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Abstract
The relationship between the Netherlands and the United States originated during the 17th
century, when New Amsterdam (present day New York City) was founded. Currently, the
general assumption is that the two countries are tightly connected and maintain strong
economic ties. These economic ties make the economies of the two countries significantly
important to both. This assumption is created and reinforced by the media and more
specifically as a result of dignitary visits between the Netherlands and the US. For example,
the Dutch prince and princess visit to New York in 2009 and the Dutch prime minister visit to
president Obama in 2011. While in the Oval Office, Dutch prime minister Rutte stated the
reason he came to the US to talk with president Obama was about three things “Jobs, jobs
and jobs”.

The assumption above has been examined by researching Dutch investment in the US in the
first decade of the 21st century. The outcome of this research demonstrates the opposite.
The importance of Dutch input into the American economy has diminished, especially the
amount of jobs within US affiliates that have a majority share of Dutch investors.
Additionally the “Dutch” employment as part of the total employment, has declined in
almost every state. These developments can be explained by the negative state of the Dutch
economy, (the aftermath of) 9/11, disinvestment, the financial crisis and shifting interest to
upcoming markets (i.e. Brazil, China and Russia and India).

My internship at the consulate general of the Netherlands in Miami, Florida, resulted in a
strong interest in Dutch company investment in the southern part of the US; which is the
jurisdiction of the Dutch consulate general. While there, I created a database of Dutch
companies that opened their first US establishment in the southern US. This database was
created utilizing information provided by several economic development boards and other
Dutch consulates. During my analysis I became aware of how inaccurate much of the data
was. Many of the firms identified in the lists provided were inactive, could no longer meet
the criteria as a Dutch firm, or were found to be non-existent. Therefore, the number of
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Dutch firms identified as existing in the southern part of the US were significantly less than
the initial data had suggested.

I confirmed my findings and obtained additional information by interviewing several of the
firms identified as a result of the analysis, including data as to why these companies chose
the southern US and what their location choice process criteria included. It was found that
Dutch firms that entered the south, predominantly chose a location on the basis of image.
The three economically most important states in the southern US were identified to be
Texas, Florida and Georgia; 92% of Dutch companies are located in these 3 states. The
largest metropolitan areas within these states are ‘the place to be’ for Dutch investors.
Almost all of these companies are currently concentrated in the cities of Houston, Atlanta
and Miami/Fort Lauderdale.

Taking mainstream theories on location choice process into consideration, one could argue
that notes of the behavioral theory suit the way Dutch companies in the southern US make
selection. The location choice process in most cases is not applied as a matter of rationally
weighed pros and cons including a comparison of various potential locations and their
location factors, like the neoclassical theory suggests. The location choice appears to be
made with a bounded rationality, where existing images of areas and well-known cities play
a decisive role with the decision makers.

Nevertheless, one should not underestimate certain location factors, to which some
companies attach importance. Dutch firms established in Houston, a city referred to as the
‘oil capital of the world’, set value on the city’s unique assets such as the existence of
specific knowledge centers. Atlanta’s excellent accessibility by air and Florida’s function as a
service-hatch between Latin and North America has Miami serving as the capital to the
Americas. These location factors are what make Dutch firms choose the southern part of the
US to open their first American establishments.
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1. Inleiding
In september 2009 was er hoog Nederlands bezoek in ’s werelds belangrijkste metropool;
prins Willem-Alexander en prinses Maxima bezochten New York City. Het Koninklijke bezoek
maakte onderdeel uit van de viering van de 400-jarige relatie tussen Nederland en de
Verenigde Staten. Het is geen toeval dat de Nederlandse koning in spé dit evenement luister
bij zette. Vier eeuwen nadat VOC’er Henry Hudson voet op Amerikaanse bodem zette, is de
relatie tussen Nederland en de VS nog steeds van grote betekenis voor beide landen.
Sinds de tijd van de VOC in Nieuw-Amsterdam, de stad die we thans als New York kennen, is
er een hoop veranderd. Zo zijn de Verenigde Staten de economische wereldleider geworden
die Nederland in de Gouden Eeuw was. Bovendien zijn de internationale economische
connecties tussen naties aan weerszijde van de Atlantische Oceaan in de negentiende en
twintigste eeuw sterk toegenomen. De relatie tussen Nederland en de VS is er daar één van.
Deze zogeheten trans-Atlantische stromen hebben in de laatste decennia echter relatief aan
belang ingeboet, omdat er op globale schaal in en tussen andere regio’s economische
activiteit is ontplooid. Benamingen van landen als BRIC en het recentere MINT1 zijn
acroniemen van landen in opkomst als grote spelers in de wereldeconomie. Deze naties
staan model voor de opkomst van landen en regio’s, anders dan de landen die traditioneel
economisch hoge ogen gooien op het wereldtoneel; (West-)Europese en NoordAmerikaanse landen. Dat laat ongemoeid dat de trans-Atlantische as nog steeds een
belangrijk deel van de wereldeconomie uitmaakt.
Het belang van de economische band tussen Nederland en de Verenigde Staten werd eind
2011 onderstreept tijdens een bezoek van premier Rutte aan president Obama. De twee
heren benadrukten het belang van deze hechte relatie voor de economieën der beide
landen. Rutte zei in the Oval Office dat de drie belangrijkste thema’s die de twee gingen
bespreken “jobs, jobs and jobs” waren (NOS, 2011). De Nederlandse ambassadeur in
Washington, DC was ten tijde van dit bezoek Renée Jones-Bos. Zij zei begin 2012 over deze
economische relatie dat Nederlandse bedrijven lucratief zijn voor de Amerikaanse economie
en banen creëren voor vele Amerikanen. “De economische band heeft – naast dat het banen
1

BRIC staat voor Brazilië, Rusland, India en China. MINT is een acroniem voor Mexico,
Indonesië, Nigeria en Turkije.
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oplevert – welzijn en voorspoed gegenereerd en de economische samenwerking tussen
beide landen versterkt” (In: The Institute of World Politics, 2012). Deze voorbeelden
onderstrepen de algemene aanname dat de economische banden tussen Nederland en de
VS sterk zijn.
Stage
Als onderdeel van de masteropleiding Economische Geografie liep ik tussen februari en
augustus 2011 stage op het consulaat-generaal (CG) van het Koninkrijk der Nederlanden in
de Amerikaanse stad Miami. Het CG is een Nederlandse overheidsinstantie die het Koninkrijk
vertegenwoordigt in haar jurisdictie – in het geval van CG Miami is dat het Zuiden van de VS.
Één van de taken van de Economische Afdeling van het CG, waar ik stage liep, is het helpen
en adviseren van Nederlandse bedrijven die de Amerikaanse markt op willen. Zo kan een
bedrijf op zoek zijn naar bijvoorbeeld een distributeur of wil het de markt betreden door
middel van het openen van een eigen vestiging of door een overname van een Amerikaanse
firma. Naar aanleiding van deze stage heb ik dit onderzoek gedaan ter afsluiting van mijn
studie Economische Geografie.
FDI
In het geval van het betreden van een buitenlandse markt door het opzetten van een eigen
vestiging of een overname van een buitenlandse vestiging ter plaatse spreekt men van een
directe buitenlandse investering. Vaak wordt de meer gangbare Engelse term fdi gebruikt,
wat staat voor foreign direct investment. De omvang van fdi is de afgelopen decennia door
internationalisering en globalisering flink opgelopen en dit fenomeen is in de
wetenschappelijke literatuur veelvuldig besproken. In paragraaf 2.1 wordt het fenomeen fdi
op basis van de literatuur besproken.
Nederland en de Verenigde Staten zijn grote investeerders in elkaars land. Zo is Nederland in
2010 de op twee na grootste investeerder ($237,9 miljard) in de Verenigde Staten, na het
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Vice versa zijn de Verenigde Staten de grootste
buitenlandse investeerder in Nederland ($471,5 miljard in 2010) (Ministerie van EL&I, 2011).
Een buitenlandse investering doet een onderneming niet zomaar, want aan een dergelijke
investering zijn veel risico’s verbonden. Er moeten goede redenen zijn alvorens een bedrijf
tot een buitenlandse investering overgaat. Ondernemingen wegen deze risico’s af tegen
bepaalde voordelen. In de literatuur wordt onder andere gesproken over push- en
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pullfactoren, aantrekkingskracht van de bestemmingsplaats en marktoriëntatie als motieven
voor expansie naar het buitenland (Dicken, 1992; Dunning, 2000). Zulke afwegingen vinden
vaak stapsgewijs plaats: eerst kiest men voor een land, daarna voor een locatie. Dit maakt
dat bij een zogeheten greenfieldinvestering (een nieuwe eigen vestiging in het buitenland)
veel factoren van belang zijn. Gedacht kan worden aan rationele factoren als afweging van
kosten van arbeid, grond en marktpotentieel, maar ook emotionele factoren als het gevoel
en de aanwezigheid van landgenoten of familie en vrienden. Bij overnames
(brownfieldinvesteringen) spelen locatiefactoren een minder prominente rol, omdat het bij
een overname vaak draait om welk bedrijf, in plaats van welke locatie.
Er bestaan talloze instanties die hulp bieden tijdens het locatiekeuzeproces, zoals
kennisintensieve zakelijke dienstverleners (denk aan bedrijven als Ernst & Young en
PriceWaterhouse Coopers) of buitenlandse missies en posten van de overheid (ambassades
en consulaten). Aan het einde van het proces heeft het bedrijf een locatie of bedrijf gekozen
om in te gaan investeren.
1.1 Geografische afbakening
Zoals gezegd, is dat deze thesis geschreven naar aanleiding van mijn stage aan CG Miami.
Het onderzoeksgebied van deze thesis is dan ook direct afgeleid van het werkgebied van CG
Miami; het zuiden van de VS. Ofwel de staten Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana,
Mississippi, Alabama, Florida, Georgia en South Carolina. In deze paragraaf wordt de
geografische afbakening toegelicht en verantwoord.
Ambtsgebied CG Miami
De geografische afbakening is op het eerste oog simpel gemaakt. Het onderzoeksgebied is
gelijk aan het Amerikaanse deel van de jurisdictie van CG Miami, grofweg het zuiden van de
Verenigde Staten. Waarom juist voor deze regio als onderzoeksgebied is gekozen en waarom
niet voor bijvoorbeeld de indeling van het Amerikaanse Census Bureau (zie kader A), wordt
hieronder besproken. Ook komt naar voren hoe het ambtsgebied van CG Miami in elkaar
steekt.
Er is voor gekozen om het onderzoeksgebied gelijk te stellen aan CG Miami’s ambtsgebied
omdat vanuit deze post een belangrijk deel van de data voor dit onderzoek is verzameld. Dit
zijn cruciale data, die zonder dataverzameling als stagiair op het CG voor het grootste
gedeelte onbereikbaar zouden zijn geweest. Naast deze praktische afweging van de keuze
5

voor de negen staten als onderzoeksgebied, is het zuiden een interessante regio vanuit
Nederlands perspectief. Een staat als Georgia oefent aantrekkingskracht uit op logistieke
activiteiten. Texas’ offshore-activiteiten, Florida’s spilfunctie tussen de continenten Noorden Latijns-Amerika en Louisiana’s waterdeltaproblematiek maken de Zuidelijke VS voor
Nederlandse bedrijven in meerdere opzichten een aantrekkelijke regio.

Afbeelding 1.1 Ambtsgebied Nederlands Consulaat-generaal Miami.

Bron: Great Yarnouth Radio Club, 2012. Eigen bewerking.

Het Amerikaanse gedeelte van het ambtsgebied van CG Miami bestaat uit negen staten; van
west naar oost, Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia
en South Carolina (zie afbeelding 1.1). Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de VS
opgedeeld in vijf gebieden en deze verdeeld over vier consulaten-generaal en één
ambassade. Iedere post/missie heeft zijn eigen ambtsgebied toegewezen gekregen. Grofweg
is het noordoosten van het land het werkgebied van CG New York, de oostelijke staten van
de ambassade in Washington, DC, het eerder besproken zuiden van CG Miami, het
Middenwesten van CG Chicago en de westelijke staten van CG San Francisco.
Naast de bovengenoemde negen staten horen ook Puerto Rico, de Bahama's, de
Amerikaanse Maagdeneilanden, Turks- en Caicoseilanden en de Kaaimaneilanden tot het
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resort van CG Miami. Deze (ei)landen worden niet meegenomen in dit onderzoek omdat het
geen staten binnen de VS zijn, ze cultureel en economisch erg verschillen van de VS en de
economische betrekkingen van CG Miami op en met deze Caribische eilanden nihil zijn.
Kader A. “Zuiden VS”
In deze thesis wordt gesproken van het zuiden van de VS. Er zijn verschillende
definities van het “zuiden van de VS”. Zo heeft het Amerikaanse Census Bureau (het
Amerikaanse equivalent van het Nederlandse CBS) de VS ingedeeld in regions and
divisions, zoals weergegeven in afbeelding 1.2. De regio South telt 16 staten,
waaronder de negen die in deze thesis worden aangemerkt als Zuidelijke VS. Staten
die door het Census Bureau wel tot het zuiden van de VS worden gerekend, maar
geen onderdeel uitmaken van het onderzoeksgebied, zijn West Virginia, North
Carolina Virginia, Tennessee en Kentucky. Deze staten liggen allemaal ten noorden
van het onderzoeksgebied.

Afbeelding 1.2. Kaart van indeling VS in regio’s en divisies door het US Bureau of
Census.

Bron: US Bureau of Census, 2012.
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1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen
Dit onderzoek richt zich op het locatiekeuzeproces van Nederlandse bedrijven in de
Zuidelijke Verenigde Staten. Het onderzoek gaat over het hoe, wat en waarom van de
investeringen van Nederlandse bedrijven in de Zuidelijke VS. De hoofdvraag in deze thesis
luidt daarom:

Wat zijn belangrijke vestigingsplaatsfactoren van Nederlandse bedrijven in het zuiden van de
VS en bestaan er voor die bedrijven relevante ruimtelijke verschillen tussen de belangrijkste
staten?

Naar het antwoord op deze vraag wordt toegewerkt door middel van vier deelvragen:


Hoe heeft het ruimtelijk investeringspatroon van Nederlandse bedrijven in de VS zich
ontwikkeld, welke rol speelt het zuiden van de VS daarin en is dit patroon in het eerste
decennium van de 21ste eeuw veranderd?



Hoe ziet de ontwikkeling van Nederlandse investeringen in het zuiden van de VS eruit
naar verdeling over tijd en ruimte?



Welke factoren zijn belangrijk in het locatiekeuzeproces en wat is de relatie tussen
de/het locatiekeuze(proces) en de theorie?



Wat zijn op grond van de vestigingsplaatsfactoren volgens Nederlandse investeerders
de sterke en zwakke punten van de verschillende staten van de Zuidelijke VS?

De eerste vraag is hoe de fdi van Nederlandse bedrijven in de VS zich heeft ontwikkeld.
Veranderingen in technologie, groeiende liberalisering van markten en veranderingen op de
kapitaalmarkt hebben een positief effect gehad op de omvang van fdi in het algemeen. Door
digitalisering en afname van communicatiekosten wordt het beheren van een buitenlandse
investering gemakkelijker en laagdrempeliger. Andere katalysatoren achter de toename van
fdi zijn het afnemen van handelsbarrières, deregulering en privatisering van bedrijfstakken
en de actieve werving van bedrijven door landen en regio’s waaronder de zogeheten
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incentives om buitenlandse firma’s aan te trekken, vallen (Graham en Spaulding, 2004). De
verwachting is daarom dat – ondanks de opkomst van andere landen – de omvang van deze
fdi-stroom is toegenomen.
In principe gelden bovenstaande veranderingen voor fdi over heel de wereld. Maar de sterke
positie van de VS als investeringsland voor Nederlandse bedrijven heeft een soort
zelfbevestigend effect. Bekendheid met de markt van andere zakenpartners en
imitatiegedrag werkt dit in de hand. Dit heeft een success breeds success-effect onder
investeerders tot gevolg (Wenting et al., 2011, pp. 1340).
Enerzijds is er de snelle ontwikkeling van fdi, die als een positieve ontwikkeling voor de
investeringsstromen tussen Nederland en de VS kan worden gezien. Anderzijds heeft de
trend van toenemende investeringen van ontwikkelde landen in ontwikkelingslanden
(Graham & Spaulding, 2004; Christiansen & Bertrand, 2005) mogelijk negatieve invloed op
de investeringsintensiteit tússen ontwikkelde landen, waaronder Nederland en VS. De
investeringsstromen tussen Nederland en de (Zuidelijke) VS worden onder de loep genomen
in de eerste deelvraag.

Vervolgens wordt in de tweede hoofdvraag ingezoomd op het onderzoeksgebied en de
onderzoekspopulatie van deze thesis: Nederlandse investeerders in het zuiden van de VS.
Twee facetten van de investeringsstroom van Nederlandse bedrijven in dit gebied worden
onderzocht: de verdeling in tijd en ruimte. Door middel van eigen onderzoek zijn de plaats
en het jaartal van de eerste investering van bedrijven uit de onderzoekspopulatie
achterhaald. De verdeling van deze investeringen over de negen verschillende staten2 en
over de afgelopen decennia worden onder de loep genomen. Zo komt naar voren welke
staten en plaatsen populair zijn onder Nederlandse investeerders, in welke tijden
Nederlandse bedrijven veel geïnvesteerd hebben in het zuiden van de VS en welke staten in
welke decennia populair zijn onder Nederlandse investeerders.

De derde deelvraag heeft betrekking op de beweegredenen van Nederlandse bedrijven om
de markt in het zuiden van de VS te betreden. Nederlandse bedrijven zien in Amerika een
2

De negen staten die het onderzoeksgebied vormen zijn: Texas, Oklahoma, Arkansas,
Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia en South Carolina. Voor uitgebreide uitleg
over de afbakening van het onderzoeksgebied - zie paragraaf 1.1.
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land met een reusachtige binnenlandse markt, een gunstig overheidsbeleid voor het
bedrijfsleven en vooraanstaande technologische ontwikkelingen (Ministerie van EL&I, 2011).
In dit onderzoek ligt echter de focus op specifieke locatiefactoren die Nederlandse bedrijven
naar het zuiden van de VS trekken. Dit biedt dus een verbijzondering op de drie
bovengenoemde generieke factoren. Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is
onderzoek gedaan naar de overeenkomsten tussen de belangrijkste theorieën over het
locatiekeuzeproces en de ruimtelijke aantrekkelijkheden van de Zuidelijke VS volgens het
Nederlandse bedrijfsleven. Dit wordt gedaan aan de hand van kwalitatief onderzoek;
Nederlandse bedrijven die reeds in de regio gevestigd zitten, wordt gevraagd naar wat voor
hen de redenen waren om zich te vestigen in het zuiden van de VS.

Ruimtelijke aantrekkelijkheden zijn beweegredenen om als bedrijf een investering te doen in
het buitenland. Zodra doorslaggevende factoren een bedrijfsmanagement heeft doen
besluiten een investering te doen in de VS, begint het proces waarin de locatie moeten
worden bepaald. Een bedrijf wil een optimale locatie kiezen waar het een investering doet,
opdat de investering maximaal rendeert. Tijdens het locatiekeuzeproces wint een bedrijf op
allerlei manieren informatie in en kan het zich laten adviseren door verschillende instanties
en personen. Voorbeelden hiervan zijn kennisintensieve zakelijke dienstverleningen (KIBS:
knowledge intensive business services), posten en missies van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, vrienden en zakenpartners.
In dit onderzoek gaat speciale aandacht uit naar het locatiekeuzeproces. Als stagiair op het
Nederlandse consulaat-generaal in Miami schreef ik marktscans voor Nederlandse bedrijven
die de Amerikaanse markt op wilden. Hierbij interesseerde ik me voor de reden waarom een
bedrijf voor een bepaalde regio, staat of plaats zou kiezen, welke factoren deze keuze
beïnvloeden en hoe dat proces van locatiekeuze verloopt. Door middel van kwalitatief
onderzoek wordt onderzocht welke aspecten en welke adviezen een bedrijf heeft doen laten
besluiten om zich op een bepaalde plaats te vestigen en hoe het bedrijf nu over de gekozen
locatie denkt. In paragraaf 2.2 wordt de literatuur omtrent het locatiekeuzeproces
behandeld.
Naast de beweegredenen om een vestiging in het zuiden van de VS te openen, wordt ook
bekeken wat de visie van de Nederlandse bedrijven op de vestigingsregio is na het
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vestigingsmoment. In het kwalitatieve onderdeel van deze thesis worden de bedrijven
gevraagd naar de sterke en zwakke punten van de regio, staat en stad van vestiging.
Op basis van het antwoord op de laatste deelvraag wordt een sterkte-zwakteanalyse van het
onderzoeksgebied gemaakt. Hierin worden sterke en zwakke punten van relevante staten,
steden of regio’s uitgelicht.
1.3 Leeswijzer
Deze thesis begint met een theoretisch kader. In dit hoofdstuk worden de begrippen fdi en
locatiekeuzeproces, begrippen die centraal staan in dit onderzoek, toegelicht. Hoofdstuk 3
wijdt uit over directe investeringsstromen. Naast de globale trends in het eerste decennium
van de 21ste eeuw, gaat er aandacht uit van de investeringsstroom van Nederland naar de
VS, met in het bijzonder een focus op de investeringsstroom van Nederland naar het zuiden
van de VS. Aan het eind van het hoofdstuk wordt de eerste deelvraag beantwoord.
Hoofdstuk 4 beschrijft de zoektocht die leidt naar de onderzoekspopulatie van deze thesis:
Nederlandse bedrijven die hun eerste Amerikaanse vestiging in het zuiden van de VS hebben
geopend. In hoofdstuk 5 wordt de onderzoekspopulatie, voortgekomen uit de zoektocht
beschreven in hoofdstuk 4, gepresenteerd. Hoofdstuk 5 wordt afgesloten met de
beantwoording van de tweede deelvraag.
In hoofdstuk 6 wordt het kwalitatieve gedeelte van deze thesis ingeluid met beknopte
theorie over kwalitatieve onderzoeksmethoden, uitleg over de operationalisatie van het
door mij uitgevoerde kwalitatieve onderzoek en een introductie van de geïnterviewde
bedrijven. Hoofdstuk 7 zoekt gelijkenissen tussen de in hoofdstuk 3 beschreven theorieën
over het locatiekeuzeproces en de informatie die uit het kwalitatieve onderzoek is
voortgekomen. De derde deelvraag wordt dan aan het eind van het hoofdstuk beantwoord.
Hoofdstuk 8 is gewijd aan de beantwoording van de vierde en tevens laatste deelvraag en
gaat daarom over de sterke en zwakke punten van de verschillende staten in het
onderzoeksgebied. Het afsluitende hoofdstuk 9 bevat de conclusie en beantwoordt de
hoofdvraag van het onderzoek.
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2. Theoretisch kader
In deze thesis is fdi een veelgebruikte term. In paragraaf 2.1 wordt deze term besproken aan
de hand van literatuur. Voorafgaand aan een directe buitenlandse investering (fdi) vindt het
locatiekeuzeproces plaats. In de economische geografie wordt veel geschreven over en
onderzoek gedaan naar dit proces. Er bestaan verschillende theorieën over, deze worden
besproken in paragraaf 2.2. Ook wordt in deze paragraaf het begrip incentives toegelicht en
worden locatiefactoren waarmee regio’s zich van elkaar kunnen onderscheiden, besproken.
2.1 FDI
Het fenomeen ‘directe buitenlandse investeringen’ (fdi) hangt samen met het proces van
internationalisering. Dit proces houdt in dat steeds meer bedrijven interesse hebben
buitenlandse markten te betreden om hiermee hun afzet te vergroten of hun kosten te
verlagen. In de regel doen bedrijven een directe buitenlandse investering, nadat ze door
exportervaringen gesterkt zijn in het gevoel dat een directe buitenlandse investering de
moeite loont (Wintjes, 2001). Zoals Dunning in 1981 al schematisch weergaf in zijn OLIparadigma3, heeft fdi twee voordelen boven exporteren: het profiteren van plaatsgebonden
voordelen (locational advantages) en de voordelen van eigen productie boven exporteren of
licensing (internalization advantages) (Dunning, 1981). Zo heeft Texas olie als materiële
locational advantage en heeft Miami (Florida) als ‘hoofdstad van The Americas’ een
immaterieel voordeel op basis van aanwezige netwerken en kennis betreffende zowel
Latijns- als Noord-Amerikaanse markten (Nijman, 2011). Internalization gebeurt zowel
vanwege natuurlijke als onnatuurlijke obstakels, ofwel marktimperfecties. Zo bestaan er
overheidsgerelateerde obstakels, die zich uiten in tariefmuren, belemmerde invoerrechten
en vertragende procedures. Deze barrières worden opgeworpen door nationale overheden
om de eigen markt te beschermen. Een andere reden om een buitenlandse investering te
doen is de aanwezigheid van een intangible asset – het eerder genoemde immateriële
voordeel. Te denken valt aan specifieke (tacit) kennis en knowhow die op andere plekken
niet aanwezig is. Ook zijn er concrete, meetbare voordelen die door middel van een
investering worden vermeden. Deze kosten worden onder de paraplu ‘transactiekosten’
3

