat het om aspecten waar het bedrijf geen invloed op heeft.
Men kan denken aan de aanwezigheid en beschikbaarheid van infrastructuur, belastingen,
omvang van de markt, aanwezigheid van leveranciers of concurrenten. Het gaat om de
omstandigheden binnen de omgeving van de locatie. De ruimtelijke schaal speelt hier een
rol, omdat sommige factoren op een andere schaal werken. Zo zijn belastingen op nationale
schaal gereguleerd, maar is de bereikbaarheid van de locatie een lokaal gegeven. Bij een
locatiekeuze van een bedrijf spelen dus alleen bedrijfsexterne factoren een rol (Atzema et
al., 2002).
Bij het functioneren van het bedrijf zijn beide bedrijfsfactoren van invloed. Zo kunnen
bedrijfsexterne factoren zoals gunstige ligging, nabijheid van kenniscentra of aanwezigheid
van een luchthaven voordelig zijn voor het functioneren van een bedrijf. Bij bedrijfsinterne
factoren gaat het om de juiste organisatie van de factoren waardoor een bedrijf een sterkere
positie op een markt inneemt dan zijn concurrent. Het bedrijf regelt bijvoorbeeld zijn zaken
efficiënter dan andere bedrijven (Atzema et al., 2002).
In een juist productiemilieu zal een bedrijf goed functioneren. Goed functionerende
bedrijven hebben (samen met een goed werkende regionale productiestructuur) invloed op
de regionale economische groei. De regionale economie is echter aan verandering
onderhevig. Dit heeft ook weer gevolgen voor het regionale productiemilieu van de
bedrijven. Dit wil zeggen dat een regionaal of lokaal productiemilieu ook aan verandering
onderhevig is. Zo komt het voor dat een lokaal productiemilieu ineens niet meer aan de
eisen van een bedrijf voldoet. In dat geval is het regionaal productiemilieu van een bedrijf
geen vast gegeven. Een bedrijf heeft de mogelijkheden om het regionale of lokale
productiemilieu te beïnvloeden. Bij aanpassing van het productiemilieu is verplaatsing naar
een ander passend productiemilieu onnodig (Atzema et al., 2002).
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Wanneer deze situatie vertaald wordt naar het productiemilieu van campusbedrijven, kan
het voorkomen dat bepaalde bedrijfsexterne factoren die voor de locatiekeuze van het
bedrijf belangrijk waren een andere rol spelen bij het functioneren van het bedrijf. Dit kan te
maken hebben met veranderende bedrijfsinterne factoren. Tevens is het mogelijk dat het
regionale productiemilieu van het bedrijf veranderd is en bepaalde factoren een andere rol
zijn gaan spelen voor het functioneren van het bedrijf.
4.4.

Locatiefactoren

Bedrijfsexterne factoren zijn van belang voor de locatiekeuze van een bedrijf. Deze factoren
zijn afhankelijk per locatie en worden locatiefactoren genoemd. Hier kan onderscheid
worden gemaakt tussen harde en zachte locatiefactoren. Bij harde locatiefactoren gaat het
om meer fysiek aanwezige factoren, zoals parkeergelegenheid, bereikbaarheid of omvang
van het gebouw. Bij zachte locatiefactoren gaat het meer om een gevoel, zoals uitstraling
van een gebouw of reputatie van de omgeving. Zachte locatiefactoren zijn daarom lastiger te
omschrijven. Het belang van zachte locatiefactoren neemt echter steeds meer toe ten
opzichte van harde locatiefactoren (de Groot, 2010). Het is terug te zien in de
locatiefactoren die worden aangehaald in de locatietheorieën die in de loop der tientallen
jaren zijn ontwikkeld. Zo zouden bedrijven volgens de klassieke locatietheorieën vooral op
zoek zijn naar een locatie waar de transportkosten het laagst zijn. Dit in de veronderstelling
zijnde dat de prijs van producten een gegeven is (door volledige concurrentie). De
ondernemer is hier volledig geïnformeerd en handelt rationeel. De neoklassieke
locatietheorieën gaan niet alleen uit van kostenminimalisering, maar ook van
opbrengstmaximalisering. Ook hier zou sprake zijn volledige concurrentie en een
ondernemer die volledig geïnformeerd is en rationeel handelt. De moderne (of behaviorale)
locatietheorieën gaan er niet van uit dat de ondernemer volledig geïnformeerd is en
rationeel handelt. Hij beschikt niet over alle informatie en handelt niet-rationeel doordat
emoties en ervaringen meewegen in hun keuze. Tot deze onvolledige informatie behoren
ook subjectieve indrukken, de zogenaamde ‘mental maps’. De mental maps maken deel uit
van de zachte locatiefactoren en hebben een grote invloed op de locatiekeuze van een
bedrijf (Atzema et al., 2002; de Groot, 2009).
Jansen (2009) maakt in zijn masterthesis een inventarisatie van locatiefactoren die uit de
locatietheorieën en empirisch onderzoek kan worden afgeleid. Ook hier wordt een
onderscheid gemaakt tussen harde en zachte locatiefactoren. De alomvattende lijst (zie
bijlage 1) kent 91 verschillende locatiefactoren en is onderverdeeld in tien
hoofdcategorieën, te weten:
 het gebouw
 de directe omgeving
 de ligging – nabijheidsaspecten
 de ligging – bereikbaarheidsaspecten
 de sociaaleconomische omgeving
 de woon – en leefomgeving
 de financiële aspecten
 de overheid
 de lokale gebondenheid en/of persoonlijke motieven
 het aanwezige aanbod.
Bij de categorie het gebouw worden de locatiefactoren ‘kwaliteit van het pand’ en
‘toegankelijkheid (micro-niveau)’ genoemd. Bij de ligging – nabijheidsaspecten gaat het om
de ‘nabijheid van o.a. klanten, gelijksoortige ondernemingen en (kennis)instellingen’, maar
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ook de ‘binnenstedelijke voorzieningen’. In de ‘bereikbaarheid van de locatie’ komt
categorie ligging – bereikbaarheidsaspecten aan bod. Eén van de locatiefactoren
sociaaleconomische omgeving is de ‘economische ontwikkeling van de regio’. Maar ook
‘kennisstructuur’ en ‘aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel’. Bij
categorie financiële aspecten worden ‘huur-/koopprijzen’ genoemd.

de
bij
de
de

Uit de lijst van alle locatiefactoren classificeert Jansen (2009) elf zachte locatiefactoren naar
de hierboven genoemde hoofdcategorieën (zie tabel 4.1). Zoals eerder aangegeven hebben
deze locatiefactoren meer met gevoel te maken, zoals in de categorie het gebouw ‘de
prestige’ ervan belangrijk kan zijn. Als men naar de sociaaleconomische omgeving kijkt, kan
de ‘internationale oriëntatie van het gebied’ van belang zijn. Of de ‘reputatie van de regio’.
De ‘interessante architectuur van de omgeving’ kan een rol spelen bij de keuze voor een
locatie.
Tabel 4.1: Zachte locatiefactoren
Gebouw:
1. Prestige/status/representativiteit/uitstraling/architectuur/herkenbaarheid gebouw
Directe omgeving:
2. Aantrekkelijk verblijfsgebied/levendigheid omgeving
3. Kwaliteit directe omgeving/aantrekkelijke ligging
Sociaaleconomische omgeving:
4. Mentaliteit bevolking (incl. arbeidsmentaliteit)
5. Internationale oriëntatie gebied
6. Reputatie regio
Woon‐ en leefomgeving:
7. Landschappelijke schoonheid
8. Algemene visuele attractiviteit/interessante architectuur omgeving
Overheid:
9. Toegankelijkheid, daadkracht en betrouwbaarheid
10. Kwaliteit informatie
Subjectief:
11. Persoonlijke motieven (restcategorie)
Bron: Jansen, 2009, p. 32.

De zachte locatiefactoren zijn in de loop der jaren steeds belangrijker geworden ten opzichte
van harde locatiefactoren. Eén van de redenen zijn (transport)technologische
vernieuwingen. Het doet de vrijheid van locatiekeuze toenemen waardoor meer locaties
kunnen worden gezien als een alternatieve vestigingslocatie en de concurrentie onder
vestigingsplaatsen toeneemt, omdat de winstgevendheid niet minder is dan op andere
plaatsen. Vooral in Nederland is dit het geval. Vrijwel alle regio’s voldoen aan noodzakelijke
omgevingseisen. Op deze manier worden kwalitatieve verschillen steeds belangrijker
(Atzema et al., 2002; Jansen, 2009). Jansen (2009) toont ook dit aan door middel van een
literatuuronderzoek naar zachte locatiefactoren en maakt de aanname dat het zeer
waarschijnlijk is dat zachte locatiefactoren in toekomst steeds meer een essentiële rol zullen
gaan vervullen (Jansen, 2009).
Het onderscheid tussen harde en zachte locatiefactoren is behandeld, omdat in dit
onderzoek enkele zachte locatiefactoren een belangrijke rol spelen. Zo wordt in paragraaf
3.3 gesteld dat het imago van de campus door van Dinteren (2011) als belangrijke
locatiefactor voor bedrijven wordt gezien om gevestigd te zijn op een campus. In paragraaf
3.1 wordt de verblijfskwaliteit van de campus genoemd. Deze factor wordt in figuur 4.1 de
representativiteit en architectuur van het gebouw of landschappelijke schoonheid genoemd.
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Daarnaast zijn harde locatiefactoren belangrijk in dit onderzoek. In paragraaf 3.3 wordt de
tegenhanger van het imago beschreven. De aanwezigheid van kennis op de campus wordt
door Atzema (2008) en BCI (2009) gezien als belangrijkste reden voor bedrijven om op de
campus gevestigd te zijn. Maar ook de faciliteiten in een gebouw, de bereikbaarheid van de
locatie en nabijheid van toeleveranciers, klanten en concurrenten worden in de paragraaf
genoemd als redenen voor campusbedrijven zich er te vestigen. Verder kunnen nabijheid
van culturele activiteiten, aanwezigheid van gekwalificeerd personeel en huurprijzen worden
genoemd.
4.5.

Conclusie

Dit hoofdstuk zet uiteen hoe uit een campus een kenniscluster kan ontstaan. Belangrijk is de
clustertheorie van Porter (1990). De ruimtelijke concentratie van bedrijven met vergelijkbare
economische activiteiten biedt namelijk kansen om samen te werken. De complementaire
kennis tussen de bedrijven zorgt voor voldoende aanknopingspunten voor verbetering en
innovatie. Maar het kan juist ook zorgen voor concurrentie. Verder biedt de concentratie
van andere bedrijven en instellingen meer voordelen. Klanten en leveranciers zijn dichtbij
gevestigd, waardoor transportkosten af nemen. En de nabijheid van een universiteit biedt
externe schaalvoordelen, zoals goed opgeleid personeel en aanwezigheid van kennis en
technologie.
De ontwikkeling van een cluster is volgens Brenner (2004) afhankelijk van een aantal
zelfversterkende processen. Het netwerk van bedrijven speelt hierin een belangrijke rol. De
netwerken zorgen er namelijk voor dat relaties worden versterkt; relaties binnen de
populatie van bedrijven, buiten de populatie van bedrijven en relaties met lokale
omstandigheden. De ontwikkeling van het cluster zorgt voor een verbeterde regionale
concurrentiepositie.
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat de opzet van een campus duidelijk gericht is op het ontwikkelen en
versterken van het cluster in zoverre dat mogelijk is. Getracht wordt de omstandigheden te
verbeteren, zodat relaties versterken. Zo worden de relaties tussen campusbedrijven
gestimuleerd, dat het ontstaan van spin-offs en start-ups versterkt. Het zorgt vervolgens
weer tot meer en sterkere relaties. Infrastructuur en toegankelijkheid van de campus
worden zo gunstig mogelijk ingericht, zodat relaties met lokale omstandigheden worden
ontwikkeld en verbeterd.
Wanneer wordt gekeken naar het schaalniveau van het bedrijf, zijn het deze factoren die
invloed hebben op het productiemilieu van een bedrijf. De omstandigheden die worden
gevormd in een cluster, om zelfversterkende processen te laten plaatsvinden die de relaties
versterken, vormen de externe condities van een locatie die belangrijk zijn bij de
locatiekeuze en het functioneren van het bedrijf. Wanneer deze bedrijfsexterne factoren
passen bij de bedrijfsinterne factoren, zou het een vestigingsplaats kunnen zijn voor het
bedrijf waar het goed kan functioneren. Welke factoren belangrijk zijn, verschilt per bedrijf.
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5.

Kennis en het imago

De vorige hoofdstukken beschrijven wat een campus inhoudt en welke processen er aan ten
grondslag liggen. Het maakt duidelijk hoe een campus functioneert. In hoofdstuk 3 wordt
gesteld dat bedrijven zich op een campus vestigen vanwege twee locatiefactoren,
aanwezigheid van kennis of het imago van de campus. Om te begrijpen waarom deze
locatiefactoren belangrijk zijn voor de bedrijven, wordt er in dit hoofdstuk bij de factoren stil
gestaan. Zo wordt uiteen gezet hoe kennisuitwisseling tussen bedrijven plaatsvindt en wat
de voordelen van een positief imago is voor een bedrijf.
5.1.

Kennis en de uitwisseling van kennis

Wanneer bedrijven geografisch geconcentreerd zijn, kunnen er schaalvoordelen en
kennisuitwisselingen ontstaan. Vooral in de jaren ‘90 is de nadruk komen te liggen op de
voordelen die uit kennisuitwisselingen kunnen ontstaan (Weterings & Ponds, 2007). Maskell
et al. (1998) maken een onderscheid in twee soorten kennis, ‘codified’ en ‘tacit’ knowledge.
Codified knowledge is gecodeerde kennis dat gemakkelijk over de wereld wordt uitgewisseld
en door het gebruik van IT- en communicatietechnologieën voor mensen te begrijpen is.
Tacit knowledge is kennis die opgedeeld en minder grijpbaar is. Deze kennis is moeilijk
overdraagbaar en daarom vaak lokaal verankerd. Ruimtelijke clusters bieden de kans om
deze tacit knowledge uit te wisselen en te delen (Maskell et al., 1998). Dit omdat bedrijven
makkelijk met elkaar in contact komen en van aanwezige kennis kunnen profiteren, omdat
zij dicht bij elkaar gevestigd zijn (Weterings & Ponds, 2007).
Wanneer kennis wordt uitgewisseld of gedeeld, wordt er gesproken over een
kennisspillover. In de literatuur worden drie soorten mechanismen van ‘kennisspillovers’
herkend. Ten eerste vindt kennisuitwisseling plaats door spin-off bedrijven. De oprichting
van een nieuw bedrijf in dezelfde sector zorgt er voor dat kennis en ervaring van een
werknemer ‘overvloeit’ vanuit het moederbedrijf naar het nieuw opgerichte bedrijf. Vaak
vestigen spin-off bedrijven zich dicht bij het moederbedrijf om de banden met de organisatie
te behouden en er gebruik van kunnen blijven maken (Boschma et al., 2009; Ponds et al.,
2010).
Ten tweede vindt er arbeidsmobiliteit plaats tussen bedrijf en universiteit of bedrijven
onderling. Werknemers nemen kennis en vaardigheden ‘ingelijfd’ mee van het oude bedrijf
naar een nieuwe werkgever. Het komt in de nieuwe organisatie terecht, waar andere
werknemers van de kennis en vaardigheden van de nieuwe werknemer kunnen profiteren
(Boschma et al., 2009; Ponds et al., 2010).
Tot slot kunnen kennisuitwisselingen tot stand komen via kennisnetwerken (Boschma et al.,
2009; Ponds et al., 2010). Ponds et al. (2010) maken hierbij onderscheid tussen informele en
formele netwerken. Informele netwerken vinden lokaal plaats en komen tot stand door
bijvoorbeeld arbeidsmobiliteit. Deze zorgen voor sociale banden tussen huidige en
voormalige collega’s. Deze sociale banden bevorderen kennisuitwisselingen (Boschma et al.,
2009). De formele netwerken komen tot stand door samenwerkverbanden tussen bepaalde
partijen voor onderzoek. Hierbij speelt geografische nabijheid nauwelijks een rol (Ponds et
al., 2010).
5.2.

Drijfveren achter kennisuitwisselingen

Zoals in de vorige paragraaf beschreven is speelt geografische nabijheid bij
kennisuitwisselingen op individueel niveau een grote rol. Toch fungeert niet alleen
geografische nabijheid als een drijfveer voor uitwisseling van kennis. Boschma (2005) stelt
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dat naast geografische nabijheid ook andere dimensies van nabijheid de sleutel kunnen zijn
voor het begrijpen van een kennisuitwisseling.
Naast geografische nabijheid bestaan de volgende nabijheden; cognitieve nabijheid (over de
gezamenlijke basis van kennis en expertise), organisatorische nabijheid (over de relaties die
organisaties van actoren met elkaar delen), sociale nabijheid (over de mate van gezamenlijke
sociale relaties tussen actoren) en institutionele nabijheid (over gemeenschappelijke
normen & waarden en regels & wetten). De mate van de verschillende soorten nabijheid tot
een ander bedrijf is essentieel voor het succes van kennisvergaring en innovatie voor een
bedrijf (Boschma, 2005).
Een aantal nabijheden zijn aan elkaar gerelateerd en kunnen elkaar versterken of
verzwakken. Zo is institutionele nabijheid gerelateerd aan sociale en organisatorische
nabijheid, omdat sociale en organisatorische relaties tussen en binnen organisaties
afhankelijk is van de institutionele waarden die gelden. Geografische nabijheid is gerelateerd
aan institutionele nabijheid. Institutionele waarden zijn namelijk lokaal bepaald (Boschma,
2005).
Boschma (2005) kent een speciale waarde toe aan de combinatie van geografische nabijheid
met cognitieve nabijheid. Hij stelt dat geografische nabijheid geen interactieve
kennisvergaring en innovatie zal bewerkstelligen zonder een bepaalde mate van cognitieve
nabijheid. Waar de geografische nabijheid zorgt voor gemakkelijke communicatie, daar zorgt
cognitieve nabijheid ervoor dat nieuwe kennis en ideeën tot stand komen door bestaande
kennis te combineren. Een bepaalde cognitieve nabijheid, oftewel een minimum aan
basiskennis, is vereist om het kennisgat tussen beide actoren te kunnen overbruggen. Bij een
te grote cognitieve afstand zou het kennisgat te groot zijn om te overbruggen. Bij een te
kleine cognitieve afstand, is er te weinig variatie in de kennis om tot iets vernieuwend te
kunnen komen (Boschma, 2005).
De literatuur stelt dat nabijheid tussen actoren een voorwaarde is om de actoren met elkaar
te verbinden. De verbonden actoren vormen een netwerk. Het aantal netwerk relaties van
een bedrijf heeft een positief effect op de prestatie van het bedrijf. Sterke relaties tussen
actoren zorgen er voor dat zij complexe informatie met elkaar kunnen delen. Dit betekent
echter niet dat elk netwerk een positief effect heeft op de prestatie van het bedrijf. Zo kan
er bijvoorbeeld onbewust waardevolle informatie lekken naar een andere organisatie. Of de
afspraken over uitwisseling van bepaalde kennis komt niet overeen tussen de actoren
waardoor er een instabiele relatie ontstaat. En net als bij nabijheid kan een te hechte relatie
tot een lock-in effect leiden. In deze situaties biedt het netwerk geen positieve effecten.
Wanneer je dit optelt met de mogelijke lock-in effecten die de verschillende nabijheden
kent, bevindt je in een paradoxale situatie. Deze paradoxale situatie wordt door Boschma &
Frenken (2010) het ‘proximity paradox’ genoemd. Een lock-in effect door nabijheid opgeteld
met onbruikbare netwerken zorgen niet voor positieve prestaties op innovatief gebied en
kunnen zelfs tot negatieve effecten leiden (Boschma & Frenken, 2010).
Het is dus belangrijk dat er een bepaalde afstand blijft bestaan tussen de actoren (Boschma,
2005). Boschma & Frenken (2010) noemen een aantal strategieën om de lock-in effecten
tegen te gaan. Eén van deze strategieën is de relaties classificeren in relaties met veel en
weinig nabijheid. De combinatie van veel en weinig nabijheid kan er voor zorgen dat het
bedrijf positieve effecten behaald uit de relaties. Bij geografische nabijheid gaat het om de
lokale en niet-lokale relaties van een bedrijf, oftewel de combinatie van ‘local buzz’ en
‘global pipelines’ die in paragraaf 4.2 aan de orde is gekomen. Hier wordt ook aangegeven
dat een sterk cluster niet alleen relaties heeft met bedrijven binnen de populatie (lees:
cluster), maar ook daarbuiten. De reden is al uit paragraaf 4.2 gebleken. De combinatie van
relaties met binnen en buiten het cluster is niet alleen positief voor de prestaties van het
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bedrijf, maar ook voor de ontwikkeling van het hele cluster (Brenner, 2004; Boschma &
Frenken, 2010).
Boschma & Iammarino (2009) hebben in hun artikel extra aandacht voor cognitieve
nabijheid. Zij stellen dat deze nabijheid van groot belang is voor effectieve communicatie en
interactieve kennisvergaring. Er wordt een belangrijke link gelegd met een ander begrip:
‘related variety’. Een begrip dat is voortgekomen uit het al eerder aangestipte debat over de
agglomeratietheorieën (Boschma & Iammarino, 2009). Het begrip ‘related variety’ houdt in
dat gevestigde sectoren gedeelde of complementaire competenties hebben. Verschillen
tussen gerelateerde technologieën maakt het combineren van kennis tot een innovatie
mogelijk (Boschma & Frenken, 2006; Frenken et al., 2007; Boschma & Frenken, 2011). Zoals
Boschma & Iammarino (2009) stellen: “Related variety is nodig om effectieve relaties
mogelijk te maken”.
Wanneer bedrijven geografische ook nog eens nabij elkaar gevestigd zijn en de institutionele
omstandigheden gelijkend zijn, is het nog waarschijnlijker dat er kennisuitwisselingen
plaatsvinden en dus wordt geïnnoveerd. Het zorgt voor regionale groei en werkgelegenheid
(Frenken et al., 2007).
5.3.

Een positief imago

In paragraaf 4.4 is het verschil beschreven tussen harde en zachte locatiefactoren. Het imago
van een regio of plaats behoort tot de zachte locatiefactoren, omdat het bij dit begrip gaat
om een waardering van een plek. Het is een subjectief gevoel van een plaats, dat voor
iedereen kan verschillen (Atzema et al., 2002). In de scriptie van Broekhuizen (2005) wordt
een literatuuroverzicht gegeven van het begrip imago. Bij een imago gaat het om iemand zijn
perceptie van een plaats. Het is niet een reflectie van de werkelijkheid, maar een subjectief
beeld dat gebaseerd is op wat er over de plaats is uitgezonden en wat er door de ontvanger
is opgevangen. Daarnaast zijn ook het gedrag van concurrenten of lokale karakteristieken
van invloed. Op deze manier kan de perceptie van een plaats voor iedereen verschillend zijn
(Broekhuizen, 2005).
Het regionale imago is een begrip dat samen met begrippen als mental maps, ruimtelijke
cognitie en plaatsnut centraal staan in de behaviorale locatietheorie. Het is een theorie,
waarbij de nadruk ligt op de mening en gevoel van ondernemers. Bij de (neo-)klassieke
locatietheorieën, die in paragraaf 4.4 al even kort is aangestipt, wordt aangenomen dat
ondernemers over alle relevante informatie beschikken en dus volledig rationeel een
beslissing kunnen nemen. Dit in tegenstelling tot de behaviorale locatietheorie, waarbij
gesteld wordt dat de ondernemer niet op de hoogte is van alle informatie. Daarom speelt de
mening of het gevoel van de ondernemer een belangrijke rol bij keuzes. De ondernemer kan
emotioneel gebonden zijn aan een plek waardoor hij een andere beslissing maakt dan
volgens de (neo-)klassieke locatietheorie (Atzema et al., 2002).
Het regionale imago kan invloed hebben op de beslissing van een ondernemer om zich
ergens te vestigen. Meester (1999) stelt dat niet alleen het beeld van het nieuwe
ondernemingsklimaat, maar ook het huidige ondernemingsklimaat meespeelt in de
overweging om zijn onderneming te verhuizen. Het imago kan worden gezien als push-, pullen keepfactor. Dat bedrijven graag gevestigd willen zijn/blijven op een locatie met een goed
imago, heeft te maken met aangenomen economische prestatie van de locatie. Het beeld
bestaat dat hoe positiever het imago van de locatie, hoe beter de economische prestaties
zijn (Meester, 1999). Zo stelt Stouten (2010) dat een dichtbevolkt gebied leidt tot regionale
specialisatie of diversificatie wat van belang is voor de economische prestaties. In
dichtbevolkt gebied zullen tevens eerder universiteiten en kennisinstellingen gevestigd zijn.
De aanwezigheid van deze hoogwaardige kennis trekt andere bedrijven aan omdat zij
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zouden kunnen profiteren van de kennis. Daarnaast zorgt het voor een hoger kennisniveau
wat de innovatieve en economische prestaties van de stad versterkt. Op haar beurt worden
ook hierdoor weer nieuwe bedrijven getrokken. De positieve signalen zouden voor een
positief imago kunnen zorgen, wat bedrijven aan zal trekken (Stouten, 2010). Ook volgens
Pellenbarg (2004) zijn het positieve imago en goede uitstraling van een bedrijventerrein
belangrijke factoren voor het aantrekken van bedrijven. Het kan zelfs als vliegwiel fungeren
voor verdere ontwikkelingen van het bedrijventerrein. Daarnaast zorgt het ervoor dat de
waarde van het vastgoed en de bedrijven behouden blijven. Wel moet er voor gezorgd
worden dat de openbare ruimte hoogwaardig blijft (Pellenbarg, 2004).
Volgens Brouwer & Pellenbarg (2011) is een positief imago voor bedrijven vooral de drijfveer
omdat een goed beeld het gedrag van klanten positief beïnvloed. Harvey (1989) stelt
namelijk dat de imago’s en beelden steeds belangrijker zijn geworden. Het is voor bedrijven,
overheden en (politiek en intellectuele) leiders een deel van hun macht en autoriteit
geworden. Door de mediatisering zijn beelden en imago’s heel erg subjectief geworden. Het
heeft er voor gezorgd dat een imago een belangrijk onderdeel is geworden binnen
competitie. Het zorgt niet alleen voor naamsherkenning, maar is ook van groot belang voor
respectwaardigheid, kwaliteit, prestige, betrouwbaarheid en innovatie. Image-building is een
vitaal aspect van concurrentie tussen bedrijven, waarbij succes zonder meer voor winst
zorgt. Daarom is investeren in een goed imago net zo belangrijk als investeren in een goede
machine (Harvey, 1989).
5.4.

Conclusie

Dit onderzoek richt zich op het belang van aan de ene kant aanwezigheid van kennis en aan
de andere kant het imago van de campus. Daarom is het noodzakelijk uiteen te zetten hoe
uitwisseling van kennis plaatsvindt en welke voordelen een imago van een campus heeft
voor een bedrijf.
Bij kennis kan onderscheid worden gemaakt in twee soorten, ‘codified’ en ‘tacit’ knowledge.
Codified knowledge is informatie die gemakkelijk overgebracht kan worden. Tacit
knowledgde is minder tastbaar en is opgedeeld in stukjes. Omdat het moeilijk overdraagbaar
is, is de informatie vaak ook lokaal verankerd. De uitwisseling van kennis vindt plaats door
het ontstaan van spin-off bedrijven, arbeidsmobiliteit tussen bedrijven & instellingen en
kennisnetwerken. Omdat moeilijk overdraagbare kennis lokaal verankerd is, vindt de
uitwisseling vaak plaat op korte afstand. De geografische nabijheid geeft nog maar eens
waarom juist op een campus veel kennisuitwisseling kan plaatsvinden.
Maar uitwisseling van kennis wordt ook gestimuleerd door andere nabijheden. Ze zorgen er
voor dat bedrijven gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren en er dus kennisspillovers
kunnen ontstaan. Volgens Boschma & Iammarino (2009) is cognitieve nabijheid hierbij van
groot belang. Bedrijven uit gelijkende sectoren hebben gedeelde of complementaire
competenties en maken het combineren van kennis tot innovatie mogelijk. Opgemerkt moet
worden dat door te veel nabijheid lock-in kan ontstaan. Bedrijven moeten daarom naast
lokale relaties ook niet-lokale relaties onderhouden.
Mensen hebben een bepaalde perceptie bij een plaats, een subjectief beeld op basis van wat
er uitgezonden is en hoeveel er is opgevangen over de plaats. De perceptie verschilt per
persoon. De percepties maken het imago en is een reflectie van de werkelijkheid. Het imago
speelt volgens Meester (1999) een belangrijke rol bij de keuze om te verhuizen of te blijven
in een bepaald ondernemingsklimaat. Een positief imago zorgt immers bij een ondernemer
voor een goed gevoel over de plaats. Net als in paragraaf 4.4 is beschreven, stelt Harvey
(1989) dat imago’s en beelden van plaatsen steeds belangrijker zijn geworden. Zo zorgt het
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imago niet alleen voor naamsherkenning van het bedrijf, maar is ook van groot belang voor
respectwaardigheid, kwaliteit, prestige, betrouwbaarheid en innovatie van de onderneming.
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6.

De Life Sciences sector

Campussen en science parken richten zich op bepaalde sectoren (zie paragraaf 3.3). De
complementaire kennis tussen de bedrijven in het cluster zorgen immers voor het tot stand
komen van kennisspillovers. Om dit onderzoek af te bakenen is gekozen om de Life Sciences
sector onder de loep te nemen. Dit hoofdstuk geeft een korte introductie op de Life Sciences
sector, hoe het gesteld is met deze sector in Nederland en welke Life Sciences clusters zich in
Nederland bevinden.
6.1.

De Life Sciences sector in het algemeen

De Life Sciences sector is relatief nieuw en snel gegroeid. De bedrijven die tot de Life
Sciences worden gerekend functioneren in diverse bedrijfstakken. Daarom is er geen
duidelijke afbakening van de sector. Een andere complicerende factor is dat er verschillende
definities van de sector bestaan. Broersen et al. (2003) gebruiken de volgende omschrijving:
“Het is een verzameling van technieken en processen om vormen van biologisch leven te
analyseren en te gebruiken voor de ontwikkeling van betere producten en
productieprocessen” (Broersen et al., 2003, p. 25).
De reden dat de Life Sciences als een nieuwe sector wordt gezien, komt doordat afgelopen
decennia wereldwijd een aantal technologische doorbraken zijn geweest. In de jaren ’90
hebben deze doorbraken geleid tot het gebruik en de combinatie van nieuwe technieken,
zoals DNA-techniek en gentechniek. De combinatie en integratie van technieken heeft
gezorgd voor verschillende toepassingen in producten, processen en diensten en geeft de
sector een hoogwaardig, technologisch, innovatief karakter. Dit karakter biedt een
belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en innovatiekracht van het bedrijfsleven
binnen de Life Sciences. Zo is de sector een belangrijke bron voor vele start-ups van
technologische gespecialiseerde bedrijven over heel de wereld. Uit de vele toepassingen
binnen de technieken ontstaan niet alleen uitdagingen op medisch gebied, maar op gebied
van gezond voedsel liggen steeds meer nieuwe kansen. Op deze manier zijn de potentie en
ondernemingsmogelijkheden binnen de Life Sciences sector heel erg hoog (Broersen et al.,
2003; van Geenhuizen, 2008). Het is ook de reden waarom het voor dit onderzoek
interessant is om te kijken naar de Life Sciences.
In een actieplan van het Ministerie van Economische Zaken (2004) wordt net een andere
omschrijving van Life Sciences gebruikt. Hier staan de Life Sciences voor “een dynamische
wetenschaps- en technologiegebied dat een zich voortdurend vernieuwende
gereedschapskist van technieken en processen bevat om vormen van biologisch leven te
analyseren en te gebruiken voor de ontwikkeling van betere producten en
productieprocessen in veel toepassingsgebieden” (Min. EZ, 2004, p. 7). De toepassingen en
ontwikkelingen die voortkomen uit de sector kunnen zeer breed worden toegepast. Het
geeft de Life Sciences een sterk ‘enabling’ karakter. Voorbeelden zijn ontwikkelingen op het
gebied van nieuwe vaccins, weefselkweek en orgaantransplantatie. Maar ook bijzondere
(dieet)voeding en voedingssupplementen, nieuwe methodieken voor zaadveredeling en de
toepassing van micro-organismen voor milieuvriendelijker industriële processen. Een ander
gevolg is dat de Life Sciences ook vaak integreren met andere technologiegebieden, zoals
informatie, nano- en materiaaltechnologie (Min. EZ, 2004).
De bedrijven die werkzaam zijn in de Life Sciences kunnen worden onderscheiden in drie
deelgroepen:
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‘Dedicated’ bedrijven: Kennisintensieve bedrijven die hun core-business in de Life
Sciences hebben en actief zijn in R&D en de toepassingen in producten, processen
en/of diensten.
‘Diversified’ bedrijven: Bedrijven die de Life Science in hun bestaande R&D- en
productieactiviteiten zijn gaan integreren.
‘Volgende’ bedrijven: Bedrijven die geen Life Sciences R&D-activiteiten uitvoeren,
maar wel gebruik maken van Life Sciences kennis in hun bedrijfsactiviteiten (Min. EZ,
2005; Gemeente Amsterdam, 2008).

De ‘dedicated’ bedrijven zijn vaak kleine kennisintensieve bedrijven met weinig personeel,
die in de buurt van universiteiten gevestigd zijn. Vaak gaat het hier om spin-off bedrijven van
academisch onderzoek. Bij ‘diversified’ bedrijven gaat het vaak om grote bedrijven met veel
aanzien, die wereldwijd actief zijn. Deze bedrijven zijn minder geconcentreerd dan de
‘dedicated’ bedrijven. Veel bedrijven in de Life Sciences behoren tot de ‘volgende’ bedrijven,
zoals dienstverlenende bedrijven (financieel, juridisch, octrooien) (Gemeente Amsterdam,
2008).
De ‘dedicated’- en ‘diversified’ bedrijven vormen samen de kern van de Life Sciences. Het
worden samen de hooginnovatieve bedrijven genoemd (Gemeente Amsterdam, 2008). De
bedrijven zijn erg wetenschappelijk ingesteld en trachten nieuwe technologieën te
ontwikkelen op basis van wetenschappelijk onderzoek (Ponds et al., 2010). Deze groep
bedrijven maakt dit onderzoek interessant. Het zullen veelal deze bedrijven zijn die op een
campus gevestigd zijn. De bedrijven kunnen worden ingedeeld in deelgroepen, waarbij vier
van de vijf groepen naar een kleur wordt vernoemd:
 Human health (rood): Centraal staat hier de toepassing van biotechnologie in de
gezondheidszorg. Bijvoorbeeld de productie van medicijnen, vaccins en het
ontdekken en preventie van ziektes.
 Agro-food (groen): Het gaat om toepassingen in de landbouw en voedselproductie.
Bijvoorbeeld het modificeren van gewassen die beter aan onze wensen voldoen.
 Environment (wit): De toepassing van milieutechnologie. Bijvoorbeeld de het gebruik
van genetisch gemodificeerde micro-organismen (bacteriën, gisten en schimmels)
en/of enzymen in industriële processen.
 General Life Sciences (geel): De toepassing van biotechnologie op meerdere
deelgebieden. Bijvoorbeeld bedrijven die instrumenten of technologieën
ontwikkelen (Gemeente Amsterdam, 2008).
6.2.

De Life Sciences sector in Nederland

De combinatie en integratie van verschillende soorten technieken heeft dus gezorgd voor
een wereldwijde groei van de Life Sciences sector. Vanwege deze wereldwijde potentie
kreeg de Life Sciences sector in Nederland vanaf de jaren ’80 aandacht van het Ministerie
van Economische Zaken (Min. EZ, 2004). De beleidsmatige aandacht en de potentie van de
sector zelf heeft begin jaren ’90 in Nederland voor een groot aantal start-ups van Life
Sciences bedrijven gezorgd. Ondanks de aanwezige kennisproductie en goed ontwikkelde
infrastructuur voor medisch onderzoek, bleef de groei van de sector achter op vele andere
landen. De problemen in Nederland waren de institutionele obstakels en de bescheiden
ondernemingscultuur in het algemeen en specifiek binnen de universiteiten. Academici
verlieten niet graag hun wetenschappelijke baan om zelf te ondernemen. De overheid bood
tevens geen budget om onderzoek om te zetten in economische activiteiten binnen een
spin-off bedrijf. Hierdoor bestond de Life Sciences sector in Nederland ten opzichte van
andere landen voor een overgroot deel uit kleine, vooral kwetsbare researchbedrijfjes. De
groei van de sector in Nederland bleef daarmee beperkt (van Geenhuizen, 2009). De reden
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hiervan is dat de risico’s die de kleine bedrijfjes moeten doorstaan om te overleven groter
zijn dan in elk andere hightech sector. De dreiging bestaat dat het onderzoek in een vroeg of
later stadium van het ontwikkelen en testen van nieuwe medicijnen faalt. Daarnaast is er het
risico dat er onvoldoende investerings-kapitaal wordt verkregen om een medicijn
daadwerkelijk op de markt te brengen (van Geenhuizen, 2008). Samen met te uitgebreide
wet- en regelgeving bemoeilijkte dit het overleven van de kleine kwetsbare bedrijfjes.
In het artikel van Van Geenhuizen (2008) wordt beschreven hoe Nederland presteerde ten
opzichte van andere EU-landen. Het grote aandeel kleine Life Sciences bedrijven zorgde voor
een lage notering op basis van grootte van de bedrijven. De gemiddelde grootte van een Life
Sciences bedrijf in Nederland is slechts de helft van een gemiddeld Life Sciences bedrijf in de
rest van de EU. Op basis van output van innovatie nam Nederland een gemiddelde plaats in
tijdens de periode 1996-1998, maar zakte in de periode 2002-2004 naar een veel lagere
positie. Gesteld wordt dat Nederland duidelijk niet tot de landen behoord waar sprake is van
een robuuste Life Sciences economie (van Geenhuizen, 2008).
Vanaf de tweede helft van de jaren negentig kwam het Ministerie van Economische Zaken
met een actieplan wat zich voornamelijk richtte op de stimulering van samenwerking tussen
het bedrijfsleven en kennisinstellingen (Min. EZ, 2004). De economische activiteiten onder
academici moesten door middel van nieuwe opgerichte bedrijfjes toenemen. En de
ondernemings-cultuur, binnen universiteiten specifiek, moest verbeterd worden. Het
actieplan was gedurende de uitvoering (2000-2004) succesvol, maar van een blijvende
verandering is geen sprake geweest. Zo was er een positieve verandering wat betreft het
aantal start-ups van Life Sciences bedrijven vanuit universiteiten. Later stagneerde dit aantal
echter. Ook op gebied van investeringskapitaal, zijn de risico’s voor de bedrijven groot
gebleven. De druk van strenge regulatie en langlopende procedures zijn onveranderd
gebleven. Tot slot bleek dat ook de internationale oriëntatie van de Nederlandse Life
Sciences niet aanwezig was ondanks een kleinschalige en open economie (van Geenhuizen,
2008).
Momenteel richt de overheid zich opnieuw op de Life Sciences en heeft het de sector
benoemd tot topsector. Dit houdt in dat de sector met haar producten en technologieën
inmiddels een belangrijke bijdrage levert aan oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken (Rijksoverheid, 2011). De bedrijvigheid binnen de sector is afgelopen jaren
sterk gegroeid. Het heeft een innovatieve kern van ruim 300 bedrijven die per jaar met 8%
groeit, sneller dan in de rest van Europa. 85% van deze bedrijven zijn nog steeds kleine
bedrijven, maar nemen dit keer wel een belangrijke plaats in. Zo worden volgens Ministerie
van EL&I (2011b) de kleine bedrijfjes tegenwoordig als grote aanjagers voor innovaties
gezien. Omdat een overgroot deel uit kleine bedrijven bestaat, loopt Nederland voorop in de
overgang naar een nieuwe tijd, waarin het MKB steeds belangrijker wordt. Verder is de
kennisbasis van de Life Sciences sector in Nederland uitmuntend en kenmerkt de
infrastructuur zich aan de samenwerking tussen verschillende partijen en het unieke open
innovatie systeem. De bedrijven worden steeds meer internationaal concurrerend, waardoor
er vanuit het buitenland miljarden euro’s in Nederland worden geïnvesteerd. En de sector
investeert elk jaar 2 miljard euro in R&D. Verder neem Nederland de vierde plek in als het
gaat om het mobiliseren van EU gelden. Uit het zevende kaderprogramma wordt 168
miljoen euro in Life Sciences onderzoek gestopt, waar Nederland het hoogste
slagingspercentage per project heeft (Min. EL&I, 2011b).
Het benoemen van de Life Sciences als één van negen topsectoren heeft als doel om in
Nederland het concurrerende, algemeen ondernemingsklimaat te bevorderen waardoor de
concurrentiekracht wordt verbeterd en versterkt (Regeerakkoord, 2010). Want hoe
rooskleurig er momenteel wordt gesproken over de Life Sciences sector in Nederland, er zal
volgens de sector zelf door de overheid keuzes moeten worden gemaakt. In het
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Topsectorplan Life Sciences & Health wordt aangehaald dat in andere landen sterk wordt
ingezet op publieke R&D investeringen. Nederland blijft op dit gebied hopeloos achter. De
investeringen zijn nodig om een leidende positie en innovatie binnen de sector te behouden.
Gemiddeld komt in OECD landen 60% van de publieke R&D-investeringen in bio-technologie
van overheden. Nederland wordt gezien als achterblijver. Verwacht wordt zelfs dat de
publieke R&D investeringen tot 2015 zelfs met 15% afnemen ten opzichte van nu.
Overheidsingrijpen zijn erg belangrijk: “De continuïteit en langdurige commitment is cruciaal
om wat gezaaid is ook te oogsten en deze motor van innovatie, nu hij op volle toeren draait,
voor Nederland te behouden” (Min. EL&I, 2011b, p. 16).
Daarnaast zijn er nog andere problemen. Van Geenhuizen (2008) geeft aan dat de vele weten regelgeving binnen de sector problematisch is. Ook wordt het steeds moeilijker geschikt
personeel te vinden. En voor MKB bedrijven is het nog steeds een grote uitdaging om
voldoende kapitaal te verkrijgen om door te groeien tot en voorbij het eerste klinisch bewijs
van hun innovaties (Min. EL&I, 2011b).
De beleidsambities blijven onverminderd hoog. In het Topsectorplan wordt gesteld dat in
2025 de Nederlandse Life Sciences & Health sector tot de wereldtop moet behoren. De
overheid moet voor de randvoorwaarden zorgen, waarbinnen de ambitie door het
bedrijfsleven behaald kan worden. De randvoorwaarden zijn als volgt; makkelijk toegang
voor Nederlandse bedrijven tot buitenlandse markten, optimale wet- en regelgeving zodat
innovatie zo min mogelijk wordt gehinderd, aanwezigheid van de juist opgeleide en
ondernemende mensen, makkelijke toegang tot kapitaal wanneer dit nodig is, een
toegankelijke (sterke, fundamentele) kennisbasis, een gezamenlijke publiekprivate
innovatiestructuur en de vorming van één Life Sciences & Health regio in Nederland (Min.
EL&I, 2011b).
6.3.

Life Sciences campussen in Nederland

De Nederlandse Life Sciences sector kent een aantal sterke clusters die met eigen focus en
sterktes vaak mondiaal opereren (Min. EL&I, 2011b). De clusters zijn een belangrijk
onderdeel voor de topsector, omdat er netwerkvoordelen ontstaan door geografische
concentratie van bedrijven en kennisinstellingen (Min. EL&I, 2011a). Zo wordt er
samengewerkt binnen de sector, maar ook met andere sectoren die sterk zijn in dezelfde
regio’s. Op deze manier kunnen clusters sterk zijn in verschillende sectoren. Dit is ook de
reden waarom de overheid lokale clusters met elkaar wil verbinden (Min. EL&I, 2011b).
Het sterkste cluster in de Nederlandse Life Sciences sector is zonder meer het Leiden Bio
Science Park. Het is uitgeroepen tot het beste bedrijvenpark van Nederland in 2009 en
neemt al heel wat jaren de leidende positie in (Min. EL&I, 2011b). In 2005 is al eens
vastgesteld dat Leiden het grootste aantal hooginnovatie bedrijven heeft (Min. EZ, 2005).
Andere sterke Life Sciences clusters zijn het Utrecht Science park, Amsterdam BioMed
Cluster, Health Valley en Maastricht Health Campus (Min. EL&I, 2011b). De clusters in
Leiden, Utrecht en Amsterdam richten zich op Human Health en de meeste bedrijven zijn
actief in de general biotechnology. Onderdeel van Health Valley is het agro-food cluster in
Wageningen en richt zich hier dan ook vooral op (Min. EZ, 2005). De overheid wil de vijf
lokale clusters met elkaar verbinden om regionale en nationale ambities te kunnen vervullen
(Min. EL&I, 2011b).
In de steden Leiden, Wageningen, Amsterdam, Groningen, Utrecht en Maastricht zijn sinds
2003/2004 zogenaamde BioPartner Centers opgericht, oftewel Life sciences incubators. Het
doel was om goedkope laboratorium- en kantoorruimte aan te bieden, wat het ondernemen
in Life Sciences moest stimuleren (BioPartner, 2005; Min. EZ, 2005).
In 2009 heeft BCI een quick-scan onderzoek gedaan naar alle campussen en science parks in
Nederland en in hoeverre zij van nationaal belang zijn. De vier campussen die in dit
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onderzoek centraal staan, kunnen ook worden teruggevonden in de lijst. Het Bio Science
Park Leiden is één van de zes campussen die als campus van nationaal belang
gekarakteriseerd kan worden en zich in een ‘volwassen’ status van ontwikkeling bevindt. Het
Science Park Amsterdam wordt ook gezien als campus van nationaal belang, maar bevindt
zich nog maar in de ‘groeifase’. Het Utrecht Science Park en Maastricht Health Campus zijn
beiden potentiële campussen van nationaal belang en bevinden zich volgens BCI in
respectievelijk de ‘opstartfase’ en ‘groeifase’ (BCI, 2009).
Afbeelding 6.1: Biopartner initiatief in
Leiden

Afbeelding 6.2: Biopartner initiatief in
Maastricht

Bron: Eigen fotomateriaal

Bron: Eigen fotomateriaal

6.4.

Conclusie

De Life Sciences sector is een relatief nieuwe en snel groeiende sector. Een aantal
technologische doorbraken in de jaren ’90 heeft in deze sector gezorgd voor veel nieuwe of
verbeterde toepassingen in producten, processen en diensten. Door deze toepassingen zijn
niet alleen uitdagingen op medisch gebied ontstaan, maar ook op gebied van gezond voedsel
ontstonden steeds meer kansen.
De technologische vooruitgang geeft de sector een hoogwaardig technologisch karakter. Het
zorgt voor veel start-ups van technologische gespecialiseerde bedrijven over heel de wereld
(Broersen et al., 2003). De hooginnovatieve bedrijven vormen de kern van de Life Sciences.
Zij richten zich op R&D toepassingen in Life Sciences en de integratie ervan. Bedrijven
kunnen worden ingedeeld in verschillende groepen, waarbij de groepen naar een kleur
worden vernoemd; Human health (rood), Agro-food (groen), Environment (wit) en General
Life Sciences (geel).
Het hoogwaardige technologische karakter van de Life Sciences zorgt er voor dat ook de
Nederlandse overheid het nut van de sector steeds meer in ziet. Waar de technologische
doorbraken begin jaren ’90 ook in Nederland voor een groot aantal start-ups van Life
Sciences bedrijven zorgde, bleef de groei toch achter op vele andere landen. In de tweede
helft van de jaren ‘90 kwam het Ministerie van Economische Zaken met een actieplan, dat
gedurende uitvoering (2000-2004) succesvol was, maar het niet zorgde voor een blijvende
verandering. (Min. EZ, 2004).
Momenteel richt de overheid zich opnieuw op de Life Sciences en heeft de sector benoemd
tot topsector. Het Topsectorenbeleid heeft als doel om het concurrerende
ondernemingsklimaat te bevorderen, waardoor de concurrentiekracht wordt verbeterd en
versterkt (Regeerakkoord, 2010).
Momenteel bestaan er al een aantal sterke clusters in Nederland, die met eigen focus en
sterktes vaak mondiaal opereren en een belangrijk onderdeel zijn voor de topsector Life
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Sciences (Min. EL&I, 2011b). Het sterkste cluster in de Nederlandse Life Sciences sector is
zonder meer het Leiden Bio Science Park. Het is één van de zes campussen die als campus
van nationaal belang gekarakteriseerd wordt door BCI (2009) en zich in een ‘volwassen’
status van ontwikkeling bevindt. Het Science Park Amsterdam wordt als campus van
nationaal belang gezien, maar bevindt zich nog in de ‘groeifase’. Het Utrecht Science Park en
Maastricht Health Campus zijn beiden potentiële campussen van nationaal belang en
bevinden zich volgens BCI in respectievelijk de ‘opstartfase’ en ‘groeifase’ (BCI, 2009). Het
geeft nog maar eens duidelijk aan waarom de Life Sciences sector op campussen de juiste
keuze is om te onderzoeken.
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7.

Operationalisatie

In de vorige hoofdstukken is de theoretische onderbouwing en de beleidsrelevantie van dit
onderzoek uiteen gezet. Er is beschreven hoe een campus functioneert en welke theorieën
daaraan ten grondslag liggen. Voordat wordt over gegaan op het empirisch gedeelte van dit
onderzoek, worden in dit hoofdstuk de gebruikte onderzoeksmethoden en gemaakte keuzes
beschreven.
7.1.

Aanpak van het empirisch onderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie delen. In de verschillende delen wordt gebruik gemaakt van
zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden (het zogenaamde ‘mixed
methods research’). Er wordt vaak van uit gegaan dat kwalitatief en kwantitatief onderzoek
strikt gescheiden moet worden gebruikt. De beide methoden kunnen echter prima
gecombineerd worden (Bryman, 2008). Het voordeel van het gebruik van beide
onderzoeksmethode is de verdieping op het kwantitatieve gedeelte. Naast dat gesteld kan
worden welke locatiefactoren belangrijk zijn, kan ook worden beschreven waarom dit het
geval is. Bij elke deelvraag wordt beschreven wat de aanpak is.
1. Zijn de campussen het concentratiegebied van Life Sciences bedrijven in de vier
onderzochte regio’s?
Bij het beantwoorden van de eerste deelvraag wordt gebruik gemaakt van een kwantitatieve
analyse. Er zal worden nagegaan in hoeverre er sprake is van een concentratie van Life
Sciences bedrijven binnen de COROP-regio en gemeenten van de vestigingsregio. Ook wordt
gekeken naar de concentratie van Life Sciences bedrijven op de campussen.
Bij de analyse zal gebruik worden gemaakt van LISA-bestand. Dit omdat bij de analyse de
gegevens van campusbedrijven worden afgezet tegenover de gegevens van bedrijven
behorende tot de Life Sciences SBI-klassen uit de rest van de COROP-gemeenten. Het gaat
om gegevens over het aantal werknemers, postcode (6-digit) en SBI-klasse. De lijsten van de
beheer-organisaties van campussen geven hier geen informatie over en kunnen dan ook niet
gebruikt worden. De aanpak wordt verder beschreven in paragraaf 7.3.
2. Welke locatiefactoren zijn van belang voor Life Sciences bedrijven op de vier
onderzochte campussen?

3. In hoeverre verschillen de locatiefactoren voor Life Sciences bedrijven die
opgericht zijn op de campus met die van bedrijven die naar één van de vier
onderzochte campussen zijn toe verhuisd?
In het tweede deel van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een survey-onderzoek.
Door middel van het houden van een korte online enquête onder bedrijven die geregistreerd
staan in het eigen actuele bedrijvenbestand (zie figuur 7.1), kan een antwoord worden
gegeven op de deelvragen 2 en 3. In de enquête wordt o.a. gevraagd naar het belang van elf
locatiefactoren (waaronder ‘de aanwezigheid van kennis’ en ‘het imago van de campus’).
Ook wordt gevraagd wanneer het bedrijf opgericht is, sinds wanneer het gevestigd is op de
campus en om wat voor soort bedrijf het gaat. De inhoud en opzet van de enquête wordt
verder besproken in paragraaf 7.4.
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4. Welke rol spelen de twee soorten factoren ‘de aanwezigheid van kennis’ en
‘het imago van de campus’ binnen het productiemilieu van Life Sciences bedrijven
op de vier onderzochte campussen?
In het derde deel van het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van kwalitatief onderzoek.
Uit diepte-interviews moet blijken welke rol de twee locatiefactoren spelen voor bedrijven
en waarom dit zo is. De diepte-interviews met bedrijven uit het eigen bedrijvenbestand zorgt
voor een antwoord op deelvraag 4. Daarnaast geven de interviews meer diepgang in de
beantwoording van deelvraag 2 en 3. De inhoud en opzet van het diepte-interview wordt in
paragraaf 7.5 behandeld.
7.2.

Hypotheses vanuit het theoretische kader

Vanuit de theoretische onderbouwing uit hoofdstukken 3, 4 en 5 kunnen bepaalde
veronderstellingen worden opgemaakt. Deze hypotheses worden in het empirische gedeelte
getoetst en helpen bij de beantwoording van de deelvragen en de centrale probleemstelling.
Volgens paragraaf 3.3 en 3.4 bestaat in de literatuur over het campusbegrip een verschil van
mening. Hoewel de deskundigen het erover eens zijn dat de aanwezigheid van de
universiteit een reden is voor kennisintensieve bedrijven om zich op een campus te vestigen,
verschillen zij van mening over wat de belangrijkste reden is. Atzema (2008) en BCI (2009)
stellen dat bedrijven zich op een campus vestigen, omdat zij hier voordeel kunnen hebben
aan de aanwezige kennis bij andere (kennisintensieve) bedrijven en instellingen. Van
Dinteren (2007; 2009; 2011) gaat er van uit dat het kennisvoordeel niet zo van belang is en
gaat vooral in op het belang van het imago van de campus. Bedrijven vestigen zich op de
campus vanwege de reputatie van de locatie. Het geeft aan dat één van beide
locatiefactoren een belangrijke rol moet spelen bij de bedrijven die gevestigd zijn op een
campus. De eerste hypothese luidt daarom:
1. De locatiefactoren ‘aanwezigheid van kennis’ en ‘imago van de campus’ zijn de
belangrijkste locatiefactoren voor Life Sciences bedrijven om zich op een
universiteitscampus te vestigen.
Paragraaf 4.3 besteedt aandacht aan het begrip productiemilieu. Bij dit begrip gaat het om
het geheel van condities dat invloed heeft op de locatiekeuze en het functioneren van het
bedrijf daarna. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsinterne en –externe
factoren. Bedrijfsinterne factoren hebben o.a. te maken met de organisatie binnen het
bedrijf, welke economische activiteiten het voor ogen heeft en op welke markt het bedrijf
zich richt. Interne factoren zorgen voor bepaalde wensen aan de bedrijfsexterne factoren. Bij
externe factoren gaat het om onveranderbare aspecten uit de omgeving. Op een bepaalde
locatie zijn deze factoren gelijk voor alle bedrijven, maar de waardering ervan kan per bedrijf
verschillen. Het ene bedrijf kan een bepaalde locatiefactor meer waarderen dan een ander
bedrijf doet. Het productiemilieu verschilt dus ook per bedrijf.
Een bedrijf kan verschillen van oorsprong. Zo kan het gaan om spin-offs, bedrijven die
gestart zijn vanuit en met hulp van een bestaand bedrijf of instelling. Men maakt in dit
verband een onderscheid tussen academische spin-offs (gestart rechtstreeks vanuit de
universiteit) en commerciële spin-offs (gestart vanuit een bedrijf). Naast spin-offs zijn er
spin-outs. Dat zijn, in dit verband, Life Sciences bedrijven die opgericht zijn op de campus,
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zonder hulp van een moederbedrijf of -instelling. De oprichter(s) hebben voor de oprichting
van het bedrijf ervaring en kennis opgedaan in de Life Sciences sector. De redenen dat
bedrijven worden gestart bepalen deels de bedrijfsinterne factoren die, zoals eerder al is
aangegeven, weer invloed hebben op de waardering van bedrijfsexterne factoren. In dit
onderzoek is de veronderstelling dat spin-offs een groter belang zullen hechten aan de
locatiefactor ‘aanwezigheid van kennis’ en dat geldt in het bijzonder voor academische spinoffs. Het is de lokale binding met de campus wat de aanwezige kennis voor bedrijven beter
toegankelijk maakt.
Tegenover de startende bedrijven staan reeds langer bestaande bedrijven die al dan niet
integraal of partieel een vestiging hebben geplaatst op de campus. Het kan gaan om een
nieuwe nevenvestiging of een verplaatsing van de gehele onderneming. Bovendien kan het
gaan om een in Nederland al langer aanwezig bedrijf of een uit het buitenland afkomstig
bedrijf dat in Nederland een eerste vestiging heeft. Ook hier zullen de redenen van
verplaatsing deels de bedrijfsinterne factoren bepalen, die op hun beurt weer de waardering
van bedrijfsexterne factoren kunnen beïnvloeden. Omdat het bedrijf in zijn geheel al langer
bestaat, wordt verondersteld dat het ‘imago van de campus’ voor deze Life Sciences
bedrijven belangrijker zullen zijn. Er zat immers al een hoop kennis in het bedrijf wat op de
campus verder gebruikt zal worden. Kortom, de oorsprong van het bedrijf zorgt voor
verschillen in waardering van het productiemilieu. De tweede hypothese luidt dan ook:
2. Naarmate de oorsprong van het Life Sciences bedrijf dichter bij de campus zelf
ligt zal het belang van de productiemilieufactor ‘aanwezigheid van kennis’ groter
zijn dan het belang van de productiemilieufactor ‘imago van de campus’.
Zoals eerder in deze paragraaf en paragraaf 4.3 is gesteld, hebben de factoren invloed op de
locatiekeuze en het functioneren van het bedrijf. Het verschil in beide momenten geeft een
dynamisch visie aan het begrip productiemilieu. Door de dynamiek binnen het begrip is het
mogelijk dat de locatiefactoren die invloed hebben op de locatiekeuze kunnen verschillen
met de factoren die invloed hebben op het functioneren van het bedrijf. Het is ook mogelijk
om te bekijken welk van de twee veronderstelde belangrijkste locatiefactoren ‘imago van de
campus’ en ‘de aanwezigheid van kennis’ in de loop van de tijd het belangrijkst blijft. Zo
wordt door van Dinteren (2007; 2009) gesteld dat het ontstaan van relaties geen
vanzelfsprekende zaak is (zie paragraaf 3.3). Relaties zorgen voor kennis, maar moeten eerst
ontstaan en zich ontwikkelen. Met andere woorden, ze bestaan nog niet op het allereerste
moment bij de vestiging van het bedrijf. Het imago van de campus bestaat al wel en zorgt
voor bekendheid voor het bedrijf, wat vervolgens weer voor makkelijke toegang tot klanten
zorgt. Atzema (2008) stelt dat de aanwezige kennis op de campus er voor zorgt dat andere
bedrijven ook meer kennis krijgen en dit kan leiden tot nieuwe economische activiteiten. De
kennisspillovers moeten echter wel eerst plaatsvinden voordat ze van toegevoegde waar kan
zijn. De rol van deze productiemilieufactor zal anders zijn bij de vestiging dan wanneer het
bedrijf al enige tijd functioneert op de locatie en zou in verloop van tijd dus kunnen
veranderen. Deze aannames leiden tot de derde hypothese:
3. In de loop van de vestigingstijd neemt onder Life Sciences bedrijven op een
campus het belang van de productiemilieufactor ‘imago van de campus’ af en die
van ‘aanwezigheid van kennis’ toe.
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7.3.

De populatie

Dit onderzoek richt zich op bedrijven die werkzaam zijn in de Life Sciences. In hoofdstuk 6 is
aan de orde gekomen waarom de Life Sciences interessant zijn voor dit onderzoek.
Daarnaast is gekozen om in dit onderzoek gericht zijn op de groepen Human Health,
Environment en General Life Sciences. De groep Agro-food valt hierbij af. Deze keuze is
gemaakt, omdat bedrijven behorende tot deze groep eigen SBI-klassen hebben en vaak niet
gemend gaan met bedrijven van andere Life Sciences groepen. Tot de Human Health,
Environment en General Life Sciences behoren bedrijven uit de volgende SBI-klassen:












2210: Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
2120: Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)
32502: Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen
tandtechniek)
46461: Groothandel in farmaceutische producten
46462: Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en
orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden
72112: Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische
producten en farmaceutische processen en van voeding
72113: Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen
72193: Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet
biotechnologisch)
86101: Universitair medische centra
86221: Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen
tandheelkunde of psychiatrie)
86924: Medische laboratoria, trombodediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek

Voor het onderzoek is een eigen databestand van Life Sciences bedrijven samengesteld. De
data zijn afkomstig uit twee verschillende bronnen (zie figuur 7.1). Ten eerste is gebruik
gemaakt van LISA-gegevens. Het betreft een lijst uit 2010 met alle Life Sciences bedrijven
(volgens bovenstaande SBI-klassen) die gevestigd zijn in vijf COROP-gebieden (Leiden &
Bollenstreek, Groot-Amsterdam, Utrecht, Zuid-Limburg en Overig Groningen) waar zich
campussen bevinden. In de lijst bevond zich ook informatie over Groningen. Dit science park
en daarbij behorende regionale informatie is later niet meegenomen, zoals zal blijken. In de
lijst worden bedrijfsnaam, adresgegevens, bijbehorende SBI-code en het aantal banen
binnen het bedrijf aangegeven. De lijst telt 1791 bedrijven en is gebruikt om een splitsing te
maken tussen bedrijven die op de campussen gevestigd zijn en zogenoemde niet-campus
bedrijven. Dit is gedaan aan de hand van de postcodes waarop de campussen gevestigd zijn.
Door de campusgebieden binnen een IBIS-bestand in een GIS-kaart aan te wijzen zijn de
juiste postcodes verkregen. Dit heeft geleid tot een eerste lijst met campusbedrijven op
basis van LISA-gegevens. Hieruit bleek dat op het Zernike Science Park in Groningen slechts
zes Life Sciences bedrijven gevestigd zijn.
De tweede bron bestaat uit lijsten van bedrijven die door de beheer-organisaties van vier
campussen zelf zijn aangeleverd (Bio Science Campus Leiden, Science Park Amsterdam,
Utrecht Science Park en Maastricht Health Campus). Het gaat om bedrijven die in 2011 op
die campussen gevestigd zijn. Voor deze lijsten is telefonisch contact geweest met de
campusorganisaties voor het verkrijgen van een actuele lijst van Life Sciences. Van de
campussen uit Leiden, Amsterdam en Utrecht werd deze informatie direct op de website
aangeboden. De campus in Maastricht heeft na enkele malen contact te hebben gehad de
actuele lijst per e-mail opgestuurd.
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Het Zernike Science Park heeft geen campusorganisatie, waardoor is uitgekomen bij de
organisaties van twee incubators. Eén van deze incubators (IDEA Centers) bood een actuele
lijst van bedrijven gevestigd in het gebouw. Op deze lijst kwamen maar slechts twee
bedrijven voor die in de Life Sciences werkzaam bleken te zijn. Met de andere incubator
(CUBE 050) is telefonisch contact geweest, maar zij wilden niet meewerken door een actuele
lijst van bedrijven toe te sturen. Van de zes bedrijven uit het LISA-bestand was er op het
world wide web van twee bedrijven niets te vinden. Vanwege het kleine aantal Life Sciences
bedrijven dat op het Zernike Science Park in Groningen gevestigd is, is besloten om
Groningen weg te laten uit het onderzoek en verder te gaan met bedrijven op de vier
campussen in Leiden, Amsterdam, Utrecht en Maastricht. Dit betekent dat de lijst vanuit het
LISA-bestand nu 1598 Life Sciences bedrijven telt die in één van de vier COROP-regio’s
gevestigd zijn. Hiervan hebben 100 Life Sciences bedrijven een adres hebben op één van de
desbetreffende campussen.
Figuur 7.1: Schematische weergave van het verkregen databestand

Bron: Eigen onderzoek, 2011.

Vervolgens zijn de lijsten met Life Sciences bedrijven samengevoegd tot één bestand. Voor
de bedrijven die alleen op één lijst voorkwamen, is op internet opgezocht of het bedrijf nog
bestond en/of gevestigd is op de campus. Gezocht is naar een actuele website of
nieuwsartikelen over het bedrijf. Wanneer het bedrijf onvindbaar was, is ook gezocht op
websites die aangeven welke bedrijven failliet zijn gegaan. Hieruit zijn een aantal bedrijven
gefilterd waaruit duidelijk bleek dat ze niet meer op de campus gevestigd waren of failliet
zijn gegaan. De bedrijven waar geen website of nieuwsartikelen van gevonden zijn, oftewel
waar het onduidelijk voor is of het bedrijf nog bestaat en/of gevestigd is op een campus,
hebben een opmerking binnen het bedrijvenbestand gekregen. Dit heeft geleid tot een zo
actueel mogelijk bestand van Life Sciences bedrijven die gevestigd zijn op de vier
verschillende campussen (zie figuur 7.1). Het bestand bevat in totaal 156 bedrijven, waar
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voor 20 bedrijven onduidelijk is of deze nog bestaan en/of gevestigd zijn op de campus. In
het bestand hebben 66 bedrijven (waarvan 9 onduidelijk) hun adres op het Leiden Bio
Science Park, 13 bedrijven (waarvan 1 onduidelijk) op Science Park Amsterdam, 35 bedrijven
(waarvan 7 onduidelijk) op Utrecht Science Park en 42 bedrijven (waarvan 3 onbekend) op
Maastricht Health Campus.
7.4.