OLI staat voor Ownership, Locational en Internalization advantages.
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geschaard. Hierbij valt te denken aan handelsonzekerheden en moeilijkheden bij het sluiten
van contracten (Rugman et al., 1985).
Volgens Dicken (1992) zijn de twee belangrijkste redenen voor fdi marktoriëntatie en kosten/aanbodoriëntatie. Wat betreft het tweede oriëntatiepunt – wat neerkomt op
kostenbesparing op factor- of inputkosten of aanbod van goedkope arbeid – zijn de VS
minder interessant. Dit oriëntatiepunt is met name van toepassing op investeringen in
relatief arme landen. Daarnaast brengt de indeling van Dicken (1992) een beperking met zich
mee, omdat de focus ligt op investeringen in het kader van productie(-eenheden).
Nederlandse bedrijven die investeren in de VS doen dit zeker niet alleen in productieeenheden. De reden betreffende marktoriëntatie is wel goed toe te passen op de fdi-stroom
van Nederland naar de VS; de VS zijn een populaire bestemming van Nederlandse
investeringen. Het immense land is onder andere in trek bij het Nederlandse bedrijfsleven
vanwege de gigantische binnenlandse markt. Amerika telt in 2012 een bevolking van bijna
314 miljoen mensen (US Bureau of Census, 2012b) en heeft in 2011 een bruto binnenlands
product van $15.094 miljard (BEA, 2012a), veruit het hoogste ter wereld. Bedrijven die
vanwege het grote marktpotentieel de stap richting de VS zetten, kunnen onder Dickens
marktoriëntatie worden geschaard.
2.2 Locatiekeuzeproces
Als een bedrijf besluit over te gaan tot een directe buitenlandse investering en het betreft
een zelf te openen vestiging (greenfieldinvestering), dan dient het een locatie te kiezen waar
de investering wordt gedaan. Dit gebeurt tijdens het locatiekeuzeproces. Het
locatiekeuzeproces is een veelbesproken thema in de economisch geografische literatuur er zijn verschillende theorieën over het fenomeen ontwikkeld. Tijdens het kwalitatieve
onderzoek in deze thesis wil ik proberen te achterhalen in hoeverre de theorieën aansluiten
op de wijze waarop Nederlandse bedrijven, die kiezen voor het zuiden van de VS als eerste
vestigingsplaats in de VS, hun locatie kiezen. In deze paragraaf worden de belangrijkste
theorieën besproken, die meegenomen worden in het kwalitatieve onderzoek.
Louw

(1996),

Ebels

(1997)

en

Pen

(2002)

maken

onderscheid

tussen

drie

locatiekeuzetheorieën: de (neo)klassieke, behaviorale en institutionele stroming. In deze
thesis wordt, in navolging van Mariotti (2005), ook de relatief jonge evolutionair
economische stroming meegenomen.
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Neoklassiek
De (neo)klassieke locatietheorie gaat uit van een perfect geïnformeerd persoon die een
rationele beslissing neemt na de kosten en baten van potentiële vestigingslocaties te hebben
afgewogen – de homo economicus. De (neo)klassieke theorie werd al gevormd door onder
anderen Von Thünen (1826) en Weber (1909). De neoklassieke benadering gebruikt
wiskundige modellen om tot de optimale locatiefactor te komen; daar waar
winstmaximalisatie plaatsvindt. De ondernemer wordt gezien als optimizer. Traditionele
locatiefactoren als grond- en transportkosten spelen een doorslaggevende rol bij de
locatiekeuze (Scheepers, 2005).
Een andere neoklassieke factor is het agglomeratievoordeel waar bedrijven naar zoeken.
Tijdens mijn stage in Miami en later in deze thesis (zie kaders D en F, pp. 43 en 52)
bleek/blijkt dat drie staten in het onderzoeksgebied significant meer populariteit onder
Nederlandse bedrijven genieten dan de overige zes staten. Dit kan duiden op een grotere
bekendheid

van

deze

staten

onder

Nederlandse

bedrijven,

maar

ook

op

agglomeratievoordelen. Deze externe schaalvoordelen zijn belangrijk voor sommige
bedrijven en zorgen ervoor dat (succesvolle) firma’s in welvarende regio’s andere bedrijven
aantrekken. Dit beschrijven onder andere de cumulatieve causatietheorie van Myrdal en
groeipooltheorie van Perroux (Atzema et al., 2002).
Behavioraal
Uit de (neo)klassieke stroming vloeide de meer realistische behaviorale theorieën voort. In
de behaviorale stroming komt naar voren dat het gedrag van een locatiebeslisser moeilijk te
operationaliseren is. Er zijn – in tegenstelling tot wat de neoklassieken beweren – ook nieteconomische componenten die meespelen in de locatiebeslissing. De locatiekeuze is geen
optimale uitkomst na afweging van alle denkbare economische aspecten (locatiebeslisser als
optimizer), maar een beslissing die de beslissingnemer het meest tevreden stelt (satisfier).
Grondlegger Simon (1957) zegt dat beslissers te maken hebben met een begrensde
rationaliteit (Atzema et al., 2002), economische en niet-economische criteria worden gesteld
op basis van slechts enkele criteria (Harvey, 1969). De mens is daarom geen homo
economicus, maar een homo psychologicus. Enxing (2000) schrijft dat er gestreefd wordt
naar een optimale oplossing, maar dat deze niet te vinden is. Ook heeft een beslissingnemer
persoonlijke voordelen en karaktereigenschappen die zijn (economische) gedrag
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beïnvloeden. Hij zal daarom accepteren dat niet-economische doelstellingen meespelen in
de beslissing en dat de locatiekeuze suboptimaal zal zijn.
In het licht van deze thesis is het interessant dat de behaviorale studies over
bedrijfsverplaatsing zich voornamelijk richten op verplaatsingen op regio-overschrijdend
niveau, omdat de beslissingnemers zich op dit niveau meer bewust zijn van de ruimtelijke
verschillen (Van Dijk en Pellenbarg, 2000). Dit geldt op intraregionaal niveau minder.
Institutioneel
Na de behaviorale stroming, komt in de jaren zeventig en tachtig de aandacht te liggen op
maatschappelijke en culturele instituties en innovatie. Dit is de opmaat naar de institutionele
theorie. Wat betreft locatiekeuzeproces ligt de focus niet zozeer bij de locatiekeuze zelf,
maar bij het proces wat eraan vooraf gaat. Instituties en netwerken die invloed hebben op
en betrokken zijn bij het proces, zijn volgens de institutionele theorie van belang. Het gaat
dan om netwerken van andere bedrijven en organisaties waarin een bedrijf zich begeeft. In
een bedrijf hebben interne maar ook externe factoren een rol op dit proces, alvorens een
locatie wordt gekozen. De externe factoren hebben, volgens de institutionele benadering,
betrekking op onderhandelingen van bedrijven met instanties op lokaal en nationaal niveau
(Moriatti, 2005; Pen, 2002). Globaal gezien ligt het verschil tussen de behaviorale en de
institutionele stroming hierin dat de focus bij de eerste op interne factoren ligt (informatie,
vaardigheden, perceptie van beslissingnemer) en bij de tweede op externe factoren
(netwerken, instituties). Scheepers (2005) schrijft over institutionele theorieën dat “de
aandacht vooral uitgaat naar grote bedrijven met meerdere vestigingen, in het bijzonder
multinationals”.
Evolutionair economisch
Als vierde is er de evolutionair economische benadering. Deze stroming is meer recent
opgekomen en is in ontwikkeling. De evolutionaire economie heeft de drie biologische
begrippen omtrent evolutie in een economisch perspectief geplaatst. Het gaat hier om de
begrippen overerving, selectie en mutatie. In de economie zijn de equivalenten hiervan
routines, concurrentie en innovatie. Succesvolle eigenschappen worden doorgegeven aan
volgende generaties (overerving), zo als dat ook met succesvolle routines in en tussen
bedrijven gebeurt. De schaarste aan voedsel, ruimte en potentiële partners leidt tot selectie.
In economisch perspectief vindt selectie plaats door concurrentie. Bedrijven strijden om een
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marktaandeel door bijvoorbeeld schaalvergroting of technologische innovatie. Mutatie in de
genen brengt genetische variatie teweeg binnen een populatie, ofwel innovatie. Dit brengt
variatie in producten en processen met zich mee (Boschma et al., 2002).
Deze evolutionaire benadering kan ook in het kader van locatiekeuzeproces worden
geplaatst. De evolutionaire theorie heeft de behaviorale theorie als het ware ‘gesocialiseerd’
(Moriatti, 2005, pp. 221). Waar de behaviorale benadering uitgaat van kennis en perceptie
van een beslissingnemer, ziet de evolutionaire theorie het routinematig gedrag van een hele
organisatie en padafhankelijkheid als belangrijke factoren voor de locatiekeuze.
Routinematigheden en padafhankelijkheid werken in de hand dat bedrijven weinig
bereidheid tonen om letterlijk en figuurlijk onbekend terrein te betreden. Het is dan ook
goed denkbaar dat de locatiekeuze van een bedrijf (mede) bepaald wordt door de bestaande
relaties met andere bedrijven en actoren (mensen, instanties en dergelijke) (Moriatti, 2005).
Fasen
Een locatiekeuze kan opgedeeld worden in twee fasen. In de eerste fase beslist het bedrijf,
op basis van bedrijfseconomische argumenten, dat het een investering gaat doen. Dit kan in
eigen land, of in het buitenland. De tweede fase is interessanter in het kader van deze thesis.
In deze fase worden drie stappen genomen die uiteindelijk leiden tot een definitieve
locatiekeuze (Moeckel, 2007). In de drie stappen wordt de ruimtelijke afbakening steeds
specifieker; eerst wordt een land of regio gekozen, daarna een gebied in het land of de regio
en daarna een specifieke locatie. Met name de tweede stap is interessant, omdat een bedrijf
dan kiest in welke regio binnen de VS zij een investering doet. De redenen die bedrijven
hebben die voor de Zuidelijke VS kiezen, worden in het kwalitatieve gedeelte van deze thesis
onderzocht.
Factoren
Tijdens het locatiekeuzeproces tracht het bedrijf de locatie te vinden “waar de
‘bedrijfsexterne’ factoren zo goed mogelijk overeenkomen met de (interne) eisen die het
bedrijf stelt” (Atzema et al., 2002, pp. 40). Hierin heeft een bedrijf wel te maken met een
begrensde

rationaliteit,

de

beslissingnemers

zijn

immers

niet

alwetend.

Het

vestigingsplaatsvraagstuk is onderhevig aan een traject van besluitvorming (Pen, 2002, pp.
308). Tijdens dit traject spelen harde en zachte locatiefactoren een rol bij het kiezen van de
juiste locatie. Harde factoren zijn veelal meetbaar. Voorbeelden zijn de grootte van een
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gebouw, de nabijheid van dienstverlenende bedrijven en de bereikbaarheid. Zachte factoren
zijn moeilijk te kwantificeren en meer gevoelsmatig, zoals het imago van een regio en de
uitstraling van een kantoorpand (Dziembowska-Kowalska & Funck, 2000). In een onderzoek
van Van Oort (2008) zijn drie bedrijfsmigratiestudies (uit 1977, 1988 en 1999) vergeleken.
Hieruit blijkt dat, binnen Nederland, het belang van zachte locatiefactoren in de loop van de
tijd toeneemt.
Incentives
Een term die geassocieerd wordt met locatiekeuzes, is incentives. Met incentives worden
prikkels of stimulansen bedoeld, die een regio of stad aanbieden aan een bedrijf, om op die
manier het bedrijf naar die regio/stad te lokken. Dit doen regio’s en steden omdat
bedrijvigheid goed is voor de lokale banenmarkt en welvaart (Ligthart en De Mooij, 2007).
Incentives zijn er in verschillende soorten en maten, zoals fiscale voordelen in de vorm van
belastingkortingen (Oosterhaven, 1993), financiële prikkels als verhuisvergoedingen en
huurvrije jaren (Van Elp en Zuidema, 2010). Ook bestaan zijn er instanties (bijvoorbeeld
economische

ontwikkelingsmaatschappijen)

die

hulp

kunnen

bieden

bij

het

locatiekeuzeproces, zoals bij het aanvragen van vergunningen (Reinders et al., 2005). Deze
vorm van prikkels wordt in deze thesis ook onder de noemer incentives geschaard.
Onderscheidend vermogen
Economische ontwikkelingsmaatschappijen zijn eerder al genoemd. Deze instanties
proberen bedrijven te acquireren voor hun regio, opdat de regio economisch krachtiger
wordt en de werkgelegenheid er stijgt. Buck4 sprak eind juni 2012 op het Forum Stedelijke
Regio’s over hoe stedelijke regio’s zichzelf in de kijker kunnen spelen, om zo de
investeringscapaciteit te vergroten. Een interessant vraagstuk in het kader van deze scriptie,
omdat in de laatste deelvraag en de hoofdvraag sterke en zwakke punten van de
verschillende staten van de Zuidelijke VS behandeld worden.
Volgens Buck zijn factoren waarmee een regio zich kan onderscheiden, ‘arbeidsklimaat’,
‘kennis & toeleveranciers’ en ‘infrastructuur & logistiek’ (tabel 2.1). Quality of life en
vestigingslocaties spelen in toenemende mate een onderscheidende rol, vandaar de pijltjes

4

René Buck is directeur van het ruimtelijk-economisch onderzoeks- en adviesbureau Buck
Consultants International.
17

in de richting van ‘convergentie’ bij deze factoren in de tabel (2.1). Andere factoren
convergeren, een regio kan zich hiermee minder goed onderscheiden van andere regio’s.
Het komt er volgens Buck op neer dat regio’s zich met de factoren ‘talent’,
‘technologie/clusters’ en ‘connectiviteit’ kunnen onderscheiden van andere regio’s. Een
cluster is een gebied dat zich kenmerkt door specialisatie en beschikt over een netwerk van
co-producenten, toeleveranciers en actieve netwerken voor zakelijke transacties en
communicatie. Connectiviteit heeft te maken met bereikbaarheid, aanwezige infrastructuur
en logistiek. De factoren ‘quality of life’ (vrij vertaald: prettig woonklimaat) en
‘vestigingslocaties’ kunnen in potentie nog belangrijker worden voor het onderscheidend
vermogen van regio’s, zoals de pijltjes bij deze twee factoren (tabel 2.1) aangeven.

Tabel 2.1 Locatiefactoren die divergeren dan wel convergeren wat betreft het
onderscheidend vermogen van regio’s.
Factor

Divergentie

↔

Economisch profiel
Marktaspecten
Belastingen
Regelgeving
Arbeidsklimaat
Kennis & toeleveranciers
Nutsvoorzieningen
Incentives
Quality of life

←

Infrastructuur & logistiek
Vestigingslocaties

←

Bron: Buck, 2012.
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Convergentie

3. FDI
Uit de inleiding is naar voren gekomen dat er sterke wederzijdse banden zijn tussen de
Nederlandse en Amerikaanse economie. In dit hoofdstuk worden deze banden onder de
loep genomen. In paragraaf 3.1 worden relevante begrippen besproken en wordt het
gebruik van data toegelicht. Daarna (paragraaf 3.2) wordt gekeken naar de internationale
economische positie van Nederland en de VS wat betreft respectievelijke uitgaande en
binnenkomende buitenlandse investeringen.
In paragraaf 3.3 worden buitenlandse investeringen vanuit Nederland in het algemeen
besproken. In dit gedeelte van het hoofdstuk worden de ontwikkeling en bestemming van
Nederlandse fdi onderzocht. De vraag is waar de Verenigde Staten in dit plaatje staan en hoe
de positie van het land zich ontwikkeld heeft in het afgelopen decennium. In paragraaf 3.4
ligt de focus op de inkomende buitenlandse investeringen in de VS. De rol van Nederland in
de VS als buitenlandse investeerder ten opzichte van andere investerende landen wordt
belicht. Daarnaast wordt onderzocht welke regio’s en staten populaire bestemmingen zijn
voor investerende Nederlandse bedrijven. In zowel het kader van de Nederlandse
investeringen ten opzichte van andere landen in de VS alsmede de Nederlandse
investeringen per Amerikaanse regio en staat wordt gekeken naar trends en ontwikkelingen
in de loop van het afgelopen decennium.
De volgende paragraaf (3.5) richt zich op het zuiden van de VS. Er wordt onderzocht hoe
deze regio ervoor staat in het perspectief van de rest van de VS wat betreft de Nederlandse
investeringen en hoe de positie van deze regio zich in deze context in de loop der tijd
ontwikkeld heeft.
De afsluitende paragraaf 3.6 geeft antwoord op de eerste deelvraag.
3.1 Terminologie, datagebruik
In deze thesis worden termen en data gebruikt die enige uitleg behoeven. De belangrijkste
termen worden hieronder besproken en de verschillen tussen cijfers van diverse bronnen die
in dit hoofdstuk gebruikt worden, worden tegen het licht gehouden.
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Voor paragrafen 3.2.3 en 3.2.4 wordt een dataset gebruikt die uitleg behoeft. Deze wordt in
paragraaf 3.2.3 toegelicht. Ook de dataset die in paragraaf 3.4 wordt gebruikt, wordt in
diezelfde paragraaf onder de loep genomen.
Stromen en standen
Data omtrent buitenlandse directe investeringen kunnen weergegeven worden in stromen
en standen. Het verschil tussen stromen en standen komt meermaals terug in dit onderzoek.
Het verschil wordt hieronder uitgelegd.
De Nederlandsche Bank (DNB, 2012a) verwoordt het verschil als volgt: “Tot de ‘stromen’
behoren de transacties die gedurende een bepaalde periode samenhangen met de
verwerving van aandelenkapitaal door Nederlandse ingezetenen in het buitenland en vice
versa, met als doel zeggenschap te verkrijgen. Verder vallen onder het begrip ‘directe
investeringen’ alle overige financiële transacties tussen gelieerde ondernemingen (leningen,
ingehouden winsten, mutaties in rekeningen-courant, storting van werkkapitaal), evenals de
aan- en verkoop van onroerend goed.
De ‘standen’ van de directe investeringen omvatten de totale waarde van de vorderingen en
verplichtingen van ondernemingen ten opzichte van het buitenland op een bepaald
moment. De standen omvatten de gecumuleerde transacties, aangepast voor prijs-,
wisselkoers-

en

overige

mutaties

(waaronder

goodwill)

en

betreffen

zowel

kapitaaldeelnemingen als de hierboven omschreven overige vormen van directe
investeringen.”
Het voornaamste verschil in het kader van dit onderzoek is dat stromen transacties
gedurende een bepaalde periode betreffen, terwijl standen cumulatief zijn en dus niet over
een bepaalde, afgebakende periode gaan. In dit onderzoek wordt met stromen gewerkt,
omdat de ontwikkelingen van fdi per afzonderlijk jaar worden bekeken.
Meten van fdi
Directe buitenlandse investeringen worden niet altijd op eenzelfde manier gemeten. In dit
onderzoek wordt gebruik gemaakt van fdi-data van DNB, de OECD5 en de UNCTAD6. Drie
vooraanstaande instellingen die fdi-materiaal verzamelen en publiceren.
5

De OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) is een
samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken,
bestuderen en coördineren.
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Een verschil tussen DNB en de internationale instanties is dat DNB de cijfers in euro’s
presenteert en de andere twee instanties in dollars. Door wisselkoersen wijken cijfers van
elkaar af. Andere redenen voor een afwijking in cijfermateriaal zijn moeilijk te achterhalen,
omdat de instanties geen of een niet toereikende methodologische verantwoording afleggen
voor hun cijfers. E-mailcontact met DNB bracht enige opheldering op dit punt. Een
medewerker van de afdeling communicatie van DNB schreef mij: “Verschillen tussen cijfers
van DNB en UNCTAD, OECD en IMF worden vaak veroorzaakt door verschillen in dekking: inof exclusief bijzonder financiële instellingen (BFI's). DNB publiceert directe investeringen
exclusief en inclusief BFI's. Voor het totaal (dus inclusief BFI's) publiceren wij deze cijfers
niet, (…) UNCTAD en OECD publiceren cijfers exclusief BFI's en het IMF (CDIS) inclusief”
(DNB, 2012b).
3.2 Uitgaand fdi: trends, posities en cijfers
3.2.1 Vanuit mondiaal perspectief
In de inleiding van deze thesis wordt geschreven dat Nederland en de Verenigde Staten
grote spelers zijn op het gebied van directe buitenlandse investeringen. In deze paragraaf
wordt die bewering aan de hand van cijfermateriaal van DNB, de OECD en de UNCTAD
getoetst. Centraal staat de investeringsstroom van Nederland naar de VS. Er wordt daarom
aandacht besteed aan uitgaande investeringen vanuit Nederland en ingaande investeringen
in de VS. Wat betreft de uitgaande investeringen wordt de Nederlandse investeringsstroom
vergeleken met andere EU-landen die economische partner zijn van Nederland. Ook wordt
de positie van Nederland ten opzichte van andere investerende landen in de VS bekeken.
Tevens worden de opkomende economieën Brazilië, Rusland, India en China (BRIC 7)
meegenomen in deze paragraaf. Deze economieën zijn in de te onderzoeken periode (vanaf
2000) in opmars. Het is daarom interessant om te bekijken hoe deze landen zich in de 21ste
eeuw hebben ontwikkeld op het gebied van uitgaande en inkomende investeringsstromen.
Het is mogelijk dat deze opkomende economieën invloed hebben op de positie van westerse
landen wat betreft fdi-stromen.
6

De UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) is een in 1964
opgericht permanent intergouvernementeel lichaam van de VN ter bevordering van de
handel en de economische ontwikkeling.
7
Het acroniem ‘BRIC’ werd voor het eerst gebruikt in 2001 (O'Neill, 2001).
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In deze thesis staat de investeringsstroom van Nederland naar de VS centraal. De trend van
uitgaande Nederlandse investeringen verdient daarom aandacht. In figuur 3.1 is te zien dat
Nederland tot en met 2005 hoge posities inneemt, met als climax de nummer 1-positie in
2005. Vanaf 2006 moet Nederland pas op de plaats maken en valt het meermaals buiten de
top tien van investerende landen. Ook België en het VK verliezen hun vaste top 10-notering
in de laatste fase van het decennium. De daling in rang van Nederland en andere EU-landen
gaat gepaard met stijgende posities van opkomende economieën, wiens ontwikkeling
hieronder besproken wordt. De stijgende posities van de opkomende economieën verklaren
de dalende posities van de EU-landen.