Aanpak van de online enquête

De enquête heeft als doel er voor te zorgen informatie te verkrijgen over de rol die
locatiefactoren spelen voor Life Sciences campusbedrijven, zoals in paragraaf 7.1 is
aangegeven. De uitkomsten van de online enquête zorgen vervolgens voor input voor de
diepte-interviews.
Door de enquête zo kort en simpel mogelijk te houden, wordt geprobeerd om zoveel
mogelijk respons onder de bedrijven te krijgen. De enquête zal slechts drie vragen bevatten
en ongeveer vijf minuten in beslag nemen. Er zal een e-mail verstuurd worden naar alle
bedrijven uit het actuele bedrijvenbestand. In de e-mail staat een link die toegang biedt tot
de online enquête. Wanneer na drie dagen niet is gereageerd op de e-mail, is door de
onderzoeker opnieuw contact opgenomen met het bedrijf met het dringende verzoek de
enquête alsnog in te vullen.
De vragen in de enquête hebben betrekken op het type onderneming, het jaar van
oprichting of vestiging op de campus en het belang van verschillende locatiefactoren
waaronder de factoren ‘aanwezigheid van kennis’ en ‘imago van de campus’. Er is een rij van
elf locatiefactoren gegeven, waar het bedrijf met behulp van een Likert-schaal (5 keuzes) kan
aangeven hoe belangrijk men de desbetreffende factor vindt. In de rij zijn een zevental
locatiefactoren gegeven die kenmerkend zijn voor een campus en een viertal factoren die
van ook belangrijk kunnen zijn voor een algemeen bedrijventerrein. Dit zijn de
locatiefactoren ‘bereikbaarheid van de campus (per auto en/of OV)’, ‘voldoende
parkeergelegenheid’, ‘de staat van de openbare ruimte’ en ‘nabijheid van klanten,
leveranciers, afzetmarkt’. Deze factoren zijn toegevoegd om als controlegroep te
functioneren. Wanneer blijkt dat alleen de algemene locatiefactoren een grote rol speelt
voor bedrijven, zou dit kunnen duiden op weinig toegevoegde waarde van de campuseigenschappen.
De opzet van de enquête kan worden teruggevonden in bijlage 2 en de definitieve online
versie, zoals deze voor de bedrijven ook toegankelijk is, kan worden gevonden op het world
wide web:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFYyeHN3cjBlZzdrdzRXUS1iWTRC
UXc6MQ
7.5.

Aanpak van de diepte-interviews

De uitkomsten van de enquête zorgen voor input bij het houden van de diepte-interviews.
De interviews hebben dan ook pas plaatsgevonden na de analyse van de enquêtes. Tevens
geeft het een verdieping in het onderzoek. Hiervoor is gevraagd aan de respondenten hoe
belangrijk de onderlinge factoren zijn en op welke manier de factor voordelig kan bijdragen
aan de bedrijfsvoering (zie hoofdstuk 9). Voor het dynamische element in het onderzoek is
tevens gevraagd of het belang van de factoren naar verloop van tijd is veranderd en waar dit
aan kan liggen.
Op basis van de uitkomsten uit de enquête is een topiclijst opgesteld van onderwerpen die
aan de orde moesten komen in de diepte-interviews. De topiclijst is te vinden in bijlage 3. Er
is gekozen voor semigestructureerde interviews. Het voordeel van deze methode is dat
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naast de onderwerpen die op de topiclijst staan, er ook ruimte is voor eigen inbreng van de
respondent (Bryman, 2008, p. 438-439).
De selectie van de geïnterviewde bedrijven is als volgt gegaan. De laatste vraag in de online
enquête was of de geënquêteerde interesse had om mee te werken aan het
vervolgonderzoek. Op deze vraag hebben 21 personen (van elk een ander bedrijf)
aangegeven mee te willen werken. Uit elke stad zijn random drie verschillende bedrijven
benaderd per e-mail met de vraag of zij mee wilden werken aan het vervolgonderzoek
middels een interview. Slechts één persoon heeft niet ingestemd met deze vraag. Hiervoor is
ander bedrijf uit dezelfde stad benaderd, die wel heeft ingestemd. Het heeft geresulteerd in
negen verschillende interviews, waarvan in elke stad er drie hebben plaatsgevonden. De lijst
met geïnterviewde is terug te vinden in bijlage 4. Het interview vond in principe plaats op
het kantoor van desbetreffend bedrijf. In slechts twee uitzonderingen heeft het interview op
verzoek van het bedrijf via telefoon en Skype plaatsgevonden. Tijdens alle interviews is
gebruik gemaakt van een opnameapparaat, wat uitwerken van het interview gemakkelijker
maakt.
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8.

Ruimtelijke concentratie van Life Sciences bedrijven op vier
campussen

In dit hoofdstuk wordt het eerste empirische deel gepresenteerd. Volgens de literatuur zijn
campussen een ruimtelijke concentratie van kennisintensieve bedrijven en instellingen. In
dit hoofdstuk wordt op basis van het LISA-bestand nagegaan in hoeverre er sprake is van
concentratie van Life Sciences bedrijven en banen in de COROP-gebieden en gemeenten
waarin de campussen gevestigd zijn. Uiteraard worden ook de campussen zelf bekeken.
8.1.

Ruimtelijke concentratie van bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences
SBI-klassen op COROP-niveau

Tussen de vier COROP-regio’s bestaan duidelijke verschillen wat betreft het aantal en het
aandeel van bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen. Hierbij moet in
ogenschouw worden genomen dat niet alle regio’s even groot zijn qua omvang,
bevolkingsaantallen en aantal gemeenten. Uit tabel 8.1 is op te maken dat de meeste
bedrijven behorende tot de Life Sciences SBI-klassen gevestigd zijn in de COROP-regio
Utrecht, gevolgd door Groot-Amsterdam. Deze bedrijven hebben echter een klein aandeel
binnen het totaal aantal bedrijven binnen de regio. Zo heeft Groot-Amsterdam het kleinste
aandeel van de vier COROP-regio’s met 0,4%, gevolgd door Utrecht en Leiden & Bollenstreek
met slechts 0,6%. In de twee regio’s Utrecht en Groot-Amsterdam bevinden zich absoluut
gezien verreweg de meeste Life Science bedrijven, maar relatief gezien scoren zij een stuk
minder hoog dan de regio Maastricht en Leiden & Bollenstreek.
Tabel 8.1: Bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen in de vier vergeleken COROPregio’s, 2010.
Percentage van
Percentage van
Aantal Life
totaal aantal
Aantal Life
totaal aantal
Sciences
bedrijven in de
Sciences banen
banen in de
bedrijven
corop‐regio
corop‐regio
Leiden &
106
0,6%
10.761
6,7%
Bollenstreek
Groot‐
592
0,4%
19.269
2,4%
Amsterdam
Utrecht
606
0,6%
17.569
2,6%
Zuid‐Limburg
294
0,8%
9.004
3,2%
Bron: LISA gegevens, 2010.

Wanneer naar aantal Life Sciences banen wordt gekeken, zijn de verschillen nog duidelijker
zichtbaar binnen de vier regio’s. Ook hier hebben regio’s Leiden & Bollenstreek en ZuidLimburg absoluut gezien minder banen, maar tellen relatief gezien meer mee. In Leiden &
Bollenstreek zijn ruim 10.000 Life Sciences banen, die voor een aandeel van 6,7% van het
totaal aantal banen zorgt, het hoogste aandeel van de vier regio’s. In Zuid-Limburg ligt het
aantal banen op ongeveer 9.000 en is het aandeel 3,2% van het totaal.
Op basis van deze eerste bevindingen lijkt het erop dat de Life Sciences binnen de twee
COROP-regio’s Leiden & Bollenstreek en Maastricht een grotere rol speelt dan in Utrecht en
Groot-Amsterdam. Dit houdt verband met de grootte van de steden. Een grotere stad
verklaart een groter aantal bedrijven totaal en een grotere diversiteit van de bedrijvigheid,
wat een minder groot aandeel van de Life Sciences binnen het totaal aan economische
activiteiten betekent.
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8.2.

Ruimtelijke concentratie van bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences
SBI-klassen op gemeenteniveau

Deze paragraaf gaat in op de ruimtelijke concentratie binnen de COROP-regio. Zo worden
enkele gemeenten uitgelicht, waarin het aantal bedrijven en banen behorende tot de Life
Sciences SBI-klassen uit springen. De waarden van de overige gemeenten in de regio zijn te
vinden in bijlage 5.
Leiden & Bollenstreek
In de Corop-regio Leiden & Bollenstreek is de spreiding van bedrijven behorende tot de Life
Sciences SBI-klassen verdeeld over zeven verschillende gemeentes. Het overgrote deel van
de bedrijven is gevestigd in Leiden, het stedelijk centrum van deze regio (zie tabel 8.2). Dit
overgrote deel is 86 bedrijven op het totaal van 106 in de regio. Verder zijn er tien bedrijven
gevestigd in Leiderdorp. Als er gekeken wordt naar het aantal bedrijven behorende tot de
Life Sciences SBI-klassen ten opzichte van het totaal aantal bedrijven in de gemeente, heeft
ook Leiden het grootste aandeel binnen de gemeente met 1,8% (driemaal het regionale
gemiddelde). Het aandeel in Leiderdorp ligt beduidend lager met 1,0%.
Ook het aantal banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen is het grootst in Leiden,
wederom gevolgd door Leiderdorp. Het gaat in de gemeente Leiden bovendien om grote
bedrijven behorende tot de Life Sciences SBI-klassen (aandeel van 17,2% in het gemeentelijk
totaal). Het gemeentelijke aandeel van de werkgelegenheid in de Life Sciences bedrijven in
Leiderdorp bedraagt minder, namelijk 4,3%.
De gemeente Leiden laat op basis van deze gegevens en in vergelijking tot de andere
gemeenten in de COROP en het regionaal gemiddelde een heel erg duidelijke concentratie
zien. Naast de concentratie is er in de rest van de COROP-regio nog een enkel ander bedrijf
verspreid aanwezig.
Tabel 8.2: Bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen in gemeenten in Leiden &
Bollenstreek, 2010.
Percentage van
Percentage van
Aantal Life
totaal aantal
Aantal Life
totaal aantal
Sciences
bedrijven in
Sciences banen
banen in
bedrijven
gemeente
gemeente
Leiden
86
1,8%
10.044
17,2%
Leiderdorp
10
1,0%
525
4,3%
Lisse
3
0,3%
164
2,1%
Leiden &
106
0,6%
Bollenstreek
Bron: LISA gegevens, 2010.
Groot-Amsterdam

Binnen de COROP-regio Groot-Amsterdam domineert de gemeente Amsterdam het beeld,
daar bevindt zich het absoluut grootste aantal vestigingen en banen behorende tot de Life
Sciences SBI-klassen (zie tabel 8.3). Wederom gaat het bij de concentratie dus om het
stedelijk centrum in deze regio. Desalniettemin is in Amstelveen en Diemen ook een
behoorlijk aantal bedrijven te vinden. Daar ligt het percentage van bedrijven behorende tot
de Life Sciences SBI-klassen ten opzichte van het totaal van bedrijven in de gemeente zelfs
hoger dan in Amsterdam. Het percentage van het aandeel bedrijven behorende tot de Life
Sciences SBI-klassen ligt in alle drie de gemeenten hoger dan het regionaal gemiddelde van
0,45%.
In gemeente Amsterdam is de meeste werkgelegenheid in de Life Sciences aanwezig, in
absolute en relatieve zin. Opvallend is dat het percentage van het aantal banen behorende
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tot de Life Sciences SBI-klassen in deze grote stad zoveel hoger ligt dan in de andere twee
gemeenten. Zoals eerder al aangegeven, zou een grote stad een hoger aantal banen totaal
hebben en een bredere diversiteit wat het percentage alleen maar kleiner maakt. In dit geval
duidt het percentage van Amsterdam op een concentratie van Life Sciences banen.
Tabel 8.3: Bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen in gemeenten in GrootAmsterdam, 2010.
Percentage van
Percentage van
Aantal Life
totaal aantal
Aantal Life
totaal aantal
Sciences
bedrijven in
Sciences banen
banen in
bedrijven
gemeente
gemeente
Amstelveen
60
0,8%
425
1,0%
Amsterdam
460
0,5%
17.797
3,4%
Diemen
18
0,8%
283
1,6%
Groot592
0,4%
Amsterdam
Bron: LISA gegevens, 2010.

Utrecht (regio)
Uit tabel 8.4 is op te maken dat 154 bedrijven zijn gevestigd in de gemeente Utrecht, wat
staat voor een percentage van slechts 0,6% op het totaal aantal bedrijven in de gemeenten.
Hetzelfde percentage staat voor het regionaal gemiddelde. In de gemeenten De Bilt,
Nieuwegein en Zeist zijn absoluut minder bedrijven behorende tot de Life Sciences SBIklassen gevestigd (zie kaart 8.3), maar ligt het percentage wel hoger.
Een groot deel van de banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen zijn gevestigd in
Amersfoort en Nieuwegein. Het zorgt echter niet voor een hoog percentage. Deze zijn te
vinden in de gemeenten De Bilt en Zeist. Hier is dan wel een minder groot aantal bedrijven
behorende tot de Life Sciences SBI-klassen gevestigd, maar het aandeel ligt wel behoorlijk
hoog. Net als het percentage van de gemeente Utrecht.
In vergelijking tot de regio’s Leiden en Amsterdam is er in de COROP-regio Utrecht een
minder grote dominantie van de centrumgemeente waar te nemen, vooral door het lage
percentage op het totaal aantal bedrijven en het hoge percentage van de werkgelegenheid
in de gemeente De Bilt. Toch kan er op basis van de absolute aantallen in de stad Utrecht
nog gesproken worden over een concentratie.
Tabel 8.4: Bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen in gemeenten in Utrecht
(regio), 2010.
Percentage van
Percentage van
Aantal Life
totaal aantal
Aantal Life
totaal aantal
Sciences
bedrijven in
Sciences banen
banen in
bedrijven
gemeente
gemeente
Amersfoort
73
0,7%
976
1,2%
De Bilt

43

1,2%

2.436

13,1%

Nieuwegein

45

1,0%

577

1,3%

Utrecht (stad)

154

0,6%

9.805

4,4%

Zeist

52

1,0%

1.207

3,4%

Utrecht (regio)
606
Bron: LISA gegevens, 2010.

0,6%

-

-

Zuid-Limburg
De COROP-regio Zuid-Limburg telt 294 bedrijven behorende tot de Life Sciences SBI-klassen.
De meeste hiervan zijn gevestigd in Maastricht (76 bedrijven), maar ook de gemeenten
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Heerlen (61 bedrijven) en Sittard-Geleen (44 bedrijven) zijn goed vertegenwoordigd (zie
tabel 8.5). Daar waar Heerlen en Maastricht een aandeel van respectievelijk 1,2% en 0,9%
halen, heeft ook de gemeente Meerssen een hoog percentage van 1,2%. Allen komen boven
het regionaal gemiddelde uit, behalve de gemeente Sittard-Geleen, dat op dit gemiddelde
van 0,7% blijft steken.
Qua werkgelegenheid steekt de gemeente Maastricht met kop en schouders boven de
andere gemeenten uit. Vooral Heerlen en in mindere mate de gemeente Meerssen hebben
een redelijk aandeel, daar waar Sittard Geleen slechts een klein percentage heeft. Het is
duidelijk te zien dat binnen deze COROP-regio in Maastricht een echte concentratie is waar
te nemen.
Tabel 8.5: Bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen in gemeenten in ZuidLimburg, 2010.
Percentage van
Percentage van
Aantal Life
totaal aantal
Aantal Life
totaal aantal
Sciences
bedrijven in
Sciences banen
banen in
bedrijven
gemeente
gemeente
Heerlen
61
1,2%
1.140
2,0%
Maastricht

76

0,9%

6.170

8,4%

Meerssen

17

1,2%

158

3,1%

Sittard‐Geleen

44

0,7%

203

0,4%

Zuid-Limburg
294
Bron: LISA gegevens, 2010.

0,7%

-

-

8.3.

Ruimtelijke concentratie van bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences
SBI-klassen op postcodeniveau

In deze paragraaf wordt er op postcodeniveau gekeken naar aanwezige concentratie van
bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen. Het zal gaan om postcodes
uit de gemeenten die in de vorige paragraaf absoluut en relatief gezien de hoogste waardes
hadden. De postcodes die concentraties weergeven zullen hier worden besproken. Ook hier
zijn de waarden van de overige postcodes terug te vinden in bijlage 5.
Leiden & Bollenstreek
Uit tabel 8.6 blijkt dat de bedrijven en banen in Leiden vooral een concentratie laten zien op
postcodegebied 2333. Dit is het postcodegebied waar zich het Leiden Bio Science Park
bevindt. In dit postcodegebied is bijna de helft van het aantal bedrijven behorende tot de
Life Sciences SBI-klassen in de regio Leiden & Bollenstreek gevestigd en meer dan 90% van
de banen. Dit duidt op een sterke lokale concentratie van de Life Sciences bedrijvigheid en
werkgelegenheid in dit postcodegebied. Ook in de gemeente Leiderdorp is sprake van een
lokale concentratie want in postcodegebied 2353 bevindt zich de helft van de bedrijven
behorende tot de Life Sciences SBI-klassen en bijna alle lokale werkgelegenheid. Dit hoge
aandeel van aantal banen wordt veroorzaakt doordat er twee ondernemingen, Astellas
Pharma en Cardea Jeugdzorg, gevestigd zijn die samen bijna 500 arbeidsplaatsen te bieden
hebben.
Op basis van deze uitkomsten kan geconstateerd worden dat de Life Sciences in de COROPregio Leiden & Bollenstreek ruimtelijk geconcentreerd voorkomen op twee locaties. Op de
eerste plaats op het Bio Science Park in Leiden, waar een groot aantal bedrijven en
arbeidsplaatsen zijn gevestigd en een echte ruimtelijke concentratie vormen. Ten tweede
bevindt zich een kleine concentratie in Leiderdorp. Hier gaat het om een groot aantal
werknemers, verdeeld over twee bedrijven.
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Tabel 8.6: Bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen op postcodegebied in Leiden
& Bollenstreek, 2010.
Percentage van
Percentage van
Aantal Life
totaal aantal LS‐
Aantal Life
totaal aantal LS‐
Sciences
bedrijven in
Sciences banen
banen in
bedrijven
gemeente
gemeente
2316, Leiden
4
4,7%
202
2,0%
2333, Leiden (Bio
50
58,1%
9.509
94,7%
Science Park)
2353, Leiderdorp
5
50,0%
515
98,1%
Bron: LISA gegevens, 2010.

Groot-Amsterdam
Als er op het postcodeniveau van de gemeenten in regio Groot-Amsterdam wordt gekeken
blijken twee postcodes binnen de gemeente Amsterdam een ruimtelijke concentratie van
bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen te vertonen (zie tabel 8.7).
Het gaat om postcodegebied 1105 en 1081. Zo ligt in postcodegebied 1105 het aantal
bedrijven op 28, wat een aandeel van 6,1% van het gemeentelijk totaal is. Op postcode 1081
zijn 21 bedrijven gevestigd (4,6%). In deze postcodegebieden zijn respectievelijk het VU
Medisch Centrum en het Amsterdam Medisch Centrum gevestigd, wat voor een aandeel van
respectievelijk 46,1% en 37,3% van het aantal banen behorende tot de Life Sciences SBIklassen zorgt.
Andere lokale concentraties bevinden zich in Amstelveen en Diemen in de
postcodegebieden 1181 (Amstelveen) en 1112 (Diemen). Absoluut gezien zijn het minder
grote concentraties, maar de percentages ten opzichte van het gemeentelijk totaal zijn
aanzienlijk. Het gaat om respectievelijk 30% en 55,6% van het gemeentelijk totaal. In
vergelijking met Amsterdam een groot aandeel. Het absoluut aantal banen mag dan wel
minder zijn dan in Amsterdam, het percentage in Amstelveen ligt wel ongeveer even hoog
als in Amsterdam (37,4% en 39,8%). In Diemen ligt dit aandeel zelfs op 79,2%. Er kan dus niet
echt gesproken worden van een echte duidelijke concentratie in de stad Amsterdam, omdat
in beide gevallen het universitair medisch centrum de aandelen doet beïnvloeden. De
concentraties in Amstelveen en Diemen zijn slechts relatief gezien een lokale concentratie.
In de tabel is ook het postcodegebied 1098 opgenomen, omdat hier het Science Park
Amsterdam gelokaliseerd is. Wat betreft het aantal bedrijven en banen behorende tot de
Life Sciences SBI-klassen is dit een geringe concentratie. Een verklaring hiervoor is dat op het
Science Park Amsterdam geen groot aantal ondernemingen en geen grote onderneming
gevestigd is, zoals een ziekenhuis of universitair medisch centrum.
Tabel 8.7: Bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen op postcodegebied in GrootAmsterdam, 2010.
Percentage van
Percentage van
Aantal Life
totaal aantal LS‐
Aantal Life
totaal aantal LS‐
Sciences
bedrijven in
Sciences banen
banen in
bedrijven
gemeente
gemeente
1098, Amsterdam
(Science Park
15
3,3%
85
0,5%
A’dam)
1105, Amsterdam
28
6,1%
8.205
46,1%
(AMC)
1081, Amsterdam
(VU Medisch
21
4,6%
6.631
37,3%
Centrum)
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1181, Amstelveen
1186, Amstelveen
1112, Diemen
Bron: LISA gegevens, 2010.

18
11
10

30,0%
18,3%
55,6%

159
169
224

37,4%
39,8%
79,2%

Utrecht (regio)
Uit tabel 8.8 blijkt dat binnen de gemeente Utrecht de meeste Life Sciences bedrijven
gevestigd zijn op postcodegebied 3584. Dit is het postcodegebied waar het Utrecht Science
Park zich bevindt. Ook op postcodegebied 3582 zijn een groot aantal vestigingen
gelokaliseerd. Wanneer de postcodes vergeleken worden op het aantal banen behorende
tot de Life Sciences SBI-klassen blijkt dat het gebied met daarin het Utrecht Science Park
ruim 80% van de gemeentelijke Life Sciences werkgelegenheid huisvest.
Het aantal bedrijven behorende tot de Life Sciences SBI-klassen in Amersfoort en
Nieuwegein is bijna net zo hoog als in Utrecht, maar geven een hoger percentage binnen de
gemeente. Het absoluut aantal banen is echter lager dan in Utrecht, maar staat nog steeds
voor een aanzienlijk aandeel met respectievelijk 60,7% en 68,1%.
In de gemeenten De Bilt en Zeist zijn minder bedrijven gevestigd. Hier is op basis van slechts
het aantal banen te spreken van lokale concentratie. Zo zijn in postcodegebied 3721 in De
Bilt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NVI (Nederlands Vaccin
Instituut) gevestigd. Met meer dan 2.200 Life Sciences banen zorgen de twee instellingen
voor 92,4% van de Life Sciences banen binnen de gemeente. Zeist kent twee
postcodegebieden waar weinig bedrijven gevestigd zijn, maar wel een groot deel van de Life
Sciences banen zijn gevestigd.
Uit deze gegevens is op te maken dat zich een duidelijke concentratie op het
postcodegebied 3584 te Utrecht bevindt, met hoge absolute en relatieve aantallen van
bedrijven en banen. In Nieuwegein op de postcode 3439 bevindt zich ook een Life Sciences
concentratie, maar heeft absoluut en relatief gezien net iets minder aandeel. Naast de
duidelijkste concentratie op het Utrecht Science Park heeft de COROP-regio ook wat
spreiding van Life Sciences bedrijven en banen in de rest van de regio, dan in de regio Leiden
& Bollenstreek het geval is.
Tabel 8.8: Bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen op postcodegebied in Utrecht
(regio), 2010.
Percentage van
Percentage van
Aantal Life
totaal aantal LS‐
Aantal Life
totaal aantal LS‐
Sciences
bedrijven in
Sciences banen
banen in
bedrijven
gemeente
gemeente
3821, Amersfoort
16
21,9%
592
60,7%
3721, De Bilt
6
14,0%
2.250
92,4%
(RIVM en NVI)
3526, Utrecht
7
4,5%
527
5,4%
3582, Utrecht
19
12,3%
124
1,3%
3584, Utrecht
(Utrecht Science
22
14,3%
7.989
81,5%
Park)
3439, Nieuwegein
19
42,2%
393
68,1%
3704, Zeist
5
9,6%
614
50,9%
3705, Zeist
7
13,5%
524
43,4%
Bron: LISA gegevens, 2010.
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Zuid-Limburg
Verreweg de meeste bedrijven komen geconcentreerd voor in postcodegebied 6229 in
Maastricht, het postcodegebied van de Maastricht Health Campus (zie tabel 8.9). Op deze
postcode is 30,3% van alle bedrijven behorende tot de Life Sciences SBI-klassen in de
gemeente gevestigd. Deze zorgen voor ruim 5.800 banen, dat goed is voor een aandeel van
94,2% van alle banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen binnen de gemeente
Maastricht.
In Sittard-Geleen is evenals in Maastricht 30% van de bedrijven op één postcodegebied
gevestigd met 13 bedrijven. Deze zorgen echter maar voor 18,2% van de banen behorende
tot de Life Sciences SBI-klassen in de gemeente en is dus duidelijk een mindere concentratie.
Op postcode 6422 in Heerlen zijn een vijftal bedrijven te vinden (slechts 8,2% van het totaal
aantal bedrijven in de gemeente), waaronder het bedrijf Medtronic dat ruim 900 Life
Sciences banen te bieden heeft. Hiermee is 82,5% van alle Life Sciences banen in de
gemeente Heerlen op de postcode 6411 gevestigd.
Uit deze uitkomsten kan geconstateerd worden dat op postcode 6229 in Maastricht een
duidelijke concentratie van Life Sciences bedrijven en banen te vinden is binnen de COROPregio Zuid-Limburg. Net als in de COROP-regio Utrecht is er in de rest van de regio nog een
aardige spreiding van andere Life Sciences bedrijven en banen.
Tabel 8.9: Bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen op postcodegebied in ZuidLimburg, 2010.
Percentage van
Percentage van
Aantal Life
totaal aantal LS‐
Aantal Life
totaal aantal LS‐
Sciences
bedrijven in
Sciences banen
banen in
bedrijven
gemeente
gemeente
6226, Maastricht
7
9,2%
72
1,2%
6227, Maastricht
3
3,9%
129
2,1%
6229, Maastricht
23
30,3%
5.811
94,2%
(Health Campus)
6411, Heerlen
10
16,4%
70
6,1%
6422, Heerlen
5
8,2%
941
82,5%
(Medtronic)
6231, Meerssen
13
76,5%
25
15,8%
6162, Sittard‐Geleen
13
29,5%
37
18,2%
Bron: LISA gegevens, 2010.

Uit de uitkomsten die in paragraaf 8.2 en 8.3 aan bod zijn gekomen, laten zien dat
ruimtelijke concentraties van Life Sciences bedrijven en banen zich vooral voordoen in de
stedelijke gebieden. Binnen de steden bevinden de concentraties zich vooral op de
campussen. Toch bevinden zich in de rest van de COROP-regio’s ook nog bedrijven en banen
behorende tot de Life Sciences SBI-klassen. Dit is niet alleen af te leiden uit voorgaande
tabellen, maar vooral als wordt gekeken naar kaart 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4. Uit deze kaartjes zijn
de ruimtelijke concentraties in de stedelijke gebieden duidelijk te herkennen. Opvallend is
de lage spreiding van Life Sciences bedrijven in de COROP-regio Leiden & Bollenstreek (zie
kaart 8.1). Eerder in deze paragraaf is al aangegeven hoe groot het percentage is van
bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen op het totaal van de regio. De
weinige dots in dit kaartje maken nogmaals duidelijk dat de concentratie in deze COROPregio in de stad Leiden ligt. Daarbuiten is slechts een enkel bedrijf gevestigd.
In de COROP-regio’s Groot-Amsterdam, Utrecht en Zuid-Limburg is de spreiding duidelijk
groter (zie kaart 8.2, 8.3 en 8.4). De ruimtelijke concentratie is gelegen in het stedelijk
centrum van de regio. Buiten de concentratie zijn echter heel wat meer bedrijven behorende
tot de Life Sciences SBI-klassen te vinden.
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Kaart 8.1, 8.2, 8.3 & 8.4: Bedrijven behorende tot Life Sciences SBI-klassen in COROP-regio’s (V.l.n.r. en v.b.n.o.) Leiden & Bollenstreek,
Groot-Amsterdam, Utrecht en Zuid-Limburg in 2010.

Bron: LISA gegevens, 2010.
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8.4.

De vier steden en campussen vergeleken

Zoals in de voorgaande paragraaf duidelijk is geworden, zijn de grootste ruimtelijke
concentraties van bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen vooral te
vinden in de grote centrale steden. Binnen de steden bevinden de ruimtelijke concentraties
zich op de postcodegebieden waar de universitaire medische centra gevestigd zijn. In deze
paragraaf worden daarom de vier gemeenten en de bijbehorende campussen vergeleken.
Niet alleen wordt gekeken naar het absoluut en relatief aantal banen behorende tot de Life
Sciences SBI-klassen, maar ook naar de mate van diversiteit van de SBI-klassen die tot de Life
Sciences behoren.
In tabel 8.10 is het absolute aantal en relatieve aandeel van Life Science bedrijven en banen
in de gemeente weergegeven. Uit de tabel wordt meteen duidelijk dat Leiden het grootste
aandeel van Life Sciences bedrijven en banen binnen haar gemeente heeft. Zo behoort 1,8%
van de bedrijven behorende tot de Life Sciences SBI-klassen en bieden deze 17,2% van de
banen aan. In Amsterdam zijn in absoluut gezien de meeste bedrijven en banen behorende
tot de Life Sciences SBI-klassen gevestigd. Het relatieve aandeel van Amsterdam binnen de
totale omvang van de gemeente is echter het laagst. Het kan gedeeltelijk verklaard worden
doordat Amsterdam de grootste stad van Nederland is en hierdoor een zo breed mogelijke
diversiteit aan economische activiteiten bezit. Een andere verklaring kan zijn dat de
concentratie van Life Sciences bedrijven en banen in Amsterdam gewoonweg relatief minder
is dan in de andere drie steden. Amsterdam is dan een minder geprononceerd centrum van
Life Sciences bedrijven dan op grond van de absolute aantallen bedrijven verwacht mag
worden.
De gemeente Utrecht en Maastricht positioneren zich op basis van de gegevens uit tabel
8.10 eigenlijk tussen Amsterdam en Leiden in. Zo heeft Utrecht absoluut gezien meer
bedrijven en banen in Life Sciences dan Maastricht, maar vertoont Maastricht hogere
percentages. Het lijkt erop dat naarmate de omvang van de stad groter is, het aantal
bedrijven en banen in de Life Sciences groter is maar dit niet zozeer een hoger percentage
betekent. Er is sprake van verschillen in mate van specialisatie tussen de vier steden, waarbij
Leiden duidelijk uitsteekt boven de andere drie steden.
Tabel 8.10: Bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen per gemeente, 2010.
Percentage van
Percentage van
Aantal Life
totaal aantal
Aantal Life
totaal aantal
Sciences
bedrijven in
Sciences banen
banen in
bedrijven
gemeente
gemeente
Leiden
86
1,8%
10.044
17,2%
Amsterdam
460
0,5%
17.797
3,4%
Utrecht
154
0,6%
9.805
4,4%
Maastricht
76
0,9%
6.170
8,4%
Bron: LISA gegevens, 2010.

Als binnen de vier steden wordt gekeken naar de diversiteit van de economische Life
Sciences activiteiten op basis van de SBI-klassen afkomstig uit het LISA-bestand, kan gesteld
worden dat er aardig wat overeenkomsten zijn tussen de vier steden (zie figuur 8.1). Zo zijn
vooral ‘praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen
tandheelkunde of psychiatrie)’ en ‘speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van
gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)’ goed vertegenwoordigd in alle vier de
steden. De overige activiteiten zijn minder sterk aanwezig en komen in de vergelijking tussen
de steden redelijk overeen. Het geeft aan dat er weinig lokale specialisatie is tussen de vier
steden.
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De SBI-indeling van Leiden wijkt echter het meest af met die van de andere steden en kan
ook gezien worden als meest afwijkende science park. Het grootste verschil is dat in Leiden
het aandeel van ‘speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding
(niet biotechnologisch)’ aanzienlijk groter is dan het aandeel ‘praktijken van medisch
specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)’. Dit in
tegenstelling tot de andere drie gemeenten waarin dit omgekeerd het geval is. Ook is in
Leiden een groter aandeel van bedrijven gevestigd die zich bezighouden met de
‘vervaardiging van farmaceutische grondstoffen’ en ‘vervaardiging van farmaceutische
producten (geen grondstoffen)’. Laatstgenoemde is in de overige steden slechts in een
kleinere proportie aanwezig. De vervaardiging van farmaceutische grondstoffen is naast
Leiden alleen in Amsterdam te vinden.
Figuur 8.1: SBI-indeling van Life Sciences bedrijven in vier gemeenten, 2010.

Bron: LISA gegevens, 2010.

In eerdere paragrafen en bovenstaande vergelijking tussen de vier steden is opgevallen dat
Leiden een vooraanstaande positie inneemt. Het heeft duidelijk meer en een groter aandeel
bedrijven en banen behorende tot Life Sciences SBI-klassen dan in de overige steden.
Amsterdam neemt een de meest tegengestelde positie in. Wat betreft diversiteit van de
activiteiten laat alleen Leiden een andere indeling zien. Alle verschillen tussen de vier steden
maken het interessant om ook de vier campussen met elkaar te vergelijken.
Zo is in tabel 8.11 weer gegeven hoeveel bedrijven behorende tot de Life Sciences SBIklassen op de postcodegebieden van de campussen gevestigd zijn. Ook hier is het Leiden
weer die ver boven de andere steden uitsteekt. Het aantal bedrijven is tweemaal meer dan
in Maastricht en de percentages liggen fors hoger dan in de andere steden.

56

Tabel 8.11: Bedrijven behorende tot de Life Sciences SBI-klassen gevestigd op postcodegebied van een
campus, 2010.
Aantal Life
Percentage van totaal Percentage van totaal
Sciences
aantal bedrijven in
aantal LS-bedrijven in
bedrijven
gemeente
gemeente
Leiden Bio Science Park (2333)
50
1,0%
58,1%
Amsterdam Science Park (1098)
8
0,0%
1,7%
Utrecht Science Park (3584)
16
0,1%
10,4%
Maastricht Health Campus (6229)
23
0,3%
30,3%
Bron: LISA gegevens, 2010.

Echter, is op drie van de vier campussen een Universitair Medisch Centrum (UMC) gevestigd
dat het aantal banen (absoluut en relatief) op het postcodegebied sterk doet stijgen.
Daarom is in tabel 8.12 weergegeven hoeveel Life Sciences banen op de campus gevestigd
zijn, wanneer het aantal banen van de UMC’s niet worden meegeteld. Het Science Park
Amsterdam is hierop een uitzondering, waardoor alleen de bestaande gegevens zijn
weergegeven.
Na deze correctie blijkt uit tabel 8.12 dat op het Leiden Bio Science Park het grootste
aandeel banen gevestigd is, meer dan een kwart (27,3%) van het totaal aantal Life Sciences
banen binnen de gemeente gevestigd is. Naast relatief aandeel, heeft Leiden ook in absolute
aantallen verreweg het grootste aantal ten opzichte van de andere steden. Hiermee neemt
het Leiden Bio Science Park een duidelijk leidende rol in ten opzichte van de overige drie
campussen. Het komt overeen met de conclusie die BCI (2009) trekt uit hun quick-scan
onderzoek, dat de ontwikkelingstatus van de campus in Leiden als volwassen karakteriseert,
waardoor het als een campus van nationaal belang fungeert (zie ook paragraaf 6.3).
Vanuit de overige uitkomsten van dit onderzoek kan een verdere rangorde worden gemaakt.
De Maastricht Health Campus komt op een tweede positie, gevolgd door het Utrecht Science
Park. De uitkomsten komen weer overeen met wat BCI (2009) stelt. De campussen worden
gezien als potentieel nationaal belang en bevinden zich respectievelijk in de groei- en
opstartfase.
Amsterdam neemt zonder UMC een slotpositie in met het minst aantal bedrijven en banen,
die voor een miniem percentage van het totaal in de gemeente tellen. Dit gegeven, samen
met het feit dat in de postcodegebieden van het AMC en VU Medisch Centrum wel
concentratie van bedrijven en banen aanwezig is (zie paragraaf 8.3) lijken erop te wijzen dat
een UMC eigenlijk als een campus functioneert.
De uitkomsten uit tabel 8.12 spreken ook de conclusies uit het onderzoek van BCI (2009)
tegen, welke het Amsterdam Science Park als campus van nationaal belang benoemt en de
twee in Utrecht en Maastricht slechts als potentiële kandidaten voor deze titel. De reden
hiervoor zou kunnen zijn dat het Amsterdam Science Park zich niet alleen op Life Sciences
richt, maar ook op ICT. De Life Sciences behelzen slechts een deel van het succes van deze
campus.
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Tabel 8.12: Banen behorende tot de Life Sciences SBI-klassen in het postcodegebied van een campus,
2010.
Percentage van
Percentage van
Aantal Life
totaal aantal
totaal aantal
Sciences
banen in
LS-banen in
banen
gemeente
gemeente
met UMC
9.509
16,3%
94,7%
Leiden Bio Science Park
zonder UMC
2.741
4,7%
27,3%
met UMC
Amsterdam Science Park
zonder UMC
72
0,0%
0,4%
met UMC
7.941
3,6%
81,0%
Utrecht Science Park
zonder UMC
441
0,2%
4,5%
met UMC
5.811
7,9%
94,2%
Maastricht Health Campus
zonder UMC
726
1,0%
11,8%
Bron: LISA gegevens, 2010.

In figuur 8.2 is de diversiteit van economische activiteiten van de vier verschillende
campussen weergegeven. Wat het eerste opvalt, is het grote aandeel van bedrijven dat zich
richt op ‘speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet
biotechnologisch)’. Het geeft aan dat de campussen meer gespecialiseerd zijn op een
bepaalde economische activiteit dan wanneer naar het stadsniveau gekeken wordt.
Daarnaast duidt het speur- en ontwikkelingswerk op een kennisintensieve industrie. In
paragraaf 3.1 is beschreven hoe de mix van hoger- en wetenschappelijk onderwijs met
kennisintensieve industrie voor een kenniscluster zorgen. Naast deze kennisintensieve
bedrijven houdt tussen de 12,5% en 25% van de bedrijven op de campussen zich bezig met
de vervaardiging van farmaceutische grondstoffen, farmaceutische producten en medische
instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek). De combinatie van speur- en
ontwikkelingsbedrijven met productiebedrijven kan betekenen dat de aanwezige kennis op
een campus daadwerkelijk wordt vermarkt.
Maar er zijn ook meer verschillen tussen de campussen te herkennen dan op stedelijk niveau
het geval was. Op het Science Park Amsterdam en Utrecht Science Park zijn minder soorten
activiteiten aanwezig dan op het Leiden Bio Science Park en Maastricht Health Campus. Op
het Science Park Amsterdam is de ‘vervaardiging van farmaceutische producten (geen
grondstoffen)’ ten opzichte van de andere campussen ruim vertegenwoordigd. Op het
Utrecht Science Park is dit voor de ‘vervaardiging van medische instrumenten en
hulpmiddelen (geen tandtechniek)’ het geval. Op het Leiden Bio Science Park en Maastricht
Health Campus is de diversiteit meer verdeeld, maar gesteld kan worden dat Leiden een
ruimer aandeel van bedrijven heeft dat zich richt op de vervaardiging van farmaceutische
grondstoffen, producten, medische instrumenten en hulpmiddelen en groothandels. In
Maastricht is het aandeel van praktijken van medische specialisten, dagbehandelcentra en
medische laboratoria ruimer.
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Figuur 8.2: SBI-indeling van Life Sciences bedrijven op de vier campussen, 2010.

Bron: LISA gegevens, 2010.

8.5.

Conclusie

In dit hoofdstuk is gekeken naar de ruimtelijke concentratie van bedrijven en banen
behorende tot de Life Sciences SBI-klassen. Op basis van het LISA-bestand kan antwoord
worden gegeven op deelvraag 1 die in paragraaf 2.2 is opgesteld. De deelvraag luidde:
1. Zijn de campussen het concentratiegebied van Life Sciences bedrijven in de vier
onderzochte regio’s
Uit de analyse kan geconcludeerd worden dat op een aantal campussen zeer zeker sprake is
van concentratiegebieden van bedrijven en banen behorende tot de Life Sciences SBIklassen. Het blijkt dat ruimtelijke concentraties binnen de vier COROP-regio’s vooral in de
grootstedelijke omgeving voorkomen. Binnen steden is het concentratiegebied vooral te
vinden op de postcodegebieden waar de campussen gelokaliseerd zijn. Toch zijn in andere
gemeenten ook incidenteel ruimtelijke concentraties te vinden van bedrijven en banen
behorende tot de Life Sciences SBI-klassen. Het gaat hier echter vaak om een klein aantal
bedrijven met veel werknemers wat het relatief gezien op een ruimtelijke concentratie laat
lijken.
De grootste ruimtelijke concentratie is te vinden op het Bio Science Park in Leiden. Zowel
absoluut als relatief gezien zijn hier het grootste aantal bedrijven en banen behorende tot de
Life Sciences SBI-klassen gevestigd. Hierna volgen de campussen van Utrecht en Maastricht.
Als gekeken wordt naar het aantal Life Sciences bedrijven en het werknemers, liggen op deze
campussen duidelijk het concentratiegebied van Life Sciences bedrijven en banen binnen de
COROP-regio. Ze vormen een duidelijke regionaal kenniscluster van Life Sciences.
Op niet alle campussen is evenveel sprake van een ruimtelijke concentratie. In Amsterdam
bevinden zich een aantal ruimtelijke concentraties, waarvan één op het science park. De
grootste concentraties zijn echter elders in de stad te vinden. Voor het Science Park
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Amsterdam kan dus niet gesproken worden van het grootste kenniscluster van Life Sciences
binnen de COROP-regio.
Een verklaring voor de grotere concentratie in Leiden, Utrecht en Maastricht zou de
aanwezigheid van een UMC op de campus kunnen zijn. Een UMC zorgt voor veel
werkgelegenheid en zou op meer bedrijvigheid kunnen wijzen. De geringe ruimtelijke
concentratie en de afwijkende SBI-indeling geven aan dat het Science Park Amsterdam een
minder goed vergelijkbare case is ten opzichte van de campussen in Leiden, Utrecht en
Maastricht.
Uit het onderzoek blijkt verder dat de economische activiteiten op de campus
gespecialiseerd zijn. Veel bedrijven richten zich op ‘speur- en ontwikkelingswerk op het
gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)’. Wat de economische activiteiten
betreft, verschillen ze duidelijk met de verdeling binnen de gemeenten. Hier richt het
merendeel van de bedrijven zich op praktijken van medisch specialisten en
dagbehandelcentra.
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9.

Het belang van locatiefactoren voor Life Sciences bedrijven op
vier campussen

In dit hoofdstuk komt het tweede deel van het empirisch onderzoek aan bod. In het vorige
deel is gesteld dat er op de campussen sprake is van ruimtelijke concentratie van Life
Sciences bedrijven en banen. Ze kunnen met recht een kenniscluster genoemd worden. Dit
tweede deel gaat in op waarom bedrijven in het cluster gevestigd willen zijn. Er wordt
beschreven hoe belangrijk verschillende locatiefactoren zijn voor Life Sciences bedrijven op
een campus. Ook wordt gekeken naar wanneer het bedrijf zich gevestigd heeft op de
campus.
9.1.

Beschrijving van de respondenten

In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de online enquête centraal, welke in november
2011 is afgenomen. Voordat wordt begonnen aan de analyse, wordt eerst een beschrijving
gegeven van de respondenten.
De enquête is per e-mail uitgezet naar 156 Life Sciences bedrijven die op één van de vier
campussen zijn gevestigd. Voor de e-mailadressen van de bedrijven is gebruik gemaakt van
het actuele bestand dat is opgemaakt uit een LISA-bestand en lijsten van campus
organisaties (zie paragraaf 7.3). Nadat de eerste e-mail verstuurd was, zijn twee weken later
alle bedrijven die nog niet gereageerd hadden telefonische benaderd. Dit heeft geresulteerd
in een respons van 48 bedrijven op het totaal van de 156 bedrijven die benaderd zijn. Dit
komt neer op een respons van ongeveer 31%. Van de bedrijven die geen enquête ingevuld
hebben wilden slechts 6% niet meewerken en was 15% onbereikbaar (door een foutief emailadres of telefonisch meerdere malen niet beantwoord). De rest heeft aangegeven het te
overwegen om de enquête in te vullen.
Vanwege het combineren van zowel het LISA-bestand en de lijsten van de campus
organisaties, zijn voor veel bedrijven maar slechts enkele gegevens beschikbaar. In de online
enquête is ook gevraagd naar bepaalde gegevens. Maar deze gegevens zijn voor de nietrespondenten niet bekend. Het gebrek aan verschillende gegevens van bedrijven maakt het
onmogelijk om een non-respons analyse uit te voeren.
In het eerste deel van de enquête is gevraagd naar een aantal kenmerken van het bedrijf. Op
basis van deze gegevens kunnen de volgende eigenschappen van de respondenten worden
weergegeven in figuur 9.1, 9.2, 9.3 en 9.4.
Figuur 9.1: Stad waar de respondenten op
de campus gevestigd zijn, 2011

Figuur 9.2: Aandeel van bedrijven die opgericht
of verhuisd zijn naar de campus, 2011.

Leiden

Opgericht op de
science park

Amsterdam
Utrecht

Verhuisd naar
science park

Maastricht

Bron: Eigen onderzoek, 2011.

Bron: Eigen onderzoek, 2011.
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Uit de figuren wordt duidelijk dat het grootste deel van de respondenten afkomstig is uit
Leiden. Er hebben 36 bedrijven aangegeven opgericht te zijn op de campus en 12
ondernemingen zijn daarbuiten gestart en later naar de campus verhuisd. Verreweg de
meeste ondernemingen waren van het type ‘zelfstandige opgestart bedrijf, zonder steun van
een moederbedrijf’. De jaren waarin de ondernemingen zijn opgericht verschillen van 1959
tot 2011, waar het merendeel van de bedrijven is opgericht in de 21ste eeuw, gevolgd door
de jaren ’90.
Figuur 9.3: Respondenten naar het type van de
onderneming, 2011.

Figuur 9.4: Jaar van oprichting van het
bedrijf, 2011.

Zelfstandig opgestart bedrijf, met steun van een moederbedrijf
Zelfstandig opgestart bedrijf, zonder steun van een
moederbedrijf
Zelfstandig opgestart bedrijf, met steun van een universiteit

tot 1995

1995 - 1999

2000 - 2005

2006 en ouder

Bron: Eigen onderzoek, 2011.

Dochteronderneming met een Nederlandse moeder
Dochteronderneming met een buitenlandse moeder

Bron: Eigen onderzoek, 2011.

9.2.

Het belang van locatiefactoren voor Life Sciences bedrijven op de vier campussen

Wanneer wordt gekeken naar hoe belangrijk de respondenten van de enquête de elf
locatiefactoren vinden, valt uit figuur 9.5 op te maken dat alle elf de locatiefactoren door het
merendeel van de respondenten belangrijk worden gevonden. Zo worden negen
locatiefactoren door meer dan de helft belangrijk of zeer belangrijk gevonden.
De belangrijkste locatiefactor is de ‘bereikbaarheid (per auto & OV)’ die door 79,2% van de
respondenten (zeer) belangrijk wordt gevonden. Het is vrij logisch, omdat bereikbaarheid
een traditionele locatiefactor is die altijd en op allerlei locaties een belangrijke rol speelt.
Wat voor dit onderzoek meer interessant is, is de locatiefactor die hierop volgt. De
‘aanwezigheid van kennis’ wordt door 75% (zeer) belangrijk gevonden. Andere
locatiefactoren met een hoog percentage zijn ‘aanwezigheid hoogopgeleid personeel’,
‘parkeermogelijkheden’ en ‘flexibele huisvestingsmogelijkheden’ die allen door 72,9% van de
respondenten als (zeer) belangrijk worden gezien. De locatiefactor ‘imago van het Science
Park’ komt hiermee op een zesde plek, maar wordt wel door meer dan de helft (56,3%) van
de respondenten belangrijk gevonden.
Uit de analyse is op te maken dat de ‘staat van de openbare ruimte’ door het minst aantal
respondenten (zeer) belangrijk wordt gevonden. Toch is het niet de locatiefactor die het
meest (zeer) onbelangrijk wordt gevonden. Het grootste deel vindt de factor slechts min of
meer belangrijk (41,7%). Het is de locatiefactor ‘nabijheid klanten en leveranciers’ die met
29,2% door het grootste aandeel (zeer) onbelangrijk wordt gevonden. De percentages van
respondenten bij de verschillende locatiefactoren geven nog maar eens aan dat de
algemene tendens erg positief is. Het overgrote deel vindt de locatiefactoren vooral (zeer)
belangrijk.
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Figuur 9.5: Locatiefactoren en mate van belangrijkheid voor Life Sciences bedrijven op de campussen
in Leiden, Amsterdam, Utrecht en Maastricht (n=48), 2011.
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In de theoretische onderbouwing uit hoofdstuk 3 bleek dat de aanwezigheid van kennis en
het imago van het science park de belangrijkste locatiefactor voor campusbedrijven zijn. Op
basis hiervan is hypothese 1 opgesteld. Deze luidde:
1. De locatiefactoren ‘aanwezigheid van kennis’ en ‘imago van de campus’ zijn de
belangrijkste locatiefactoren voor Life Sciences bedrijven om zich op een
universiteitscampus te vestigen.
Uit de analyse kan echter geconcludeerd worden dat de beide locatiefactoren niet het
belangrijkst zijn voor Life Sciences bedrijven op de vier campussen. Hypothese 1 wordt
daarmee verworpen. De locatiefactor ‘aanwezigheid van kennis’ wordt door 75% van de
respondenten zeer belangrijk gevonden en speelt daarmee een grote rol, maar de
traditionele locatiefactor bereikbaarheid wint en is de allerbelangrijkste. De locatiefactor
‘imago van het Science Park’ heeft met 70,9% slechts een gemiddelde positie.
Opvallend is wel dat het imago de enige locatiefactor is dat door meer dan de helft van de
respondenten (56,3%) belangrijk wordt gevonden. Hiermee is het niet de belangrijkste
locatiefactor, maar zeker ook geen onbelangrijke. Het geeft aan dat het imago van het
science park, samen met de hoge waardering voor de aanwezigheid van kennis,
locatiefactoren zijn die toch een bepaalde rol van betekenis spelen voor Life Sciences
bedrijven op de campus.
9.3.

Elf locatiefactoren verdeeld in vier factoren

In de vorige paragraaf is beschreven wat de belangrijkste locatiefactor is voor Life Sciences
bedrijven op een campus. De waardering voor de locatiefactoren verschillen niet veel. Er kan
niet gesteld worden dat één bepaalde locatiefactor met overtuiging de belangrijkste
locatiefactor is. Kortom, het blijft redelijk vaag welke locatiefactor het belangrijkste is.
Om meer duidelijkheid te creëren, wordt in deze paragraaf een factoranalyse uitgevoerd op
de elf locatiefactoren. Een factoranalyse is een statistische methode om meer te kunnen
zeggen over de beschikbare data. Het doel is dan ook om veel informatie om te zetten naar
een simpele boodschap. Voor dit onderzoek betekent dat het de elf variabelen die veel
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informatie bevatten, maar weinig concreets zeggen, omzet naar een kleiner aantal
variabelen dat wel bruikbare informatie kan geven. In de uitvoering van de factoranalyse in
SPSS is gekozen voor de varimax-rotatie, wat de interpretatie van de componenten
gemakkelijker maakt. Het zorgt er voor dat de spreiding van variabelen tussen de
verschillende factoren worden gemaximaliseerd. Hierdoor komt een duidelijke scheiding
tussen de verschillende componenten (Field, 2009, p. 628).
Het programma SPSS heeft de keuze om het aantal componenten af te laten hangen van de
beschikbare data. In dit onderzoek worden door SPSS een drietal componenten aangemaakt
die samen een verklaarde variantie van 66% van alle variabelen hebben en waarbij de
variabele ‘aanwezigheid van kennis’ in twee componenten hoog scoort (zie bijlage 6). Omdat
dit één van de locatiefactoren is die van groot belang is voor het onderzoek, is er voor
gekozen bij de factoranalyse aan te geven dat een viertal componenten gewenst is. In dit
geval scoren alle variabelen bij één component hoog. Op deze manier kunnen er vier
componenten duidelijk worden geïdentificeerd. Ook is de verklaarde variantie van de
variabelen 74%, hoger dan het geval is bij drie componenten. Een extra argument om voor
een viertal componenten te kiezen is dat er een natural break te zien is op basis van de
Eigenvalue van de analyse. De natural break zit tussen de waardes van de vierde en vijfde
component. Het verschil tussen de componenten blijft tot en met de vierde erg groot, maar
neemt hierna sterk af wat een duidelijke break aangeeft.
Tabel 9.1: Factorladingen van de elf locatiefactoren, waaruit een viertal factoren ontstaan.
Componenten
Factor 1 –
Innovatief
milieu

Factor 2 –
Entrepreneurial
milieu

Factor 3 Bereikbaar
heid

Factor 4
–
Imago

.913
.913

Bereikbaarheid (auto & OV)
Parkeermogelijkheden (fiets & auto)
Flexibele huisvestingsmogelijkheden
Aanwezigheid kennis (uni & bedrijven)
Hulp bij start onderneming (huurprijs,
venture capital)
Gebruik van voorzieningen (labruimte, ICT,
restaurant)
Staat openbare ruimte (groen, architectuur,
schoon, veilig)
Imago van het SP (reputatie van de plek)
Nabijheid klanten en leveranciers (contact,
contract, controle)
Aanwezigheid hoogopgeleid personeel
(kwaliteit, keuze, prijs)
Sociale & culturele voorzieningen
(ontmoetingsmogelijkheden)
Bron: Eigen onderzoek, 2011.

.729
.827
.770
.761
.872
.738
.780
.778
.806

Uit tabel 9.1 kunnen aan de hand van de factorladingen van de elf locatiefactoren duidelijk
vier componenten worden onderscheiden. Elke factorlading scoort op slechts één factor
hoog. Alle vier de factoren zijn een logische combinatie van locatiefactoren. Tot de eerste
factor behoren locatiefactoren die met een innovatief milieu te maken hebben. Het gaat om
het ‘belang aanwezigheid kennis’, ‘belang nabijheid klanten en leveranciers’, ‘belang
aanwezigheid hoogopgeleid personeel’ en ‘belang sociale en culturele voorzieningen’. Uit de
factoranalyse blijkt dat het belang van kennis in de vorm van hoogopgeleid personeel en
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bedrijf & universiteit samenhangt met het belang van sociale & culturele voorzieningen,
nabijheid klanten en leveranciers. Het is gedeeltelijk in de literatuur beschreven. Zo wordt in
paragraaf 3.1 aangenomen dat sociale en culturele voorzieningen in belangrijk zijn om
kennisuitwisselingen te laten plaatsvinden. In de rest van het onderzoek zal deze factor de
aanwezigheid van kennis representeren.
De tweede factor gaat in op het entrepreneurial milieu. De locatiefactoren ‘flexibele
huisvestingsmogelijkheden’, ‘hulp bij start onderneming’ en ‘gebruik van voorzieningen’
behoren tot deze factor. Het gaat om aspecten die voor bedrijven belangrijk kunnen zijn bij
het ondernemen en het starten van een onderneming. De locatiefactoren in deze factor zijn
de reden dat kleine bedrijfjes zich juist op een campus willen vestigen. Ze krijgen hulp bij het
ondernemen, hebben onderdak in flexibele huisvesting en kunnen de kosten drukken door
gebruik te maken van gezamenlijke voorzieningen.
De derde factor is bereikbaarheid, met de locatiefactoren ‘bereikbaarheid’ en
‘parkeermogelijkheden’. Zoals eerder al is beschreven, gaat het hier om een traditionele
locatiefactor. De grote rol die deze locatiefactor ook hier weer speelt, geeft maar weer eens
aan dat de plek niet uitmaakt, bereikbaarheid van een locatie zal altijd belangrijk zijn voor
een onderneming.
In de vierde factor behoren de ‘staat van de openbare ruimte’ en ‘het imago van het science
park’. Bij deze factor kan ook verwezen worden naar eerdere literatuur (zie paragraaf 3.3).
Het imago hangt af van de staat van de openbare ruimte. Wanneer een campus mooie,
statige gebouwen neerzet, zal de leefbaarheid en kwaliteit van de locatie verbeterd zijn. Dit
doet het imago alleen maar goed. Deze factor verwijst voor de rest van het onderzoek, zoals
de naam aanduidt, naar de locatiefactor imago van het science park.
9.4.

Het belang van de vier factoren voor Life Sciences bedrijven op de vier campussen

Voor de analyse in deze paragraaf worden de waarderingen gebruikt, die afgeleid kunnen
worden van de vier factoren uit de factoranalyse uit paragraaf 9.3. Zoals in de vorige
paragraaf is beschreven, maakt het gebruik van factoren uit de factoranalyse het mogelijk
om duidelijker het verschil te zien tussen de locatiefactoren. Zo geven vier factoren meer
concrete informatie, dan elf locatiefactoren apart.
Om de waardering voor de vier factoren te kunnen gebruik in een analyse, zou een
berekening in het statistiek programma SPSS kunnen worden gebruikt. In deze berekening
wordt voor elke variabele de zogenaamde factorscores berekenend. De factorscores is een
enkele score van een variabele op een factor. In dit onderzoek is echter de keuze gemaakt
om de berekening handmatig te doen en SPSS hiervoor niet te gebruiken. Zo zijn de waardes
van de locatiefactoren die tot één factor behoren bij elkaar opgeteld en gedeeld door het
aantal locatiefactoren behorende tot dezelfde factor. Er ontstaat een gemiddelde van de
factor. De gemiddelden zijn geclassificeerd, zodat ze weer tot één van de volgende klassen
behoren; zeer belangrijk, belangrijk, min of meer belangrijk, onbelangrijk of zeer
onbelangrijk.
De reden dat voor een eigen berekening is gekozen, is dat op deze manier dezelfde klassen
kunnen worden gebruikt als in paragraaf 9.2 zijn gebruikt. Field (2009, p. 672) geeft aan dat
bij een factoranalyse veel keuzes aan de onderzoeker zelf zijn. Hij spoort de onderzoeker
weloverwogen keuzes te laten maken in plaats van keuzes op basis van de uitkomsten te
maken. Dit onderzoek heeft weinig respondenten. Het is een reden om er voor te kiezen om
de eigen methode te hanteren en niet de berekening uit SPSS te volgen.
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk bleek er weinig verschil te zitten in de mate van
belangrijkheid van de elf locatiefactoren. De factoranalyse biedt uitkomst. In figuur 9.6 is de
mate van belangrijkheid van de vier factoren voor alle Life Sciences bedrijven op de vier
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campussen weergegeven. Het valt meteen op dat er duidelijke rangorde is in welke factoren
door bedrijven belangrijk worden gevonden. Ook hier neemt bereikbaarheid weer de
belangrijkste positie in. Het wordt door 83,3% (zeer) belangrijk gevonden. Net als in
paragraaf 9.2 is aangegeven, is bereikbaarheid voor elke ondernemer op elke locatie
belangrijk en daarom weinig interessant.
Meer interessant zijn de factoren innovatief milieu en het imago. Beiden worden door 66,7%
belangrijk gevonden. Het innovatief milieu wordt echter door 18,8% zeer belangrijk
gevonden, tegenover 10,4% voor het imago. Opvallend is wel dat het innovatief milieu door
een net iets groter aandeel (zeer) onbelangrijk gevonden, waarbij zelfs 6,3% van de
bedrijven het zeer onbelangrijk vindt. Het imago wordt door slechts 10,4% onbelangrijk
gevonden. Zoals bij hypothese 1 ook is gesteld (zie paragraaf 9.2) zijn de verschillen tussen
beide factoren nog steeds niet erg groot. Toch kan worden gesteld dat het innovatief milieu
door een iets groter aandeel respondenten als zeer belangrijk gezien, wat de factor een net
iets belangrijkere rol geeft.
Het entrepreneurial milieu wordt door het kleinste aandeel van 56,3% (zeer) belangrijk
gevonden. Dit komt vooral door het grote aandeel (35,4%) van de Life Sciences bedrijven dat
het min of meer belangrijk vindt.
Figuur 9.6: Factoren en de mate van belangrijkheid voor Life Sciences bedrijven op de vier campussen
(n=48), 2011.
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Bron: Eigen onderzoek, 2011.

De verschillen tussen het innovatief milieu en het imago van het science park zijn niet
overtuigend naar voren gekomen, wanneer gekeken wordt naar alle respondenten op de
vier campussen. Een uitkomst kan worden geboden, door te kijken hoe de respondenten per
campus de factoren waarderen.
In figuur 9.7 is weergegeven hoe belangrijk de vier factoren worden gevonden door Life
Sciences bedrijven op het Leiden Bio Science Park. Sowieso de helft van de bedrijven vindt
de vier factoren (zeer) belangrijk. Zo wordt de factor bereikbaarheid door 90% (zeer)
belangrijk gevonden. Een logische uitkomst, omdat deze factor in paragraaf 9.1 in de vorm
van locatiefactoren bereikbaarheid en parkeermogelijkheden erg belangrijk scheen te zijn.
Zoals in paragraaf 4.3 is beschreven is bereikbaarheid (in allerlei opzichten) een belangrijke
locatiefactor voor ondernemingen op allerlei plaatsen. Meer interessant zijn de factoren
innovatief milieu en imago, welke beide door 9,1% van de respondenten zeer belangrijk
worden gevonden. Net iets meer bedrijven vinden de factor imago (63,6%) belangrijk dan de
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factor innovatief milieu wordt gevonden (59,1%). Het geeft aan dat beide factoren, die een
grote rol spelen in dit onderzoek, belangrijk zijn voor de bedrijven op de campus in Leiden.
Verder worden alle factoren door een klein deel (zeer) onbelangrijk worden gevonden. De
meningen verschillen nogal over de factor innovatief milieu, want deze factor wordt zelfs
door 9,1% zeer onbelangrijk gevonden. Het grootste gedeelte van de bedrijven vindt de
factor entrepreneurial niveau (zeer) onbelangrijk.
Figuur 9.7: Factoren en de mate van belangrijkheid voor Life Sciences bedrijven op de campussen in
Leiden (n=22), 2011.
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Bron: Eigen onderzoek, 2011.

Bedrijven op het Science Park Amsterdam hebben geheel anders gereageerd op hoe
belangrijk zij de vier factoren vinden (zie figuur 9.8). Wel moet er opgemerkt worden dat
maar slechts vijf respondenten uit Amsterdam aan de enquête hebben meegewerkt. Toch
valt meteen op dat de factoren innovatief milieu en entrepreneurial milieu door 80% slechts
min of meer belangrijk of (zeer) onbelangrijk worden gevonden. Het innovatief milieu wordt
zelfs door 20% van de bedrijven zeer onbelangrijk gevonden. Het lijkt erop dat deze factor
een veel minder belangrijke rol te spelen dan bijvoorbeeld in Leiden het geval is.
De factor imago van het science park vinden de bedrijven in Amsterdam daarentegen een
stuk belangrijker. Zo vindt 20% de factor zeer belangrijk en 40% belangrijk. Net als in Leiden
wordt de factor bereikbaarheid door het grootste aandeel respondenten (zeer) belangrijk
gevonden (80%).
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Figuur 9.8: Factoren en de mate van belangrijkheid voor Life Sciences bedrijven op de campussen in
Amsterdam (n=5), 2011.
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Bron: Eigen onderzoek, 2011.

Uit figuur 9.9 is op te maken dat ook de Life Sciences bedrijven van het Utrecht Science Park
de factor bereikbaarheid het belangrijkst vinden. Opvallend is, in tegenstelling tot wat in
Leiden en Amsterdam het geval is, dat de factor innovatief milieu belangrijker wordt
gevonden dan de factor imago. Zo wordt het innovatief milieu door 25% zeer belangrijk en
door 37,5% belangrijk gevonden. Het entrepreneurial milieu is volgens 62,5% van de
Utrechtse bedrijven ook (zeer) belangrijk.
Figuur 9.9: Factoren en de mate van belangrijkheid voor Life Sciences bedrijven op de campussen in
Utrecht (n=8), 2011.
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Bron: Eigen onderzoek, 2011.