Figuur 3.1 Positie van uitgaande directe buitenlandse investeringen van belangrijke WestEuropese economieën, alle landen wereldwijd meegenomen.
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Bron: UNCTAD, 2012. Eigen bewerking.
Er is een trend gaande waarbij steeds meer buitenlandse directe investeringen in
ontwikkelingslanden worden gedaan Christiansen & Bertrand (2005). Sauvant (2005, pp.
640) stelt dat BRIC-landen eerst voornamelijk ontvangers van fdi waren, maar dat andersom
ondernemers uit de landen meer en meer directe investeringen doen in ontwikkelde landen.
Als voorbeeld noemt Sauvant enkele overnames van transnationale ondernemingen uit
ontwikkelde landen door firma’s uit BRIC-landen.
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Data tonen aan dat bedrijven uit de opkomende BRIC-landen inderdaad een gestage groei
doormaken wat betreft het doen van buitenlandse investeringen. Uit figuur 3.2 blijkt dat de
landen wat betreft uitgaande investeringen een prominentere plek innemen in de wereld.
Rusland, India en China kruipen steeds dichter naar de top, terwijl Brazilië een zeer onrustige
ontwikkeling doormaakt.
Figuur 3.2 Uitgaande directe buitenlandse investeringen van BRIC-landen.*
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Bron: UNCTAD, 2012. Eigen bewerking.
* Plaats 41 staat voor 41 of lager.
Uit figuur 3.1 en 3.2 blijkt dat de posities van gevestigde Europese economieën in de eerste
tien jaar van de eenentwintigste eeuw onder druk komen te staan; standaard hoge
positionering van deze landen lijkt verleden tijd. Daarvoor in de plaats melden opkomende
economieën (BRIC-landen) zich aan het front, zij zetten een opmars in.
3.2.2 Vanuit Nederlands perspectief
Inzoomend op Nederlands fdi wordt gekeken naar uitgaande buitenlandse investeringen.
Eerst wordt de trend van de totale Nederlandse uitgaande fdi vanaf de millenniumwisseling
geanalyseerd. Daarna wordt voor diezelfde periode gekeken naar de populairste
bestemmingslanden van Nederlands fdi.
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Bij de analyse van de totale uitgaande fdi-stroom van Nederland wordt gebruikt gemaakt
van data van DNB (2012c), de UNCTAD (2012) de OECD (2012). Door drie bronnen te
bekijken wordt de betrouwbaarheid vergroot. Zoals in paragraaf 3.1 is uitgelegd, verschilt de
wijze waarop de bovengenoemde instanties investeringsstromen meten. Zo meet DNB in
euro’s en de andere twee in Amerikaanse dollars.
Zoals weergegeven in figuur 3.3, volgen de grafieklijnen van DNB, de UNCTAD en de OECD
dezelfde trend.8 De investeringsdrang van Nederlandse ondernemers fluctueert nogal; er zijn
pieken en dalen waar te nemen waarbij de dalen in 2003 en 2009/2010 en de uitschieters in
2000 en 2006 opvallen. De tweede helft van dit decennium kenmerkt zich door het bijna
constante verval van fdi met het laatste jaar (2009 voor UNCTAD/OECD en 2010 voor DNB)
als dieptepunt. Wel is er sprake van tijdelijk herstel van 2008 tot 2009.
De lijn van uitgaande Nederlandse investeringen in het eerste decennium van de 21ste eeuw
(figuur 3.3), toont veel gelijkenissen met de conjunctuurgolven van de Nederlandse
economie, gemeten naar bruto binnenlands product (Rabobank, 2007; CBS, 2012) Alleen de
daling in uitgaand Nederlands fdi zet al in vanaf 2006, terwijl de conjunctuurgolf van de
Nederlandse economie pas vanaf 2008 omslaat in een daling. De dalende conjunctuurgolf
vanaf 2008 is goed verklaarbaar, omdat in 2008 de kredietcrisis begon. Dat de uitgaande
investeringen al twee jaar eerder een dalende trend beginnen te vertonen, komt omdat
Nederlandse bedrijven in de jaren tussen 2006 en 2008 veel desinvesteerden. Zo stootte
ReedElsevier haar Amerikaanse dochter af en verkocht ABN Amro9 LaSalle aan Bank of
America (DNB, 2008).

8

De OECD heeft gegevens beschikbaar vanaf 2004.
Dit was vóór de overname aan het consortium Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco
Santander.
9
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Figuur 3.3 Nederlandse directe buitenlandse investeringen, 2000 – 2010.*
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Bron: DNB (2012c), UNCTAD (2012) en OECD (2012), eigen bewerking.
* Getallen op basis van gewogen gemiddelden, per drie jaar. Voorbeeld: waarde voor 2010 is
onttrokken uit de gemiddelden van 2009, 2010 en 2011.

De pieken in 2001 en 2006 waren beiden goed voor 70 miljard euro aan investeringen van
het Nederlandse bedrijfsleven over de grens. In 2009 was dit bedrag gekelderd tot 25 miljard
euro, slechts 36% van de bedragen in 2001 en 2006 (DNB, 2012c).
Volgens de UNCTAD en de OECD investeert het Nederlandse bedrijfsleven in het jaar 2006
het meest over de grens (ruim $80 miljard) van alle landen wereldwijd. Nederland heeft een
sterke reputatie als handelsland, iets wat door deze cijfers wordt bevestigd. De
investeringsdip in 2003 ($40 miljard) is tot op heden nog niet geëvenaard of in negatieve zin
overtroffen. Deze dip is waarschijnlijk te verklaren door de combinatie van het tegenvallend
economisch klimaat in Nederland (Rabobank, 2007) en de naweeën van de aanslagen van
9/11 in de VS. De laatste cijfers van de UNCTAD en de OECD tonen een uitgaande
investeringsstroom van respectievelijk $42 miljard en $48 miljard. De statistieken van de
UNCTAD geven weer dat de uitgaande investeringsstroom van Nederland tussen topjaar
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2006 en 2009 met bijna 50% is afgenomen. Eerder genoemde oorzaken (desinvesteringen
van Nederlandse bedrijven en de kredietcrisis) liggen daaraan ten grondslag.
Ondanks verschillen in cijfers (verklaard in paragraaf 3.1), komen de trends en
ontwikkelingen die de data van de drie instanties beschrijven, overeen (figuur 3.3). Dit is een
belangrijke constatering in het kader van dit onderzoek, omdat het doel is inzicht te krijgen
in de globale ontwikkeling van de uitgaande Nederlandse investeringen in het eerste
decennium van de 21ste eeuw en er niet op de euro nauwkeurig gekeken hoeft te worden.
3.3 Bestemmingslanden Nederlands uitgaand fdi
In deze paragraaf worden data gebruikt, die speciaal voor dit onderzoek op maat zijn
aangeleverd door DNB. De data beschrijven de belangrijkste bestemmingslanden van
Nederlandse uitgaande investeringsstromen. Het interpreteren van de data vergt enige
uitleg.
De cijfers beschrijven alleen de uitgaande Nederlandse investeringsstroom. Een negatief
cijfer staat voor een positieve investeringsstroom vanuit Nederland naar een
bestemmingsland. Een positief cijfer daarentegen, staat voor een overschot aan
desinvesteringen

van

Nederlandse

bedrijven

in

het

buitenland.

Een

uitgaande

investeringsstroom die zowel negatief als positief kan uitpakken klinkt als onmogelijk.
Immers, een land kan nooit minder dan 0 euro investeren in een ander land. Toch is dit wel
het geval, en wel in de vorm van desinvesteringen (kader B).

Kader B. Desinvestering
Een desinvestering is “het kapitaliseren van productiemiddelen door middel van
verkoop” (Van Dale, 2012).

Over het verwerken van desinvesteringen in de data van uitgaande investeringsstroom heb
ik meermaals contact gehad met een medewerker van DNB. Zijn uitleg over de vraag
waarom desinvesteringen meegenomen zijn in de DNB’s data betreffende uitgaande
investeringsstroom luidt als volgt:
“Stel dat een Nederlandse onderneming een lening heeft verstrekt aan een buitenlandse
concernmaatschappij ter grootte van 500 miljoen euro die regelmatig wordt verlengd. Een
verlenging van deze lening komt als volgt in de directe investeringsstatistieken tot uiting:
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afname DI (positief bedrag) van 500 miljoen en tegelijkertijd een toename DI (negatief
bedrag) van 500 miljoen. Als nu slechts de toename DI wordt geanalyseerd, lijkt het alsof
Nederland voor 500 miljoen investeert, terwijl als ook de afname in ogenschouw wordt
genomen er een ander beeld volgt. Deze 'vertekening' doet zich vooral voor bij leningen en
rekeningen-courant binnen concernverband en is dermate groot dat er geen waarde
gehecht kan worden aan enkel de investeringen, los van de desinvesteringen (althans, niet in
de context van uw onderzoek) (DNB, 2012d)”
De cijfers zonder desinvesteringen zijn beschikbaar, maar hebben grote analytische
beperkingen. Deze beperkingen zijn in het bovenstaande voorbeeld duidelijk geworden. Bij
kapitaaldeelnemingen levert het louter afgaan op investeringen (negatieve bedragen) een
onjuist beeld op en is het niet mogelijk om juiste conclusies te trekken. Kortom, het
aanleveren van data over investeringen (zonder desinvesteringen) levert geen bruikbare
informatie op.
3.3.1 Absolute cijfers
Hieronder wordt onderzocht hoe de uitgaande Nederlandse investeringsstromen per land
zich hebben ontwikkeld. Uitleg omtrent de hiervoor gebruikte data is terug te lezen in
paragraaf 3.1 onder het kopje ‘desinvesteringen’. De focus ligt op de landen waar significant
de meeste Nederlandse investeringen worden gedaan. In figuur 3.4 zijn deze vijf landen
weergegeven in een lijngrafiek. Vier van deze landen zijn mede-EU-lid en liggen in WestEuropa. Het enige land dat hierbuiten valt, maar wel een prominente rol speelt als
bestemming van Nederlandse fdi, zijn de VS.
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Figuur
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Bron: DNB, 2012e. Eigen bewerking.
Op het eerste oog vallen er nauwelijks trends te ontdekken in de brei van lijnen (figuur 3.4).
Er zijn geen landen die steeds meer aan populariteit winnen of verliezen. De tendens is dat
de populariteit van de meeste landen over de gehele periode redelijk constant is, al
fluctueert de populariteit van de landen onder Nederlandse investerende bedrijven wel.
Verder zijn er wat incidentele gebeurtenissen die aandacht verdienen. Zo is de opvallendste
uitschieter de astronomische investering (€75 miljard) in het Verenigd Koninkrijk in 2005. De
belangrijkste oorzaak van deze uitzonderlijk hoge investering is gelegen in de
organisatorische structuurwijziging van de Koninklijke Shellgroep, waarin een Nederlandse
en Britse tak samen zijn gegaan (DNB, 2005).
De Verenigde Staten als bestemmingsland van Nederlandse fdi laat een grillige ontwikkeling
zien. Er zijn jaren van forse desinvesteringen. In het jaar 2002 desinvesteren Nederlandse
bedrijven voor €1,1 miljard meer dan dat ze investeren in de VS. De aanslagen van 9/11
kunnen hier oorzaak van zijn. Het begin van de kredietcrisis (2007) staat voor een overschot
aan desinvesteringen over investeringen van €1,6 miljard. De beginjaren van de 21ste eeuw
stonden voor absolute en relatieve dominantie van de VS als bestemmingsland voor
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Nederlands fdi. De grillige ontwikkeling van de VS over de eerste 10 jaar van de 21 ste eeuw is
vaak te verklaren aan de hand van investeringen of desinvesteringen van grote bedrijven. Zo
is de dip in 2007 veroorzaakt omdat ReedElsevier haar Amerikaanse dochter afstootte en
ABN Amro LaSalle aan Bank of America verkocht (DNB, 2008). Naast invloed van individuele
beslissingen van multinationals, zijn ook conjunctuurgolven en crises (na 9/11 en de
kredietcrisis) van invloed op de mate van uitgaande investeringen.
3.3.2 Relatieve cijfers
Nu de absolute cijfers hierboven zijn weergegeven (figuur 3.4), wordt ook het aandeel dat de
vijf belangrijkste economische partners hebben als bestemming van Nederlandse
investeringen weergegeven. De cijfers zijn percentages ten opzichte van de totale uitgaande
investeringsstroom, dus inclusief niet weergegeven landen.
Wat betreft het relatieve aandeel van de meest populaire bestemmingslanden van
Nederlands fdi hebben er in het eerste decennium van deze eeuw geen grote veranderingen
plaatsgevonden. Wat opvalt, is de afname van het belang van de Verenigde Staten als
bestemmingsland. Waar in 2001 43% van de Nederlandse fdi-euro’s in de grootste economie
ter wereld werden geïnvesteerd, sloegen de cijfers met name in de tweede helft van het
decennium om in negatieve percentages. Het dieptepunt is 2007, wanneer er 40% van de
Nederlandse uitgaande investeringen desinvesteringen in de VS zijn. Naar het einde van het
decennium, in de jaren 2009, 2010 en 2011 schommelt het aandeel in investeringen tussen
de -3% (2009) en -13% (2010). Desinvesteren domineert daarmee de fdi-stroom van
Nederland naar de VS.
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Figuur 3.5 Aandeel populairste bestemmingslanden van Nederlandse directe buitenlandse
investeringen van totaal uitgaande Nederlandse investeringen, 2000-2011.
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Bron: DNB, 2012e. Eigen bewerking.

De Nederlandse directe buitenlandse investeringen fluctueren erg in het eerste decennium
van de eenentwintigste eeuw. In de laatste vijf jaar nemen de investeringen af, waarbij de
daling op het eind van de onderzochte periode weer om lijkt te buigen in een vlakke lijn of
zelfs lichte stijging.
De VS zijn in het begin van de 21ste eeuw het belangrijkste bestemmingsland van
Nederlandse investeringen. Vanaf 2002 raakt het deze positie kwijt; het absolute getal
schommelt wat door de jaren heen, maar blijft over het algemeen op een redelijk constant
peil. Het relatieve belang van de VS neemt daarentegen af. In de tweede helft van het
decennium desinvesteren Nederlandse bedrijven meer in de VS dan dat ze er investeren.
3.4 Inkomend fdi: trends, posities en cijfers
3.4.1 Mondiaal perspectief
Wat betreft inkomend fdi gaat er bijzondere interesse uit naar de VS, omdat de VS als
ontvanger van fdi centraal staan in deze thesis. In tabel 3.1 is te zien dat de VS in het eerste
decennium van de eenentwintigste eeuw met stip de grootste ontvangers zijn van
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buitenlandse investeringen. Alleen in 2003 en 2005 moesten de VS hun eerste plek afstaan
aan respectievelijk China en het VK. De VS stonden toen op de tweede plaats.

Tabel 3.1 Top 2 grootste ontvangers van directe buitenlandse investeringen (wereldwijd),
2000-2010.
Jaar
1
2

2000
VS
Dui

2001
VS
Bel

2002
VS
Dui

2003
Chn
VS

2004
VS
Chn

2005
VK
VS

2006
VS
VK

2007
VS
VK

2008
VS
Bel

2009
VS
Chn

Bron: UNCTAD, 2012. Eigen bewerking.
Zeker in de negentiger jaren is een explosieve toename te zien van fdi-stromen richting
ontwikkelingslanden (Graham en Spaulding, 2004). De uitgaande fdi-stroom vanuit
ontwikkelde (OECD-)landen10 naar ontwikkelingslanden stijgt ook in het eerste decennium
van de 21ste eeuw, omdat investeerders uit ontwikkelde landen interesse hebben in het
investeren in opkomende economieën. Zij zien in deze landen kansen liggen (Christiansen en
Bertrand, 2005). De ontwikkelingen zoals te zien in tabel 3.6, onderstrepen dit. De posities
wat betreft inkomende investeringen zijn in de periode 2000 – 2010 sterk verbeterd; de
grafieklijnen convergeren naar de top. China is in 2004, 2009 en 2010 de op een na grootste
ontvanger van fdi ter wereld. In 2003 staat China op positie 1.