De bedrijven op de Maastricht Health Campus blijken, in tegenstelling tot op de rest van de
campussen, de factor bereikbaarheid niet de belangrijkste factor te vinden (zie figuur 9.10).
Het is de factor innovatief milieu dat door 38,5% zeer belangrijk en 46,2% van de
respondenten belangrijk gevonden wordt (bij elkaar 84,7% van de Maastrichtse bedrijven).
Kort daarop volgt de factor entrepreneurial milieu. Het minst aantal bedrijven vinden de
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factoren bereikbaarheid en imago belangrijk, maar dit is nog steeds 69,2% van de
respondenten. De bedrijven op de campus in Maastricht vinden de factoren over het
algemeen belangrijker dan bedrijven op de andere campussen.
Figuur 9.10: Factoren en de mate van belangrijkheid voor Life Sciences bedrijven op de campussen in
Maastricht (n=13), 2011.
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Bron: Eigen onderzoek, 2011.

De uitkomsten van de respondenten op de verschillende campussen laten zien dat er naast
overeenkomsten duidelijke verschillen tussen de campussen bestaan. Zo zijn de Life Sciences
bedrijven op de vier campussen het eens wat betreft de grote betekenis die zij hechten aan
bereikbaarheid. Zoals eerder gesteld is het een noodzakelijke locatiefactor dat ook op een
campus een grote rol speelt. De verschillen zitten bij het belang van de andere drie factoren.
Opvallend is namelijk dat de factor innovatief milieu in Utrecht en Maastricht belangrijker
gevonden wordt dan de factor imago. En in beide steden wordt dit kort gevolgd door het
entrepreneurial milieu. In Leiden en Amsterdam is het juist andersom het geval. Het imago is
belangrijker dan het innovatief milieu. En het entrepreneurial milieu speelt slechts een
kleine rol. Daarnaast moet nog wel worden opgemerkt dat de mate van belangrijkheid van
het innovatief milieu in Leiden ook groot is.
9.5.

Het verschil in belang van de factoren tussen Life Sciences bedrijven die opgericht
zijn op of verhuisd zijn naar één van de vier campussen

In paragraaf 4.3 is beschreven hoe bedrijven op zoek gaan naar het juiste productiemilieu.
Hoe dat productiemilieu eruit ziet voor een bedrijf, is per bedrijf totaal anders. Vanuit deze
logica wordt verwacht dat bedrijven die reeds opgericht zijn op de campus en bedrijven die
naar een campus verhuizen op zoek zijn naar verschillende locatiefactoren die voor hun
productiemilieu belangrijk kunnen zijn. Daarom wordt in deze paragraaf gekeken wat de
bedrijven opgericht op de campus en verhuisde bedrijven vinden van de vier factoren.
In figuur 9.11 is weergegeven hoe belangrijk de Life Sciences bedrijven op de vier campussen
het innovatief milieu vinden. Het blijkt dat de meningen van de bedrijven verdeeld zijn. Zo
vindt een kwart van de bedrijven die verhuisd zijn naar de campus het zeer belangrijk,
tegenov-er 16,7% van de bedrijven die opgericht zijn op de campus. Het is echter moeilijk
om uitspraken te doen, omdat weer 52,8% van de bedrijven die opgericht zijn op de campus
de factor belangrijk vinden, tegenover 33,3% van de verhuisde bedrijven. Dit maakt dat een
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groter percentage (69,5%) van de bedrijven dat opgericht is op de campus het innovatief
milieu belangrijk of zeer belangrijk vinden, waar dit percentage bij de verhuisde bedrijven
maar 58,3% is.
Als er gekeken wordt naar hoe groot het aandeel van beide bedrijven is dat het innovatief
milieu onbelangrijk vinden, kan gesteld worden dat er meer verhuisde bedrijven de factor
zeer onbelangrijk (8,3%) en onbelangrijk (16,7%) vinden. Bij de bedrijven die opgericht op de
campus ligt dit percentage allebei op 5,6%. Op basis van deze uitkomsten kan gesteld
worden dat de ondernemingen die opgericht zijn op een campus het innovatief milieu net
iets belangrijker vinden dan ondernemingen die later naar de campus zijn toe verhuisd.
Echter, de verschillen blijven gering.
Figuur 9.11: De mate van belangrijkheid van het innovatief milieu (factor 1) door Life Sciences
bedrijven die opgericht zijn op (n=36) of verhuisd zijn naar (n=12) één van de vier campussen, 2011.
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Uit figuur 9.12 blijkt dat 16,7% van de bedrijven opgericht op de campus het entrepreneurial
milieu zeer belangrijk vindt en 41,7% belangrijk. Van de verhuisde ondernemingen naar de
campus vinden 50% het alleen belangrijk en de andere 50% het min of meer belangrijk. Het
geeft aan dat de opgerichte bedrijven de factor net wat belangrijker vinden.
Het lijkt er op dat bedrijven die opgericht zijn op een campus het entrepreneurial milieu net
wat belangrijker vinden dan de verhuisde bedrijven. Ook hier blijven de verschillen gering.
Het is wel in lijn met wat er vanuit de literatuur in paragraaf 3.1 is beschreven over
campussen. Het opstarten van ondernemingen moet worden gestimuleerd door de campus.
Oftewel, het entrepreneurial milieu dat voor startende ondernemingen belangrijk is, moet
worden versterkt en gestimuleerd.
Figuur 9.12: De mate van belangrijkheid van het entrepreneurial milieu (factor 2) door Life Sciences
bedrijven die opgericht zijn op (n=36) of verhuisd zijn naar (n=12) één van de vier campussen, 2011.
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Bron: Eigen onderzoek, 2011.

Uit vorige paragrafen is gebleken dat de factor bereikbaarheid door allerlei verschillende
bedrijven erg belangrijk werd gevonden. Het blijkt ook uit figuur 9.13, waar meer dan 80%
van beide soorten ondernemingen het (zeer) belangrijk vinden. Slechts een klein deel vindt
het onbelangrijk (5,6% van de campusondernemingen en 8,3% van de verhuisde
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ondernemingen). Het voornaamste verschil tussen beide soorten is dat meer verhuisde
bedrijven de bereikbaarheid zeer belangrijk vinden dan bedrijven opgericht op de campus.
Figuur 9.13: De mate van belangrijkheid van de bereikbaarheid (factor 3) door Life Sciences bedrijven
die opgericht zijn op (n=36) of verhuisd zijn naar (n=12) één van de vier campussen, 2011.
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Bron: Eigen onderzoek, 2011.

In tegenstelling tot de andere factoren, is in figuur 9.14 duidelijk te zien welke bedrijven het
imago belangrijk vinden. Van de verhuisde bedrijven vindt een kwart het imago zeer
belangrijk en 58,3% belangrijk, tegenover respectievelijk 5,6% en 55,6% van de
campusbedrijven. Daarentegen is er ook weer een groter percentage van de verhuisde
bedrijven dat het onbelangrijk vindt (16,7% tegen 8,3% van de bedrijven dat op een campus
is opgericht). Toch kan gesteld worden dat bedrijven die later naar een campus verhuisd zijn
het imago belangrijker vinden dan bedrijven die opgericht zijn op een campus.
Figuur 9.14: De mate van belangrijkheid van het imago (factor 4) door Life Sciences bedrijven die
opgericht zijn op (n=36) of verhuisd zijn naar (n=12) één van de vier campussen, 2011.
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Bron: Eigen onderzoek, 2011.

Uit bovenstaande analyse blijkt weer dat bereikbaarheid voor beide bedrijven de
belangrijkste locatiefactor is. Bij beide groepen respondenten heeft het grootste de
bereikbaarheid als zeer belangrijk bestempeld. Het innovatief milieu en het entrepreneurial
milieu lijkt net iets belangrijker te zijn voor bedrijven die zijn opgericht op de campus, dan
verhuisde Life Sciences bedrijven. Ook hier weer de combinatie van de aanwezigheid van
kennis en de faciliteiten voor ondernemingsmogelijkheden die ook in de vorige paragraaf
aan de orde is gekomen. Verder blijkt het imago overduidelijk voor verhuisde Life Sciences
bedrijven de belangrijkste rol te spelen.
Alle vier factoren zijn zo behandeld, dat het voor beide groepen goed vergelijkbaar is. Nu kan
het ook van toegevoegde waarde zijn, om de factoren per groep respondenten te
behandelen. Het geeft de verhoudingen weer tussen het belang van de vier factoren per
groep.
Uit figuur 9.15 kan gelijk worden opgemaakt dat het innovatief milieu na bereikbaarheid het
meest belangrijk is, dat door 16,7% van de respondenten zeer belangrijk wordt gevonden.
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Het imago wordt door net iets meer belangrijk gevonden, maar wel door slechts 5,6% zeer
belangrijk.
Figuur 9.15: De mate van belangrijkheid van de vier factoren voor Life Sciences bedrijven die opgericht
zijn op één van de vier campussen (n=36), 2011.
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Bron: Eigen onderzoek, 2011.

Ook Life Sciences bedrijven die pas later naar de campus zijn verhuisd vinden de
bereikbaarheid het belangrijkst (zie figuur 9.16). Meer interessant is het grote aandeel
respondenten dat de factor imago belangrijk vindt (83,3%). Het wordt gevolgd door het
innovatief milieu. Opvallend is dat beide factoren door 25% zeer belangrijk wordt gevonden.
Verhuisde bedrijven vinden het entrepreneurial milieu het minst belangrijk.
Figuur 9.16: De mate van belangrijkheid van de vier factoren voor Life Sciences bedrijven verhuisd zijn
naar één van de vier campussen (n=12), 2011.
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Bron: Eigen onderzoek, 2011.

Met deze analyse van de vier factoren op de oorsprong van het Life Sciences bedrijf op een
campus, kan hypothese 2 worden aangenomen of verworpen. Hypothese 2 luidde:
2. Naarmate de oorsprong van het Life Sciences bedrijf dichter bij de campus zelf
ligt zal het belang van de productiemilieufactor ‘aanwezigheid van kennis’ groter
zijn dan het belang van de productiemilieufactor ‘imago van de campus’.
De hypothese is gebaseerd op alleen de factoren innovatief milieu en het imago.
Bereikbaarheid speelt hier geen rol. Op basis van de analyse kan worden geconcludeerd dat
bedrijven die opgericht zijn op een campus het innovatief milieu belangrijker vinden dan
bedrijven die naar een campus zijn toe verhuisd. De bedrijven met een dichtere oorsprong
bij de campus vinden het belangrijker dat kennis (in de vorm van een universiteit of
bedrijven), hoogopgeleid personeel, sociale & culturele voorzieningen en klanten &
leveranciers dichtbij gevestigd zijn. Bedrijven waarvan de oorsprong verder van de campus
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ligt hechten meer waarde aan het imago van het science park. De hypothese kan daarom
worden aangenomen.
9.6.

Het verschil in belang van de factoren tussen oude en jonge Life Sciences bedrijven
op de vier campussen

In paragraaf 4.3 is beschreven hoe bepaalde locatiefactoren verschillend van belang kunnen
zijn bij de locatiekeuze van het bedrijf en het functioneren daarna. Deze paragraaf gaat in op
de rol van vestigingstijd op het belang van de vier factoren. In tabel 9.2 zijn de 48
respondenten op basis van de twee eigenschappen weergegeven; de oorsprong van het
bedrijf en de vestigingstijd. Uit de tabel blijkt dat het grootste deel van de respondenten een
jong bedrijf is dat op de campus is opgericht.
Tabel 9.2: Leeftijd van bedrijven tegenover het opgericht zijn op of verhuisd naar de campus, 2011.
Opgericht op de
Later verhuisd naar
Leeftijd bedrijven
Totaal
campus
de campus
Jong (opgericht in 2000 of later)
28
6
34
Oud (opgericht voor 2000)
8
6
14
Totaal
36
12
48
Bron: Eigen onderzoek, 2011.

Net als in de vorige paragraaf wordt nu voor elke factor bekeken hoe belangrijk ze worden
gevonden door jonge of oude bedrijven. Uit figuur 9.17 is op te maken dat het innovatief
milieu net iets belangrijker wordt gevonden door oude bedrijven. Het maakt de
verwachtingen waar. Oude bedrijven zijn al voor een langere tijd op de campus gevestigd en
zijn door verloop van tijd gebruik kunnen gaan maken van de aanwezige kennis op het park.
Aan de andere kant zijn er toch een hoop jonge bedrijven dat het innovatief milieu ook
belangrijk vindt. Zoals in tabel 9.2 is af te lezen, is een groot deel van deze jonge bedrijven
opgericht op de campus. Doordat zij op de campus zijn opgericht is hun verbondenheid met
het park groter, waardoor zij ook al enigszins op de hoogte zijn van de aanwezige kennis en
hoe dit gebruikt kan worden.
Figuur 9.17: De mate van belangrijkheid van het innovatief milieu (factor 1) door jonge Life Sciences
bedrijven (n=34) of oude Life Sciences bedrijven (n=14), 2011.
Jong bedrijf

17,6

Oud bedrijf

47,1

21,4

0%

10%

Zeer belangrijk

17,6

50,0

20%
Belangrijk

30%

40%

11,8

21,4

50%

Min of meer belangrijk

60%

70%

Onbelangrijk

80%

5,9

7,1

90%

100%

Zeer onbelangrijk

Bron: Eigen onderzoek, 2011.

Volgens de verwachtingen vinden jonge bedrijven het entrepreneurial milieu veel
belangrijker dan oude bedrijven (zie figuur 9.18). Doordat jonge bedrijven zich in een
beginfase bevinden krijgen zij graag hulp bij het ondernemen. Een ondernemingsklimaat
waar flexibele huisvesting wordt aangeboden en waar bepaalde voorzieningen kunnen
worden gedeeld is voor jonge bedrijven aantrekkelijk. Het zorgt ervoor dat de
ondernemingen zich niet hoeven bezig te houden met randzaken, maar alleen met het
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ondernemen zelf. Oude bedrijven hebben al veel meer routines en ervaring. Hulp bij
ondernemen is voor hun minder van belang.
Deze uitkomsten sluiten ook goed aan op wat er bij het innovatief milieu is gesteld en uit
tabel 9.2 voortkomt. Heel wat jonge bedrijven die op een campus worden opgericht vinden
het innovatief milieu belangrijk. Het is de essentie van een campus dat de aanwezige kennis
op het park wordt gecommercialiseerd. Een juist entrepreneurial milieu waarbij hulp wordt
geboden aan startende bedrijven kan alleen maar helpen aan het succes van het bedrijf.
Figuur 9.18: De mate van belangrijkheid van het entrepreneurial milieu (factor 2) door jonge Life
Sciences bedrijven (n=34) of oude Life Sciences bedrijven (n=14), 2011.
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Bron: Eigen onderzoek, 2011.

De factor bereikbaarheid wordt, zoals ook uit paragraaf 9.3 is gebleken, door alle bedrijven
erg belangrijk gevonden. Zoals uit figuur 9.19 blijkt, wordt het ook door oude en jonge
bedrijven belangrijk gevonden. Zoals eerder al gesteld is het een traditionele locatiefactor
dat ongeacht de locatie of type onderneming belangrijk is en zal blijven.
Figuur 9.19: De mate van belangrijkheid van bereikbaarheid (factor 3) door jonge Life Sciences
bedrijven (n=34) of oude Life Sciences bedrijven (n=14), 2011.
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Bron: Eigen onderzoek, 2011.

Voor het imago zijn er opmerkelijke uitkomsten (zie figuur 9.20). Het wordt namelijk door
oude bedrijven belangrijker gevonden dan jonge bedrijven. Zoals in hypothese 3 is gesteld
(zie paragraaf 7.2), wordt juist verwacht dat het imago minder belangrijk wordt naarmate de
bedrijven langer op de campus gevestigd zijn. Dat juist de oude bedrijven het imago
belangrijker vinden, zou kunnen komen door het grote aantal jonge bedrijven dat op de
campus is opgericht. Doordat zij al binding hebben met de campus vinden zij het imago niet
zo belangrijk. De rest van de jonge bedrijven, dat pas later is verhuisd naar de campus, zal
het wel belangrijk vinden. Zoals in tabel 9.2 is weergegeven is tussen de oude bedrijven wel
een eerlijke verdeling. Ook hier zullen de bedrijven die pas later verhuisd zijn naar het de
campus het imago meer waarderen.
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Figuur 9.20: De mate van belangrijkheid van het imago (factor 4) door jonge Life Sciences bedrijven
(n=34) of oude Life Sciences bedrijven (n=14), 2011.
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Uit de korte analyse in deze blijkt dat oude bedrijven het innovatief milieu en imago beide
belangrijk vinden. Dat ze innovatief milieu belangrijk vinden is in de lijn der verwachtingen.
Ze hebben immers de tijd gekregen om zich tot de campus te binden en de toegang tot de
aanwezige kennis te vinden. Echter, vinden jonge bedrijven het innovatief milieu ook
belangrijk. In combinatie met het belangrijk vinden van het entrepreneurial milieu maken zij
van de campus daadwerkelijk de campus; een plek waar hoogwaardige kennis wordt
gevaloriseerd, oftewel commercieel wordt vermarkt. Oude bedrijven vinden het imago van
het science park belangrijk. Terwijl verwacht werd dat juist jonge bedrijven het belangrijk
zouden vinden. Maar het tegendeel is gebleken.
9.7.

Conclusie

Dit hoofdstuk bevat het tweede deel van het empirisch onderzoek. Er is beschreven welke
locatiefactoren belangrijk worden gevonden door de respondenten. En of de mate waarin ze
belangrijk worden gevonden verschilt naar oorsprong van het Life Sciences bedrijf. Met deze
analyse kunnen deelvragen 2 en 3 beantwoord worden. Deelvraag 2 luidde:
2. Welke locatiefactoren zijn van belang voor Life Sciences bedrijven op de vier
onderzochte campussen?
Het eerste deel van de analyse heeft zich gericht op alle elf locatiefactoren. Hieruit is
gebleken dat alle elf locatiefactoren over het algemeen door de Life Sciences bedrijven op de
vier campussen belangrijk worden gevonden. Meer dan de helft van de bedrijven geeft bij
negen van de elf locatiefactoren het zeer belangrijk of belangrijk te vinden. De meest
belangrijke locatiefactor is de bereikbaarheid (per auto & OV), gevolgd door de
aanwezigheid van kennis. De locatiefactor imago van het science park neemt een
gemiddelde positie in.
Omdat de verschillen tussen de elf locatiefactoren klein zijn in deze analyse, is er een
factoranalyse uitgevoerd. Elf locatiefactoren zijn omgezet naar een viertal factoren die in de
rest van de analyse worden gebruikt. Nu kan geconcludeerd worden dat bereikbaarheid ook
hier de belangrijkste factor is voor de respondenten. Het zijn niet de factoren innovatief
milieu of het imago van het science park, zoals de literatuur deed vermoeden (zie hypothese
1). Toch is het niet opvallend dat bereikbaarheid de belangrijkste locatiefactor is. Het is
immers een traditionele locatiefactor die in heel veel situaties voor een onderneming
belangrijk is.
Uit de analyse blijkt verder dat het innovatief milieu en het imago van het science park
weinig verschil laten zien als het gaat om de mate van belang. Wanneer wordt gekeken naar
alle vier de campussen, blijkt dat het innovatief milieu door net iets meer respondenten zeer
belangrijk wordt gevonden dan het imago van het science park. Het imago wordt vervolgens
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weer door minder respondenten zeer onbelangrijk gevonden. Het geeft aan dat beide
factoren een bepaalde rol van betekenis spelen op de campus. En kan er vooralsnog geen
beslissing worden gemaakt over welke locatiefactor belangrijker is op de campus, de
aanwezigheid van kennis of het imago. Beide factoren spelen op hun eigen manier een rol.
Het innovatief milieu, in de vorm van kennis, hoogopgeleid personeel, nabijheid van klanten
& leveranciers en sociale en culturele voorzieningen, zoals in de literatuur in paragraaf 3.3 is
beschreven. En het imago van het science park, met daarbij de staat van de openbare
ruimte, door de positieve naam dat ook in paragraaf 3.3 aan de orde is gekomen.
Er is echter wel verschil waar te nemen, wanneer naar de campus apart wordt gekeken. Het
blijkt bedrijven van campussen uit Maastricht en Utrecht het innovatief milieu belangrijker
vinden dan het imago. Opvallend is dat op beide parken ook het entrepreneurial milieu een
belangrijke rol speelt. Het zou erop kunnen wijzen dat hoe belangrijker de aanwezigheid van
kennis (in de vorm van het innovatief milieu) wordt gevonden, des te belangrijker ook het
entrepreneurial milieu is. Zoals in paragraaf 3.1 is uiteengezet is hulp bij het ondernemen,
flexibele huisvesting en collectief gebruik van voorzieningen vooral voor jonge, startende
ondernemingen van belang. Het helpt startende ondernemingen te ontplooien. De
combinatie van de factoren wijst erop dat op deze campussen plaats bieden aan vooral
jonge spin-offs of start-ups die door hun verbondenheid met de locatie al toegang hebben
tot de aanwezige kennis op het park. Het imago van het science park is voor deze bedrijven
nog weinig interessant. Het zou te maken kunnen hebben met het feit dat beide parken zich
nog pas in de groei- en opstartfase bevinden (zie paragraaf 6.3).
De respondenten van de science parken in Leiden en Amsterdam vinden het imago
belangrijker dan het innovatief milieu. Dat het imago specifiek voor deze science parken een
grotere rol van betekenis speelt, kan ook te maken hebben met de status van ontwikkeling
van de parken. Het Leiden Bio Science Park wordt gezien als campus van nationaal belang in
een volwassen ontwikkelingsfase (zie paragraaf 6.3). Deze volgroeide status en succes zijn
voor weinig campussen weggelegd en kan het imago alleen maar goed doen. Hetzelfde zou
kunnen gelden voor Amsterdam, alhoewel het science park zich nog maar slechts in de
groeifase bevindt (zie paragraaf 6.3). Het science park heeft vooralsnog in de rest van het
onderzoek ook geen volwassen indruk gemaakt. Het geeft, net als in vorig hoofdstuk, aan
dat het Science Park Amsterdam geen goed vergelijkbare case is. In het vervolg van het
onderzoek wordt het Science Park Amsterdam daarom achter wegen gelaten.
Uit de analyse van dit hoofdstuk is niet alleen gebleken welke locatiefactoren belangrijk zijn
voor Life Sciences bedrijven op campussen. Ook is beschreven hoe de oorsprong van de
bedrijven invloed heeft op de locatiefactoren. Op basis van dit deel van het hoofdstuk kan
een antwoord worden gegeven op deelvraag 3, die luidde:
3. In hoeverre verschillen de locatiefactoren voor Life Sciences bedrijven die
opgericht zijn op de campus met die van bedrijven die naar één van de vier
onderzochte campussen zijn toe verhuisd?
De bereikbaarheid wordt belangrijk gevonden door zowel bedrijven die opgericht zijn op een
campus als mede bedrijven die er later naartoe zijn verhuisd. Zoals eerder al gesteld is het
een traditionele locatiefactor die altijd en overal belangrijk zal zijn voor bedrijven, zo ook op
een campus.
Verder kan geconcludeerd worden dat bedrijven die op een campus zijn opgericht het
innovatief- en entrepreneurial milieu belangrijker vinden dan bedrijven die later naar het
park zijn verhuisd. Dat deze bedrijven het innovatief milieu belangrijker vinden, zou kunnen
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komen doordat ze vaak al een bepaalde verbondenheid met de campus hebben. Zij hebben
reeds toegang tot bepaalde kennis op de campus en gebruiken dit binnen een nieuw bedrijf.
Het zou kunnen plaatsvinden doordat er een spin-off wordt opgezet of een werknemer
overgaat naar een ander bedrijf (zie paragraaf 5.1 & 5.2).
De combinatie met het entrepreneurial milieu is ook eerder al bod gekomen in de conclusie.
Zoals in paragraaf 3.1 is beschreven zijn er veel jonge ondernemingen op de campus, die
hulp bij de start van een onderneming, flexibele huisvesting en gezamenlijk gebruik van
voorzieningen erg waarderen om de eerste kritische jaren te overleven.
Ondernemingen die later naar de campus zijn verhuisd vinden het imago meer belangrijk.
Deze bedrijven verhuizen naar de plek en hebben nog weinig verbondenheid met de locatie.
Het imago van het science park biedt het bedrijf voordeel in de vorm van toegang tot andere
klanten en leveranciers (zie paragraaf 5.3). Naarmate de onderneming langer op de locatie
gevestigd zou de kans op toegang tot de kennis toe kunnen nemen, waardoor het belang
voor deze kennis ook toeneemt.
Hetzelfde blijkt wanneer er gekeken wordt naar de vestigingstijd van de bedrijven. Er kan
gesteld worden dat oude bedrijven het innovatief milieu net iets belangrijker vinden dan
jonge bedrijven. Doordat de oude bedrijven al lang op de campus gevestigd zijn hebben zij
toegang gekregen tot de aanwezige kennis op het park. Daarnaast speelt het imago een
belangrijke rol. Dit in combinatie met feit dat bedrijven die later naar de campus zijn
verhuisd het imago meer waarderen, geeft aan dat de oorsprong en vestigingstijd wel
degelijk een rol kunnen spelen in de waardering van het imago en de aanwezigheid van
kennis.
Jonge bedrijven vinden het innovatief milieu belangrijk. Dit in combinatie met het
entrepreneurial milieu. Doordat een hoop van de jonge bedrijven opgericht zijn op de
campus, hebben zijn al een voorgeschiedenis met de plek. Zij hebben al toegang tot de
kennis op het park en gebruiken het in een nieuw bedrijf.
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10.

De wijze waarop locatiefactoren een rol spelen voor Life Sciences
bedrijven op drie campussen

In dit hoofdstuk komt het derde deel van het empirisch onderzoek aan bod. Er wordt uiteen
gezet waarom de factoren belangrijk zijn voor de Life Sciences bedrijven. Daarnaast komt
het verschil in oorsprong van de Life Sciences bedrijven aan de orde. De uitkomsten van deze
analyse zorgen deels voor een verdieping als mede een nuancering op de uitkomsten van de
eerste twee delen van het empirisch onderzoek. Omdat de factoren afzonderlijk zijn
behandeld in de interviews, wordt de analyse ook in afzonderlijke paragrafen beschreven.
Tot slot zorgt het laatste deel van de analyse ook voor het dynamisch element binnen dit
onderzoek. Zo wordt de verandering in de loop van tijd van het belang van de factoren
behandeld.
De analyse is op basis van diepte-interviews, waarvan er in totaal negen zijn afgenomen bij
Life Sciences bedrijven op drie verschillende campussen. Op elk campus is met drie bedrijven
gesproken. Het kleine aantal interviews per campus zal niet bijdragen aan de
betrouwbaarheid van de uitkomsten per park. Daarom wordt in dit hoofdstuk kort stil
gestaan bij het verschil tussen de drie campussen, maar het richt zich voornamelijk op het
totale beeld van de drie parken.
10.1.

Het belang van factor bereikbaarheid voor Life Sciences bedrijven op de drie
campussen

In het vorige hoofdstuk (paragraaf 9.4) is gebleken dat Life Sciences bedrijven op campussen
de bereikbaarheid het meest belangrijk vinden. Opvallend was dit niet, omdat
bereikbaarheid een traditionele locatiefactor is die voor bijna elk bedrijf een belangrijke rol
speelt. De uitkomsten van de diepte-interviews weerleggen dit niet. Maar zoals in paragraaf
9.2 is aangegeven gaat het om een traditionele locatiefactor die altijd en op allerlei locaties
belangrijk is voor een bedrijf. Een respondent verwoordde dit als volgt: “Bereikbaarheid is
heel belangrijk, maar het is voornamelijk een klachtenpunt”. Alle geïnterviewden geven
individueel aan het belangrijk te vinden dat hun bedrijfspand goed te bereiken is per auto en
openbaar vervoer. De realiteit is volgens de meesten echter compleet anders. Hoewel de
locatie van de campus vaak goed is, het ligt dikwijls nabij snelwegen en is goed bereikbaar
via openbaar vervoer, blijkt de bereikbaarheid in de praktijk toch vaak een klachtenpunt te
zijn. Het gaat hierbij om problemen zoals congestie van wegen, gebrek aan parkeerruimte en
oncomfortabel reizen per openbaar vervoer.
Redenen dat de bereikbaarheid van de campus goed moet zijn is ten eerste vanwege
klanten; “Voor klanten vind ik de bereikbaarheid persoonlijk echt een belangrijke factor”. De
klant moeten volgens de respondenten in staat zijn het bedrijf te bereiken zonder dat het
anderhalf uur in de file hoeft te staan. Vervolgens moet er voor de deur geparkeerd kunnen
worden. Ten tweede is het belangrijk dat het personeel er moet kunnen komen en gaan.
Volgens één respondent is “…bereikbaarheid belangrijk om goede mensen te kunnen krijgen.
Mensen willen liever geen lastige dingen uit te halen om te kunnen werken”.
Als gekeken wordt naar de drie campussen onderling, blijkt dat er weinig verschillen zijn. Alle
geïnterviewden vinden het belangrijk dat het bedrijf goed bereikbaar is met de auto en
openbaar vervoer, maar hebben klachten over de huidige situatie. Het enige verschil is dat
de Life Sciences bedrijven uit Leiden erg tevreden zijn met de verbinding van het science
park met Schiphol Airport. Een van de geïnterviewde zegt er het volgende over: “De
bereikbaarheid van het science park vanaf Schiphol is ongelooflijk. De monden van
buitenlanders vallen compleet open. Tien minuten nadat ze geland zijn, staan ze op het
science park in Leiden”. Slechts een enkele respondent van een andere campus ziet de
verbinding met een internationale luchthaven als een negatief punt.
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10.2.

Het belang van factor innovatief milieu voor Life Sciences bedrijven op de drie
campussen

Volgens de respondenten is het innovatief milieu een zeer belangrijke factor voor Life
Sciences bedrijven op een campus. Het blijkt uit het volgende citaat: “De aanwezigheid van
kennis moet gewoon een gegeven zijn”. Dat de nabijheid van kennis op de campus zo
belangrijk is voor de bedrijven, wordt op verschillende manieren duidelijk.
Ten eerste wordt het face-to-face contact aangehaald. Bedrijven zijn op de campus dicht bij
de universiteit, het UMC, andere kennisintensieve bedrijven en overige kennisinstellingen
gevestigd. Het geeft personen de mogelijkheid om anderen gemakkelijk face-to-face te
kunnen spreken. In de diepte-interviews worden een aantal voorbeelden genoemd, waarom
dit contact zo waardevol is. In paragraaf 6.1 is beschreven dat de Life Sciences een
innovatieve sector is. Bedrijven komen voortdurend met nieuwe ideeën voor producten of
technologieën. Het face-to-face contact maakt het gemakkelijk voor bedrijven om ideeën op
korte termijn voor te leggen aan experts en deskundigen: “Wij zijn een vrij innovatief bedrijf
en een hele hoop dingen die ik bedenk, zou ik heel graag dezelfde week willen checken met
de mensen die daar vervolgens gebruik van zouden maken”. Het gaat niet alleen om losse
ideeën. Bedrijven werken ook voor onderzoek samen met universiteit en UMC.
Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgezet bij hoogleraren of academische vakgroepen. De
uitkomsten worden gebruikt in nieuwe producten of technologieën. Zo maken bedrijven
dankbaar gebruik van de deskundigheid en expertise binnen de universiteit en het UMC. Ook
tussen bedrijven onderling op de campus vindt samenwerking plaats. Doordat bedrijven zich
inhoudelijk op het snijvlak van elkaars activiteiten bevinden, kunnen bepaalde activiteiten
worden uitbesteed. Tevens ontstaan, zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, op een campus
veel kleine bedrijfjes (vanuit universiteit of andere bedrijven). Volgens een respondent
werken de bedrijfjes met alternatieve of complementaire technologieën “…waarvan we
vinden dat het een interessante technologie is. Als je die zou koppelen aan ons product, dan
biedt het misschien een meerwaarde”.
Het belangrijkste, waarbij face-to-face contact een hele grote rol speelt, is echter het
opdoen van nieuwe ideeën. De informele contacten tussen mensen waaruit ideeën
ontstaan. Het is één van de belangrijkste doelen van een campus om een omgeving te
scheppen die het opdoen van ideeën doet stimuleren. Respondenten zijn zich ervan bewust
dat veel dingen tegenwoordig op afstand geregeld kunnen worden. Maar het zijn juist “de
informele gesprekken waaruit je veel meer kennis haalt dan de officiële gesprekken”.
Aangegeven wordt dat het wel in het karakter van de persoon moet zitten om op iemand af
te stappen en te vragen wat diegene aan het doen is. Maar ook de inrichting van een
incubator kan een rol spelen. Bijvoorbeeld het realiseren van een mooie koffie- of
lunchruimte, waar genoeg ruimte is om met elkaar te praten. Volgens een respondent kan
met wat sturing heel wat bereikt worden op het gebied van informele interactie tussen
mensen; “Omdat je daar heel veel vruchten van kan plukken”.
Dat er voordeel uit dit soort ontmoetingen kan worden gehaald, beseffen de organisaties
van de campussen zich wel degelijk. Alle campusorganisaties houden zich bezig met het
organiseren van netwerkbijeenkomsten. Het gaat hier bijvoorbeeld om een borrel of een
gezamenlijk ontbijt of lunch. Tijdens de bijeenkomsten worden (nieuwe) bedrijven
geïntroduceerd en vertellen kort wat zij doen. Dit soort bijeenkomsten wordt gewaardeerd.
De negen respondenten hebben allen aangegeven dergelijke netwerkbijeenkomsten te
bezoeken en zien daar een meerwaarde in. Deze meerwaarde komt vooral tot uiting in het
aanhalen van het netwerk en het op de hoogte blijven van wat er binnen andere bedrijven
op de campus speelt. En een enkele keer komt er echt business uit. Zoals een respondent uit
Leiden het omschreef: “Daar heb je toch heel veel kruisbestuiving door”.
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Daarnaast zorgt het innovatief milieu voor de aanwezigheid/aantrekken van hoogopgeleid
personeel. Dit is het tweede punt dat het belang van het innovatief milieu onderschrijft.
Zoals eerder al beschreven is de Life Sciences sector een erg innovatieve sector. Om
innovatief te blijven is hoogopgeleid personeel nodig; “Je hebt gewoon de kennis en kwaliteit
nodig”. De kennis en kwaliteit komen voor een groot deel van de universiteit. Mensen die
worden aangenomen, hebben vaak gestudeerd aan de universiteit. Naast de kennis en
deskundigheid gaat het ook om ervaring. Mensen met ervaring die ook bij andere bedrijven
hebben gewerkt en projecten hebben zien lukken en mislukken. Zo hoeft niet elke keer het
wiel opnieuw uitgevonden te worden. Dit is ook de reden waarom het van groot belang is
dat er een aantal grote bedrijven op een campus aanwezig zijn. Het zorgt volgens een aantal
respondenten voor een ‘kritische massa’ op het park. Een pool van mensen met kennis en
ervaring, waaruit bedrijven kunnen putten. Zoals wordt gezegd in een interview: “Life
Sciences bedrijven hebben een enorme ademsnelheid. Soms kunnen ze ineens failliet zijn. Dat
kan in een week gebeurd zijn, afhankelijk van clinical trials of financiering. En moeten ze er
heel veel uitgooien. Een ander moment hebben ze plotseling heel veel personeel nodig”. Als
de kritische massa op een campus groot genoeg is, heb je een hele groep mensen met
expertise en ervaring waaruit je kunt putten. Deze mensen rouleren tussen verschillende
bedrijven op de campus en nemen hun kennis en ervaring mee. De roulatie van
hoogopgeleid personeel kan op deze manier zorgen voor het ontstaan van nieuwe ideeën.
Nieuwe mensen zijn binnen een bedrijf bepaalde dingen niet gewend, wat er voor kan
zorgen dat zij met een betere oplossing komen.
Tot slot zorgt het innovatief milieu op een campus voor een bepaalde infrastructuur die
voordelig is voor de Life Sciences bedrijven op het park. Doordat bedrijven zich met
gerelateerde dingen bezig houden ontstaat er een netwerk van faciliteiten waar gebruik van
kan worden gemaakt. De universiteit, het UMC en andere bedrijven hebben complementaire
capaciteiten. Het begint bijvoorbeeld bij het gebruik maken van apparatuur van de
universiteit of het UMC, die te vaak duur zijn om zelf aan te schaffen. Of het uitbesteden van
experimenten met proefdieren die vanwege de wet- en regelgeving niet zelf mogen worden
uitgevoerd. Het zorgt voor het ontstaan van ondersteunde service bedrijven, maar
bijvoorbeeld ook banken en accountants. Over de infrastructuur op een campus wordt door
een respondent als volgt gesproken: “Het is gewoon heel handig om er in te zitten. Het
maakt het allemaal een stukje makkelijker”.
Samenvattend kan worden gesteld dat de aanwezigheid van een netwerk op een campus het
belang van het innovatief milieu onderschrijft. Bij de drie factoren die zijn aangestipt om aan
te geven hoe belangrijk het innovatief milieu voor bedrijven is, staat het netwerk van het
bedrijven centraal. Zo zorgt het hebben van een netwerk voor face-to-face contact met
mensen. Vanuit deze contacten kunnen ideeën ontstaan, informatie worden nagecheckt,
samenwerking aangegaan en onderzoek worden uitgezet. Daarnaast komt roulatie van
hoogopgeleid personeel tot stand doordat bedrijven en mensen elkaar kennen. De
infrastructuur van een campus zorgt ervoor dat bedrijven in een netwerk verbonden worden
en elkaar gemakkelijk weten te vinden. Volgens de respondenten is de aanwezigheid van
een dergelijk netwerk essentieel voor het functioneren van de campus als geheel. Het wordt
verwoord in het volgende citaat: “Informele contacten zijn de smeerolie voor het science
park”.
De respondenten zijn wat betreft het belang van het innovatief milieu eensgezind. Ook
tussen de drie campussen is geen verschil in mening te herkennen. Bij alle bedrijven op
verschillende parken worden dezelfde aspecten aangewezen als belangrijk zijnde binnen het
innovatief milieu. Doordat er geen verschil is tussen de drie campussen, zou er op kunnen
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duiden dat de aspecten die belangrijk zijn voor de aanwezigheid van kennis niet plaats
afhankelijk zijn.
De rol van netwerken op de campus
Het is niets nieuws dat netwerken een rol spelen in kennisuitwisseling. In paragraaf 5.1 is
gebleken dat kennisuitwisseling wordt veroorzaakt door het ontstaan van spin-offs,
arbeidsmobiliteit en kennisnetwerken (Boschma et al., 2009; Ponds et al., 2010). Hier wordt
het kennisnetwerk als onafhankelijke factor voor kennisuitwisseling gezien. De
respondenten in dit onderzoek geven echter aan dat het kennisnetwerk niet alleen als bron
kan worden gezien van alleen het uitwisselen van informatie en kennis. Maar ook van
arbeidsmobiliteit en het ontstaan van spin-offs. Een goed netwerk op de campus zorgt voor
toegang tot hoogopgeleid personeel. Ideeën ontstaan door face-to-face contacten en
kunnen leiden tot het opzetten van een spin-off onderneming.
Het netwerk van een bedrijf beperkt zich echter niet alleen tot de campus. Dit onderzoek
richt zich op de campus en welke locatiefactoren hier van belang zijn. Het innovatief milieu
(met haar lokale kennisnetwerk) is een locatieafhankelijke factor voor de bedrijven. Daarom
is tot nu toe alleen het lokale netwerk aan de orde gekomen. Toch moet worden opgemerkt
dat het merendeel van de respondenten ook heeft aangegeven samen te werken en contact
te hebben met bedrijven wereldwijd. Een enkeling heeft contacten op Europees of nationaal
niveau. De rest van de respondenten is zelfs wereldwijd werkzaam. Het gaat hier om onder
anderen projecten voor samenwerking, onderzoek en uitbesteding. Volgens een respondent
ontstaat er zo ook “…een enorme internationale kruisbestuiving”.
De situatie die hiermee wordt beschreven is eerder al in paragraaf 4.2 aan de orde gekomen
onder de naam van het ‘local buzz & global pipelines’ fenomeen van Bathelt et al. (2004).
Aan de ene kant hanteren bedrijven de ‘local buzz’ strategie. Bedrijven werken vooral samen
met actoren in dezelfde vestigingsregio om de lage transportkosten en het face-to-face
contact. Vanwege verschillende soorten nabijheden (zie het proximity paradox in paragraaf
5.2) zorgt de interactie tussen de bedrijven voor het ontstaan van bepaalde normen,
waarden en interpretatie. Aan de andere kant maken bedrijven ook gebruik van
kennisstromen van buiten de regio, de ‘global pipelines’. Bedrijven hebben nieuwe kennis
nodig van buitenaf, dat voor bedrijven uit de nabije regio minder goed toegankelijk is. Zo
kunnen individuele bedrijven zich voorzien in kenniscreatie en geven de ‘global pipelines’
het bedrijf een competitief voordeel. Daarnaast is het volgens Bathelt et al. (2004)
aannemelijk dat informatie die via ‘global pipelines’ in een bedrijf terecht komt, doorstroomt
naar andere bedrijven in het cluster door ‘local buzz’. De conclusie is dat de combinatie van
‘local buzz’ en ‘global pipelines’ het meest voordeligst is in een cluster (Bathelt et al., 2004).
Zoals gezegd richt dit onderzoek zich slechts op de campus zelf en welke locatiefactoren hier
belangrijk zijn. De literatuur geeft aan dat ook de buitenwereld van belang is voor bedrijven
en uit dit onderzoek is inderdaad gebleken dat de respondenten de buitenwereld een
belangrijke rol toebedelen. Het versterkt hierbij niet alleen wat er in de wetenschappelijke
literatuur is gezegd. Het zou tevens aan kunnen geven dat een campus een belangrijke plek
is voor de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Een dynamische
plek waar universiteit en bedrijfsleven samengaan en de kenniseconomie van het land
kunnen versterken.
10.3.

Het belang van factor imago van het science park voor Life Sciences bedrijven op
de drie campussen

Uit het onderzoek blijkt dat de meningen zijn verdeeld over hoe belangrijk het imago van het
science park voor Life Sciences bedrijven is. Zo geven vijf van de negen respondenten aan
het imago niet zo belangrijk te vinden. Deze respondenten stellen dat het imago van het
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science park niet belangrijk is voor hun bedrijf, omdat het simpelweg geen voordelen biedt
voor het bedrijf. Er wordt niet meer business gegenereerd vanwege het imago van het
science park. Daarmee geven ze aan dat het succes van hun bedrijf te afhankelijk is van
andere factoren. Tekenend hiervoor zijn de volgende reacties van een tweetal
respondenten: “Het imago van het science park? Volgens mij is dat er niet”. Eén andere
respondent geeft als verklaring het als startend bedrijf minder belangrijk te vinden: “Ik denk
dat de meeste start-ups zo gefocust zijn op hun primaire behoefte, zoals het vinden van
kennis en expertise, dat het imago niet belangrijk is”.
Daarentegen geven vier respondenten aan dat het imago echt meerwaarde heeft. Een goed
aangeschreven imago kan volgens hen het bedrijf voordelig beïnvloeden. Eén van de
respondenten geeft het volgende aan: “Het is onderdeel van de keuze van een bedrijf om
met ons in zee te gaan”. Respondenten geven aan dat campussen door hun naam vaak
meteen worden herkend. Niet alleen door Nederlandse bedrijven, maar ook internationaal
gezien. Het zet je als bedrijf op de kaart, “want de naam geeft wel een beetje aan dat het wel
eens wat goeds kan zijn”.
Er moet worden opgemerkt dat het verschil in mening over het imago afhankelijk lijkt te zijn
van welke campus het bedrijf afkomstig is. Drie van de vier Life Sciences bedrijven die
positief zijn over het imago, zijn gevestigd op het Leiden Bio Science Park. Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat het science park in Leiden het sterkste cluster in Nederland is
binnen de Life Sciences sector. Het is één van de weinige campussen dat in een volgroeide
status van ontwikkeling is (zie paragraaf 6.3). De andere respondenten zijn gehuisvest in
Utrecht en Maastricht. Deze parken bestaan nog niet zo lang en bevinden zich in
respectievelijk de groei- en opstartfase. Het verschil in fases van ontwikkeling van de drie
campussen zou er op kunnen duiden dat het imago van het science park met de
ontwikkeling mee moet groeien voordat het een rol van betekenis kan zijn voor de
bedrijven.
Uit de analyse blijkt verder dat niet alleen het imago van het science park belangrijk hoeft te
zijn voor bedrijven op een campus. Ook het eigen imago van het bedrijf zelf speelt een rol.
Een aantal respondenten maakt hiertussen onderscheid. Eén van hen verwoordt het als
volgt: “Als je bedrijf een goed imago heeft, dan is het imago van het science park net van
ondergeschikt belang”. Een van de geïnterviewde geeft aan dat het initiatief bij de
ondernemer zelf moet liggen. Met alleen een goed imago van het science park, kom je er
niet. Het bedrijf moet zelf aan de slag gaan. Het moet zich profileren naar klanten toe en zijn
beloften waar maken. Uiteindelijk wil de klant de kwaliteit zien, waar het bedrijf gezegd
heeft voor te staan. Zo bouwt het bedrijf een naam op binnen de klantenkring. Het imago
van het science park is daarbij “een ondersteunende factor”. Het zet het citaat van eerder
(“de naam geeft wel een beetje aan dat het wel eens wat goeds kan zijn”) in een ander
daglicht. Zo suggereert imago van het science park dat het bedrijf goed zou kunnen zijn,
omdat het op de campus gevestigd is. De naam van het bedrijf zelf moet echter nog wel
worden waar gemaakt.
Het verschil tussen het innovatief milieu en het imago op de campus en de wisselwerking
tussen beide factoren
De uitkomsten van de enquête in hoofdstuk 9 lieten niet met overtuiging zien welke van de
twee factoren, het innovatief milieu of het imago, het meest belangrijk is voor Life Sciences
bedrijven op een campus. De analyse in dit hoofdstuk laat zien dat dit verschil er wel degelijk
is. Omdat de twee factoren centraal staan in dit onderzoek wordt nu ingegaan op de
verschillen tussen beide factoren en een mogelijke wisselwerking.
De analyse van de interviews laten zien dat de respondenten het innovatief milieu op een
campus belangrijker vinden dan het imago van het science park. Elke respondent geeft
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individueel aan dat aanwezigheid van kennis in de nabije omgeving een groter vereiste is
dan een goed imago van het science park. De meningen over het belang van het imago zijn
bovendien meer verdeeld. Zo zien slechts vier respondenten de voordelen in van het imago
van het science park. De andere vijf zijn het hier duidelijk niet mee eens. Hiermee is een
duidelijk verschil tussen beide factoren aangetoond.
Toch is hiermee het debat niet beëindigd. Uit de analyse blijkt er namelijk een wisselwerking
tussen beide factoren te bestaan. Weliswaar kan geconcludeerd worden dat niet het imago
de belangrijkste rol speelt, maar dit imago gevormd te worden door het innovatief milieu.
Wanneer op een park veel kennis aanwezig is, zal het imago van het science park hoog
worden aangeslagen. Een respondent legt het als volgt uit: “Het is een soort twee-eenheid.
Er wordt aangenomen dat als je hier zit, je dicht bij de kennis zit. Dat is natuurlijk toch de
reden waarom je bij elkaar zit”. Dit bevestigt het belang van de aanwezigheid van kennis op
een campus, maar laat tevens zien dat het dicht bij kennis gevestigd zijn het imago van het
science park positief beïnvloedt. Dit kan voordelig zijn voor het bedrijf.
Het argument dat de aanwezigheid van kennis een deel van het imago is, wordt door
verschillende respondenten aangehaald wanneer wordt uitgelegd waarom het imago
belangrijk is. Klanten van de bedrijven zijn geïnteresseerd in bedrijven die gevestigd zijn
naast een universiteit, academisch ziekenhuis of een medische faculteit met een goede
naamsbekendheid. Op hun beurt gebruiken de respondenten het als zij klanten ontmoeten.
In foldermateriaal stellen ze dat de universiteit een betrouwbare partner voor hen is en dat
ze “op assistentie van hun kunnen vertrouwen mocht dat nodig zijn”. Maar het is niet alleen
de naam van een grote kennisinstelling die invloed heeft op het imago. Een respondent
geeft aan: “Het speelt ook zeker een rol als het gaat om de aanwezigheid van goed opgeleid
personeel”.
10.4.

Het belang van factor entrepreneurial milieu voor Life Sciences bedrijven op de drie
campussen

Wat betreft het entrepreneurial milieu lijken de respondenten het aardig met elkaar eens te
zijn. Alle geïnterviewden vinden het belangrijk dat er genoeg en juiste mogelijkheden
worden gecreëerd, wat het ondernemen en het starten van een onderneming op de campus
vergemakkelijkt. Een tweetal respondenten vinden het voor hun bedrijf zelf niet meer van
groot belang. De bedrijven bestaan al langere tijd en zijn uitgegroeid tot een groot bedrijf
“met een eigen infrastructuur”. Ze opereren zelfstandig en maken geen gebruik van de
voorzieningen op de campus. Toch geven ook zij aan dat het wel belangrijk is dat de
mogelijkheden bestaan. Zodat startende bedrijven zelf actie kunnen ondernemen en de
beschikbare faciliteiten kunnen gebruiken. Het is volgens de twee respondenten ook in het
voordeel van de grotere bedrijven dat de startende bedrijven zich kunnen ontplooien.
Het gaat bij het entrepreneurial milieu vooral om verschillende soorten voorzieningen die
aangeboden worden. Dat wat het meest genoemd wordt door de respondenten zijn de
faciliteiten die gedeeld kunnen worden op de campus. Zoals de twee respondenten hebben
aangegeven, is dit vooral handig voor startende bedrijven. Een goed voorbeeld hiervan zijn
de incubators van het BioPartner initiatief (zie paragraaf 6.3). Bedrijven hoeven alleen maar
in te pluggen en kunnen gebruik maken van telefoon, internet en vaak ook het
universiteitsnetwerk. Ook zijn er vergaderzalen en laboratoriaruimtes beschikbaar. Het is
heel handig dat gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen “…die kleine bedrijven
nodig hebben, maar te duur zijn om zelf aan te schaffen”. Door dit gezamenlijk gebruik van
voorzieningen hoeven de bedrijven weinig aan te schaffen of te onderhouden. Een
geïnterviewde verwoordde het als volgt: “Als je een start-up bent heb je al genoeg aan je
hoofd. Dan is het heel fijn dat je van bestaande faciliteiten gebruik kan maken”.
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Een ander aspect dat vooral gericht is op startende bedrijven is flexibele huisvesting. Ook
hierop proberen de BioPartner Centers zich te richten. Respondenten geven aan dit
belangrijk te vinden, maar stellen ook dat er nog heel wat verbeterd kan worden. Zo bieden
de incubators flexibele ruimtes, zodat startende bedrijven de huisvesting kunnen huren die
bij hun bedrijfsvoering past. Wanneer het bedrijf een snelle groeifase doormaakt, zou er
gemakkelijk meer of minder ruimte worden gehuurd. Maar er klinkt ook kritiek uit de
respondenten wat betreft huisvesting. Zo liggen de huurprijzen vaak vrij hoog, doordat de
gebouwen commercieel worden uitgebaat. Kleine, startende bedrijven hebben vaak weinig
geld en kunnen zulke huisvesting niet betalen. Terwijl ze op zoek zijn naar iets kleins en
eenvoudigs. Een geïnterviewde legt uit: “En juist voor deze bedrijfjes zou het hartstikke
interessant zijn om in zo’n gebouw te zitten. Zo kunnen ze even wat lenen of iets vragen
bijvoorbeeld”. De bedrijven die in een incubator gevestigd zijn, gaan vaak al iets langer mee.
Dit is een andere klacht van een aantal respondenten. Het is zonde dat incubators worden
bezet door grotere bedrijven die de status van start-up al lang zijn gepasseerd. Hierdoor
krijgen nieuwe, jonge bedrijven minder kansen.
Een derde aspect dat belangrijk is voor het entrepreneurial milieu is het aanbod van
diensten voor startende ondernemingen op de campus. Zo zijn op de verschillende parken
instellingen die tot doel hebben om bepaalde kennis te valoriseren in nieuwe spin-offs. Eén
van de respondenten geeft aan dat bij de start van een onderneming fijn is dat er “…een
basis is om naartoe te kunnen gaan en advies te kunnen krijgen. Want je moet een hoop
leren en het is wel fijn als er een club om je heen staat, die je daarbij assisteren”.
Wanneer er wordt gekeken naar verschillen in mening tussen de drie campussen, blijkt dat
ook hier niet te zijn. Respondenten houden er veelal dezelfde meningen en klachten op na.
Net als bij het innovatief milieu, zou het er op kunnen duiden dat genoemde aspecten in
algemene zin belangrijk zijn voor Life Sciences bedrijven op een campus.
Kortom, het aanbod van de voorzieningen en diensten op een campus is vooral belangrijk
voor startende ondernemingen. Volgens de respondenten beginnen de organisaties van de
campussen de waarde hiervan steeds meer in te zien. Het probleem is echter dat het
mandaat van de organisaties niet groot genoeg is. De organisaties zelf mogen vaak geen
grote beslissingen nemen. Beslissingen lopen via het universiteitsbestuur, die minder
prioriteit stellen aan de campus. Tevens is het budget van de organisaties vaak niet
toereikend. Respondenten geven aan dat ook de universiteit en faculteit meer medewerking
moeten vertonen, zodat er meer budget en mandaat komt voor initiatieven vanuit de
campus-organisaties.
10.5.

Het verschil in het belang van de factoren tussen Life Sciences bedrijven die
opgericht zijn op of verhuisd zijn naar één van de drie campussen

Voordat de uitkomsten worden gepresenteerd, moet worden vermeld dat slechts twee
respondenten afkomstig zijn uit een bedrijf dat later naar een campus is verhuisd. Hier
tegenover staan zeven respondenten van bedrijven die op de campus zijn opgericht. Het
gevolg is dat er de aannames die worden gedaan in deze paragraaf, niet met volle
betrouwbaarheid gesteld kunnen worden.
In het tweede deel van het empirisch onderzoek is gebleken dat er weinig verschil is in hoe
belangrijk de respondenten bereikbaarheid vinden, als er wordt gekeken naar de oorsprong
van het bedrijf. Ook paragraaf 10.1 heeft laten zien dat de respondenten het met elkaar
eens zijn wat betreft de bereikbaarheid. Wanneer specifiek wordt gekeken naar verschillen
in uitkomsten van de interviews, blijkt dat ook hier geen verschil van mening is tussen
bedrijven die opgericht zijn op een campus en bedrijven die er later naartoe zijn verhuisd. De
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respondenten geven aan dat bereikbaarheid vooral belangrijk is, maar vooral ook een
klachtenpunt is.
In paragraaf 10.2 is duidelijk geworden dat alle negen respondenten het innovatief milieu
belangrijk vinden. Het gaat hier om bedrijven die zowel opgericht zijn op de campus als
bedrijven die later naar de campus verhuisd zijn. De uitkomsten van de diepte-interviews
laten dan ook geen duidelijk verschil zien in waardering van het innovatief milieu. Een
respondent die zich pas later op de campus heeft gevestigd laat zelfs het volgende weten:
“Het is een absoluut vereiste dat je in een kenniscluster zit”. Hier wordt vooral bedoeld dat er
een goede universiteit en goed kennisinstellingen in de buurt gevestigd moet zijn. De andere
respondent dat later naar de campus is verhuisd geeft in het interview aan dat het zaken
doen makkelijker wordt, naarmate de kennispartners dichter bij gevestigd zijn.
Ondanks de analyse in paragraaf 9.5, waarin gesteld wordt dat bedrijven die op de campus
opgericht zijn het innovatief milieu belangrijker achten, zou met enige onzekerheid gesteld
kunnen worden dat de waardering voor het innovatief milieu niet verschilt naarmate de
oorsprong van het Life Sciences bedrijf verder van de campus ligt.
Als gekeken wordt naar de uitkomsten van de interviews over het imago, blijkt ook hier geen
duidelijk verschil te zitten tussen op de campus opgerichte bedrijven en later verhuisde
bedrijven. De meningen van de twee respondenten komen helemaal niet overeen. Zo ziet de
ene respondent zeker de meerwaarde in van het imago van het science park: “Als ik mijn
kaartje laat zien, wordt het science park meteen herkend. Het gaat hier om buitenlandse en
Nederlandse bedrijven”. De andere respondent is duidelijk sceptisch over wat het imago van
het science park het bedrijf brengt: “Ik weet eigenlijk niet zo goed wat het imago van het
Utrecht Science Park is”. Volgens de geïnterviewde worden er geen nieuwe klanten
binnengehaald vanwege het imago.
Ook dit strookt niet met wat er in paragraaf 9.5 is gesteld. Bedrijven die pas later naar de
campus zijn verplaatst, vinden het imago van het science park belangrijker dan bedrijven die
op de campus zijn opgericht. Toch kan hier met enige onzekerheid gesteld worden dat de
waardering van het imago van het science park niet afhankelijk is van de oorsprong van het
bedrijf.
Wanneer gekeken wordt naar het entrepreneurial milieu, blijkt ook op dit punt weinig
verschil te zijn tussen beide soorten bedrijven. De later naar de campus verhuisde bedrijven
zien net als de andere bedrijven het nut in van het als startend bedrijf gebruik maken van
allerlei voorzieningen. Dit in tegenstelling tot wat in paragraaf 9.5 is beschreven, waarbij de
bedrijven die op de campus zijn opgericht het entrepreneurial belangrijker vonden.
In paragraaf 9.7 wordt deelvraag 3 beantwoord op basis van de analyse in paragraaf 9.5. Hier
is de hypothese op basis van de analyse van de enquêtes aangenomen. De uitkomsten in
deze paragraaf op basis van de diepte-interviews trekken echter hele andere conclusies. Er
kan op basis van de uitkomsten namelijk niet gesteld worden dat er een verschil is in het
belang van de factoren naarmate een bedrijf haar oorsprong dichter bij de campus heeft
liggen.
Een reden voor het verschil in uitkomsten van beide analyses, zou kunnen zijn dat er slechts
twee respondenten afkomstig zijn uit een bedrijf dat later pas verhuisd is naar de campus.
Het maakt de aannames in deze paragraaf slecht betrouwbaar vanwege het kleine aantal
respondenten.
Daarom is het misschien noodzakelijk om de oorsprong van de twee respondenten iets
verder uit te diepen. Het zou een verklaring kunnen geven van de afwijkende uitkomsten uit
deze paragraaf ten opzichte van de analyse in paragraaf 9.5. In de diepte-interviews is
namelijk ook gevraagd naar de geschiedenis van het bedrijf. Wat hierbij is opgevallen, is dat
(in dit geval) de beide bedrijven wel degelijk een band blijken te hebben met het begrip
campus. De twee bedrijven hadden elk hun redenen om elders opgericht te worden, maar
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duidelijk wordt wel dat er al een overduidelijke link aanwezig was tussen het bedrijf en een
campus.
In het eerste geval gaat het om een spin-off, waarvan het moederbedrijf gevestigd was op
het science park van Wageningen. Toen dit bedrijf de financiering niet meer rond kreeg, is
de geïnterviewde het spin-off bedrijf gestart. Vanwege de financiële situatie en de prille fase
waarin het spin-off bedrijfje zich nog bevond, was het niet mogelijk zich gelijk op een science
park te vestigen. In een later stadium moest het bedrijf op zoek naar kantoorruimte. De
geïnterviewde geeft aan dat de keuze heel gemakkelijk was voor hem. Naast dat zijn collega
in de buurt woonde, wist hij zelf maar al te goed hoe het er op een campus aan toe gaat. Zijn
eerdere banen waren ook op het science park. Hij verklaart dat de keuze vrij snel duidelijk
was: “Het is het grootste science park in Nederland, het meest dynamische. En er gebeurt
nog steeds veel, er wordt veel gebouwd”.
Bij het andere bedrijf gaat het ook om een spin-off van een bedrijf. Een aantal mensen uit
het bedrijf met dezelfde expertise besloten samen met een professor van de Universiteit van
Amsterdam de spin-off op te richten. Hierbij werd het bedrijf in de buurt van het
Academisch Medisch Centrum gevestigd. Later ging de financiering over naar de Utrecht
Holding (waar ook de universiteit en het UMC onder vallen) en vestigde het bedrijf zich ook
op het Utrecht Science Park.
In beide gevallen is er dus al een duidelijke link aanwezig tussen het bedrijf en het science
park of de universiteit/UMC. Aan de ene kant wijst het erop dat de bedrijven al een
dergelijke band hadden met de campus en universiteit/UMC. De oorsprong van deze
bedrijven komt hiermee, net als de bedrijven in dit onderzoek die op een park zijn opgericht,
dichterbij de campus. Het zou kunnen verklaren waarom in dit onderzoek geen duidelijk
verschil is gevonden tussen bedrijven opgericht op de campus en verhuisde bedrijven.
Anderzijds benadrukt het nog maar eens hoe belangrijk het innovatief milieu voor deze Life
Sciences bedrijven is. Vooralsnog is uit het onderzoek gebleken dat de aanwezigheid van
kennis de voornaamste reden is dat bedrijven op een campus gevestigd willen zijn.
10.6.

De verandering van het belang van de factoren naar verloop van tijd voor Life
Sciences bedrijven op de drie campussen

Dit laatste deel van het empirisch onderzoek richt zich op de dynamische interpretatie van
het belang van de verschillende factoren. Nu wordt niet alleen gekeken hoe belangrijk
locatiefactoren zijn bij het functioneren van het bedrijf, maar ook eerder bij het vestigen op
de campus.
Net als in paragraaf 10.1 zijn de respondenten uit het onderzoek overtuigd over het belang
van het innovatief milieu. Elke geïnterviewde geeft individueel aan dat de rol die
aanwezigheid van kennis speelt voor hun bedrijf niet veranderd. Het innovatief milieu wordt
niet meer en niet minder belangrijk. Voor innovatieve bedrijven zoals de Life Sciences
bedrijven uit dit onderzoek, neemt kennis bij de start van de onderneming al een belangrijke
plaats in en zal dit in latere fases ook blijven. Eén van de respondenten verwoordde het als
volgt: “En wat betreft kennis, dat moet eigenlijk blijven gaan. Als je niet innoveert, dan houdt
het op”. Het is hierbij belangrijk dat de campus goed georganiseerd is en blijft. Nieuwe
bedrijven moeten zich blijven vestigen. Hetgeen ook zorgt voor een blijvende aanwas van
nieuw hoogopgeleid personeel wat ook belangrijk kan zijn voor andere bedrijven.
Samenwerking met elkaar moet gestimuleerd blijven. Want nieuwe ideeën moeten geboren
blijven worden. Hierbij speelt kennis de belangrijkste rol. Zoals een geïnterviewde heeft
aangegeven: “Kennis is het allerbelangrijkste. Kennis is zelfs belangrijker dan fysieke
vaardigheden”.
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Wat betreft het imago zijn de uitkomsten van dit onderzoek niet eenduidig. Vijf van de
geïnterviewden stellen dat het imago geen andere rol is gaan spelen of zal gaan spelen in de
toekomst. Het is gunstig als het imago van het science park positief is, maar de bedrijven zijn
er niet van afhankelijk. Een drietal andere geïnterviewden zien het belang van het imago van
het science park wel belangrijker worden. De verkoop van bedrijven aan grote
multinationals en de vestiging van middelgrote bedrijven op de campus, dragen er aan bij
dat het park op de kaart wordt gezet. Dit heeft alleen maar voordeel voor het bedrijf. Eén
respondent geeft aan dat de fase waarin het bedrijf zich bevindt belangrijk is: “Ik geloof dat
als het bedrijf ouder is of ergens anders heen gaat, dat het imago dan belangrijker zal zijn”.
Slechts één respondent gaat er van uit dat het imago van het science park een minder grote
rol gaat spelen naar verloop van tijd. Ook hier is de fase waarin het bedrijf zich bevindt
belangrijk, zo is het bedrijf van geïnterviewde een start-up: “Ik denk dat het mooi is dat je
kunt meeliften op het imago van het science park, maar ik denk dat ik binnen 3 jaar het echt
van mijn eigen naam moet gaan hebben”. Het geeft aan dat het imago van het science park
na een bepaalde tijd er niet meer zoveel toe doet.
Op basis van deze analyse kan stelling genomen worden over hypothese 3, die luidde:
3. In de loop van de vestigingstijd neemt onder Life Sciences bedrijven op een
campus het belang van de productiemilieufactor ‘imago van de campus’ af en die
van ‘aanwezigheid van kennis’ toe.
Duidelijk is geworden dat de rol van kennis voor Life Sciences bedrijven op een campus niet
alleen in een latere fase essentieel is, maar ook daarvoor. Kennis blijft de belangrijkste
locatiefactor voor een bedrijf om op een campus gevestigd te zijn. Het belang neemt dan
ook niet toe, maar ook niet af. Over het imago daarentegen is geen duidelijke stelling in te
nemen. Het overgrote deel van de respondenten vindt echter dat het belang toeneemt of
juist niet veranderd. Slechts één respondent is er van overtuigd dat de rol die het imago
speelt voor zijn bedrijf afneemt. Op basis hiervan wordt hypothese 3 verworpen.
10.7.