10

Oprichtende lidstaten (1961): België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk,
Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal,
Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, IJsland, Zweden en Zwitserland. Later
toegetreden (alfabetisch, met jaar van toelating): Australië (1971), Chili (2010), Estland
(2010), Finland (1969), Hongarije (1996), Israël (2010), Japan (1964), Mexico (1994), NieuwZeeland (1973), Polen (1996), Slovenië (2010), Slowakije (2000), Tsjechië (1995) en ZuidKorea (1996).
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2010
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Chn

Figuur 3.6 Inkomende directe buitenlandse investeringen in BRIC-landen, 2000 – 2010.
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3.4.2 Amerikaans perspectief
In de paragrafen 3.2.2 en 3.3 is ingegaan op buitenlandse investeringen van Nederlandse
bedrijven. In deze paragraaf wordt ingezoomd op de Nederlandse investeringen in de
Verenigde Staten. De trends van de vaderlandse investeringen in ’s werelds belangrijkste
economie van het eerste decennium van deze eeuw worden onder de loep genomen.
Om de investeringspositie van Nederland in de VS in perspectief te plaatsen, is het goed om
de grafiek in figuur 3.7 te bekijken. Daarin blijkt dat het Verenigd Koninkrijk over alle jaren
(behoudens 2003) op nummer 1 staat als investeerder in de VS. Deze plek heeft het VK tot
2004 niet alleen geconsolideerd, maar ook uitgebouwd.
Een ander land dat veel in de VS investeert is buurland Canada. Net zoals in de vorige
paragraaf, waarin naar voren kwam dat Nederlandse bedrijven voornamelijk in andere WestEuropese landen investeren, blijkt geografische nabijheid belangrijk.
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Figuur 3.7 Vijf meest investerende landen in de VS, 2000 – 2009.
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Bron: BEA, 2012b.
Het is daarom des te opmerkelijk dat Nederland in 2010 op een gedeelde tweede plek
samen met Japan. In de afgelopen tien jaar wisselt Nederland tussen de tweede en derde
plaats, maar vertoont het wel grote schommelingen. Frankrijk en Canada tonen zich
stabielere landen op dit punt. Het enige jaar dat Nederland geen tweede of derde stek bezet
is in 2003. Dan staat het laatste van de vijf meest investerende landen in de VS. De oorzaak
ligt in het tegenvallende Nederlandse economische klimaat: de conjunctuur van het land
bevindt zich in een dal (Rabobank, 2007).
Behoudens een flinke dip in 2006, zijn Nederlandse bedrijven trendmatig steeds meer geld
gaan investeren in de VS. Hierbij dient opgemerkt te worden dat desinvesteringen niet zijn
meegenomen de data gebruikt in figuur 3.7. Dit is een belangrijk gegeven, gezien de
significante invloed van desinvesteringen op de investeringsstroom van Nederland naar de
VS, zoals zichtbaar in figuur 3.4. De ontwikkelingen in figuur 3.7 geven daardoor een
rooskleuriger beeld van de fdi-stroom van Nederland naar de VS, dan figuur 3.4.
3.5 Regionale spreiding Nederlands fdi in VS
Omdat dit onderzoek focust op een specifiek gebied in de VS, is het wenselijk om niet alleen
de totaalcijfers van inkomend fdi in de VS te bekijken. Zeker ook de cijfers per gebied of
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staat zullen onderzocht moeten worden om een compleet beeld van fdi in het
onderzoeksgebied van deze thesis te krijgen. Helaas zijn er geen fdi-gegevens gespecificeerd
naar land van herkomst beschikbaar op staatniveau. De website economicties.org van de
Nederlandse ambassade in Washington, DC doet vermoeden dat dit wel zo is, maar gebruikt
hiervoor gegevens betreffende gross property, plant, and equipment van het Amerikaanse
Bureau of Economic Analysis (BEA). BEA stelt in een e-mail aan mij dat de methodologie van
de Nederlandse ambassade “zeer misleidend” is (zie kader C) en adviseert mij
werkgelegenheidscijfers te gebruiken. Daarnaast loopt de datareeks die de ambassade
gebruikt slechts tot en met 2007. Om te extrapoleren tot 2010 hebben zij de gemiddelde
groei van Nederland in de VS op federaal niveau per jaar genomen, dit groeicijfer
doorgetrokken naar opvolgende jaren en dat toegepast op staatniveau.
Werkgelegenheidscijfers zijn op staatniveau én per land van afkomst beschikbaar in de
database van BEA. De werkgelegenheidscijfers geven per Amerikaanse staat het aantal
banen bij bedrijven die voor meer dan 50% in Nederlandse handen zijn, weer. Deze cijfers
geven geen stromen per jaar weer, maar standen. Het verschil tussen stromen en standen is
uitgelegd in paragraaf 3.1.
Het nadeel van het gebruik van werkgelegenheidscijfers is dat het geen één op één
afspiegeling is van de buitenlandse directe investeringen van Nederlandse bedrijven in de
Amerikaanse staten. Zo kan het zijn dat een in financieel opzicht grote investering in de vorm
van het opzetten van een geautomatiseerde productie-eenheid weinig werkgelegenheid
oplevert. Een voordeel van de werkgelegenheidscijfers is dat deze tot en met het jaar 2009
beschikbaar zijn, in tegenstelling tot de data betreffende gross property, plant, and
equipment (tot en met 2007).
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Kader C. Misleading information
Economic ties (www.economicties.org) is een website die wordt beheerd en bijgewerkt
door de Nederlandse ambassade in Washington, DC. Er zijn allerlei statistische gegevens
te vinden over de economische band tussen Nederland en de Verenigde Staten. De site
bevat onder andere cartografische weergaves van Nederlandse fdi per Amerikaanse staat.
In de methodologie van economicties.org staat dat deze data afkomstig zijn van het
Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA). Ik kon deze informatie ondanks lang
zoeken op BEA’s site niet vinden. Hierop heb ik contact gezocht met BEA met de vraag
waar zij de gezochte data aanbieden op hun website. Hierbij citeerde ik het relevante
methodologische stuk van economicties.org, waar gesteld wordt dat zij data van BEA
gebruiken voor hun cartografische weergave van fdi op staatniveau. De reactie van een
medewerker van BEA (2012c) op mijn mail luidde: “Unfortunately, the note from the
website of the Dutch embassy is very misleading. BEA does not produce FDI statistics at
the state level, with the exception of employment of U.S. affiliates of foreign multinational
entities.”
Bovenstaande heb ik voorgelegd aan het hoofd van economische zaken op de
Nederlandse ambassade in Washington, DC. Hij “snapt de verwarring, omdat we in de
methodologie over fdi blijven praten, terwijl het om gross property plants etc. (gross
property, plant, and equipment by state and country, red.) gaat”. De methodologie is
strikt genomen dus niet kloppend, omdat “fdi meer omvat dan investeringen in fixed
assets”. Met fixed assets wordt op de data over gross property, plant, and equipment
gedoeld.
Zoals hierboven is vermeld, publiceert de Nederlandse ambassade op economicties.org data
over gross property, plant, and equipment. Omdat de cijfers slechts tot 2007 beschikbaar
zijn, is het groeicijfer van de jaren na 2007 bepaald op basis van cijfers van de gemiddelde
groei van Nederlands gross property, plant, and equipment in de VS op federaal niveau in
2007 en eerdere jaren. Dit groeicijfer wordt gebruikt voor de jaren na 2007 en toegepast op
staatniveau. Mijns inziens is deze methodiek onverantwoord, omdat groei erg kan fluctueren
of zelfs omslaan in een daling. Tevens kan het groeicijfer per staat verschillen. Daarom valt
mijn keuze op het gebruik van de werkgelegenheidscijfers op staatniveau om de trends over
het eerste decennium van deze eeuw van buitenlandse directe investeringen van
Nederlandse bedrijven in de VS op staatniveau op een verantwoorde wijze te onderzoeken.
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3.5.1 Uitleg cartografische weergave
Er is voor gekozen de data cartografisch weer te geven11, zodat er in één oogopslag een
beeld ontstaat van de verdeling van de werkgelegenheid over de Amerikaanse staten van
bedrijven die voor meer dan 50% eigendom zijn van Nederlanders. De jaren 2002 (eerst
beschikbare jaar), 2005 (tussenjaar) en 2009 (laatste jaar beschikbaar) worden op kaarten
weergegeven. Er is gekozen voor drie jaar, omdat er zo wél trends te ontdekken zijn, maar
het beeld niet te rommelig en onoverzichtelijk wordt. Dit zou gebeuren als er teveel kaarten
worden weergegeven.
De absolute data in paragraaf 3.5.2 worden proportioneel weergegeven in de vorm van
cirkels. Omdat vergelijking van drie kaarten (voor 2002, 2005 en 2009) met proportionele
symbolen lastig is, volsta ik met een kaart met proportionele cirkels voor 2009 en twee
proportionele cirkelkaarten die de toe- of afname in absolute werkgelegenheid tussen 2002
en 2005 en tussen 2005 en 2009 tonen12.
Voor de weergave van de relatieve data in paragraaf 3.5.3 is het werken met gemiddelden
en standaarddeviaties het meest logisch. Voor de drie jaren is telkens het gemiddelde aantal
banen per Amerikaanse staat bij bedrijven die voor minimaal 50% Nederlands eigendom zijn
van het totale aantal banen per staat berekend. Dan wordt berekend hoeveel
standaarddeviaties de staat van het gemiddelde afzit13.
3.5.2 Absolute cijfers
In figuur 3.8 is de stand van zaken weergegeven voor het jaar 2009. Het zwaartepunt van
Nederlandse bedrijvigheid ligt aan de Oostkust, en dan met name in het noordoosten van de
VS. Andere staten die populair zijn, zijn Californië in het Verre Westen en Texas in het
zuiden. De Rocky Mountains en the Great Plains zijn minder of zelfs helemaal niet in trek bij
Nederlandse bedrijven, getuige het lage werkgelegenheidscijfer dat Nederlandse bedrijven
daar genereren.
De top 5 populairste staten zijn Pennsylvania, Texas, Massachusetts, Californië en New York
met respectievelijk 34.600, 34.200, 31.200, 23.900 en 22.900 banen binnen bedrijven die
voor minstens 50% Nederlands eigendom zijn. Pennsylvania, Massachusetts en New York
zijn geclusterd in het noordoosten met andere staten met veel “Nederlandse” banen, zoals
11

De kaarten zijn geproduceerd door middel van het programma ArcMap.
Voor deze keuze is gebruik gemaakt van advies van prof. dr. Ferjan Ormeling.
13
Voor deze keuze is gebruik gemaakt van advies van Egbert van der Zee MSc.
12
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Connecticut, New Jersey en Maryland. Texas en Californië liggen geïsoleerd tussen nietpopulaire staten.

Figuur 3.8 Werkgelegenheidscijfer in bedrijven die voor minimaal 50% Nederlands eigendom
zijn, in 2009. Per Amerikaanse staat.

Bron: BEA, 2012d. Eigen bewerking.

Het jaar 2009, zoals hierboven weergegeven (figuur 3.8), moet gezien worden als ijkpunt. In
figuur 3.9 en 3.10 zijn respectievelijk de verschillen in werkgelegenheid tussen 2002 en 2005
en tussen 2005 en 2009 weergegeven.
Tussen 2002 en 2005 is het aantal “Nederlandse” banen in de vier op een rij liggende staten
Alabama, Georgia, South - en North Carolina het hardst afgenomen, met in Alabama en
South Carolina een afname van ruim 12.000 banen (figuur 3.9). Ook alle andere staten in het
oosten van de VS kampen met afnemende “Nederlandse” banen, op Kentucky na. Naast
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Kentucky zijn er slechts drie andere staten waar het aantal banen toeneemt. Dit zijn allemaal
staten waar de aanwezigheid van Nederlandse bedrijvigheid marginaal is (zie figuur 3.8).

Figuur 3.9 Verschil in werkgelegenheidscijfer in bedrijven die voor minimaal 50% Nederlands
eigendom zijn, tussen 2002 en 2005. Per Amerikaanse staat.

Bron: BEA, 2012d. Eigen bewerking.

De ontwikkelingen tussen 2005 en 2009 (figuur 3.10) laten grotendeels eenzelfde beeld als
zien de ontwikkelingen tussen 2002 en 2005, alleen is het negatieve cluster in het
zuidoosten van de VS verdwenen. In het grootste deel van de Amerikaanse staten is het
aantal banen in bedrijven die voor tenminste 50% in Nederlandse handen zijn, afgenomen;
de economische recessie die in 2007 inzette heeft grote consequenties gehad voor het
aantal “Nederlandse” banen in de VS. Met name het oosten van het land heeft te kampen
met afname van het aantal banen binnen firma’s waarin Nederlanders een
meerderheidsbelang hebben.
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In het populaire noordoosten zijn tussen 2005 en 2009 de grootste verliezen en winsten te
vinden. Het aantal “Nederlandse” banen is toegenomen in onder andere Pennsylvania en
Massachusetts, terwijl New York de grootste verliezer is met een afname van 20.100
“Nederlandse” banen.
Naast New York hebben ook andere staten die in trek zijn bij Nederlandse bedrijven geen
rooskleurig beeld over de periode 2005 – 2009; in Florida en Californië is het aantal banen
bij bedrijven waar Nederlanders een meerderheidsbelang in hebben, afgenomen. En net als
tussen 2002 en 2005, boeten ook de staten aan the Great Lakes in aan populariteit.

Figuur 3.10 Verschil in werkgelegenheidscijfer in bedrijven die voor minimaal 50%
Nederlands eigendom zijn, tussen 2005 en 2009. Per Amerikaanse staat.

Bron: BEA, 2012d. Eigen bewerking.
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3.5.3 Relatieve cijfers
De cijfers die voor bovenstaande figuren gebruikt zijn, betreffen cijfers over
werkgelegenheid die bestaat door toedoen van Nederlandse bedrijven/investeerders. Deze
cijfers zijn niet in perspectief getrokken van de totale werkgelegenheid in de respectievelijke
staten. Omdat het ook interessant is om te onderzoeken wat de invloed van Nederlandse
bedrijven op de gehele werkgelegenheid is, zijn de cijfers betreffende werkgelegenheid bij
bedrijven die voor de meerderheid in Nederlandse handen zijn, gedeeld door de totale
werkgelegenheid per staat. De data betreffende de totale werkgelegenheid zijn afkomstig
van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS). De door Nederlandse investeringen
mogelijk gemaakte werkgelegenheid als aandeel van de totale werkgelegenheid per staat,
wordt in kaart gebracht. Dit wordt gedaan door middel van het aantal standaarddeviaties
van het gemiddelde werkgelegenheidspercentage per jaar.
In figuur 3.11 is af te lezen dat de door Nederlandse investeringen ontstane
werkgelegenheid als aandeel van de totale werkgelegenheid in 2002 in enkele staten in het
zuiden en noordoosten van de VS bovengemiddeld is. In Rhode Island, Connecticut,
Maryland, South Carolina en Massachusetts is de Nederlandse inbreng het hoogst, met
respectievelijk 1,56%, 1,47%, 1,10%, 1,09% en 0,98% van de totale werkgelegenheid in deze
staten.
In 2005 is de cluster in het noordoosten in stand gebleven, maar is die in het zuiden
verdwenen. Dit laatste is goed te verklaren aan de hand van de absolute cijfers (figuur 3.9),
waarin een grote daling van het aantal “Nederlandse” banen tussen 2002 en 2005 zichtbaar
is. De vijf staten waar het aandeel banen binnen bedrijven met een Nederlands
meerderheidsbelang van de totale werkgelegenheid het grootst is, liggen allemaal in het
noordoosten van de VS. Het zijn Rhode Island (1,53%), Connecticut (1,42%), Maryland
(1,07%), Massachusetts (0,95%) en Pennsylvania (0,53%).
Ook in 2009 is de inbreng van banen binnen bedrijven die voor minimaal 50% in Nederlandse
handen zijn, het grootst in de noordoostelijke staten. De acht populairste staten liggen
allemaal in het noordoosten en zijn Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island,
Pennsylvania, Delaware en New Jersey. Op de negende plaats staat het zuidelijk gelegen
Georgia, waar het aandeel van “Nederlandse” banen ook bovengemiddeld hoog ligt. In de
minder populaire staten in de westelijke helft van het land (het Middenwesten, the Great
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Plains en de Rocky Mountains) is de “Nederlandse” inbreng over alle jaren gemiddeld of
beneden gemiddeld.

Figuur 3.11 Aandeel werkgelegenheidscijfer in bedrijven die voor minimaal 50% Nederlands
eigendom zijn, van totale werkgelegenheid. Per Amerikaanse staat, in de jaren 2002, 2005
en 2009. Indeling op basis van standaarddeviatie ten opzichte van het gemiddelde14 per jaar.

Bron: BEA, 2012d en BLS, 2012. Eigen bewerking.
Wat erg opvallend is en zeker niet onopgemerkt mag blijven, is dat het aandeel van banen
binnen bedrijven die voor minstens 50% Nederlands eigendom zijn van de totale
werkgelegenheid, alsmaar daalt. In 2002 is het gemiddelde aandeel over alle staten nog
0,38%, in 2005 is dit gedaald tot 0,30% en in 2009 is het nog maar 0,24%. Deze trend ligt in
lijn met de absolute cijfers in figuren 3.9 en 3.10, waar het leeuwendeel van de staten een
daling van het aantal “Nederlandse” banen laat zien.
3.5.4 Samenvattend
De Nederlandse inbreng in de Amerikaanse economie in het eerste decennium van de 21 ste
eeuw neemt af. Zowel de absolute als de relatieve cijfers over werkgelegenheid binnen
bedrijven die voor minstens 50% Nederlands eigendom zijn, vormen dit beeld.
De absolute (figuur 3.8) en relatieve cijfers (figuur 3.11) tonen dat het zwaartepunt van de
Nederlandse bedrijvigheid binnen de VS in het noordoosten ligt. Verder zijn Californië en

14

Gemiddelde van alle staten: in 2002 0,38%, in 2005 0,30% en in 2009 0,24%.
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Texas populair onder Nederlandse ondernemers. Deze staten zijn überhaupt economische
zwaargewichten: de staten staan op plaats 1 en 2 wat betreft hoogte van het gross state
product van alle 50 staten.
De absolute cijfers tonen aan dat het aantal “Nederlandse” banen in de VS zowel tussen
2002 en 2005 alsmede in 2005 en 2009 in nagenoeg alle staten daalt. Vooral het – populaire
– oosten van de VS ziet het aantal “Nederlandse” banen steeds dalen.
Noordoostelijke staten Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania en Maryland
zijn staten die, wat betreft de relatieve cijfers, continu bovengemiddeld scoren. In deze
staten is de Nederlandse inbreng op het gebied van banen over het hele decennium,
vergeleken met de gemiddelde inbreng van “Nederlandse” banen over de hele VS, van
aanzienlijk belang.
3.6 Nederlandse investeringen in het zuiden van de VS
In deze laatste paragraaf staat het onderzoeksgebied van deze thesis centraal: het zuiden
van de VS. Waar in de vorige paragraaf alle staten van de VS zijn besproken, zal in deze
paragraaf aan de hand van dezelfde cartografische informatie de zuidelijke streek van het
land onder de loep worden genomen.
Absolute cijfers – figuren 3.8, 3.9 en 3.10
De drie staten in deze regio die als economisch het sterkst worden aangemerkt (Texas,
Florida en Georgia), zijn de drie staten met de grootste blauwe bolletjes (figuur 3.8). Dus: de
Nederlandse investeerders trekken naar de economische sterke gebieden en daarmee
conformeert deze aan Nederlandse investeringen gerelateerde data zich aan de GSP-cijfers
van BEA (kader D).
De Nederlandse bedrijvigheid in de Zuidelijke VS is in Texas, met 34.200 banen, verreweg het
grootst. Georgia en Florida volgen op gepaste afstand, met respectievelijk 15.1000 en 14.400
“Nederlandse” banen. Landelijk staan de twee staten op plaats 9 en 10 wat betreft het
aantal banen binnen bedrijven die voor minstens 50% Nederlands eigendom zijn. Lousiana
staat op plek 17 met 5.300 banen. De andere vijf staten in het onderzoeksgebied spelen
geen rol van betekenis.
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Kader D. Gross state product
Texas, Florida en Georgia staan respectievelijk op de plaatsen 2, 4 en 11 wat betreft het
gross state product (GSP) in het jaar 2011 (BEA, 2012e). Ook wat betreft het aantal
“Nederlandse” banen vormen deze staten de top 3. Het in kader F (pp. 52) besproken
belang en de aanwezigheid van Nederlanders en Nederlandse bedrijvigheid in de drie
bovengenoemde staten maken dat de absolute cijfers grotendeels aan het
verwachtingspatroon voldoen. Alleen Louisiana, als vierde belangrijkste staat genoemd in
kader F, speelt geen prominente rol in het kader van het aantal “Nederlandse” banen. The
Pelican State staat dan ook een stuk lager dan op de lijst van sterkste van economieën van
de VS per staat, namelijk op plaats 23 (BEA, 2012e).

De ontwikkeling tussen 2002 en 2005 vertonen de grootste dalingen van werkgelegenheid
van Nederlandse banen van het hele land in Alabama, Georgia en South Carolina. Louisiana
is de enige staat in het onderzoeksgebied waar een stijging plaatsvindt. Deze stijging is
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een aantal Nederlandse bedrijven dat direct na de
ramp omtrent orkaan Katrina (2005) een vestiging opende in Lousiana. Dit betroffen
bedrijven met ervaring in waterbouwkunde, zoals Royal Haskoning en Fugro (eigen
onderzoek, 2011).
Ook tussen 2005 en 2009 zet de dalende trend door, maar wel minder sterk dan de periode
ervoor. De klap van de recessie in het leeuwendeel van het onderzoeksgebied merkbaar,
met als grootste verliezers Florida en South Carolina.
Relatieve cijfers – figuur 3.11
Wat direct is het oog sprint, is dat het aandeel “Nederlandse” banen in 2002 in de staten
Alabama, Georgia en South Carolina bovengemiddeld hoog ligt. In de andere jaren (2005 en
2009) is er van het cluster niets over en zijn er geen uitschieters zichtbaar in de Zuidelijk VS.
Georgia scoort in 2009 als enige staat, met een “Nederlands” aandeel van 0,39%, boven het
gemiddelde. In andere staten hebben Nederlandse bedrijven een gemiddelde of beneden
gemiddelde inbreng ten opzichte van het landelijk gemiddelde van Nederlandse inbreng in
de totale Amerikaanse werkgelegenheid.
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Regionale grootmachten Texas en Florida bezetten een constante positie; beide staten
bevinden zich ieder jaar rond de gemiddelde waarde van dat jaar.
3.7 Beantwoording deelvraag
Hoe heeft het ruimtelijk investeringspatroon van Nederlandse bedrijven in de VS zich
ontwikkeld, welke rol speelt het zuiden van de VS daarin en is dit patroon in het eerste
decennium van de 21ste eeuw veranderd?