Conclusie

Dit hoofdstuk is het derde en laatste deel van het empirisch onderzoek. Met de analyse van
de interviews is uiteen gezet waarom de factoren belangrijk zijn voor de Life Sciences
bedrijven op de campus. En het heeft gezorgd voor een dynamische interpretatie binnen dit
onderzoek. Zo is de verandering van het belang van de factoren naar verloop van tijd aan de
orde gekomen. Hiermee kan deelvraag 4 worden beantwoord. Deze luidde:
4. Welke rol spelen de twee soorten factoren ‘de aanwezigheid van kennis’ en
‘het imago van de campus’ binnen het productiemilieu van Life Sciences bedrijven
op de vier onderzochte campussen?
Het antwoord op de deelvraag is deels de uitkomsten van de analyse in hoofdstuk 9 en deels
de uitkomsten in dit hoofdstuk. De analyse van de interviews zorgen namelijk voor
verdieping van de uitkomsten uit hoofdstuk 9. In dit hoofdstuk is echter duidelijk geworden
dat de antwoorden een nuancering nodig hebben.
In hoofdstuk 9 is duidelijk geworden dat bereikbaarheid de belangrijkste factor is voor Life
Sciences bedrijven op een campus. Nu kan gesteld worden dat bereikbaarheid weliswaar
belangrijk is, maar dat de hoge score vooral moet worden geïnterpreteerd als een
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klaagfactor: men wil gewoon niet in de file staan of onafhankelijk zijn van uitvallende
openbaar vervoersverbindingen. Zo bezien is het zeer zeker niet de belangrijkste factor om
op een campus gevestigd te willen zijn, zoals de scores uit het survey-onderzoek suggereren.
De factor speelt voornamelijk een rol in de toegankelijkheid van het bedrijf voor klanten en
werknemers.
De factor bereikbaarheid werd gevolgd door de twee factoren innovatief milieu en het
imago. In hoofdstuk 9 kon niet overtuigend gesteld worden welke van de twee de
belangrijkste rol aannam. Dit hoofdstuk brengt daar verandering in. Uit de analyse kan
geconcludeerd worden dat het innovatief milieu de belangrijkste factor is voor Life Sciences
bedrijven. Het technologische karakter van de Life Sciences maakt de bedrijven op de
campus innovatief. Kennis is daarom van levensbelang.
De kennis komt binnen het innovatief milieu op de campus op een drietal manieren tot
uiting. Hierbij spelen de (kennis)netwerken van bedrijven een essentiële rol. Ten eerste zijn
er face-to-face contacten, waardoor ideeën kunnen worden nagecheckt, ideeën worden
opgedaan, kan worden samen gewerkt en onderzoeken worden uitgezet. Ten tweede zorgt
het voor hoogopgeleid personeel. Universiteit, UMC en grote kennisintensieve bedrijven
bieden een grote pool van hoogopgeleide werknemers. En tot slot zijn het de voorzieningen
op de campus waaruit kennis kan worden gebruikt of vergaart. Het gaat om gebruik van
laboratoria of uitbesteden van bepaalde testen en proeven. Alles is toegankelijk via het
(kennis)netwerk dat op het park aanwezig is. Bedrijven kennen elkaar of leren elkaar kennen
en krijgen toegang tot kennis in verschillende vormen.
Wat betreft het imago kan uit dit hoofdstuk geconcludeerd worden dat het voor bedrijven
belangrijk kan zijn, maar dat dit niet voor elk bedrijf op gaat. Het lijkt af te hangen van de
status van ontwikkeling van de campus. Een campus op zich heeft geen goed imago. Een
campus in volle bloei met veel succesvolle, kennisintensieve bedrijvigheid zou eerder een
positief imago dragen. Het voordelen van een goed imago uit zich in naamsbekendheid.
Klanten willen eerder zaken doen. Opmerkelijk is dat kennis ook een onderdeel is van het
imago. De gedachte dat er veel kennis op een campus aanwezig is, zorgt er voor dat
bedrijven graag in zee willen gaan met bedrijven op deze campus.
Over het entrepreneurial milieu lijken de analyses uit vorig en dit hoofdstuk aardig overeen
te komen. Alle bedrijven vinden dat het een rol van betekenis speelt, maar geen prioriteit
heeft. De analyse in dit hoofdstuk geeft vooral aan dat handig is voor bedrijven dat er
voorzieningen zijn, waarvan gebruik kan worden gemaakt. Het gaat vooral om flexibele
huisvesting, collectieve faciliteiten en hulp aan spin-offs of startende ondernemingen. Het
blijkt ook dat het entrepreneurial milieu vooral voor startende ondernemingen een grote rol
van betekenis speelt. Volwassen bedrijven kunnen deze voorzieningen immers zelf
aanschaffen.
Naast dat het hoofdstuk voor verdieping en nuancering heeft gezorgd, brengt het ook een
dynamisch element in het onderzoek naar voren. De verandering van de factoren in de loop
van tijd is belangrijk binnen het begrip van het productiemilieu. Locatiefactoren zijn niet
alleen belangrijk bij de vestigingskeuze, maar ook bij het functioneren daarna. Het belang
van de locatiefactoren kan naar verloop van tijd veranderen (zie paragraaf 4.3).
Uit de analyse van dit hoofdstuk mag geconcludeerd worden dat het innovatief milieu voor
Life Sciences bedrijven op parken niet veranderd naar verloop van tijd. Kennis op de campus
is belangrijk bij de locatiekeuze en blijft essentieel naar verloop van tijd voor het
functioneren van het bedrijf. De respondenten zijn het er unaniem over eens dat het belang
van het innovatief milieu niet afneemt. Het innovatieve karakter van de Life Sciences sector
lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen.
De uitkomsten over het belang van het imago in de loop van tijd zijn echter wisselend. Een
deel van de respondenten geeft aan dat het imago in de loop van de tijd belangrijker is
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geworden en gaat worden. Vooral de ontwikkelingen op de campussen dragen hier aan bij.
Zo wordt de vestiging van succesvolle multinationale ondernemingen genoemd. Het andere
deel geeft aan dat het imago niet belangrijker is geworden en ook niet zal gaan worden.
Tevens geven een aantal respondenten aan dat op een bepaald moment het imago van
bedrijf belangrijker zal worden dan het imago van het science park. Het bedrijf zal positief in
de klantenkring moeten overkomen. Het imago van het science park zal daarbij niet
overtuigend genoeg zijn.
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11.

Conclusie en aanbevelingen

Het empirisch onderzoek is afgerond. Met de analyses uit de voorgaande drie hoofdstukken
kan de centrale probleemstelling van dit onderzoek worden beantwoord. Aan de hand van
deze conclusie worden tot slot aanbevelingen gedaan voor beleid en mogelijk
vervolgonderzoek.
11.1.

Beantwoording van de centrale probleemstelling.

De campus is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. De campus is
niet langer meer de academische plek van rust, maar een broedplaats van kennis en
innovatie. Wereldwijd ziet men de potentie van deze hernieuwde campus in en worden er
campussen en science parken ontwikkeld (Atzema, 2008). Een campus kan gezien worden
als een kenniscluster, waar concentraties van gerelateerde bedrijven samenwerken. Kennis
wordt gedeeld en gecombineerd. Deze concentratie op een campus leidt tot meer
bedrijvigheid, productiviteit en innovatie. Campussen hebben daarmee een duidelijke
meerwaarde voor de regionale economie (BCI, 2010).
De aanwezigheid van een campus is niet alleen een meerwaarde voor de regio. Ook
bedrijven kunnen voordeel halen uit het gevestigd zijn op een campus. In de literatuur is
men het er echter niet over eens wat nu precies deze meerwaarde is voor een bedrijf.
Atzema (2008) stelt dat de aanwezige kennis de absolute meerwaarde is. Een campus is
ruimtelijke concentratie van gerelateerde kennisintensieve bedrijven waar
kennisuitwisseling wordt gestimuleerd. Door kennisuitwisseling ontstaat een breed en open
netwerk. Dit leidt tot nieuwe ideeën, oftewel nieuwe economische activiteiten, innovatie en
technologische verbetering. Van Dinteren (2009; 2011) is echter niet overtuigd van dit
kennisvoordeel. Hij stelt dat bedrijven geïnteresseerd zijn om zich op een campus te vestigen
door de voordelen die het imago van het park biedt. Het geeft naamsbekendheid voor het
bedrijf, wat meer klanten en leveranciers oplevert. Deze controverse was de aanleiding tot
dit onderzoek en heeft geleid tot het stellen van de volgende centrale probleemstelling:
Welke productiemilieufactoren zijn van belang voor Life Sciences bedrijven
gevestigd op vier verschillende Nederlandse campussen en in hoeverre, op welke
wijze en wanneer spelen hierbij de factoren ‘de aanwezigheid van kennis’ en ‘het
imago van de campus’ een doorslaggevende rol?

Het onderzoek heeft geleid tot een drietal conclusies, welke stuk voor stuk behandeld zullen
worden. De eerste conclusie gaat over het belang van de productiemilieufactoren voor Life
Sciences bedrijven op Nederlandse campussen. Uit paragraaf 4.2 is gebleken dat de campus
als een kenniscluster kan worden gezien. De ruimtelijke concentratie van gerelateerde
bedrijven leidt tot agglomeratievoordelen. Zoals het ontstaan van allerlei diensten en
voorzieningen, zoals toeleveranciers en afnemers in de nabijheid, maar ook aanbod van
goed opgeleid personeel. De ruimtelijke concentratie van bedrijven met gerelateerde
activiteiten van de bedrijven heeft concurrentie en samenwerking tot gevolg (Porter, 2000;
Atzema et al., 2002).
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de campussen in Leiden, Utrecht en
Maastricht als een kenniscluster kunnen worden beschouwd. Uit hoofdstuk 8 blijkt dat de
concentraties van Life Sciences bedrijven en banen vooral in grootstedelijke gebieden
voorkomen. Binnen de steden zijn het de campussen waar duidelijk de grootste concentratie
van bedrijven en banen te vinden is. Verder zijn de economische activiteiten op de
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campussen ten opzichte van de rest van de regio gespecialiseerd. Veel bedrijven richten zich
op ‘speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biologisch)’.
Dit geeft aan dat het gaat om innovatieve bedrijven, zoals verwacht werd op basis van de
literatuur over campussen.
Daarnaast blijkt uit paragraaf 8.4 dat het UMC als een aantrekkingsfactor werkt voor
bedrijven. Dit wordt vooral duidelijk uit de situatie in Amsterdam, waar de grootste
concentraties van Life Sciences bedrijven en banen te vinden zijn rondom AMC en VU
Medisch Centrum en juist niet op het Science Park Amsterdam. Op de andere drie
campussen zijn ook UMC’s gevestigd.
De bevindingen geven aan dat de campussen in Leiden, Utrecht en Maastricht als een
kenniscluster kunnen worden beschouwd. In paragraaf 3.3 wordt gesteld dat binnen een
kenniscluster als een campus, de aanwezigheid van kennis of het imago van het science park
voor bedrijven de meerwaarde is om zich er te vestigen (Atzema, 2008; van Dinteren, 2009,
2011). Deze controverse leidt tot de eerste belangrijke conclusie van het onderzoek.
In het onderzoek wordt meerdere malen geconcludeerd dat niet de aanwezigheid van kennis
of het imago van het science park de belangrijkste factor is voor de Life Sciences bedrijven,
maar de bereikbaarheid van de campus (zie paragraaf 9.2, 9.4, 9.5 en 9.6). Tijdens de analyse
is meerdere keren gesteld dat de uitkomsten niet geheel verrassend zijn. Bereikbaarheid is
een traditionele locatiefactor, die al veel in literatuur is aangestipt en als belangrijk wordt
gezien door verschillende type ondernemingen.
Hoewel weinig verrassend, mag het belang van de locatiefactor bereikbaarheid niet
verwaarloosd worden. De analyse op basis van de diepte-interviews geeft aan waarom.
Bereikbaarheid speelt een duidelijke rol in het productiemilieu van Life Sciences bedrijven,
maar is voornamelijk een klaagfactor. Men wil dat klanten en personeel niet vast komt te
zitten het verkeer of OV. Problemen die worden genoemd zijn vooral congestie van wegen,
gebrek aan parkeerruimte en oncomfortabele verbinding met het openbaar vervoer.
Ondanks dat campussen over het algemeen op goed bereikbare locaties gevestigd zijn, mag
de rol van bereikbaarheid niet over het hoofd worden gezien.
De tweede conclusie gaat in op de locatiefactoren aanwezigheid van kennis en het imago
van het science park. Uit de vorige conclusie is gebleken dat bereikbaarheid wel degelijk een
rol van betekenis speelt. Het onderzoek richt zich echter voornamelijk op het belang van de
andere twee factoren. Aanleiding is zoals eerder gesteld, de controverse binnen de
campusliteratuur over welke van de twee locatiefactoren nu de meest bepalende factor is
voor Life Sciences bedrijven om gevestigd te zijn op de campus.
Uit analyses van zowel de enquêtes als de diepte-interviews kan geconcludeerd worden dat
het belang van aanwezigheid van kennis groter is dan het imago van het science park. Uit de
enquêtes lijken de twee factoren nog even belangrijk te zijn. De diepte-interviews brengen
hier echter meteen verandering in. Alle respondenten stellen in de interviews dat de
aanwezigheid van kennis, vertaald in de factor innovatief milieu, de meest belangrijke factor
is voor Life Sciences bedrijven op een campus. Een respondent meent: “De aanwezigheid
van kennis moet gewoon een gegeven zijn”.
Wanneer gekeken wordt naar het imago van het science park, blijkt uit de analyse in
paragraaf 10.3 dat dit niet voor alle bedrijven een belangrijke locatiefactor is. Zo wordt door
één van de respondenten gesteld: “Het is onderdeel van de keuze van een bedrijf om met ons
in zee te gaan”. Een andere respondent ziet het echter anders: “Het imago van het science
park? Volgens mij is dat er niet”.
De meerwaarde voor een bedrijf om op een campus gevestigd te zijn schuilt dus
voornamelijk in de aanwezigheid van kennis. In paragraaf 6.1 is vastgesteld dat de Life
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Sciences sector een hoogwaardig technologisch karakter heeft. Combinatie en integratie van
verschillenden technieken brengen nieuwe toepassingen (van Geenhuizen, 2008). Bedrijven
moeten innovatief blijven om succesvol te zijn binnen de sector. Om innovatief te kunnen
zijn is kennis noodzakelijk om tot nieuwe ideeën te komen.
Uit de analyse van de interviews (paragraaf 10.2) blijkt waarom het innovatief milieu zo
belangrijk is. Respondenten maken op verschillende manieren gebruik van de aanwezige
kennis. Ten eerste zijn er de face-to-face contacten op de campus. Doordat mensen elkaar
ontmoeten op de campus ontmoeten kunnen nieuwe ideeën ontstaan. Daarnaast bevordert
de nabijheid het gemak waarmee potentiële innovatieve ideeën op korte termijn gecheckt
kunnen worden. Als hier een volgende stap gezet zou gaan worden om de kennis te
valoriseren, zou dit kunnen plaatsvinden binnen een spin-off. In paragraaf 5.1 wordt dit
genoemd als mechanisme waaruit kennisspillovers kunnen ontstaan (Boschma et al., 2009;
Ponds et al., 2010).
Ten tweede hebben bedrijven op de campus toegang tot hoogopgeleid personeel. Dit is van
levensbelang voor een innovatieve sector als de Life Sciences. Een respondent verklaarde:
“Je hebt gewoon de kennis en kwaliteit nodig”. Daarnaast lijkt de concentratie van Life
Sciences bedrijven de roulatie van personeel te bevorderen. De aanwezigheid van de
universiteit, het UMC en een aantal grote kennisintensieve bedrijven is daarom van groot
belang. Dit zorgt voor een pool van goed geschoolde werknemers die grotendeels kunnen
rouleren tussen bedrijven op de campus. In paragraaf 5.1 is beschreven dat kennis
uitwisseling onder meer plaats vindt via arbeidsmobiliteit (Boschma et al., 2009; Ponds et al.,
2010).
Tot slot zorgt het innovatief milieu voor een bepaald netwerk van faciliteiten waar gebruikt
van kan worden gemaakt. Op de campus zijn bedrijven aanwezig die zich met gerelateerde
activiteiten bezig houden. Bedrijven kunnen op deze manier gebruik maken van elkaars
kennis en vaardigheden. Het uitbesteden van bepaalde proeven of testen die een bedrijf zelf
niet mag uitvoeren is hiervan een goed voorbeeld. Het maakt het voor de bedrijven allemaal
net iets makkelijker.
Kennisspillovers ontstaan door drie soorten mechanismen; het ontstaan van spin-offs,
arbeidsmobiliteit en (kennis)netwerken (zie paragraaf 5.1). Twee mechanismen, het
ontstaan van spin-offs en arbeidsmobiliteit, zijn al genoemd als manieren waarop
respondenten gebruik maken van de kennis. Uit de analyse blijkt dat het derde en laatste
mechanisme, het (kennis)netwerk, een essentiële rol speelt bij het toegang krijgen tot de
aanwezige kennis op de campus. Het netwerk zorgt er voor dat mensen elkaar kennen. Zo
ontmoeten ze elkaar en kan de haalbaarheid van ideeën gemakkelijker worden gepeild.
Daarnaast worden mensen bijvoorbeeld gevraagd bij een ander bedrijf te werken en weten
bedrijven nu gemakkelijker waar ze gebruik kunnen maken van bepaalde faciliteiten.
Volgens één van de respondenten is de aanwezigheid van een dergelijk (kennis)netwerk
essentieel voor het functioneren van de campus: “Informele contacten zijn de smeerolie voor
het science park”.
Uit paragraaf 4.2 is gebleken dat de contacten op de campus zorgen voor dynamiek binnen
het cluster. Het wordt de ‘local buzz’ strategie genoemd. Volgens Bathelt et al. (2004) zijn
niet alleen de lokale interacties voordelig voor het cluster. Door interacties naar buiten de
regio kan er nieuwe kennis gecreëerd worden. Dit wordt ‘global pipelines’ genoemd. De
combinatie van zowel local buzz als global pipelines is het meest voordeligst voor het cluster
(Bathelt et al., 2004). Uit de analyse (in paragraaf 10.2) blijkt dat Life Sciences bedrijven op
campussen zich niet alleen beperken tot het lokale (kennis)netwerk. Slechts een enkeling
heeft alleen contacten op nationaal of Europees niveau. De rest van de respondenten geeft
aan wereldwijd kennispartners te hebben.
Het belang van de combinatie van local buzz en global pipelines, oftewel van lokale en
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wereldwijde netwerken, wordt ook genoemd door Brenner (2004). Hij ziet het als twee van
de drie zelfversterkende processen waarvan de ontwikkeling van een cluster afhangt. Dat
deze combinatie van processen ook plaatsvindt bij Life Sciences bedrijven op de campus
benadrukt nog maar eens dat de campus gezien kan worden als een kenniscluster van
toegevoegde waarde.
Over de meerwaarde van het imago van het science park zijn de meningen verdeeld. Het lijkt
er op dat deze mening afhankelijk is van de fase van ontwikkeling waarin de onderneming
zich bevindt en waar de campus zich in bevindt. Een vijftal respondenten geeft in de
interviews aan dat het imago van het science park geen toegevoegde waarde heeft voor hun
bedrijf. Dat het imago niet belangrijk is, zou afhankelijk kunnen zijn van de onderneming.
Een respondent geeft aan dat een startend bedrijf zich met andere dingen bezig houdt dan
met het imago. De respondent verklaart: “Ik denk dat de meeste start-ups zo gefocust zijn op
hun primaire behoefte, zoals het vinden van kennis en expertise, dat het imago niet
belangrijk is”.
Ook de fase van ontwikkeling van de campus lijkt invloed te hebben op het imago. Drie van
de vier respondenten die het imago belangrijk vinden, zijn gevestigd op het Leiden Bio
Science Park. Dit science park is het grootste Life Sciences cluster in Nederland en wordt in
het onderzoek van BCI (2009) campus van nationaal belang genoemd in een volwassen fase
van ontwikkeling. De campussen in Utrecht en Maastricht bevinden zich nog slechts in de
opstart- en groeifase. Een kenmerkend citaat van een respondent over het Utrecht Science
Park luidt als volgt: “Het imago van het science park? Volgens mij is dat er niet”.
Toch heeft een viertal respondenten aangegeven het imago wel voordelig te vinden voor
hun onderneming. Zoals gezegd gaat het om drie bedrijven van het Leiden Bio Science Park.
Uit de analyse blijkt dat het imago het gedrag van klanten positief beïnvloedt. De naam van
het science park zet de onderneming op de kaart en bepaalt onder meer de keuze om voor
een bepaald bedrijf te kiezen.
Nu is beschreven hoe de aanwezigheid van kennis en het imago van het science park
voordelig kan zijn voor Life Sciences bedrijven op een campus, is het tijd voor de derde
conclusie. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de twee factoren met elkaar te maken
hebben. De aanwezigheid van kennis beïnvloedt het imago van het science park. Als er op
een park veel kennis aanwezig is, heeft dat een positief effect op het van de campus tot
gevolg. Een respondent verklaart: “Het is een soort twee-eenheid. Er wordt aangenomen dat
als je hier zit, je dicht bij de kennis zit. Dat is natuurlijk toch de reden waarom je bij elkaar
zit”. Ten eerste komt hier nogmaals het belang van de aanwezigheid van kennis naar voren.
Ten tweede suggereert het ook dat een campus waar veel kennis aanwezig is een positief
imago heeft.
De twee factoren lijken voor een zelfversterkend effect te zorgen. Op een campus maken
succesvolle bedrijven succesvol gebruik van de aanwezige en uitgewisselde kennis. Dit
bepaalt het succes van de campus. Een succesvolle campus heeft een positief imago en de
positieve naam van de campus heeft tot gevolg meer bedrijven zich op het park willen
vestigen. Er komen meer bedrijven, wat meer kennis en uitwisseling van kennis betekent. Op
deze manier kunnen er ook meer succesvolle bedrijven ontstaan.
De werking van dit zelfversterkende effect wordt benadrukt door wat een respondent in
paragraaf 10.6 uitlegt. De verkoop van bedrijven aan grote multinationals en het vestigingen
van middelgrote bedrijven op het park dragen erg bij aan het op de kaart zetten van de
campus. Een andere respondent is gevestigd op het Utrecht Science Park en vindt het een
zeer goede zaak dat Danone en het RIVM zich op het park gaan vestigen. Het imago van het
gehele science park zal hierdoor positief beïnvloed worden.
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Met de drie belangrijkste conclusies uit dit onderzoek is het antwoord op de centrale
probleemstelling grotendeels gegeven. Het laatste missende component zit in de
dynamische interpretatie van het belang van de locatiefactoren. In paragraaf 4.3 is gesteld
dat locatiefactoren niet altijd even belangrijk zijn voor een bedrijf. Op moment van de
locatiekeuze kunnen hele andere locatiefactoren belangrijk zijn dan bij het functioneren
daarna. Het geheel van de locatiefactoren die op beide momenten belangrijk zijn wordt het
productiemilieu genoemd (Atzema et al., 2002).
In de analyse van hoofdstuk 9 is de verandering in de loop van de tijd van het belang van
productiemilieufactoren aan bod gekomen. Er is gekeken naar de verschillen in het belang
van de factoren door bedrijven die op de campus zijn opgericht of later naar de campus zijn
verhuisd. Tevens is gekeken naar het verschil tussen jonge en oude bedrijven. Deze analyse
geeft niet helemaal aan hoe het belang van locatiefactoren in de verloop van tijd
veranderen, maar geven wel degelijk inzicht.
Uit de analyse kan geconcludeerd worden dat zowel jonge als oude bedrijven de
bereikbaarheid het belangrijkste vinden. Na bereikbaarheid volgt het innovatief milieu.
Zowel bedrijven die later naar de campus zijn verhuisd noemen het belang van het
innovatief milieu. Maar vooral de verhuisde bedrijven geven aan het innovatief milieu zeer
belangrijk te vinden. Ook hieruit wordt weer duidelijk dat de aanwezigheid van kennis bij
beide soorten bedrijven een grote rol van betekenis speelt.
Het imago wordt duidelijk beter gewaardeerd door verhuisde Life Sciences bedrijven. Het
zou te maken kunnen hebben met de fase van ontwikkeling waarin de onderneming zich
bevindt. Het is in een vorige conclusie al gesteld, dat een ouder bedrijf het imago
belangrijker vindt dan een startend bedrijf. Van een bedrijf dat later naar een campus is
verhuisd zou kunnen worden aangenomen dat het de fase van starter voorbij is.
Als gekeken wordt naar het verschil tussen oude en jonge bedrijven, wordt de laatste stelling
benadrukt. Oude bedrijven vinden het imago belangrijker dan de jonge bedrijven. Opvallend
is wel dat oude bedrijven het innovatief milieu ook net iets belangrijker vinden. Het verschil
is echter klein. Het entrepreneurial milieu wordt door de jonge bedrijven meer
gewaardeerd.
Met de analyse uit hoofdstuk 9 is niet volledig duidelijk geworden hoe het belang van
locatiefactoren nu veranderd naar verloop van tijd. Dit blijkt uit hoofdstuk 10. De
belangrijkste conclusie is dat het innovatief milieu belangrijk is en blijft. In de Life Sciences
sector is de technologische vooruitgang snel. Bedrijven moeten blijven innoveren. De
toegang tot kennis is van essentieel belang. Een respondent legt uit: “En wat betreft kennis,
dat moet eigenlijk blijven gaan. Als je niet innoveert, dan houdt het op”.
Over het imago zijn de meningen verdeeld. Net als bij de meerwaarde van het imago geven
de meeste respondenten aan dat het imago niet belangrijker zal worden. Ze geven toe dat
het positief kan zijn voor het bedrijf, maar zien het imago zich niet zo gauw positief
ontwikkelen. Andere respondenten denken wel dat het imago belangrijker gaat worden. De
komst van grote succesvolle bedrijven naar de campus, wordt door de respondenten gezien
als een goede aanleiding om het imago positief te beïnvloeden. Hierbij kan worden
teruggerefereerd naar de laatste belangrijke conclusie. Over het zelfversterkend effect dat
de aanwezigheid van kennis en het imago met elkaar hebben. Grote succesvolle bedrijven op
de campus beïnvloeden de aanwezigheid van kennis en dus het imago.
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11.2.

Onderzoeksaanbevelingen

Naast de conclusies uit de vorige paragraaf biedt het onderzoek aanknopingspunten voor
vervolgonderzoek. Bij dit onderzoek staan campusbedrijven centraal die werkzaam zijn in de
Life Sciences sector. Een campus richt zich op een bepaalde activiteit. In paragraaf 4.2 wordt
uitgelegd waarom bedrijven complementaire of gerelateerd aan elkaar zijn om zo tot
kenniscreatie te kunnen komen. In vervolgonderzoek zouden daarom campusbedrijven uit
een andere sector kunnen worden onderzocht. Het is interessant om te weten of voor
bedrijven uit een andere sector dezelfde uitkomsten gelden als in dit onderzoek. De Life
Sciences sector is erg gericht op innovaties en technologische vooruitgang. Kennis speelt een
grote rol. De vraag is of in een andere sector de vraag naar kennis ook zo groot is.
In paragraaf 8.4 wordt verder duidelijk dat op alle drie de campussen uit het onderzoek een
UMC is gevestigd. De UMC’s hebben een duidelijke aantrekkingskracht op bedrijvigheid. BCI
(2009) stelt uit onderzoek vast dat er een manifeste kennisdrager op een campus aanwezig
moet zijn (zie paragraaf 3.1). De UMC’s nemen in dit onderzoek duidelijk de rol van
manifeste kennisdrager op zich. Producten en diensten uit de Life Sciences sector kunnen
immers worden toegepast in de UMC’s. Als een vervolgonderzoek zich op een andere sector
richt, zal er in veel gevallen een andere manifeste kennisdrager aanwezig moeten zijn.
Interessant is om te weten wie dit zijn en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om
zich als kennisdrager te manifesteren.
In dit onderzoek waren blijkt dat de meningen van de respondenten over het imago van het
science park vaak verdeeld. Het oordeel over het imago lijkt afhankelijk te zijn van de fase
van ontwikkeling van, in dit geval, het Leiden Bio Science Park. Interessant zou zijn om te
onderzoeken of het imago op andere campussen met een vergelijkbare fase van
ontwikkeling net zo belangrijk is als in Leiden. En in hoeverre de aanwezigheid van kennis als
onderdeel wordt gezien van het imago van het desbetreffende campus.
11.3.