De Nederlandse uitgaande investeringsstroom is in de eerste tien jaar van de
eenentwintigste eeuw afgenomen. Het investeringspatroon schommelt erg, zo zijn 2000 en
2006 jaren waarin er bijna twee keer zoveel wordt geïnvesteerd als in de daljaren 2003 en
2009. Het absolute bedrag van investeringen naar de VS is na piekjaren 2000 en 2001
afgenomen, en blijft over de periode 2002 – 2011 vrij stabiel. De VS speelt na 2002 niet meer
de hoofdrol als bestemmingsland van Nederlandse investeringen, zoals het daarvoor deed.
Het aandeel Nederlandse uitgaande investeringen dat naar de VS gaat ten opzichte van de
totale Nederlandse fdi, is in het eerste decennium afgenomen. In de tweede helft van de
tienjaarlijkse periode wordt er voornamelijk gedesinvesteerd door Nederlandse bedrijven in
de VS.
De geografische verdeling van de Nederlandse investeringen in de VS is erg scheef: de
Nederlandse investeerders investeren het meest in het noordoosten van de VS en in de
economisch sterke staten Californië en Texas. De ontwikkeling in de eerste helft van het
eerste decennium van de 21ste eeuw (2002 – 2005) laat overall een daling zien, met het
zwaartepunt van de daling in het zuidoosten van de VS. In de tweede helft van het
decennium (2005 – 2009) zijn het aantal “Nederlandse” banen in zo goed als alle staten wéér
afgenomen. Met name de staten in het oosten hebben te kampen met afname van het
aantal banen binnen bedrijven waar Nederlanders een meerderheidsbelang in hebben.
Het aandeel van “Nederlandse” banen van de totale werkgelegenheid per staat is het hoogst
in de noordoostelijke staten. Het gemiddelde aandeel van de “Nederlandse banen over alle
staten genomen, neemt af in het eerste decennium van deze eeuw. Dus naast de absolute
cijfers, laten ook de relatieve cijfers een daling van de populariteit van de VS onder
Nederlandse ondernemers zien.
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In het zuiden van de VS, het onderzoeksgebied van deze thesis, zijn Texas, Florida en Georgia
de staten die de meeste “Nederlandse” werkgelegenheid herbergen in 2009. In de eerste
helft van de periode 2002 – 2009 daalt het aantal banen binnen bedrijven die voor minstens
50% in Nederlandse handen zijn in het gehele gebied, met uitschieters in negatieve zin voor
Alabama, Georgia en South Carolina. In de tweede helft van het decennium krijgen Florida
en South Carolina klappen te verwerken: het aantal “Nederlandse” banen neemt af met
respectievelijk 8.600 en 5.800.
De verwachting die bij de formulering van deelvraag 1 in paragraaf 1.2 uitgesproken werd,
was “dat ondanks de opkomst van andere (BRIC-)landen de omvang van de fdi-stroom van
Nederland naar de VS is toegenomen”. Deze verwachting is niet uitgekomen. In de eerste
tien jaar van deze eeuw zakken (West-)Europese landen op de wereldranglijst als het gaat
om uitgaande directe buitenlandse investeringen. Tegelijkertijd stijgen opkomende BRIClanden wat betreft positie op de wereldranglijst wat betreft inkomende en uitgaande fdi. Dat
deze ontwikkelingen synchroon lopen, doet vermoeden dat er een verband tussen deze
twee ontwikkelingen bestaat. Daarmee is de dalende invloed van Nederlandse bedrijven op
de Amerikaanse economie te verklaren.
Uit bovenstaande concludeer ik dat de Nederlandse bedrijvigheid in de VS vanaf het begin
van dit millennium is afgenomen en dat het algemene beeld van de bestaande sterke
economische banden tussen Nederland en de VS in twijfel moet worden getrokken. In de
inleiding van deze thesis zijn voorbeelden aangehaald van bezoeken van Nederlandse
hoogwaardigheidsbekleders, die de sterke relatie tussen Nederland en de VS – ook in
economische zin – bezegelen. Rondom deze bezoeken, die in de afgelopen jaren
plaatsvonden, schrijven media over het belang van de economische banden tussen de
landen, waarbij soms gerefereerd wordt aan incorrecte data. In dit hoofdstuk heb ik op
meerdere manieren en op basis van verschillende bronnen laten zien dat het belang van
Nederlandse bedrijven voor de Amerikaanse economie op basis van werkgelegenheid daalt.
Ook hebben de Verenigde Staten als bestemmingsland van Nederlandse directe
investeringen niet meer de grote populariteit die zij in het begin van deze eeuw genoten.
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4. Nederlandse bedrijven in Zuidelijke VS
In dit hoofdstuk wordt het proces beschreven waarin tot een onderzoekspopulatie wordt
gekomen. In de eerste paragraaf wordt de onderzoekspopulatie afgebakend; er worden
voorwaarden gesteld waaraan bedrijven moeten voldoen om onderdeel van de populatie te
kunnen zijn.
Paragraaf 4.2 beschrijft de verschillende zoekmethoden die zijn gebruikt om zoveel mogelijk
Nederlandse bedrijven in het onderzoeksgebied op te sporen.
In paragraaf 4.3 wordt beschreven hoe de bedrijven zijn getoetst aan de voorwaarden,
opgesteld in 4.1. Aan het eind van deze paragraaf wordt de stand van zaken wat betreft de
samengestelde lijst van Nederlandse bedrijven toegelicht.
Paragraaf 4.4 gaat dieper in op de toetsing en afvallers. Afvallers zijn de bedrijven die niet
aan de voorwaarden voldeden, gesteld in 4.1. Op een gedetailleerde wijze wordt belicht
waarom bedrijven zijn afgevallen, welke bedrijven dat zijn en hoeveel het er zijn. Ook de
manier waarop deze informatie is vergaard is terug te vinden in deze paragraaf.
4.1 Afbakening
In paragraaf 1.1 is de geografische afbakening reeds verantwoord. Deze paragraaf beschrijft
de afbakening van het onderwerp in dit onderzoek: Nederlandse bedrijven in de Zuidelijke
VS. Het is van belang dat er een duidelijk beeld wordt geschetst van de populatie, alvorens
wordt begonnen met dataverzameling. Omwille van de afbakening wordt in dit hoofdstuk
een aantal voorwaarden omschreven waaraan de onderzoekspopulatie moet voldoen.
4.1.1 Eerste vestiging
Omdat het locatiekeuzeproces een centrale rol bekleedt in dit onderzoek, is ervoor gekozen
dat de eerste investering van het bedrijf in de VS in het onderzoeksgebied moet zijn. Tot
deze keuze is gekomen omdat het interessant is te onderzoeken waarom een bedrijf nu juist
kiest voor de Zuidelijke VS om een eerste investering te doen, boven andere economisch
sterke regio’s als de Noordoostelijke VS (waaronder New York en Massachusetts) of de
westkust (Californië). Om erachter te komen welke Nederlandse bedrijven hun eerste
investering in de Zuidelijke VS deden, zijn alle Nederlandse bedrijven met een vestiging in de
Zuidelijke VS individueel per e-mail benaderd.

46

4.1.2 Huidige vestiging
Naast de afbakening met betrekking tot de eerste vestiging, is het vereist dat het bedrijf ten
tijde van de dataverzameling in het onderzoeksgebied gevestigd is. Deze keuze is uit
praktische overwegingen gemaakt, omdat anders de Nederlandse bedrijvigheid in de gehele
VS in kaart zou moeten worden gebracht en daarvan onderzocht zou moeten worden of zij
in het verleden hun eerste investering in de Zuidelijke VS hebben gedaan. Dit is onbegonnen
werk. Daarnaast zijn er ook bedrijven die thans niet meer in de VS gevestigd zijn, maar wel
ooit een eerste investering in de Zuidelijke VS gedaan hebben. Deze bedrijven zijn niet of
nauwelijks traceerbaar. Ofwel, de keuze om dit onderzoek toe te spitsen op bedrijven die
heden ten dage een vestiging in het onderzoeksgebied hebben, maakt het onderzoek
praktisch haalbaar en werkt een betrouwbaardere dataset in de hand.
Wel brengt deze afbakening een bias met zich mee. Dit komt omdat niet alle bedrijven de
tand des tijds doorstaan. Door faillissement, overname, sluiting of andere redenen kunnen
bedrijven vertrokken zijn uit de regio. Hoe verder weg het vestigingsjaar van het heden ligt,
hoe groter de kans dat het bedrijf in de tussentijd failliet is gegaan, is overgenomen, of is
vertrokken uit de regio.
4.1.3 Nederlands moedererbedrijf
Een ander aspect waaraan de populatie moet voldoen, is dat het moederbedrijf van de
Amerikaanse vestiging in Nederland gevestigd is. Het gaat dus om een dochteronderneming
in de VS die voor meer dan 50% in handen is van een bedrijf dat haar hoofdkantoor in
Nederland heeft en ook Nederlands is. Deze afbakening vergt het nodige speurwerk, omdat
er een groot grijs gebied is in dezen. Zo zijn er bedrijven met een dochteronderneming in de
VS en het hoofdkantoor in Nederland die niet Nederlands zijn. Zo is er een Duits bedrijf dat
omwille van belastingvoordelen haar hoofdkantoor net over de grens in Venlo heeft zitten.
Daarnaast is het in deze tijden soms lastig om het “thuisland” van firma’s aan te wijzen.
Multinationals hebben vaak vertakkingen en meerdere hoofdkantoren, waarbij er geen
sprake meer is van één land als thuisland. Zie kader E.

47

Kader E. Multinationals zonder thuishonk
Het hoofdkantoor van de accountants- en adviesorganisatie KPMG is gevestigd in
Amstelveen en heeft dochterondernemingen in de Zuidelijke Verenigde Staten.
Zodoende werd KPMG opgenomen in de voorlopige dataset van dit onderzoek.
Tijdens een telefoongesprek met een International Affairs Executive van KPMG, werd
duidelijk dat KPMG echter niet tot de populatie van dit onderzoek hoort, omdat er in
feite geen sprake is van een hoofdkantoor van waaruit alle dochterondernemingen
aangestuurd

worden.

KPMG

is

de

naam

waaronder

accountants-

en

adviesorganisaties opereren, maar dit zonder automatisch als dochteronderneming
onder de paraplu van KPMG te vallen. Sommige projecten en ondernemingen worden
vanuit Amstelveen respectievelijk gecoördineerd en gestuurd, maar dit geldt
voornamelijk binnen Europa. Vanuit Amstelveen wordt geen sturing gegeven aan
Amerikaanse KPMG-vestigingen. KPMG valt daarmee buiten de onderzoekspopulatie.
4.2 Zoekmethode
In dit hoofdstuk wordt de wijze waarop tot de data van de populatie is gekomen en de
problemen waarop ik tijdens dit proces stuitte, beschreven. De onderzoekspopulatie, zoals
in 4.1 afgebakend, is niet reeds in een dataset gevangen. Een bedrijf uit Nederland dat een
investering doet in de VS, hoeft dit niet bij een centraal punt te melden, dat dit
documenteert. Wel zijn er verschillende wegen te bewandelen waardoor een zo compleet
mogelijke dataset kan worden gevormd. Deze wegen worden hieronder beschreven.
4.2.1 Consulaat-generaal
De Nederlandse overheid brengt jaarlijks een document uit over de economische relatie
tussen Nederland en de VS, economic ties genoemd. Dit document bevat lijsten waarin per
staat Nederlandse bedrijven in de VS staan genoemd. De lijsten van de negen staten in het
resort van CG Miami worden jaarlijks door de Economische Afdeling van het CG aangeleverd.
Het jaarlijks aanleveren van deze data is een reden voor het CG om de lijsten bij te houden.
Een andere reden is dat een vertegenwoordiging van het Nederlands Koninkrijk in het
buitenland het van belang acht inzicht te hebben in het Nederlandse bedrijfsleven binnen de
jurisdictie van de post.
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De lijsten worden aangevuld met missende data wanneer het CG ter ore komt dat er zich
een Nederlands bedrijf gevestigd is in het ambtsgebied van het CG, en nog ontbrak in het
databestand. Er bestaat geen constructieve methode waarmee het CG naar bedrijven zoekt
die in de lijst ontbreken. Wel zijn de bestaande data in 2008 door Senior Commercial Officer
Esther van Geloven doorgelicht: er is onderzocht of de bedrijven die in het systeem bekend
waren nog steeds actief waren in het ambtsgebied van het CG.
Al met al is de dataset die beschikbaar is op het CG redelijk betrouwbaar, maar niet volledig.
De dataset wordt in dit onderzoek gezien als een goede basis om op verder te bouwen, om
een betrouwbare dataset te creëren.
4.2.2 Economic Development Boards
Er zijn meerdere instanties actief die lijsten bijhouden van Nederlandse bedrijvigheid, zoals
economische ontwikkelingsmaatschappijen. Een doel van deze organen is de acquisitie van
buitenlandse bedrijven voor de regio, waarbinnen de instantie actief is. Deze
maatschappijen houden lijsten bij van de reeds gevestigde buitenlandse bedrijven. Er is
getracht de data betreffende Nederlandse bedrijvigheid in het werkgebied van de instanties
te verzamelen. Sommige ontwikkelingsmaatschappijen stellen hun datasets online
beschikbaar. Was dit niet het geval, dan werd per e-mail of telefoon contact gezocht om bij
de betreffende instantie de juiste informatie op te vragen. Op deze manier werden de
datasets van de meeste instanties verkregen.
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Tabel 4.1. Aangeschreven economische ontwikkelingsmaatschappijen in onderzoeksgebied,
per staat.
Staat

Naam instantie

Gegevens verkregen?

Alabama

The State of Alabama’s International Trade Office



Arkansas

Arkansas Economic Development Commission



Florida

Enterprise Florida



Georgia

Georgia Department of Economic Development



Louisiana

Louisiana Economic Development Director



Mississippi

The State of Mississippi International Offices



Oklahoma

Oklahoma Department of Commerce*



South Carolina

South Carolina Department of Commerce



Texas

Greater Houston Partnership

Nee**

Bron: Eigen onderzoek, 2011
* Oklahoma: Greater Oklahoma City Chamber Economic Development verwijst door naar
Oklahoma Department of Commerce.
** Groot geldbedrag gevraagd.
4.2.3 Honoraire Consulaten
In de jurisdictie van het consulaat-generaal in Miami liggen meerdere consulaten. Deze
consulaten worden door één of enkele personen bemand. Aan het hoofd van een dergelijke
instelling staat een honorair consul, ofwel ereconsul. Honoraire consuls doen het werk op
het consulaat als een erebaantje naast hun dagelijkse baan. In het ambtsgebied van CG
Miami liggen vijf consulaten: in Orlando, Jacksonville (beide Florida), Atlanta (Georgia), New
Orleans (Louisiana) en Houston (Texas). Met alle consulaten is contact gezocht. In de
gevallen van Orlando, Jacksonville en New Orleans leidde dit nauwelijks tot nieuwe data; de
bedrijven waren reeds bekend bij het CG.
De contacten met Texas en Georgia leverden wel nieuwe inzichten. Met honorair consul
Geert Visser (Texas) is meermaals contact geweest via e-mail en telefoon om lijsten met
bedrijven door te nemen. Het aantal Nederlandse bedrijven in Texas is groot en daardoor
onoverzichtelijk. De heer Visser heeft een belangrijke rol gespeeld bij het in kaart brengen
van de Nederlandse bedrijven in Texas.
Twee medewerksters van het consulaat in Georgia waren ten tijde van de dataverzameling
voor dit onderzoek bezig met het op orde brengen van de lijst van Nederlandse bedrijven in
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Atlanta en Georgia. Van deze bijkomstigheid is gebruik gemaakt door het aan elkaar leveren
van datasets. Uiteindelijk heeft deze samenwerking tussen CG Miami en het consulaat in
Atlanta een betrouwbare lijst van Nederlandse bedrijven in Georgia opgeleverd.
4.2.4 Nederlandse sociale verenigingen
Er zijn in het ambtsgebied van CG Miami meerdere verenigingen door en voor Nederlanders
actief. Deze sociale clubs organiseren activiteiten en maken het mogelijk om in het
gezelschap van landgenoten Nederlandse tradities, zoals het sinterklaasfeest, te vieren. Deze
verenigingen zijn gevestigd in Miami, Orlando, Tampa (alle Florida), Atlanta (Georgia), New
Orleans (Louisiana), Dallas en Houston (beide Texas).
Vanwege de mogelijke contacten en kennis die binnen deze verenigingen aanwezig zijn, zijn
alle clubs per e-mail gecontacteerd en gevraagd of zij weet hebben van het Nederlandse
zakenleven in hun omgeving. Veelal werd ik doorverwezen naar de honorair consul in hun
regio of stad (Houston, New Orleans, Atlanta, Orlando). De resultaten van deze mogelijke
bronnen vielen zodoende tegen.

Tabel 4.2. Aangeschreven Nederlandse sociale verenigingen.
Staat
Florida

Stad/regio


Miami/Zuid-Florida



Orlando



Tampa

Georgia

Atlanta

Louisiana

New Orleans

Texas



Dallas



Houston

Bron: De Nederlandse Vereniging, 2011.
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Kader F. De vier belangrijkste staten
De vestigingsplaatsen van alles wat met Nederland te maken heeft, moet
gezien worden als bevestiging van wat in het eerste hoofdstuk reeds is
benoemd: een duidelijke tweedeling van de mate van economisch belang per
staat binnen het onderzoeksgebied. Het consulaat-generaal, de vijf honoraire
consulaten en de zeven sociale verenigingen zijn allen verdeeld over de
staten Florida, Georgia, Louisiana en Texas. In deze staten is `het te doen´. De
andere vijf staten hebben beduidend minder Nederlandse inwoners en
(wellicht daardoor) minder Nederlandse bedrijvigheid.

4.2.5 Gelukstreffers
Naast bovenstaande constructieve methodes om een zo compleet mogelijke lijst van
Nederlandse bedrijven in de Zuidelijke VS te creëren, is af en toe ook per toeval gestuit op
een nog ontbrekend bedrijf op zowel formele (zakelijke evenementen) als informele
gelegenheden. Bijvoorbeeld: na een bezoek aan een Utrechtse medestudent die stage liep
bij een Nederlandse firma in het Texaanse Dallas, kwam ik erachter dat dit bedrijf ontbrak in
de tot dan toe verzamelde lijsten.
4.2.6 Resumerend
De verzameling van data vergde veel tijd. Voordat de data verzameld werd, diende eerst
onderzocht te worden welke instanties relevante data tot hun beschikking konden hebben.
Het contact met de economic development boards verliep bijzonder soepel; de instanties
reageerden snel. Wel leverden de instanties vaak rommelige, onoverzichtelijke lijsten aan.
Na veel speurwerk en uitpluizen, bleek veel data in de aangeleverde lijsten niet te kloppen.
Helaas

vroeg

het

Greater

Houston

Partnership

(de

enige

proactieve

ontwikkelingsmaatschappij in Texas) geld voor het aanleveren van de lijst. Het gesprek met
de honoraire consuls verliep stroever vanwege hun bezigheden buiten hun ereconsulschap
om. Uiteindelijk hebben de consulaten in Houston, Texas en Atlanta, Georgia een belangrijke
inbreng gehad bij de dataverzameling.
4.3 Komen tot de onderzoekspopulatie
Nadat de onderzoeksdata via bovengenoemde kanalen is verzameld, is de dataset niet meer
dan een ruwe diamant. Van verschillende bronnen zijn lijsten binnengekomen en zodoende
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is er sprake van veel doublures en ‘oneffenheden’ in de data. Alle lijsten zijn met elkaar
vergeleken en uiteindelijk is per staat een lijst gecreëerd. Daarnaast dient nagekeken te
worden of alle bedrijven aan de voorwaarden voldoen, zoals genoemd in paragraaf 4.1.
4.3.1 Hoovers
Voor deze controle speelt de database Hoovers een cruciale rol. Hoovers is één van de
meest complete databases ter wereld wat betreft bedrijfsinformatie. Hoovers is onderdeel
van het gerenommeerde Dun & Bradstreet, een Amerikaanse firma met een
miljardenomzet, die wereldwijd voorziet in informatie over coöperaties en bedrijven. Alle
bedrijven in de voorlopige dataset van dit onderzoek zijn in Hoovers opgezocht om te
bekijken of de Amerikaanse onderneming een dochter is van een Nederlandse moeder. Dit is
mogelijk omdat in Hoovers’ database alle bedrijfsvertakkingen zijn opgenomen.
Aansluitend worden de websites van de bedrijven door mij bekeken om te onderzoeken of
de bedrijven als ‘Nederlands’ kunnen worden aangeduid. Zo kan de afwezigheid van een
Nederlandse versie van de website of een directie zonder Nederlanders aanleiding zijn om
het ‘Nederlanderschap’ van een bedrijf in twijfel te trekken.
4.3.2 Contact met bedrijven
De lijst van Nederlandse bedrijven die overblijft, nadat de doublures eruit zijn gehaald en
oneffenheden zijn gladgestreken, bestaat uit 149 bedrijven. Aangenomen mag worden dat
deze bedrijven Nederlands zijn en een vestiging hebben in het zuiden van de VS. Om hier
zekerheid over te krijgen en om informatie over de eerste vestiging te verkrijgen is er
contact gelegd met het Nederlandse hoofdkantoor van deze 149 bedrijven. In deze
paragraaf wordt het proces van contact leggen beschreven.
Het contacteren van de bedrijven heeft twee hoofddoelen: controleren of de firma’s
daadwerkelijk Nederlands zijn en of hun eerste Amerikaanse vestiging in het zuiden van de
VS werd geopend. Dit is gedaan door een standaardtekst op te stellen, waarbij de
bedrijfsnaam per e-mailbericht is aangepast – zodat het bericht niet te generiek en
onpersoonlijk over zou komen. Eind juli 2011 is er vanuit het CG Miami een eerste ronde emails verstuurd, twee weken later gevolgd door een follow-up e-mail naar de bedrijven die
niet gereageerd hadden. In de e-mails is gevraagd om aan te geven 1) op welke plek de
eerste vestiging(en) in de VS geopend werd(en); 2) in welk jaar; 3) wat voor een investering
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dit betrof (greenfield of brownfield); 4) of het bedrijf nog steeds op diezelfde plek gevestigd
zit en 5) of er in de tussentijd nog andere investeringen in de VS zijn gedaan en zo ja, waar.
Daarna is er in december 2011 vanuit de Universiteit Utrecht telefonisch contact
opgenomen met alle firma’s die de e-mails niet beantwoord hadden. Naast deze drie
reguliere stappen is sommige informatie op alternatieve wijze verkregen, door bijvoorbeeld
een internetzoekactie of via contactpersonen in Miami.
4.3.3 Stand van zaken
Na het telefonisch contact is de stand van zaken opgenomen. Van de 149 bedrijven zijn er 89
bedrijven die voldoen aan de voorwaarden om deel uit te maken van de
onderzoekspopulatie. In de volgende paragraaf wordt het proces, waarin 60 van de 149
bedrijven zijn afgevallen, gedetailleerd omschreven.
4.4 Afvallers
Van de bedrijvenlijst blijkt een flink aantal bedrijven niet tot de onderzoekspopulatie te
behoren. De ‘afvallers’ zijn grofweg in te delen in twee groepen: een groep bedrijven die
geen vestiging in het onderzoeksgebied heeft en een groep bedrijven die wel een vestiging in
het zuiden van de VS heeft, maar waarvan dit niet de eerste Amerikaanse vestiging van dit
bedrijf was.
4.4.1 Niet in onderzoeksgebied
Van de eerste groep bedrijven blijkt een deel van de firma’s reeds vertrokken te zijn uit het
onderzoeksgebied, een aantal bedrijven niet in (het zuiden van) de VS gevestigd is, enkele
coöperaties hun hoofdkantoor (HQ) niet in Nederland gevestigd hebben en ruim tien in het
onderzoeksgebied gevestigde bedrijven niet Nederlands zijn. Verder zijn er drie bedrijven
onvindbaar.
De wijze waarop de informatie over de afvallende bedrijven verworven is verschilt nogal.
Niet alle bedrijven zijn ge-e-maild of gebeld. Soms is in een eerder stadium al vastgesteld dat
het bedrijf niet in de onderzoekspopulatie thuis zou horen en soms is het niet mogelijk
geweest een bedrijf te contacteren door een gebrek aan contactgegevens. Deze informatie is
dan verworven via een contactpersoon in de VS, waaronder Jaap Donath van de Beatty
Economic Development Corporation of Geert Visser, honorair consul voor Nederland in
Houston, Texas. Met deze personen zijn bedrijven besproken waaraan getwijfeld werd of ze
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thuis hoorden in de onderzoekspopulatie. Ook is er op internet naar bedrijven gezocht; in
sommige gevallen bleek dat een bedrijf niet tot de onderzoekspopulatie hoort.

Nu rijst de vraag: hoe kan het zo zijn dat er uit een database van 149 bedrijven die potentieel
deel uit maken van de onderzoekspopulatie liefst 36 bedrijven niet in het onderzoeksgebied
gevestigd zijn? Wel: de database van 149 is een fusie van meerdere bestaande lijsten en
enkele door mij toegevoegde bedrijven. De bestaande lijsten zijn vaak niet helemaal up-todate. Dit komt omdat instanties zoals economische ontwikkelingsmaatschappijen en CG
Miami niet actief op zoek gaan naar bedrijven die zouden kunnen ontbreken op hun
bestaande lijsten. Zodoende achtte ik het benaderen van alle 149 bedrijven in dit vroege
stadium van het onderzoek noodzakelijk. Dat dit een goede keuze blijkt, is terug te zien in
tabel 1 in appendix II: 36 van de 149 bedrijven horen niet thuis in dit onderzoek.
4.4.2 Eerste Amerikaanse vestiging buiten onderzoeksgebied
Nu de eerste groep van 36 afvallers is besproken, komt de tweede groep aan bod. Er zijn nog
113 bedrijven over. Op één voorwaarde na, voldoen zij aan het eerder geschetste profiel om
onderdeel uit te maken van de onderzoekspopulatie. De enige voorwaarde waarop deze
bedrijven getoetst moeten worden, is of de vestiging van hen in het zuiden van de VS ook
hun eerste stap op de Amerikaanse markt was. De uitkomst van deze toetsing (de afvallers
van deze ronde) is weergegeven in tabel 2 in appendix I. In totaal zijn het 24 bedrijven.
In de tabel is de staat waarin en het bijbehorende jaartal waarop de eerste stap op de
Amerikaanse markt werd gezet – waar mogelijk – genoteerd. Wat betreft vestigingsplaats
van deze groep afvallers heeft het overgrote deel van de bedrijven (17) zich aan de oostkust
van de VS gevestigd. Hierbij is de staat New York goed vertegenwoordigd (10 keer). Van de
investeringen zijn er 12 brownfields en 7 greenfields, vijf bedrijven gaven deze informatie
niet prijs of hadden het niet beschikbaar.

55

5. Onderzoekspopulatie
Na de eerste twee onderzoeksronden is bekend dat de onderzoekspopulatie gereduceerd is
tot 89 Nederlandse bedrijven die hun eerste Amerikaanse vestiging in het zuiden van de VS
openden. De laatste afvalronde is even pijnlijk als onvermijdelijk en inherent aan het werk
van een onderzoeker; de non-responsgroep. Er zijn 25 bedrijven zijn die na meerdere e-mails
en telefoontjes óf weigerden deel te nemen aan het onderzoek óf geen gehoor hebben
gegeven aan mijn e-mails en telefoontjes. Deze bedrijven worden niet bij naam genoemd,
om negatieve publiciteit te voorkomen.
5.1 Non-responsgroep
Van de onderzoekspopulatie behoort 72% tot de respondenten; 64 van de 89 bedrijven
hebben gereageerd. Dit percentage is naar academische normen ruim voldoende.
Van de non-responsgroep is de ratio weigering/geen reactie ongeveer 50/50; respectievelijk
12 tegenover 13. Helaas kan over de non-responsgroep niet met zekerheid worden gezegd
of hun eerste vestiging in het zuiden van de VS is geopend en in welk jaar dit zou zijn
geweest.
Non-responsanalyse
Omdat de vestigingsplaats en het vestigingsjaar van de non-responsgroep niet achterhaald
kan worden, is het niet mogelijk een non-responsanalyse uit te voeren.
5.2 Responsgroep
Na de derde afvalronde, de non-responsgroep, blijft de responsgroep over. Deze bestaat uit
een aantal van 64 bedrijven. De bedrijven, gerangschikt per staat, zijn te vinden in tabel 3,
appendix I.
In dit hoofdstuk wordt de responsgroep nader belicht. De geografische verdeling en de
vestigingsjaren worden onderzocht. Op deze manier ontstaat een compleet beeld van de
Nederlandse bedrijven die een directe investering in de Zuidelijke VS hebben gedaan.
Florida, Georgia en Texas
Wat direct opvalt, is de verdeling van de bedrijven over de negen staten die het
onderzoeksgebied vormt. Van de 64 bedrijven zijn er 59 gevestigd in Florida, Georgia of
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Texas. Dit komt neer op 92%. In de staten Oklahoma, Mississippi en South Carolina zijn geen
Nederlandse bedrijven gevestigd die voldoen aan de in dit onderzoek gestelde voorwaarden
om deel uit te maken van de onderzoekspopulatie. In Alabama (2), Louisiana (3) en Arkansas
(1) zijn bij elkaar zes firma’s te vinden.
Omdat bijna alle Nederlandse bedrijven (92%) gevestigd zijn in de staten Florida, Georgia en
Texas, is ervoor gekozen om alleen deze staten de revue te laten passeren. De andere 6
staten spelen een marginale rol en worden verder buiten beschouwing gelaten.
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de indeling van de bedrijven naar ruimte en
tijd. Omdat de gegevens van de non-respondenten over vestigingsplaats en –jaar niet
achterhaald kunnen worden, worden deze buiten beschouwing gelaten. Alleen de
responsgroep wordt dus meegenomen. Het aantal respondenten in Florida, Georgia en
Texas, is 59. Het onderzoek spitst zich toe op deze 59 bedrijven.
5.3 Geografische verdeling
Florida huisvest 12 Nederlandse bedrijven (18%), Georgia telt er 20 (31%), terwijl Texas het
leeuwendeel van de Nederlandse bedrijvigheid in de Zuidelijke VS voor haar rekening neemt
met 42%. Deze statistieken bevestigen grotendeels wat eerder in het onderzoek (kader D,
pp. 43) naar voren kwam: Florida, Georgia en Texas zijn grote spelers in het zuiden van de
VS. De inbreng van Louisiana valt met drie bedrijven tegen, omdat in kader F (pp. 52)
aangenomen werd dat de Nederlandse bedrijvigheid in Louisiana hoger zou uitvallen. Het
cijfer strookt echter wel met de statistische analyse van Nederlandse investeringen in de VS,
één en ander is te lezen in paragraaf 3.5 en kader F.
5.4 Verdeling over tijd
In de statistieken omtrent het vestigingsjaar is een duidelijke trend waar te nemen: hoe
dichter we bij het heden komen, hoe meer bedrijven zich vestigen in het onderzoeksgebied.
Dit is (deels) toe te schrijven aan het feit dat niet alle bedrijven de tand des tijds doorstaan.
Door faillissement, overname, sluiting of andere redenen kunnen bedrijven vertrokken zijn
uit de regio. Één van de voorwaarden die gesteld is in paragraaf 4.1, is dat een bedrijf in het
heden gevestigd moet zijn in het onderzoeksgebied. Dus hoe verder weg het vestigingsjaar
van het heden ligt, hoe groter de kans dat het bedrijf in de tussentijd failliet is gegaan, is
overgenomen, of is vertrokken uit de regio.
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Geanalyseerd per decennium, blijkt dat zes bedrijven vóór 1980 hun eerste vestiging
openden, in de tachtiger jaren waren dit er 10, in de jaren negentig zetten 17 firma’s de
stap. In het eerste decennium van de 21ste eeuw openden 22 bedrijven een vestiging in het
zuiden van de VS en in de afgelopen twee jaar waren het er 8. Opgemerkt dient te worden
dat er alleen bedrijven worden meegenomen die thans nog steeds een vestiging in het
zuiden van de VS hebben. Dus hoe langer geleden een bedrijf startte, hoe groter de kans op
een tussentijds vertrek of faillissement.
5.5 Geografische verdeling in tijd
Bovenstaande in acht nemend, is het interessant te bekijken welke staten in populariteit zijn
gestegen of zijn afgenomen. In verband met de vooraanstaande positie van Florida, Georgia
en Texas (92% van de Nederlandse bedrijvigheid speelt zich daar af), ligt de focus op deze
staten. Louisiana, de staat die sinds orkaan Katrina (2005) drie Nederlandse bedrijven
aantrok, is vanwege het geringe aantal van totaal drie Nederlandse bedrijven buiten
beschouwing gelaten. Wel moet gesteld worden dat Louisiana sinds 2000 net zoveel
bedrijven aantrok als Florida (beiden 3).

Tabel 5.1 Geografische verdeling van Nederlandse investeringen in Florida, Georgia en Texas
in verloop van tijd.
Staat

FL

GA

TX *

Totaal

6

5

6

17

1990 - 1999

3

10

4

17

2000 - nu

3

5

15

23

Totaal

12

20

27 *

59*

Jaar Vóór 1990

Bron: Eigen onderzoek, 2011/2012.
* Van twee bedrijven in Texas is het vestigingsjaar onbekend.

Vóór 1990 waren Florida, Texas en Georgia ongeveer even populair als bestemming van
Nederlandse fdi met alle circa een derde van de bedrijven die zich voor 1990 in het zuiden
van de VS vestigden. De negentiger jaren waren de jaren waarin Nederlandse bedrijven met
name naar Georgia trokken; meer dan de helft van alle eerste investeringen van
Nederlandse firma’s gedaan in de Zuidelijke VS werden in the Peach State gedaan. Georgia’s
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populariteit nam samen met de aantrekkelijkheid van Florida in de eerste jaren van deze
eeuw af. Texas is bij uitstek de plek om te investeren in de eerste jaren van de huidige eeuw.
Een percentage van 65 van de investerende Nederlandse bedrijven in het zuiden van de VS
kiest voor the Lone Star State als eerste bestemming in de VS sinds het jaar 2000.
Texas is sinds de millenniumwisseling aan een opmars bezig. Met name de laatste jaren is de
aantrekkingskracht van de grootste staat van continentaal Amerika op Nederlandse
investeerders immens groot. Deze toename strookt niet met de ontwikkeling van constante
daling van het aantal “Nederlandse” banen, zoals beschreven in paragraaf 3.5.1 en zichtbaar
is in figuren 3.9 en 3.10 (pp. 38 en 39). Dit kan te maken hebben met het feit dat bedrijven
die zich langer geleden gevestigd hebben, al vertrokken zijn en geen deel uitmaken van de
onderzoekspopulatie. In Florida is de afnemende populariteit een trend die al in de
negentiger jaren inzette. Georgia kende in de jaren negentig een opleving, maar heeft sinds
2000 aan populariteit moeten inboeten.

5.6 Beantwoording deelvraag
Hoe ziet de ontwikkeling van Nederlandse investeringen in het zuiden van de VS eruit naar
verdeling over tijd en ruimte?

Aan de hand van de gecreëerde dataset, zoals in dit hoofdstuk is besproken, lijkt het alsof
het zuiden van de VS steeds populairder wordt onder Nederlandse investeerders. Per
decennium doen er meer Nederlandse bedrijven hun eerste investering in de VS in deze
regio. Dit spreekt de data, behandeld in hoofdstuk drie, tegen. Een verklaring kan gevonden
worden in één van de voorwaarden die gesteld is in paragraaf 4.1: een bedrijf moet in het
heden gevestigd zijn in het onderzoeksgebied. Dus hoe verder weg het vestigingsjaar van het
heden ligt, hoe groter de kans dat het bedrijf in de tussentijd failliet is gegaan, is
overgenomen, of is vertrokken uit de regio.
De geografische verdeling is zeer scheef, zoals ook in hoofdstuk 3 naar voren kwam. De
staten Texas, Florida en Georgia nemen een aandeel van 92% van de Nederlandse
bedrijvigheid in de Zuidelijke VS voor hun rekening. Binnen deze drie staten, is een vijfde in
Florida gevestigd, 34% in Georgia en bijna de helft (46%) in Texas.
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Met name Texas is belangrijk en wordt met de jaren steeds populairder. Voor 1990 was de
verdeling over de staten redelijk gelijk, terwijl in de jaren 90 de meeste bedrijven naar
Georgia trokken (59%). Na de millenniumwisseling is Texas verreweg de populairste
bestemming van Nederlandse bedrijven die in de Zuidelijke VS een vestiging openen, met
bijna twee derde van het totaal van het aantal bedrijven.

Daarnaast valt op dat het aantal Nederlandse bedrijven in het zuiden van de VS niet zo hoog
ligt als veel instanties doen geloven. Dit hoofdstuk beschrijft de intensieve wijze waarop ik
bestaande datasets van Nederlandse bedrijvigheid in de Zuidelijke VS, heb onderzocht. Met
name economische ontwikkelingsmaatschappijen stellen lijsten beschikbaar die de indruk
wekken dat er veel Nederlandse bedrijven actief zijn in hun staat of regio. Deze lijsten
stikken van de doublures en foutieve informatie, zo zijn veel bedrijven reeds vertrokken uit
de staat of zijn niet Nederlands.
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6. Kwalitatief onderzoek
De eerste twee deelvragen zijn beantwoord in hoofdstuk 3 en 4. Voor het beantwoorden van
de laatste twee deelvragen en de hoofdvraag wordt kwalitatief onderzoek verricht. In dit
hoofdstuk wordt uitgelegd waarom er gekozen is voor kwalitatief onderzoek en omschreven
hoe het onderzoek opgezet is. Paragraaf 6.1 beschrijft de theorie over kwalitatief onderzoek,
paragraaf 6.2 de operationalisatie van het onderzoek en in paragraaf 6.3 worden de
geïnterviewde bedrijven uitgelicht.
6.1 Theorie
Vaak wordt gekozen voor kwalitatief onderzoek als een ingewikkeld onderwerp centraal
staat (Boeije et al., 2009). In het geval van deze thesis is het een ingewikkelde zaak om de
locatiekeuzemotieven van bedrijven te vergelijken met de vier eerder besproken theorieën
omtrent locatiekeuze. Tijdens een interview kan er worden doorgevraagd op antwoorden en
uitspraken kunnen worden genuanceerd of aangevuld. Bij een kwantitatieve methode is dit
niet mogelijk, daarom volstaat een methode als enquêtering niet. Tevens vind ik het
interessant om de achterliggende gedachte van beslissingnemers voor een locatiekeuze te
achterhalen. Dit is het best mogelijk door kwalitatief onderzoek te verrichten.
Er zijn verschillende vormen van kwalitatief onderzoek, waaronder participerende observatie
en het kwalitatieve interview. Voor dit onderzoek worden bedrijven geïnterviewd. Ik kies
voor een methode waarbij de uitvoering van het vraaggesprek niet helemaal vastgelegd is
door middel van een vragenlijst. De interviewer moet tijdens het vraaggesprek flexibel zijn –
in kunnen springen op antwoorden die de geïnterviewde geeft (Boeije et al., 2009). Wel is er
sprake van een zogenaamde focusgroep. Dit betekent dat het onderwerp van het interview
van tevoren duidelijk is afgebakend. In hoeverre deze afbakening doorgevoerd wordt, wordt
toegelicht in Kader G.
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Kader G.
Een onderzoeker legt voordat hij/zij gaat beginnen met interviewen vast, hoezeer het
interview gestandaardiseerd wordt. De standaardisatie van het interview wordt op
vier punten vastgesteld:
1. inhoud van de vragen
2. de manier waarop de vragen gesteld worden
3. de volgorde waarin de vragen gesteld worden
4. de mogelijke antwoorden die kunnen worden gegeven.
Indien aan bovenstaande criteria wordt voldaan, kan gezegd worden of het een
gestructureerd/gestandaardiseerd,

semi-

of

halfgestructureerd

interview

of

ongestructureerd interview is (Boeije et al., 2009). De interviews die voor dit
onderzoek worden gehouden zullen halfgestructureerd zijn. Zodoende spreken we
van een open interview. De focusgroep is opgenomen in appendix III.

6.2 Operationalisatie
In deze thesis wordt op twee manieren onderscheid gemaakt binnen de populatie. Er is
sprake van ruimtelijk onderscheid en onderscheid naar vestigingsjaar. Van deze twee
facetten wordt ‘ruimtelijk onderscheid’ gebruikt bij de beantwoording van de deelvragen,
om de verschillen in vestigingsgedrag in ruimte te onderzoeken.
De ontwikkeling in tijd (onderscheid naar vestigingsjaar) wordt buiten beschouwing gelaten.
Hiervoor kies ik omdat “locatiekeuzes het best meetbaar zijn bij recent verplaatste
bedrijven” (CJ Pen, 2002, pp. 307). Dit heb ik in een eerder stadium van dit onderzoek
ondervonden, namelijk bij het contact met bedrijven uit de potentiële onderzoekspopulatie
om de vestigingsplaats en het vestigingsjaar van die bedrijven te achterhalen: bij minder
recente bedrijfsverplaatsingen is het moeilijker om de opgevraagde informatie te verkrijgen.
Er is ook een verhoogde kans dat de beslissingsnemer(s) van de locatiekeuze onvindbaar of
vertrokken is (zijn). Mijn keuze valt op het interviewen van bedrijven die in 2000 of later een
eerste vestiging in het zuiden van de VS hebben geopend.
Hieronder wordt de verdeling van de responsgroep in deelpopulaties beschreven. Voor de
volledigheid wordt het onderscheid naar vestigingsjaar in de eerste stappen meegenomen.
De populatie wordt ingedeeld in deelpopulaties, ook wel strata genoemd (Baarda & De
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Goede, 1996). In dit onderzoek onderscheiden we de drie belangrijkste staten: Florida, Texas
en Georgia. En drie perioden: vóór 1990; 1990–1999 en 2000–nu. Gecombineerd levert dat
negen strata op. Deze zijn weergegeven in tabel 5.1.
Karakteristieken post-millenniumwisselingtijdperk
In het onderzoek zullen alleen bedrijven die zich in het jaar 2000 of later hebben gevestigd,
worden meegenomen. In deze paragraaf worden in het kort de verschillen tussen de
statistieken over de hele periode en die van na de millenniumwisseling beschreven.
De ruimtelijke verdeling van de vestiging van eerste bedrijven is door de populariteit van
Texas wat scheefgetrokken, maar de overeenkomst is de verhouding op basis van
populariteit: Texas op één, Georgia op nummer twee en Florida op plek drie(tabel 6.1).

Tabel 6.1. Verschil in verdeling van Nederlands vestigingsgedrag over de staten Florida,
Georgia en Texas van het totaal en dat van na de millenniumwisseling.
Staat
Periode 2000 - nu
Totaal

FL

GA

TX

Totaal

13 %

22 %

65 %

100 %

20 %

34 %

46 %

100 %

Bron: Eigen materiaal, 2011/2012.
Negen bedrijven
Voor het kwalitatieve onderzoek wordt getracht een zo compleet mogelijk beeld te krijgen
van de locatiemotieven van Nederlandse bedrijven die zich gevestigd hebben in het zuiden
van de VS. Omdat er is sprake van tijdsdruk, kunnen niet alle bedrijven uit de jaren na 1999
worden geïnterviewd. Er zijn 23 Nederlandse bedrijven die in 2000 of later hun eerste
vestiging in de VS openden en dit deden in Florida, Georgia of Texas (tabel 6.1). Er is voor
gekozen om drie bedrijven per staat te interviewen; een totaal van negen interviews is
praktisch haalbaar.
In Florida hebben zich vanaf 2000 drie Nederlandse bedrijven gevestigd, in Georgia vijf. In
Texas hebben zich 15 bedrijven gevestigd sinds 2000. Met name in Texas, waar 12 van de 15
bedrijven niet meegenomen worden in het kwalitatieve onderzoek, moet gewaakt worden
voor een bias. Zo goed als alle Nederlandse bedrijven in Texas openen een vestiging in
Houston en doen dit vanwege de olie-industrie en offshoreactiviteiten. Ook de drie
geïnterviewde bedrijven opende een vestiging in Houston en deden dit vanwege de
bovengenoemde activiteiten. Hierdoor zal de bias minimaal zijn.
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Greenfield
Er worden alleen bedrijven geïnterviewd wier eerste investering in de VS een greenfield
betrof. Ik kies hiervoor omdat bij een greenfieldinvestering bewuster locatiefactoren worden
afgewogen dan bij een brownfieldinvestering. Bij overnames (brownfieldinvesteringen)
spelen locatiefactoren een minder prominente rol, omdat het bij een overname vaak draait
om welk bedrijf, in plaats van welke locatie. Van alle investeringen in Florida, Georgia en
Texas vanaf 2000, is slechts één investering een brownfield.
MKB
Tijdens mijn periode als stagiair aan het Nederlandse consulaat-generaal in Miami, is mij
duidelijk geworden en gemaakt dat de Nederlandse bedrijven waarmee het CG in contact
komt voornamelijk mkb’ers zijn. Omdat ik het interessant vind om me tijdens dit onderzoek
te focussen op het locatiekeuzeproces van mkb’ers, tracht ik de interviews af te nemen bij
bedrijven uit het middel- en kleinbedrijf15. Dit is gelukt, op één bedrijf na: VTTI. Tot het
kiezen van VTTI, omdat na 2000 in totaal precies drie Nederlandse bedrijven in Florida hun
eerste Amerikaanse vestiging openden.
Twee andere geïnterviewde bedrijven kunnen als mkb en als grootbedrijf door. SAS Winches
wordt qua omzet (€55 miljoen) als grootbedrijf gerekend, maar qua werknemersaantal (100)
als mkb’er. YER heeft een werknemersaantal van 300 (grootbedrijf), maar een omzet van
€45 miljoen (mkb).
6.3 Geïnterviewde bedrijven
Het aanvragen van de interviews verliep soepel; na twee dagen rondbellen waren alle
toezeggingen binnen en de meeste data om het interview af te nemen, vastgelegd. Eerst is
er contact opgenomen met de bedrijven waarbij ik het gevoel had dat zij medewerking
zouden willen verlenen aan het onderzoek. Dit gevoel was in de meeste gevallen gebaseerd
op contact met de bedrijven in een eerder stadium van dit onderzoek (beschreven in
paragraaf 4.3.2).
Op één interview na, zijn de vraaggesprekken afgenomen op locatie; face-to-face. Alleen
Frank Stein van YER is telefonisch geïnterviewd, omdat de heer Stein in de VS is

15

MKB wanneer werknemersaantal lager is dan 250 en jaarlijkse omzet lager dan of gelijk is
aan €50 miljoen. Naar definitie van Europese Commissie (2005).
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gestationeerd. Voor dit onderzoek is het van belang dat een direct betrokkene bij het
locatiekeuzeproces geïnterviewd wordt. Dit is in alle negen gevallen gelukt.
Hieronder volgt, per staat, een algemene omschrijving van de firma’s van de negen
geïnterviewde personen. In appendix II is een uitgebreider overzicht van de geïnterviewde
bedrijven opgenomen.
6.3.1 Florida
De drie Nederlandse bedrijven die hun eerste Amerikaanse vestiging in Florida openden en
geïnterviewd zijn voor dit onderzoek, zijn Koenpack, MetrixLab en VTTI.
Het in Amstelveen gevestigde Koenpack richt zich op het ontwerpen en de verkoop van
boeketverpakkingen voor de bloemenindustrie. In 2001 opende het bedrijf een groothandel
in Miami. Voor deze thesis is Albert-Jan Bijleveld geïnterviewd. De heer Bijleveld is president
van Koenpack USA en heeft samen met zijn vrouw het locatiekeuzeproces op zich genomen.
MetrixLab (Rotterdam) doet in opdracht van bedrijven online onderzoek naar het effect van
reclame-uitingen van diezelfde bedrijven. De eerste Amerikaanse vestiging van MetrixLab
bevindt zich in Miami en is 2009 geopend. Willem-Jan Gerritsen is geïnterviewd. Hij is CFO
(Chief Financial Officer) en COO (Chief Operation Officer) en is betrokken geweest bij het
zoekproces naar een geschikte werknemer in de VS. Het locatiekeuzeproces is doorlopen
door de werknemer die het eenmanskantoor in Miami ging bemannen.
Het Rotterdamse VTTI is opgezet op initiatief van oliegigant Vitol en is gespecialiseerd in
opslag en distributie van fossiele brandstoffen (voornamelijk olie). Hiermee dient VTTI de
olie-industrie. VTTI’s opslagterminal in de VS bevindt zich in de haven van Cape Canaveral en
is geopend in 2009. Thanikaimani Elamparuthi is geïnterviewd voor dit onderzoek. Hij is
business developer en is als onderdeel van het business development team verantwoordelijk
geweest voor het locatiekeuzeproces.
6.3.2 Georgia
De Nederlandse bedrijven die zich in Georgia vestigen, kiezen veelal voor metropool Atlanta
als vestigingsplaats. Zo ook Timesoft, Transparent en YER – geïnterviewd voor dit onderzoek
en stuk voor stuk dienstverlener.
Het Baarnse Timesoft biedt softwareoplossingen voor advocaten, notarissen en accountants.
In 2009 opende het bedrijf een klein kantoortje in Atlanta. Ik heb gesproken met directeur
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Ernst Osnabrugge. De heer Osnabrugge en zijn compagnon hebben samen de locatiekeuze
gemaakt.
Transparent is gezeteld in Amsterdam en optimaliseert geldstromen van bedrijven. Sinds
2009 heeft Transparent een eigen servicekantoor in Atlanta. Willem Jeroen Stevens (CEO) is
geïnterviewd

voor

dit

onderzoek.