Beleidsaanbevelingen

Het doel van dit onderzoek is geweest om meer inzicht te geven in hoe een campus
functioneert en welke locatiefactor de meeste meerwaarde heeft voor een bedrijf om
gevestigd te zijn op een campus. Een locatiefactor die bij de locatiekeuze en het
functioneren van het bedrijf daarna belangrijk zijn.
Als wordt teruggekeken naar het debat over de meerwaarde van een campus, moet
vastgesteld worden dat de aanwezigheid van kennis de belangrijkste basis is. Uit het
onderzoek kan geconcludeerd worden dat het imago van het science park geen meerwaarde
zal hebben zonder aanwezigheid van kennis. Succesvolle bedrijven spelen hier een grote rol
in. De aanwezigheid en uitwisseling van kennis maakt het bedrijf succesvol. Een succesvol
bedrijf geeft de campus een positief imago. Op basis van dit onderzoek zouden
campusorganisaties een aantal dingen in acht moeten nemen.
Ten eerste moet de uitwisseling van kennis zoveel mogelijk gefaciliteerd worden. De
aanwezigheid van kennis lijkt het vliegwiel te zijn van een succesvolle campus. Bij de
uitwisseling van kennis speelt het (kennis)netwerk een grote rol. Het is daarom belangrijk
gerelateerde partijen bij elkaar te brengen in bijvoorbeeld netwerkevenementen. En
plaatsen te creëren waar gemakkelijk uitwisseling van kennis kan plaatsvinden, bijvoorbeeld
gedeelde koffieruimten.
Ten tweede lijkt het van groot belang te zijn als er een aantal succesvolle, grotere bedrijven
op de campus gevestigd zijn. Een organisatie heeft uiteraard geen invloed op
bedrijfsvoeringen van bedrijven op de campus, maar het moet duidelijk zijn dat een
succesvol bedrijf van grote waarde kan zijn voor de gehele campus. Daarom kan er getracht
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om een succesvol bedrijf van buitenaf zich op de campus te laten vestigen. Een succesvol
bedrijf heeft niet alleen het eigen bedrijfssucces, maar biedt ook nieuwe kennis,
hoogopgeleid personeel en eventueel faciliteiten.
Tot slot moet een campusorganisatie zorgen dat ook de basisfactoren op wenselijk niveau
zijn. In paragraaf 11.1 is geconcludeerd dat bereikbaarheid ook op de campus van groot
belang is voor bedrijven. Hetzelfde geldt voor betaalbare huisvesting. Het innovatief milieu
kan nog zo goed geregeld zijn, zo lang de bereikbaarheid van het park slecht is en er geen
betaalbare huisvesting is, zullen weinig bedrijven op die campus gevestigd willen zijn.
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Bijlagen
Bijlage 1 – Omvattende lijst van locatiefactoren
De omvattende lijst van locatiefactoren ziet er daarmee als volgt uit (Jansen, 2009):
1 – Gebouw
Maatvoering
Buitenkant

Binnenkant

Toegankelijkheid
Eigendom
Faciliteiten

2 – Directe omgeving
Aantrekkelijkheid
Veiligheid

Beperkingen

Bruto/netto vloeroppervlak
Uitbreidingsmogelijkheden
Bouwvorm
Prestige/status/representativiteit/uitstraling/architectuur/herkenbaar
heid gebouw
Kwaliteit pand
Zichtbaarheid
Single-use / Multi-use
Interne verkeerstructuur/hoofdindeling gebouw
Kantoorindelingsconcept/lay-out
Aanpasbaarheid ruimte /flexibel ruimtegebruik
Afwerkingsniveau kantoorruimte
Parkeergelegenheid
Toegankelijkheid (micro-niveau)
Eigendomspositie
Faciliteiten voor automatisering
Klimaatbeheersing
Beveiliging
Verlichting
Geluidwering

Aantrekkelijk verblijfsgebied/levendigheid omgeving
Kwaliteit directe omgeving/aantrekkelijke ligging
Veiligheid
Criminaliteit
Vandalisme
Beperkingen voor kantoor zelf en van anderen (denk aan: geluid,
brand, veiligheid, stank, …)

3 – Ligging – nabijheid (agglomeratie-effecten)
Bedrijfsvoering
Nabijheid klanten
Nabijheid toeleveranciers
Nabij andere bedrijfsonderdelen
Nabijheid kernfunctie (denk aan: kantoor van containeroverslag,
hoogovens, …)
Ligging ten opzichte van hoofdkantoor
Concurrentieoverwegingen (ver weg of juist ernaast)
Agglomeratie
Nabijheid gelijksoortige ondernemingen
Nabijheid zakelijke en ondersteunende dienstverlenende bedrijven
(banken, adviesbureaus, reparatie, …)
Nabijheid instellingen/bronnen van info/ideeën (TH, universiteit, …)
Voorzieningen
Nabij winkelmogelijkheden
Nabij cafés en restaurants (t.b.v. eigen personeel en ontvangen
relaties)
Nabij sportactiviteiten
Nabij culturele activiteiten
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Nabij recreatieve faciliteiten
Nabij binnenstedelijke voorzieningen
4 – Ligging - bereikbaarheid
Bereikbaarheid 2)

Digitale bereikbaarheid
Reistijd (specifiek)

Bereikbaarheid auto
Bereikbaarheid OV
Bereikbaarheid trein (nabijheid station, lijnennet en frequentie)
Bereikbaarheid regionaal/lokaal OV (nabijheid station, lijnennet en
frequentie)
Bereikbaarheid luchthaven
Bereikbaarheid overig (fiets, voet, …)
Digitale bereikbaarheid (capaciteit, snelheid, storingsgevoeligheid,
tarifering, …)
Reistijd werknemers (bij fusies en verplaatsingen; JJ)

5 – Sociaaleconomische omgeving
Omvang en dynamiek
Omvang regio
Economische ontwikkeling/regionaal BNP/vitaliteit regio
Werkloosheid
Productiestructuur
Kennisstructuur
Aanwezigheid voldoende gekwalificeerd personeel
Oriëntatie en reputatie
Mentaliteit bevolking (incl. arbeidsmentaliteit)
Internationale oriëntatie gebied
Reputatie regio
6 – Woon- en leefomgeving
Wonen en leven

Voorzieningen

Aantrekkelijkheid

7 - Financieel
Gebouwkosten

Beperkingen
Loonkosten
Investeringsbereidheid
Heffingen en premies

Aanbod van woningen (diverse kwaliteits- en prijsniveaus)
Kosten levensonderhoud
Veiligheid
Onderwijsvoorzieningen (familie)
Onderwijsvoorzieningen (training werknemers)
Winkelvoorzieningen
Sport/recreatie/ontspanning
Culturele voorzieningen
Religieuze voorzieningen
Medische voorzieningen
Overige openbare voorzieningen
Groenvoorzieningen
Landschappelijke schoonheid
Algemene visuele attractiviteit/interessante architectuur omgeving

Huur-/koopprijzen
Aanpassingsmogelijkheden huurprijs (indexering)
Variabele kosten (service, energie, onderhoud)
Grondkosten / grondprijs
Bouwkosten
Looptijd huurcontract
Beperkingen/voorwaarden t.a.v. huurcontract
Loonkosten (denk aan de call centers in NO-NL)
Aanwezigheid investeerder 4)
Heffingen op bereikbaarheid (toltunnel; parkeren; congestietaks, …)
Belastingen
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Premies en subsidies (investeringspremie, grondkostenkorting, …)
Tarifering (water, gas, elektra, riolering, …)
8 – Overheid
Medewerking

9 - Subjectief
Gebondenheid
Persoonlijk
10 - Aanbodzijde
Aanbod

Mogelijkheid direct overheidsingrijpen (saneringsprojecten,
deconcentratiepolitiek)
Toegankelijkheid, daadkracht en betrouwbaarheid
Kwaliteit informatie
Bouwvoorschriften, vergunningen (bv lozen afval…)

Binding met de eigen regio (vanuit historie, lokale gebondenheid of
inertie personeel)
Persoonlijke motieven (restcategorie)

Aanbod dat aansluit op de wensen en eisen van de toekomstige
gebruiker
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Bijlage 2 – Enquête naar Life Sciences bedrijven
De bijlage bestaat uit de e-mail die naar alle Life Sciences bedrijven op de vier campussen uit
het databestand is verstuurd. De e-mail bevat een uitnodiging tot medewerking aan het
onderzoek en een link naar de online enquête. Daarnaast bestaat de bijlage uit de opzet van
de enquête zoals deze online toegankelijk was voor de Life Sciences bedrijven.
E-mail naar bedrijven:
Geachte meneer/mevrouw,

Veel Life Sciences bedrijven zijn gevestigd op science parken in de buurt van universiteiten.
Over waarom ze dat doen en wat het voordeel is voor die bedrijven, is weinig bekend.
Momenteel doen wij onderzoek naar de rol van locatiefactoren voor bedrijven die gevestigd
zijn op een science park (in Leiden, Amsterdam, Utrecht of Maastricht).
Wij willen u vriendelijk vragen mee te doen aan dit onderzoek door een korte enquête in te
vullen. Het gaat om enkele vragen over uw bedrijf en om de waardering van enkele
locatiefactoren. Uw medewerking kost hoogstens 5 minuten. Wij stellen het zeer op prijs als
u de moeite neemt ons bij dit onderzoek van dienst te zijn.
De gegevens in het onderzoek zullen anoniem worden behandeld. De enquête is hier te
vinden:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFYyeHN3cjBlZzdrdzRXUS1iWTRC
UXc6MQ
Voor vragen of opmerkingen over het onderzoek kunt u contact opnemen via onderstaand
emailadres. Wij hopen van harte dat u wilt meewerken.
Met vriendelijke groet,
Prof. Dr. O.A.L.C. Atzema &
dhr. J.C. Hendriksma
Departement Economische Geografie
Faculteit Geowetenschappen
Universiteit Utrecht
o.a.l.c.atzema@uu.nl
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De opzet van de enquête

1.

Vragen over het bedrijf
a. In welke stad is dit bedrijf gevestigd?
……………………………………….
b. Is dit bedrijf als nieuwe onderneming op dit science park opgericht?
0
Ja
(ga door naar vraag 1.d)
0
Nee
(ga door naar vraag 1.e)
c. Is dit bedrijf een zelfstandige onderneming of een dochteronderneming?
0
Zelfstandig opgestart bedrijf, met steun van een moederbedrijf
0
Zelfstandig opgestart bedrijf, zonder steun van een moederbedrijf
0
Zelfstandig opgestart bedrijf, met steun van een universiteit
0
Dochteronderneming met een Nederlandse moeder
0
Dochteronderneming met een buitenlandse moeder
d. Wanneer is het bedrijf als nieuwe onderneming opgericht? (ga door naar vraag 2)
……………………………………….
e. Waar is dit bedrijf elders opgericht?
……………………………………….
f.

Wanneer is dit bedrijf elders opgericht?
……………………………………….

g. Waar vandaan is dit bedrijf verhuisd naar het science park?
……………………………………….
h. Wanneer is dit bedrijf verhuisd naar het science park?
……………………………………….

2.

Belang van locatiefactoren

Hoe belangrijk zijn de volgende locatiefactoren voor uw bedrijf op dit moment?

Bereikbaarheid van het science park
(per auto en/of OV)
Voldoende parkeermogelijkheden op
het science park (fiets, auto)
Flexibele huisvestingsmogelijkheden
op het science park
Aanwezigheid van kennis op science
park (universiteit, andere
bedrijven)

Zeer
belangrijk

Belangrijk

Min of
meer
belangrijk

Onbelangrijk

Zeer
onbelangrijk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Hulp bij de start van de onderneming
(huurprijs, personeel, venture
capital)
Gebruik van voorzieningen op
science park (ICT, labruimte,
restaurant)
De staat van de openbare ruimte
(architectuur, groen, schoon,
veilig)
Het imago van het science park
(reputatie van de plek)
Nabijheid van klanten en leveranciers
(contact, contract, controle)
Aanwezigheid hoogopgeleid
personeel (kwaliteit, keuze, prijs)
Ontmoetingsmogeliikheden op
science park (sociale & culturele
voorzieningen)
3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Einde van de enquête

Hartelijke dank voor uw medewerking. Ten slotte willen wij u vragen of u mee wilt werken
aan het vervolgonderzoek.
Indien u interesse heeft, laat dan u uw e-mailadres achter waarop u benaderd wilt worden.
a. Vul het adres in waarop u benaderd wilt worden.
……………………………………….
b. Wat is de naam van dit bedrijf?
Zo is duidelijk wie de enquête heeft ingevuld. Zoals aangegeven worden de
gegevens in het onderzoek anoniem behandeld.
……………………………………….
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Bijlage 3 – Topiclijst voor de interviews
Bij het begin vragen of de geïnterviewde bezwaar heeft tegen het gebruik van een digitaal
opname apparaat. En of de naam van het bedrijf/geïnterviewde gebruik mag worden in het
onderzoek.
1. Introductie interviewer
Persoonlijk
Jorben Hendriksma, afstudeeronderzoek voor Universiteit Utrecht
master economische geografie.
Onderzoek

Het onderwerp van het onderzoek is bedrijven op science parken in
Nederland. Er wordt gekeken naar waarom bedrijven gevestigd willen
zijn op een science park. Welke locatiefactoren zijn er belangrijk voor de
bedrijven? En of het belang van bepaalde locatiefactoren naarmate het
bedrijf langer op het science park gevestigd is verandert? Om het
onderzoek af te bakenen is gekeken naar Life Science bedrijven (geen
Agro-food) op de science parken in Leiden, Utrecht en Maastricht.

2. Introductie geïnterviewde
Persoonlijk
Wat is uw naam en wat is uw functie binnen uw bedrijf?
Het bedrijf

-

Korte toelichting van wat het bedrijf doet
Hoe groot is het bedrijf (werknemers)?
Korte toelichting van het type organisatie (zelfstandig bedrijf/
dochteronderneming /spin-off etc.)
Wanneer en waar opgericht?
(Wanneer naar het science park verhuisd?)

3. Bereikbaarheid
Uit onderzoek is gekomen dat de bereikbaarheid van het science park de belangrijkste
locatiefactor is. Onder bereikbaarheid valt ook parkeermogelijkheden.
Antwoord:

-

Toelichting op uw antwoord uit enquête
 Op welke wijze is voordelig voor uw bedrijf? Waarom?
Zou de situatie op het science park verbeterd kunnen/moeten
worden?

108

4. Aanwezigheid kennis / innovatief milieu
Na bereikbaarheid was het innovatief milieu voor alle bedrijven erg belangrijk. Met het
innovatief milieu wordt o.a. bedoeld de aanwezigheid van kennis (in universiteit, UMC’s,
maar ook andere bedrijven), hoogopgeleid personeel op het science park. Het gaat om de
hoogwaardige kennis op het science park, die op andere standaard bedrijventerreinen
niet/minder aanwezig is.
Antwoord:

-

-

Toelichting op uw antwoord uit enquête
 Op welke wijze is voordelig voor uw bedrijf? Waarom?
(samenwerking uni/UMC/bedrijven, stagiaires, personeel, sociale
ontmoetingen met andere interessante mensen etc.)
 Wordt er nog op een andere schaal dan het science park
gebruik gemaakt van kennis? (Internationaal, nationaal, regionaal)
Is het innovatief milieu op het science park momenteel naar wens?
Zijn er dingen die verbeterd moeten/kunnen worden?

5. Entrepreneurial milieu
Bedrijven die het innovatief milieu belangrijk vinden, vinden ook vaak het entrepreneurial
milieu belangrijk. Hiermee wordt het ondernemingsklimaat van het science park mee
bedoeld. Het gaat om aspecten die het ondernemen en het starten van een bedrijf
makkelijker maken, zoals hulp bij de start van een onderneming, flexibele huisvesting,
gezamenlijk gebruik van voorzieningen etc.
Antwoord:

-

Toelichting op uw antwoord uit enquête
 Op welke wijze is voordelig voor uw bedrijf? Waarom?
Is het entrepreneurial milieu op het science park momenteel naar
wens?
Zijn er dingen die verbeterd moeten/kunnen worden?

6. Het imago van het science park
Na de bereikbaarheid en het innovatief milieu wordt het imago belangrijk gevonden door
bedrijven op een science park
Antwoord:

-

Waaruit bestaat volgens u het imago van het science park?
Toelichting op uw antwoord uit enquête
 Op welke wijze is voordelig voor uw bedrijf? Waarom?
(Voor wie? Op welke manier? Welk schaalniveau? Internationaal,
nationaal?)
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7. Naar verloop van tijd
In de literatuur wordt vaak gezegd dat het belang van bepaalde locatiefactoren naar
verloop van tijd kunnen veranderen. Het belang van bepaalde locatiefactoren die bij de
locatiekeuze een rol spelen, kunnen heel erg verschillen met het belang van
locatiefactoren die later een rol spelen bij het functioneren van het bedrijf.
Antwoord:

-

Is dit voor uw bedrijf ook het geval? Bijvoorbeeld, als u kijkt naar
wat er nu belangrijk is en wat er belangrijk was toen het bedrijf
zicht op het science park vestigde? Waarom?

-

Is het innovatief milieu/aanwezigheid kennis meer/minder
belangrijk geworden naarmate het bedrijf langer op het science
park gevestigd is? Waarom?
Is het imago van het science park meer/minder belangrijk
geworden naarmate het bedrijf langer op het science park
gevestigd is? Waarom?
 Afweging tussen kennis & imago

-

8. Afsluiting
Antwoord:

Einde van het interview;
Heeft u nog opmerkingen en/of vragen?
Heeft u interesse in het ontvangen van het eindrapport in april
2012?
Hartelijk dank dat u wilde meewerken aan dit onderzoek!
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Bijlage 4 – Lijst van geïnterviewde personen

Data

Persoon

Bedrijf

Plaats

22 februari 2012

dhr. A. Wijfjes

ServiceXS

Leiden

22 februari 2012

dhr. P. Sijmons

Szienz

Leiden

24 februari 2012

mevr. J. Bia

Bioceos

Utrecht

29 februari 2012

dhr. D. Engbersen

FABPulous

Maastricht

2 maart 2012

dhr. H. van Barlingen

Thuja Capital

Utrecht

2 maart 2012

dhr. Y. Graus

Genmab

Utrecht

6 maart 2012

dhr. M. Beerens

Xilloc Medical

Maastricht

13 maart 2012

dhr. J. Egberts

Octoplus

Leiden

15 maart 2012

mevr. R. Pas

Medical Field Lab

Maastricht
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Bijlage 5 – Analyse hoofdstuk 8: Volledige tabellen
Alle uitkomsten in tabellen van de analyse uit hoofdstuk 8.
Leiden en Bollenstreek:
Tabel 1: Life Sciences bedrijven en banen in gemeenten in Leiden en Bollenstreek, 2010.

Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Noordwijk
Oegstgeest
Voorschoten

Aantal Life Sciences
bedrijven
2
86
10
3
3
1
1

Percentage van
totaal aantal
bedrijven in
gemeente
0,1%
1,8%
1,0%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%

Aantal Life Sciences
banen
21
10.044
525
164
5
1
1

Percentage van
totaal aantal banen
in gemeente
0,1%
17,2%
4,3%
2,1%
0,0%
0,0%
0,0%

Bron: eigen onderzoek, 2011.
Tabel 2: Life Sciences bedrijven en banen per postcodegebied in Leiden en Leiderdorp, 2010.

Aantal Life Sciences
bedrijven
Leiden
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2321
2324
2331
2332
2333
2334
Leiderdorp
2351
2352
2353

Percentage van
totaal aantal LSbedrijven in
gemeente

Aantal Life Sciences
banen

Percentage van
totaal aantal LSbanen in gemeente

2
4
3
5
2
4
1
1
4
1
1
3
50
5

2,3%
4,7%
3,5%
5,8%
2,3%
4,7%
1,2%
1,2%
4,7%
1,2%
1,2%
3,5%
58,1%
5,8%

91
6
3
64
20
202
2
1
69
1
8
35
9.509
33

0,9%
0,1%
0,0%
0,6%
0,2%
2,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,1%
0,3%
94,7%
0,3%

2
3
5

20,0%
30,0%
50,0%

2
8
515

0,4%
1,5%
98,1%

Bron: eigen onderzoek, 2011.

Groot-Amsterdam:
Tabel 3: Life Sciences bedrijven en banen in gemeenten in Groot-Amsterdam, 2010.

Aalsmeer
Amstelveen
Amsterdam
Beemster
Diemen
Edam-Volendam

Aantal Life Sciences
bedrijven
5
60
460
1
18
8

Percentage van
totaal aantal
bedrijven in
gemeente
0,2%
0,8%
0,5%
0,1%
0,8%
0,3%
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Aantal Life Sciences
banen
50
425
17.797
1
283
12

Percentage van
totaal aantal banen
in gemeente
0,3%
1,0%
3,4%
0,0%
1,6%
0,1%

Haarlemmermeer
Ouder-Amstel
Uithoorn

33
3
4

0,4%
0,2%
0,3%

455
151
95

0,4%
1,2%
0,8%

Bron: eigen onderzoek, 2011.
Tabel 4: Life Sciences bedrijven en banen per postcodegebied in Amsterdam, Amstelveen en Diemen,
2010.

Aantal Life Sciences
bedrijven
Amsterdam
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1021
1023
1024
1025
1027
1028
1031
1032
1033
1034
1035
1043
1045
1046
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1071
1072
1073
1074
1075
1076

Percentage van
totaal aantal LSbedrijven in
gemeente

5
4
7
2
18
4
24
10
5
2
1
2
4
3
1
1
3
6
3
3
6
1
6
5
3
4
14
1
1
8
7
2
1
5
2
6
8
3
11
4
5
6
37
4
6
4
19
6

1,1%
0,9%
1,5%
0,4%
3,9%
0,9%
5,2%
2,2%
1,1%
0,4%
0,2%
0,4%
0,9%
0,7%
0,2%
0,2%
0,7%
1,3%
0,7%
0,7%
1,3%
0,2%
1,3%
1,1%
0,7%
0,9%
3,0%
0,2%
0,2%
1,7%
1,5%
0,4%
0,2%
1,1%
0,4%
1,3%
1,7%
0,7%
2,4%
0,9%
1,1%
1,3%
8,0%
0,9%
1,3%
0,9%
4,1%
1,3%
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Aantal Life Sciences
banen
19
4
10
110
36
5
51
13
8
14
1
29
7
116
1
1
41
108
6
3
129
1
163
8
4
4
156
1
1
36
15
4
1
222
8
10
34
11
524
19
89
68
81
8
34
7
44
20

Percentage van
totaal aantal LSbanen in gemeente
0,1%
0,0%
0,1%
0,6%
0,2%
0,0%
0,3%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,2%
0,6%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
2,9%
0,1%
0,5%
0,4%
0,5%
0,0%
0,2%
0,0%
0,2%
0,1%

1077
1078
1079
1081
1082
1083
1087
1091
1092
1093
1097
1098
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
Amstelveen
1181
1182
1183
1185
1186
1187
1188
Diemen
1111
1112
1113

24
9
7
21
11
7
3
6
2
3
4
15
8
6
4
3
28
4
2

5,2%
2,0%
1,5%
4,6%
2,4%
1,5%
0,7%
1,3%
0,4%
0,7%
0,9%
3,3%
1,7%
1,3%
0,9%
0,7%
6,1%
0,9%
0,4%

110
23
16
6.631
20
9
7
28
17
167
10
85
73
73
8
15
8.205
7
8

0,6%
0,1%
0,1%
37,3%
0,1%
0,1%
0,0%
0,2%
0,1%
0,9%
0,1%
0,5%
0,4%
0,4%
0,0%
0,1%
46,1%
0,0%
0,0%

18
5
6
8
11
7
4

30,0%
8,3%
10,0%
13,3%
18,3%
11,7%
6,7%

159
7
6
68
169
10
5

37,4%
1,6%
1,4%
16,0%
39,8%
2,4%
1,2%

6
10
2

33,3%
55,6%
11,1%

57
224
2

20,1%
79,2%
0,7%

Aantal Life Sciences
banen
40
976
69
33
71
24
2.436
23
586
157
131
7
1
340
39
577
20
7
41
300

Percentage van
totaal aantal banen
in gemeente
1,6%
1,2%
0,5%
0,5%
0,9%
0,3%
13,1%
0,9%
2,6%
1,2%
1,0%
0,3%
0,0%
2,4%
0,7%
1,3%
0,5%
0,3%
0,7%
1,6%

Bron: eigen onderzoek, 2011.

Utrecht:
Tabel 5: Life Sciences bedrijven en banen in gemeenten in Utrecht, 2010.

Abcoude
Amersfoort
Baarn
Breukelen
Bunnik
Bunschoten
De Bilt
Eemnes
Houten
Ijsselstein
Leusden
Loenen
Lopik
Maarssen
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Renswoude
Rhenen
Soest

Aantal Life Sciences
bedrijven
9
73
7
3
9
3
43
6
30
21
15
7
1
15
6
45
1
3
8
25

Percentage van
totaal aantal
bedrijven in
gemeente
1,0%
0,7%
0,3%
0,2%
0,7%
0,2%
1,2%
0,7%
0,8%
1,0%
0,6%
0,8%
0,1%
0,5%
0,5%
1,0%
0,1%
0,7%
0,6%
0,6%
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Utrecht
Utrechtse
Heuvelrug
Veenendaal
Vianen
Wijk bij Duurstede
Woudenberg
Zeist

154

0,6%

9.805

4,4%

31
22
7
7
3
52

0,7%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
1,0%

55
398
95
78
53
1.207

0,2%
1,4%
0,8%
1,2%
1,1%
3,4%

Bron: eigen onderzoek, 2011.
Tabel 6: Life Sciences bedrijven en banen per postcodegebied in Utrecht, De Bilt en Zeist, 2010.

Aantal Life Sciences
bedrijven
Utrecht
3452
3453
3454
3511
3512
3514
3515
3521
3522
3524
3525
3526
3527
3528
3531
3533
3534
3542
3543
3544
3551
3552
3553
3554
3561
3563
3564
3565
3566
3571
3572
3581
3582
3583
3584
De Bilt
3721
3722
3723
3731
3732
3737
3739
Zeist

Percentage van
totaal aantal LSbedrijven in
gemeente

Aantal Life Sciences
banen

Percentage van
totaal aantal LSbanen in gemeente

1
2
3
4
8
1
1
4
3
2
2
7
3
3
1
2
1
8
5
6
1
1
1
1
1
9
2
3
1
4
7
7
19
8
22

0,6%
1,3%
1,9%
2,6%
5,2%
0,6%
0,6%
2,6%
1,9%
1,3%
1,3%
4,5%
1,9%
1,9%
0,6%
1,3%
0,6%
5,2%
3,2%
3,9%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
5,8%
1,3%
1,9%
0,6%
2,6%
4,5%
4,5%
12,3%
5,2%
14,3%

1
5
23
13
38
1
67
4
4
5
26
527
31
63
1
9
20
183
143
20
2
2
1
1
1
78
2
342
3
5
19
19
124
33
7.989

0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,4%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,1%
0,3%
5,4%
0,3%
0,6%
0,0%
0,1%
0,2%
1,9%
1,5%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
3,5%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
1,3%
0,3%
81,5%

6
4
21
6
4
1
1

14,0%
9,3%
48,8%
14,0%
9,3%
2,3%
2,3%

2.250
4
116
9
9
46
2

92,4%
0,2%
4,8%
0,4%
0,4%
1,9%
0,1%
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3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3712
3734
3735

10
3
7
5
7
1
9
2
1
1
6

23,3%
7,0%
16,3%
11,6%
16,3%
2,3%
20,9%
4,7%
2,3%
2,3%
14,0%

19
4
6
614
524
1
12
4
4
1
18

0,8%
0,2%
0,2%
25,2%
21,5%
0,0%
0,5%
0,2%
0,2%
0,0%
0,7%

3
8
3
8
3
6
17
16
1
3
3
1
1

1,9%
5,2%
1,9%
5,2%
1,9%
3,9%
11,0%
10,4%
0,6%
1,9%
1,9%
0,6%
0,6%

55
25
7
100
17
28
85
592
2
27
36
1
1

0,6%
0,3%
0,1%
1,0%
0,2%
0,3%
0,9%
6,0%
0,0%
0,3%
0,4%
0,0%
0,0%

3
1
6
4
5

1,9%
0,6%
3,9%
2,6%
3,2%

16
1
96
5
59

0,2%
0,0%
1,0%
0,1%
0,6%

Aantal Life Sciences
bedrijven
10
11
2
61
23
12
76
10
17
1
6
44
7
6

Percentage van
totaal aantal
bedrijven in
gemeente
0,8%
0,8%
0,3%
1,2%
0,9%
0,6%
0,9%
0,9%
1,2%
0,1%
1,0%
0,7%
0,5%
1,0%

Aantal Life Sciences
banen
199
81
2
1.140
460
61
6.170
27
158
1
21
203
434
34

Percentage van
totaal aantal banen
in gemeente
2,0%
1,1%
0,1%
2,0%
2,7%
0,5%
8,4%
0,7%
3,1%
0,0%
1,1%
0,4%
4,9%
1,4%

8

0,6%

13

0,2%

Amersfoort
3811
3812
3813
3815
3816
3817
3818
3821
3822
3823
3824
3825
3828
Nieuwegein
3431
3432
3433
3434
3435
Bron: eigen onderzoek, 2011.

Zuid-Limburg:
Tabel 7: Life Sciences bedrijven en banen in gemeenten in Zuid-Limburg, 2010.

Beek
Brunssum
Eijsden
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Maastricht
Margraten
Meerssen
Nuth
Simpelveld
Sittard-Geleen
Stein
Vaals
Valkenburg aan de
Geul

Bron: eigen onderzoek, 2011.
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Tabel 8: Life Sciences bedrijven en banen per postcodegebied in Maastricht, Heerlen en Meerssen,
2010.

Aantal Life Sciences
bedrijven
Maastricht
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6221
6222
6224
6225
6226
6227
6229
Heerlen
6411
6412
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6422
6431
6432
6433
Meerssen

6231
6235
6241
6243
Sittard-Geleen
6131
6132
6133
6135
6136
6141
6161
6162
6163
6164
6166
Bron: eigen onderzoek, 2011.

Percentage van
totaal aantal LSbedrijven in
gemeente

Aantal Life Sciences
banen

Percentage van
totaal aantal LSbanen in gemeente

10
8
5
2
1
4
7
2
1
3
7
3
23

13,2%
10,5%
6,6%
2,6%
1,3%
5,3%
9,2%
2,6%
1,3%
3,9%
9,2%
3,9%
30,3%

14
10
6
3
1
35
38
26
14
11
72
129
5.811

0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,6%
0,6%
0,4%
0,2%
0,2%
1,2%
2,1%
94,2%

10
2
1
1
13
8
2
10
5
2
4
3

16,4%
3,3%
1,6%
1,6%
21,3%
13,1%
3,3%
16,4%
8,2%
3,3%
6,6%
4,9%

70
14
1
1
41
22
2
27
941
6
8
7

6,1%
1,2%
0,1%
0,1%
3,6%
1,9%
0,2%
2,4%
82,5%
0,5%
0,7%
0,6%

13
2
1
1

76,47%
11,76%
5,88%
5,88%

25
130
1
2

15,82%
82,28%
0,63%
1,27%

7
9
2
1
4
2
1
13
3
1
1

15,9%
20,5%
4,5%
2,3%
9,1%
4,5%
2,3%
29,5%
6,8%
2,3%
2,3%

16
29
2
45
45
5
6
37
16
1
1

7,9%
14,3%
1,0%
22,2%
22,2%
2,5%
3,0%
18,2%
7,9%
0,5%
0,5%
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Bijlage 6 – Analyse hoofdstuk 9: Factoranalyses
1. Factoranalyse (aantal componenten bepaald door SPSS zelf)
Communalities
Initial

Extraction

Belang bereikbaarheid (auto & OV)

1.000

.814

Belang parkeermogelijkheden (fiets & auto)

1.000

.804

Belang flexibele huisvestingsmogelijkheden

1.000

.678

Belang aanwezigheid kennis (uni & bedrijven)

1.000

.632

Belang van hulp bij start onderneming (huurprijs, venture capital)

1.000

.603

Belang gebruik van voorzieningen (labruimte, ICT, restaurant)

1.000

.646

Belang staat openbare ruimte (groen, architectuur, schoon, veilig)

1.000

.545

Belang imago van het SP (reputatie van de plek)

1.000

.541

Belang nabijheid klanten en leveranciers (contact, contract, controle)

1.000

.562

Belang aanwezigheid hoogopgeleid personeel (kwaliteit, keuze, prijs)

1.000

.718

Belang sociale & culturele voorzieningen (ontmoetingsmogelijkheden)

1.000

.733

Extraction Method: Principal Component Analysis.

0

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Compone
nt

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

Total

% of Variance

Rotation Sums of Squared Loadings

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

3.773

34.298

34.298

3.773

34.298

34.298

3.175

28.859

28.859

2

1.984

18.040

52.338

1.984

18.040

52.338

2.189

19.899

48.759

3

1.518

13.803

66.141

1.518

13.803

66.141

1.912

17.382

66.141

4

.903

8.209

74.350

5

.807

7.339

81.689

6

.660

6.000

87.689

7

.388

3.523

91.212

8

.288

2.620

93.832

9

.274

2.487

96.319

10

.218

1.978

98.298

11

.187

1.702

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

1

Rotated Component Matrixa
Component
1

2

3

Belang bereikbaarheid (auto & OV)

.901

Belang parkeermogelijkheden (fiets & auto)

.891

Belang flexibele huisvestingsmogelijkheden

.721

Belang aanwezigheid kennis (uni & bedrijven)

.590

Belang van hulp bij start onderneming (huurprijs, venture capital)

.315

.525
.764

Belang gebruik van voorzieningen (labruimte, ICT, restaurant)

.323

Belang staat openbare ruimte (groen, architectuur, schoon, veilig)

.631

Belang imago van het SP (reputatie van de plek)

.725

Belang nabijheid klanten en leveranciers (contact, contract, controle)

.734

Belang aanwezigheid hoogopgeleid personeel (kwaliteit, keuze, prijs)

.766

.332

Belang sociale & culturele voorzieningen (ontmoetingsmogelijkheden)

.768

.377

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

2

.734
.381

2. Factoranalyse met vier componenten
Communalities
Initial

Extraction

Belang bereikbaarheid (auto & OV)

1.000

.846

Belang parkeermogelijkheden (fiets & auto)

1.000

.841

Belang flexibele huisvestingsmogelijkheden

1.000

.680

Belang aanwezigheid kennis (uni & bedrijven)

1.000

.782

Belang van hulp bij start onderneming (huurprijs, venture capital)

1.000

.642

Belang gebruik van voorzieningen (labruimte, ICT, restaurant)

1.000

.742

Belang staat openbare ruimte (groen, architectuur, schoon, veilig)

1.000

.822

Belang imago van het SP (reputatie van de plek)

1.000

.660

Belang nabijheid klanten en leveranciers (contact, contract, controle)

1.000

.661

Belang aanwezigheid hoogopgeleid personeel (kwaliteit, keuze, prijs)

1.000

.735

Belang sociale & culturele voorzieningen (ontmoetingsmogelijkheden)

1.000

.768

Extraction Method: Principal Component Analysis.

3

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Compone
nt

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

Total

% of Variance

Rotation Sums of Squared Loadings

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

3.773

34.298

34.298

3.773

34.298

34.298

2.812

25.565

25.565

2

1.984

18.040

52.338

1.984

18.040

52.338

1.916

17.416

42.981

3

1.518

13.803

66.141

1.518

13.803

66.141

1.841

16.741

59.722

4

.903

8.209

74.350

.903

8.209

74.350

1.609

14.628

74.350

5

.807

7.339

81.689

6

.660

6.000

87.689

7

.388

3.523

91.212

8

.288

2.620

93.832

9

.274

2.487

96.319

10

.218

1.978

98.298

11

.187

1.702

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

4

Rotated Component Matrixa
Component
1

2

3

4

Belang bereikbaarheid (auto & OV)

.913

Belang parkeermogelijkheden (fiets & auto)

.913

Belang flexibele huisvestingsmogelijkheden
Belang aanwezigheid kennis (uni & bedrijven)

.729
.827

.309

Belang van hulp bij start onderneming (huurprijs, venture capital)

.770

Belang gebruik van voorzieningen (labruimte, ICT, restaurant)

.761

Belang staat openbare ruimte (groen, architectuur, schoon, veilig)

.326

.872

Belang imago van het SP (reputatie van de plek)

.337

Belang nabijheid klanten en leveranciers (contact, contract, controle)

.780

Belang aanwezigheid hoogopgeleid personeel (kwaliteit, keuze, prijs)

.778

Belang sociale & culturele voorzieningen (ontmoetingsmogelijkheden)

.806

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 5 iterations.

5

.738