Stevens

was

verantwoordelijk

voor

het

locatiekeuzeproces. Hij heeft dit proces samen met zijn compagnon doorlopen.
Het werving- en selectiebureau YER uit Amsterdam heeft sinds 2007 een executive search
bureau in Atlanta. Het doet vanuit Atlanta werving en selectie van executives voor in de VS
gestationeerde Europese bedrijven. Frank Stein, managing director van YER USA, is
geïnterviewd in het kader van dit onderzoek.
6.3.3 Texas
Zo belangrijk als Atlanta voor Nederlandse bedrijven in Georgia is, zo is Houston dat in Texas.
Uit the Lone Star State zijn de bedrijven Bayards, CK Agencies en SAS Winches geïnterviewd.
Het in Nieuw-Lekkerland gevestigde Bayards vervaardigt aluminium constructies. In 2009
opende het een verkoopkantoor in Houston. Marketing manager Amanda Mackintosh is
geïnterviewd in het kader van dit onderzoek. Mevrouw Mackintosh heeft in haar eentje het
locatiekeuzeproces op zich genomen.
CK Agencies uit Ridderkerk levert orders voor bedrijven uit de olie- en gasindustrie,
mijnindustrie en maritieme sector. In 2009 opende CK Agencies een postadres in Houston.
Anthony Toorenburg is managing director van het bedrijf en had de leiding over het
locatiekeuzeproces. Samen met een Amerikaanse medewerker heeft meneer Toorenburg dit
proces doorlopen.
Het SAS Winches is onderdeel van het Goudse SAS en heeft in 2010 een kantoor in het
gebouw van een ander Nederlands bedrijf in Houston geopend. SAS Winches ontwerpt en
produceert lieren voor de maritieme en offshoresector. Voor dit onderzoek is een interview
afgenomen bij menneer Arno van Zaanen, commercial director van SAS Winches en samen
met de managing director verantwoordelijk voor de locatiekeuze.
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7. Relatie tussen theorie en praktijk
In hoofdstuk 2 is stilgestaan bij de theorie omtrent het locatiekeuzeproces. De vier stromen
neoklassiek, behavioraal, institutioneel en evolutionair economisch zijn de revue
gepasseerd. In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke raakvlakken de theoretische
stromingen met de praktijk, dat wil zeggen de kwalitatieve data, hebben. Per theoretische
stroming wordt besproken in welke hoedanigheid de tijdens de interviews aangehaalde
noties uit de verschillende stromingen terugkomen in de kwalitatieve data. De kwalitatieve
data zijn verzameld met behulp van een focusgroep: de leidraad voor een interview. De
focusgroep is opgenomen in appendix III. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de
beantwoording van de derde deelvraag.
7.1 Neoklassiek
De neoklassieke stroming gaat uit van een locatiekeuze op basis van ‘economische’
overwegingen, zoals grondstof- en energieprijzen, transportafstanden, beschikbaarheid van
grond, kapitaal, arbeid, ligging van de markt en agglomeratievoordelen.
Tijdens het interview is gevraagd in hoeverre de volgende neoklassieke aspecten tijdens het
locatiekeuzeproces een rol speelden: eisen wat betreft de grootte van het pand, de afstand
tot de klant, de bereikbaarheid van de locatie, financiële factoren, aanwezigheid van
geschikt personeel en nabijheid van ondersteunende bedrijven. Daarnaast is gevraagd of
men de gekozen locatie op dit moment als de beste locatie uit de potentiële locaties
beschouwt en of men het idee heeft dat er bepaalde aspecten over het hoofd zijn gezien
tijdens de locatiekeuze. Door middel van deze twee vragen probeer ik erachter te komen in
hoeverre er gesproken kan worden van een homo economicus. Verder wordt onderzocht
wat de rol van incentives is tijdens het locatiekeuzeproces. Incentives kunnen door de
bedrijven zelf worden gezocht en aangesproken, of door instanties worden aangeboden.
Van de bovengenoemde neoklassieke aspecten blijken ‘afstand tot de klant’ en ‘nabijheid
van ondersteunende bedrijven’ vaak erg belangrijk, als ook ‘bereikbaarheid van de locatie’.
Een reden om een vestiging in de VS te openen is in veel gevallen om de afstand tot de
Amerikaanse klant te verkleinen. Zo zegt Mackintosh dat Bayards met hun vestiging in
Houston “just around the corner” zit, mochten Bayards’ Amerikaanse klanten hulp nodig
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hebben van het bedrijf uit Nieuw-Lekkerland. Daarnaast was ook de nabijheid van andere,
aan Bayards gerelateerde bedrijven een reden waarom Houston, ‘wereldhoofdstad’ van de
olie-industrie, werd gekozen als vestigingsplaats. Ook SAS Winches koos voor Houston
vanwege de nabijheid van de klant, en nabijheid van ondersteunende bedrijven. Van
Zaanen: “85% van ‘s werelds relevante ingenieursbureaus, studies en FPSO’s (floating
production, storage and offloading, red.) zetelen en vinden plaats in Houston”. CK Agencies
zette de stap naar de VS omdat het daardoor Amerikaanse producten naar de Afrikaanse en
Aziatische markt kon verschepen. De nabijheid van Amerikaanse leveranciers was daarmee
veruit de belangrijkste neoklassieke component.
Bereikbaarheid speelt voor bedrijven YER en Transparent een belangrijke rol. Beide
bedrijven vestigden zich in Atlanta, Georgia. De aanwezigheid van het drukke vliegveld van
Atlanta maakt de stad een perfecte uitvalsbasis om alle uithoeken van de VS te bereiken en
heeft tevens een goede verbinding met Schiphol.
Nuances
Een kwalitatief onderzoek biedt de mogelijkheid om naast het toetsen van dat wat
theoretisch is verondersteld, de nuances van de werkelijkheid te laten zien.
Tijdens de vraaggesprekken dragen de geïnterviewden, naast de hierboven genoemde
aspecten, andere redenen aan die zij hadden voor het openen van een Amerikaanse
vestiging.
Redenen, die ook onder de neoklassieke stroming geschaard kunnen worden. Zo spelen
tijdens de locatiekeuzeprocessen van Koenpack en VTTI ‘transportstromen’ een cruciale rol.
Het vliegveld van Miami is de belangrijkste hub voor bloemenvervoer van Zuid-Amerika naar
Noord-Amerika: “praktisch alle bloemen komen via Miami de VS binnen”. Bijleveld geeft aan
dat de kosten en de grootte van het pand ook mee zijn genomen tijdens het
locatiekeuzeproces. Om de investeringskosten zo laag mogelijk te houden is voornamelijk
gekeken naar de kosten van het pand. Voor VTTI is het van belang dat het zich tactisch
plaatst ten opzichte van bestaande stromen van olie(producten). Voor Transparent en
Timesoft waren ‘klimaat’ en ‘lage kosten van levensonderhoud’ redenen om voor Atlanta te
kiezen, de stad die de bijnaam ‘Hotlanta’ draagt.
Ook blijkt uit de gesprekken dat voor de meeste bedrijven slechts enkele van de voorgelegde
neoklassieke factoren een significante rol spelen bij de locatiekeuze. Alleen door VTTI zijn de
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door mij voorgelegde harde eisen allemaal nauwkeurig meegenomen tijdens de locatieoverweging. Dit omdat het te investeren bedrag tussen de 200 en 300 miljoen euro lag.
Elamparuthi: “Economische factoren spelen een grote rol, omdat we het ons niet kunnen
permitteren een fout te maken wanneer we een dergelijk bedrag gaan investeren”.
Winstmaximalisatie
Volgens de neoklassieke theorie kiest een ondernemer een nieuwe locatie op basis van
winstmaximalisatie, dat is de voornaamste drijfveer. Tijdens de interviews heeft geen enkele
deelnemer gesproken van winstmaximalisatie als drijfveer voor de opening van een
Amerikaanse vestiging. Een veelgehoord argument is ‘persoonlijke ambitie/interesse in de
markt’ (Koenpack, Timesoft, Transparent, YER). Een andere drijfveer is het beter bedienen
van een bestaande Amerikaanse clientèle. Deze vorm van servicegerichtheid was voor
Bayards, Koenpack, Timesoft, MetrixLab een reden om in het zuiden van de VS een vestiging
te openen. Het snelgroeiende VTTI wilde naar Amerika om zijn footprint te vergroten.
Homo economicus
De beslissingnemer wordt in de neoklassieke theorie gezien als een rationeel persoon die
een afweging maakt, na alle economische componenten tegen elkaar te hebben afgewogen.
De gegeven antwoorden omtrent de homo economicus tijdens de interviews zijn te
categoriseren in drie groepen: de beslissingnemers die menen rationeel de locatiekeuze te
hebben gemaakt (3), een aantal die zeggen dat achteraf bleek dat men niet optimaal
geïnformeerd de locatie koos (2) en een groep die niet durft te zeggen of de gekozen
beslissing de beste mogelijke was (4). Koenpack, Transparent en YER hebben de neoklassieke
componenten juist afgewogen en als een homo economicus de locatie gekozen. Koenpack is
optimaal voorgelicht, terwijl de beslissingnemers van Transparent en YER beiden een tijd in
Atlanta gewoond hebben, waardoor zij de beste locatie wisten te kiezen op basis van de
neoklassieke componenten. De beslissingnemers van Bayards (pand bleek overprized) en
Timesoft (kantoor bleek geen ramen te hebben) dragen concrete voorbeelden aan waaruit
blijkt dat zij niet optimaal waren geïnformeerd. CK Agencies, SAS Winches en MetrixLab
kunnen bestempeld worden als niet volledig geïnformeerd, omdat zij (bewust) niet verder
hebben gekeken dan één locatie. Tot slot zegt Elamparuthi van VTTI, dat tussen de 20 en 30
potentiële vestigingsplaatsen op het oog had, niet te kunnen beoordelen of de gekozen
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locatie de beste is. Dit impliceert dat zij niet als homo economicus de meest optimale keuze
hebben kunnen maken.
Incentives
Incentives spelen een onbeduidende rol. Bedrijven zijn er nauwelijks naar op zoek, omdat ze
er niet in geïnteresseerd zijn. Alleen Transparent en CK Agencies zochten incentives in de
vorm van hulp van niet-commerciële instellingen. In beide gevallen werd deze verleend. YER
geeft aan dat het het niet zoeken van incentives in de vorm van hulp van niet-commerciële
adviseurs ziet als een gemiste kans.
7.2 Behavioraal
De behaviorale stroming gaat – als reactie op de neoklassieken - juist niet uit van een homo
economicus. Bij een locatiekeuze spelen gevoelens, voorkeuren en relaties een rol en is de
beslissingnemer niet een onuitputtelijke bron van kennis.
Tijdens de afgenomen interviews werd gevraagd welke betekenis gevoelens, emoties en
privéoverwegingen hadden tijdens het locatiekeuzeproces. Ook de bestaande beeldvorming
over gebieden en steden en het belang van de uitstraling van een pand zijn meegenomen,
alsmede de invloed van verschillende (conflicterende) belangen en voorkeuren tijdens het
locatiekeuzeproces.
In acht van de negen gevallen hebben behaviorale componenten een rol gespeeld tijdens
het locatiekeuzeproces. Deze componenten spelen vaak een doorslaggevende rol.
Woonplaats
Met name de Nederlandse firma’s die hun eerste Amerikaanse vestiging in Georgia openden,
kozen voor deze staat of specifiek voor metropool Atlanta vanwege het goede gevoel.
Stevens (Transparent) en Stein (YER) hadden al in Atlanta gewoond en Osnabrugge
(Timesoft) was al vaker voor zaken in Atlanta geweest. Alle drie de heren hadden door deze
eerdere ervaringen een positief gevoel aan de stad overgehouden. Het klimaat en de
kwaliteit van leven waren de voornaamste aspecten die dit goede gevoel veroorzaakten.
Relaties
De in Texas gevestigde bedrijven kozen voor Texas/Houston op grond van neoklassieke
aspecten, zoals agglomeratievoordelen en nabijheid van klanten. Maar eenmaal zoekende
naar een vestiging in Houston, speelden gevoel en relaties weldegelijk een rol. SAS Winches
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koos ervoor om een kantoor te huren in het pand van een Nederlands bedrijf waarmee SAS
een hechte zakenrelatie heeft. Deze partner kende de weg in Houston al. De
vertrouwensband die SAS Winches met dit bedrijf heeft, speelde een belangrijke rol voor
hun locatiekeuze. Bayards’ Mackintosh zegt dat gevoel een belangrijke component was toen
zij het locatiekeuzeproces doorliep. Ze noemt veiligheid van de buurt en kwaliteit van de
omgeving als redenen die mee hebben gespeeld om een vestiging in downtown Houston te
openen. Voor CK Agencies was Houston niet alleen een logische vestigingsplaats vanwege
het neoklassieke aspect ‘nabijheid van leveranciers’, maar ook omdat het transportbedrijf
waar CK Agencies van afstamt, al sinds 1985 in Houston gevestigd is. Het was volgens
Toorenburg van CK Agencies daarom logisch om ook in Houston het bedrijf te vestigen.
Florida niet op gevoel
Voor VTTI speelde behaviorale aspecten absoluut geen rol tijdens de locatiekeuze.
Elamparuthi: “In no way it played a role. Purely business matters.” VTTI heeft alleen
neoklassieke componenten mee laten wegen in haar locatiekeuze, aldus Elamparuthi.
Koenpack en MetrixLab kozen beiden niet voor Florida of Miami vanwege behaviorale
aspecten. Eenmaal gekozen voor Miami, heeft gevoel weldegelijk een rol gespeeld bij de
afweging van potentiële locaties voor Koenpacks Bijleveld. “Bij de locatie die we uiteindelijk
kozen, zag de omgeving van het pand er nieuw, netjes onderhouden en veilig uit. Dit gaf een
goed gevoel.” Zoals eerder naar voren kwam, vonden recruiters de juiste werknemer voor
MetrixLab. Deze man was woonachtig in Miami en mocht in zijn woonplaats op zoek gaan
naar een geschikte kantoorruimte, waarbij hij carte blanche kreeg van MetrixLab. Gerritsen:
“We hebben hem gezegd dat hij een kantoor uit moest zoeken waar hij zich prettig bij
voelde” - in zoverre spelen behaviorale aspecten mee in de locatiekeuze.
Uitstraling pand
Bedrijven die waarde hechten aan uitstraling van het pand waar ze zich vestigen, doen dit
omdat zij klanten moeten ontvangen op hun vestiging. In dit geval zijn dat Koenpack
(Florida), YER (Georgia) en Bayards (Texas). De andere bedrijven hoeven geen klanten op
hun locatie te ontvangen en gaven aan geen waarde te hechten aan panduitstraling.
Conflicterende belangen
Conflicterende belangen komen nauwelijks voor tijdens locatiekeuzeprocessen. Soms omdat
de beslissing door één persoon genomen is en vaak omdat er simpelweg geen conflicten
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bestonden en de samenwerking tussen de locatiebeslissers tijdens het locatiekeuzeproces
soepel verliep. Alleen bij Timesoft was er een conflicterend belang. Osnabrugge geeft aan
dat zijn compagnon en hij verschillende visies hadden op de te kiezen locatie binnen Atlanta.
Osnabrugge gaf de voorkeur aan een pand met een goede prijs/kwaliteitverhouding, terwijl
zijn compagnon liever een vestiging dichterbij zijn woning wilde betrekken.16
7.3 Institutioneel
Volgens de institutionele stroming hebben instituties en netwerken die invloed hebben op
en betrokken zijn bij het proces, een cruciale rol tijdens het locatiekeuzeproces. Globaal is
het verschil tussen de behaviorale en de institutionele stroming dat de focus bij de eerste op
interne factoren ligt (informatie, vaardigheden, perceptie van beslissingnemer) en bij de
tweede op externe factoren (netwerken, instituties). Kritiek op de institutionele theorie en
tevens specifiek nadeel voor dit onderzoek, is dat de stroming zich met name richt op grote
multinationals (Scheepers, 2005). Zes van de negen door mij geïnterviewde bedrijven
behoren tot het mkb. Twee bedrijven zijn twijfelgevallen (kunnen als mkb en grootbedrijf
bestempeld worden) en één firma behoort tot de categorie ‘grootbedrijf’ (zie appendix II en
paragraaf 6.2, pp. 64). Dit betekent dat het raakvlak van deze thesis met de institutionele
stroming niet erg groot is, omdat het kwalitatieve onderzoek in het kader van deze thesis
grotendeels onder mkb’ers is afgenomen.
Tijdens de interviews is de rol van instituten en netwerken tijdens het locatiekeuzeproces
onder de loep genomen. Betrokken actoren binnen het bedrijf en geconsulteerde adviseurs
van buitenaf worden besproken. Met extra aandacht wordt geschreven over de
geconsulteerde, externe adviseurs. Als stagiair aan het Nederlandse consulaat-generaal heb
ik marktscans geschreven voor Nederlandse bedrijven die de Amerikaanse markt wilden
betreden. Tijdens de vraaggesprekken is er onderscheid gemaakt tussen commerciële en
niet-commerciële adviseurs.
Leidinggevende
Het locatiekeuzeproces wordt vaak geleid door (een) leidinggevende(n) binnen een bedrijf,
die een functie bekleden als CEO, president of managing director. Uitzonderingen zijn
16

Osnabrugge en zijn compagnon hebben samen de locatiekeuze gemaakt. Terwijl
Osnabrugge in Nederland bleef, is zijn compagnon naar Atlanta verhuisd om de Amerikaanse
vestiging op te zetten.
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Bayards en VTTI. In het geval van Bayards heeft geïnterviewde Mackintosh het
locatiekeuzeproces in projectvorm voor haar rekening genomen. Na goedkeuring van
Bayards’ directie is de gekozen locatie definitief geworden. Omdat de opening van de
nieuwe vestiging van VTTI een zeer grote investering met zich mee zou brengen, heeft het
bedrijf een business development team aangesteld om het locatiekeuzeproces voor hun
rekening te nemen. Het team heeft de uitkomsten van het project gepresenteerd aan het
directieteam, dat aan de hand daarvan een beslissing nam.
Extern advies
Wanneer een Nederlands bedrijf de stap maakt naar het zuiden van de VS, worden vaak
externe adviseurs aangesproken. De rol van deze adviseurs varieert van eenvoudig advies
over belastingen, tot het grotendeels bepalen van locatiekeuze. Twee locatiekeuzes zijn
gemaakt zonder enig advies van buitenaf. MetrixLab is er daar één van. Dit bedrijf heeft de
locatiekeuze laten maken door de in Miami wonende Amerikaanse medewerker die
aangesteld werd door MetrixLab (hierover meer in kader J, pp. 78). YER heeft het
locatiekeuzeproces op eigen houtje doorlopen, omdat het geen advies nodig bleek te
hebben. Beslissingnemers Stein en de fascility manager van YER waren beiden bekend in
Atlanta en hadden zodoende voldoende kennis om tot de juiste locatiekeuze te komen.
Commercieel versus niet-commercieel
Van de zeven bedrijven die zich wel laten adviseren, zijn er vijf puur door commerciële
adviseurs geholpen, terwijl CK Agencies de locatiekeuze heeft gemaakt met behulp van
alleen niet-commerciële partijen. Transparent is door zowel commerciële als nietcommerciële instanties geadviseerd. CK Agencies is geholpen door Geert Visser, honorair
consul voor Nederland in Houston. CK Agencies werd doorverwezen naar Visser, nadat zij
contact hadden gehad met de Nederlandse ambassade in de VS. Transparent daarentegen, is
geholpen door zowel een Amerikaanse als een Nederlandse niet-commerciële adviseurs.
Naast wat tips and tricks van Nederlands honorair consul in Atlanta Ewoud Swaak, is
Transparent geholpen door de Atlanta Chambre of Commerce – het Amerikaanse equivalent
van de Kamer van Koophandel. Deze KvK adviseerde Transparent onder andere over de
juiste commerciële partijen waar Transparent aan kon kloppen voor specifieke adviezen en
hulp.
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De bedrijven die commerciële partijen consulteerden, deden dit voornamelijk om
gemakkelijker door juridische en wettelijke procedures heen te komen. Drie bedrijven
hebben zich door commerciële partijen laten adviseren over de te kiezen locatie, zoals een
makelaar of een location finder.
Kader H. Afgeslagen hulp van niet-commerciele partijen
Opvallend in het kader van geconsulteerde externe partijen is de rol van nietcommerciële partijen. Zowel Koenpack als Bayards klopten in eerste instantie aan
bij niet-commerciële partijen. Beide firma’s zagen door een tekortschietende
dienstverlening af van hulp van deze partijen en wendden zich tot commerciële
partijen. Bijleveld van Koenpack, die contact opnam met het Amerikaanse consulaat
in Amsterdam, schrok van de algemene informatiebrochure die hij opgestuurd
kreeg. “De informatie van het consulaat was te informeel; niet hands-on. Na het
doornemen van de informatie zakte de moed me in de schoenen. Een vestiging
openen in de VS leek haast onmogelijk.” Ook Mackintosh van Bayards is niet te
spreken over de niet-commerciële partijen die zij aansprak: “De instanties werkten
te traag. Daarop is het besluit genomen om meer geld uit te trekken om
commerciële dienstverleners aan te wenden.”
7.4 Evolutionair economisch
De recentelijk opgekomen evolutionair economische stroming is gestoeld op de ideeën van
de biologische evolutie. De evolutionair economische denkwijze wat betreft locatiekeuzes
kan getypeerd worden als de gesocialiseerde variant van de behaviorale theorie. Een
locatiekeuze wordt (mede) bepaald door de bestaande relaties met andere bedrijven en
actoren (mensen, instanties en dergelijke) en bestaande routines.
De geïnterviewden zijn gevraagd of zij van dit of eerdere locatiekeuzeprocessen geleerd
hebben en hoe dat tot uiting komt of is gekomen, in bijvoorbeeld imitatie van processen.
Daarnaast wordt gevraagd vooruit te kijken naar een (hypothetisch) volgend
locatiekeuzeproces; en te bedenken of dezelfde mensen het locatiekeuzeproces zouden
runnen en men hetzelfde pad zou bewandelen en dezelfde (soort) adviseurs zou raadplegen.
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Ervaring
Bij een meerderheid (vijf bedrijven) is het locatiekeuzeproces doorlopen door personen die
geen ervaring hebben met het maken van een locatiekeuze. Vier bedrijven, de drie in
Georgia gevestigde firma’s en VTTI, openden hun vestiging nadat het locatiekeuzeproces
werd doorlopen door één of meerdere personen die al eerder betrokken zijn geweest bij een
locatiekeuze. Van deze vier bedrijven hebben Elamparuthi van VTTI en YERs Stein profijt
gehad van hun ervaring. Elamparuthi zegt “a whole lot of valuable experience” te hebben
opgedaan tijdens eerdere locatiekeuzeprocessen. De ervaring kwam van pas bij het
inschatten van situaties, zoals risico’s en moeilijkheden die bij een potentiële locatie komen
kijken. Ook is Elamparuthi meer bekwaam om snel keuzes te maken door zijn eerdere
ervaringen bij locatiekeuzeprocessen. Stein zegt dat eerdere ervaringen de reden zijn
geweest dat YER bij het locatiekeuzeproces voor de Amerikaanse vestiging geen externe
adviseurs nodig had.
Kader I. Routinematig
Gerritsen van MetrixLab geeft aan dat het bedrijf bij volgende stappen dezelfde
methodiek heeft gevolgd. Zo is ook in Seattle een medewerker gevonden die zelf een
locatie heeft uitgezocht. Hierbij was het zowel van belang dat het kantoor dicht bij het
centrum zat (faciliteiten) als bij de Microsoft-campus. Ook Van Zaanen van SAS Winches
geeft aan eenzelfde methodiek te volgen bij volgende locatiekeuzeprocessen. Dit houdt
in dat deze bedrijven routinematig handelen.
Padafhankelijkheid
De geïnterviewden geven unaniem aan dat zij bij een (mogelijk) volgend locatiekeuzeproces
betrokken zullen zijn. De bedrijven houden hier dus continuïteit in en vertonen routinematig
gedrag. Wat betreft externe adviseurs zullen de bedrijven die zich beroepen hebben op
commerciële adviseurs weer commerciële adviseurs consulteren, en de firma’s die voor nietcommerciële adviseurs kozen, zullen zich weer beroepen op niet-commerciële adviezen.
Alleen Bijleveld van Koenpack, dat na een teleurstellende dienstverlening van het
Amerikaanse consulaat-generaal naar tevredenheid geholpen werd door een Amerikaanse
commerciële dienstverlener, zal bij een volgend locatiekeuzeproces zonder hulp een
locatiekeuze proberen te maken.
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Stein (YER) en Stevens (Transparent) hebben eerder in Atlanta gekozen. Dit speelde mee in
de locatiebeslissing. In deze twee gevallen is daarmee sprake van padafhankelijkheid.
7.5 Beantwoording deelvraag
Welke factoren zijn belangrijk in het locatiekeuzeproces en wat is de relatie tussen de/ het
locatiekeuze(proces) en de theorie?
Schaalniveau
In hoofdstuk twee werden de drie fasen binnen een locatiekeuzeproces belicht (Moeckel,
2007). In de eerste fase wordt een land uitgekozen (de VS in dit geval), in de tweede fase
kiest een bedrijf de regio of stad binnen de VS, en tijdens de derde fase wordt in deze stad of
regio een geschikte locatie gezocht.
Bij veel bedrijven, met name de Nederlandse bedrijven die zich in Texas vestigen, is er
tijdens het locatiekeuzeproces geen sprake van de tweede fase waarover deze Moeckel
spreekt. Bedrijven die kiezen voor het Texaanse Houston als vestigingsplaats, slaan de
tweede fase over: ze kiezen niet tussen bepaalde locaties in de VS, het staat vast dat hun
Amerikaanse vestiging in Houston zal worden geopend.
Bij sommige Nederlandse bedrijven in Florida en Georgia is wel een tweede fase op te
tekenen in hun locatiekeuzeproces. Tijdens deze fase, waarin een bedrijf beslist in welke
regio of stad in de VS het zich zal vestigen, zijn het behaviorale motieven die de boventoon
voeren. Bedrijven kiezen voor bekende steden met een goed imago of waar zij een goed
gevoel voor hebben. Niet voor niets gaan de bedrijven die zich in Georgia vestigen en masse
in Atlanta zitten en zit de meerderheid van de Nederlandse bedrijven in Florida in de
agglomeratie Miami/Fort Lauderdale. Ook voor het Texaanse Houston geldt dat het een
bekende, grote stad met een bekend imago. Daarnaast spelen neoklassieke componenten
als bereikbaarheid (Atlanta Airport), agglomeratievoordelen (olie en offshore in Houston) en
goede aansluiting op bestaande vervoersstromen (Florida) een rol bij de locatiekeuze.
In de derde fase, waarin een bedrijf binnen de gekozen stad een locatie kiest, zijn het de
neoklassieke motieven die het vaakst genoemd worden. Met name de kosten van het pand
en de bereikbaarheid van de locatie spelen zwaar mee. Soms spelen behaviorale
componenten een rol tijdens deze laatste fase. Zo kiest een bedrijf voor het huren van een
kantoor binnen een pand van een zakelijke partner, vanwege het vertrouwen en veilige
gevoel dat het geeft.
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Dus: per schaalniveau spelen verschillende locatiefactoren een rol. De locatiekeuze is, op
VTTI’s keuze na, geen kwestie van het afwegen van positieve en negatieve factoren van
verschillende potentiële vestigingsgebieden. Bestaande beelden, imago’s en gevoelens lijken
een doorslaggevender rol te spelen in de locatiekeuze.
Regio
Zoals hierboven al doorschemert, vertonen de locatiefactoren die de bedrijven noemen, in
veel gevallen per staat overeenkomsten. Zo kiezen Nederlandse bedrijven voor Florida
vanwege – naast de bestaande beelden en imago’s – neoklassieke aspecten als
goederenstromen. De bedrijven die voor Georgia kiezen, spelen behaviorale en evolutionair
economische facetten een bepalende rol. De bedrijven Timesoft, Transparent en YER hebben
een positief gevoel bij Atlanta en kiezen voor deze metropool omdat ze er eerder gewoond
hebben (padafhankelijkheid). Daarnaast zijn de goede bereikbaarheid en lage kosten van
levensonderhoud neoklassieke aspecten die de regio aantrekkelijk maken. De Nederlandse
bedrijven in Texas clusteren in Houston. De keuze voor Houston is vooral gebaseerd op het
neoklassieke principes ‘nabijheid van klanten’ en ‘agglomeratievoordelen’. Bedrijven die
kiezen voor Houston slaan de tweede fase over: ze kiezen niet tussen bepaalde locaties in de
VS, het staat vast dat hun Amerikaanse vestiging in Houston zal worden geopend.
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8. Sterke en zwakke punten per staat
De drie economisch sterkste staten in het ambtsgebied van het Nederlandse consulaatgeneraal in Miami cq. het onderzoeksgebied in deze thesis zijn Florida, Georgia en Texas.
Deze staten huisvesten dan ook veruit de meeste Nederlandse bedrijvigheid, zoals in deze
thesis duidelijk is geworden. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van kwalitatieve data
ingegaan op de sterke en zwakke punten van deze drie staten.
8.1 Florida
The Sunshine State huisvest twaalf Nederlandse bedrijven. Vooral het zuiden van de staat,
waar de steden Miami en Fort Lauderdale een grootstedelijk gebied vormen, is populair.
Acht van de twaalf bedrijven hebben een vestiging geopend in het zuiden van de staat,
terwijl drie bedrijven voor het noordelijk gelegen Jacksonville hebben gekozen.
Uitzonderlijk geval
In het kader van dit onderzoek zijn drie in Florida gevestigde Nederlandse bedrijven
geïnterviewd, te weten Koenpack, MetrixLab en VTTI. MetrixLab is een uitzonderlijk geval –
dit wordt in kader J toegelicht.
Kader J. Geen locatiekeuzeproces
Internetmarktonderzoekbureau MetrixLab wilde de Amerikaanse markt betreden en ging
op zoek naar een geschikte Amerikaanse werknemer in plaats van een geschikte
vestigingsplaats. Uiteindelijk werd de gezochte medewerker gevonden in de persoon van
een in Miami woonachtige Amerikaan. Gerritsen van MetrixLab zegt dat geen enkel
ruimtelijk aspect heeft meegespeeld om de gevonden werknemer in Miami te
stationeren. “Als hij in New York of San Francisco had gewoond, was onze eerste vestiging
daar geopend.” Ook het locatiekeuzeproces in Miami had weinig om het lijf, omdat de
gevonden werknemer zelf een kantoorruimte uit mocht kiezen en dat binnen drie dagen
voor elkaar had.
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Stromen
Koenpack en VTTI hebben hun vestiging in Florida gekozen vanwege goederenstromen, zo
wordt hieronder duidelijk. Koenpack, een bedrijf dat verpakkingsmateriaal voor de
bloemenindustrie verkoopt, koos voor Miami. Miami is de belangrijkste hub voor
bloementransport van Latijns-Amerika naar Noord-Amerika. De bloemen komen binnen op
Miami Airport en worden daarna met het vliegtuig of per vrachtwagen gedistribueerd over
de VS. Koenpack gebruikt de tussenstop van de bloemen om ze te voorzien van een
verpakking. Koenpack is daarmee één van de vele bedrijven die profiteert van Miami als
capital of the Americas (Nijman, 2011).
Het Rotterdamse VTTI zit in de op- en overslag van olieproducten. Voor deze firma is het van
belang dat het zich tactisch plaatst ten opzichte van bestaande stromen van olie(producten).
VTTI wilde daarom graag aan de Oostkust van de VS een tank terminal bouwen. Florida was
daarmee, met andere aan de Oostkust gelegen staten, een potentiële vestigingsregio. VTTI
koos uiteindelijk voor Florida omdat daar een geschikte locatie werd gevonden – niet omdat
Florida de voorkeur genoot boven andere potentiële vestigingsstaten.
KLM
Een minpunt aan Zuid-Florida is dat de directe verbinding tussen Schiphol en Miami sinds
eind maart 2011 is stopgezet (zakenreis.nl, 2011). Daarmee is de internationale
bereikbaarheid verslechterd. Bijleveld van Koenpack haalt dit aan als minpunt, omdat het de
reistijd verlengt en er overgestapt moet worden, alvorens Miami bereikt wordt. Echter, het
wegvallen van deze verbinding heeft voor de andere twee bedrijven geen negatieve invloed
gehad op hun beeld van Florida als gunstige vestigingsplaats.
8.2 Georgia
Nederland is met 20 bedrijven vertegenwoordigd in the Peach State. Bijna al deze firma’s
(18) zitten in Georgia’s grootste stad Atlanta.
Prettig
De bedrijven die zich in Atlanta vestigen, doen dit ten eerste vanwege het positieve gevoel
dat zij bij de stad hebben. Osnabrugge (Timesoft) en Stevens (Transparent) hebben al eerder
in Atlanta gewoond en konden de hoge levensstandaard en het fijne klimaat erg waarderen.
Ook Stein van YER komt met deze argumenten om aan te geven dat Atlanta een fijne stad is
om er te wonen.
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Goedkoop
De in Georgia gevestigde bedrijven zijn ook erg te spreken over de lage kosten in de stad. Zo
zijn de kosten van levensonderhoud laag, maar is ook de huur van een kantoor goedkoop.
Deze lage kosten maken het voor een bedrijf laagdrempeliger om een vestiging in de VS te
openen.
Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport
Een ander uniek vestigingsplaatsfactor van Atlanta en omgeving is de nabijheid van een
belangrijke hub; het vliegveld van Atlanta. Jaar in jaar uit is dit het drukste vliegveld ter
wereld naar passagiersaantallen (ACI, 2012). De drie geïnterviewde personen geven aan dat
hun klanten verspreid over de VS zitten en dat de hubfunctie van Atlanta Airport zeer
voordelig is. “Vanaf het vliegveld kun je ook naar de kleinere plaatsen in de VS vliegen en zo
ongeveer alles is about an hour vliegen.” Ook de rechtstreekse verbinding met Schiphol is
een pré.
De centrale ligging en het relatief kleine tijdsverschil met Nederland (Georgia ligt in de meest
oostelijke tijdszone) zijn andere beweegredenen om in Atlanta een eerste Amerikaanse
vestiging te openen. Verder geeft Stein van YER aan dat Atlanta al jaren de snelst groeiende
agglomeratie van de VS was, wat de stad extra interessant maakt.17
8.3 Texas
Texas is op Alaska na grootste staat van de VS en heeft op Californië na de grootste
economie van het land. The Lone Star State is erg populair onder Nederlandse bedrijven, 27
bedrijven hebben er een vestiging. Net als in Georgia concentreert de Nederlandse
aanwezigheid zich in één stad: van de 27 bedrijven kozen 26 bedrijven voor (de agglomeratie
van) Houston als vestigingsplaats.
Alleen Houston
Bij deze Nederlandse bedrijven in Texas is binnen het locatiekeuzeproces geen fase te
ontdekken waarin binnen de VS naar een geschikte regio, staat of plaats gezocht wordt; het
is voor die bedrijven direct duidelijk dat zij in Houston een vestiging zullen openen. Op de
drie geïnterviewde bedrijven die een vestiging in Texas hebben geopend, is de theorie van
17

Met een groei van 900.000 inwoners naar 5,1 miljoen tussen 2000 en 2007 is Atlanta de
snelgroeiende agglomeratie van de VS (Christie, 2007).
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Moeckel (2007) dan ook niet van toepassing. Deze bedrijven maken geen keuze tussen
bepaalde regio’s of staten binnen de VS. Houston is voor deze bedrijven onbetwist de stad
waar zij hun Amerikaanse vestiging zullen openen.
Olie en offshore
Bovenstaande wordt verklaard door een unieke vestigingslocatiefactor van Houston, de stad
is hét centrum voor de olie- en offshore-industrie – wereldwijd. “Houston is de
wereldhoofdstad voor de olie-industrie”, aldus Mackintosh van Bayards. Van Zaanen van
SAS, dat in de offshore-industrie actief is, zegt dat “85% van ‘s werelds relevante
ingenieursbureaus, studies en FPSO’s (floating production, storage and offloading, red.) in
Houston zijn gevestigd”. Er is in Houston dus duidelijk spraken van clusteringsgedrag van
bedrijven in de olie- en offshore-industrie.
8.4 Verandering over tijd
Tijdens de vraaggesprekken is de ondernemers gevraagd hoe zij de gekozen locatie nu
waarderen, vergeleken met hun waardering van de locatie op het moment dat zij zich in de
VS vestigden. Gevraagd is of er aspecten zijn van de VS, de regio of de stad waarin zij zich
gevestigd hebben, waar nu anders tegenaan wordt gekeken dan ten tijde van de opening
van de vestiging. Hiermee wil ik onderzoeken of de Zuidelijke VS voldoen aan het beeld dat
en de verwachtingen die de Nederlandse bedrijven hebben wanneer zij de regio betrekken.
Het is opvallend te noemen dat bijna alle bedrijven de VS als vestigingsland en de regio en
stad waar zij zich vestigden nu op eenzelfde manier waarderen als ten tijde van de opening
van de vestiging. De ondernemers kozen om verschillende redenen voor een vestiging in het
zuiden van de VS. Nu, voor de meeste bedrijven enkele jaren na het openen van de
vestiging, hebben de ondernemers hun beeld over het land, de regio en de stad niet hoeven
bijstellen: zij waarderen de locatie nog steeds op eenzelfde manier als toen zij zich er
vestigden. Alleen Stein van YER zegt dat zij zich niet realiseerden dat het vliegveld van
Atlanta een dergelijke belangrijke hubfunctie vervult. Wat dat betreft is YERs waardering van
Atlanta als vestigingsplaats gestegen.
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8.5 Beantwoording deelvraag
Wat zijn op grond van de vestigingsplaatsfactoren volgens Nederlandse investeerders de
sterke en zwakke punten van de verschillende staten van de Zuidelijke VS?

Een sterk punt van de verschillende staten is de aanwezigheid van steden met een grote
bekendheid. De Nederlandse bedrijven kiezen en masse voor vestiging in de grootste
agglomeraties van de gekozen staten. Het lijkt er sterk op dat bestaande imago’s en beelden
die ondernemers van bekende steden hebben, een rol spelen in de locatiekeuze. Dit strookt
met de behaviorale theorie. Nederlandse bedrijvigheid in Texas, Georgia en Florida
concentreert zich zeer sterk in respectievelijk Houston, Atlanta en Miami.
Deze drie steden hebben hun eigen sterke punten. Voor Miami is de ligging uniek, de stad
kan als doorvoerluik tussen Latijns- en Noord-Amerika gezien worden, met Miami als capital
of the Americas. Atlanta heeft de agglomeratievoordelen van een metropool, maar is
tegelijkertijd geen dure stad om in te leven en heeft een prettig (leef)klimaat. Daarnaast is
de stad ontzettend goed bereikbaar per vliegtuig door de aanwezigheid van het drukste
vliegveld ter wereld. Houston staat gelijk aan olie en offshore in Nederlands perspectief.
Houston als ‘wereldhoofdstad’ van de olie-industrie werkt door zijn agglomeratievoordelen
en de nabijheid van grote en/of belangrijke klanten als een magneet op Nederlandse
bedrijven in deze sectoren.
Een sterk punt en tevens gemene deler van de drie staten, is de waardering van de
vestigingsplaats over de tijd. De geïnterviewde bedrijven geven aan dat zij de gekozen
locatie nu op dezelfde manier waarderen als toen zij zich er vestigden. Het beeld dat de
bedrijven hadden van de Zuidelijke VS, hebben zij niet bij hoeven te stellen. Verder kunnen
de geïnterviewden nauwelijks minpunten van de vestigingsplaatsen opnoemen. Ze zijn
tevreden met de gekozen stad en zouden dezelfde stad of staat kiezen als zij de locatiekeuze
over moesten doen.
In paragraaf 3.6 werd duidelijk dat het aantal banen binnen bedrijven die voor minstens 50%
in handen van Nederlanders zijn, de afgelopen 10 jaar is afgenomen. In hoofdstuk 3 wordt
de afnemende Nederlandse ondernemerschap in de VS verklaart door conjunctuurgolven,
desinvesteringen, de kredietcrisis en verschuivende interesse van ondernemers naar
opkomende economieën. Voorafgaande in acht nemend, kan aan deze verklaring een
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tegenvallende waardering van de Zuidelijke VS door Nederlandse bedrijven niet aan
bovengenoemde oorzaken worden toegevoegd, want Nederlandse bedrijven zijn het zuiden
van de VS als vestigingsplaats niet minder gaan waarderen.
De noties van Buck (2012) over factoren waarmee regio’s zich in de kijker kunnen spelen en
zich kunnen onderscheiden van andere regio’s, komen vaak terug in de vraaggesprekken
met de ondernemers. Volgens Buck zijn (potentiële) onderscheidende factoren, ‘talent’,
‘technologie/clusters’, ‘connectiviteit’, ‘quality of life’ en ‘vestigingslocaties’. Per staat zijn
enkele van deze factoren te ontdekken. In Houston zit ’s werelds grootste oliecluster.
Nederlandse bedrijven associëren Atlanta met de uitstekende connectiviteit en de goede
quality of life. Florida is eveneens sterk in connectiviteit, met de spilfunctie tussen Noord- en
Latijns-Amerika. VTTI noemt specifiek de beschikbare ‘vestigingslocatie’ die het bedrijf deed
besluiten hun eerste vestiging in Florida te openen. ‘Talent’ is de enige door Buck genoemde
factor waarmee regio zich kan onderscheiden, die niet genoemd is door de Nederlandse
ondernemers.
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9. Conclusie
Wat zijn belangrijke vestigingsplaatsfactoren van Nederlandse bedrijven in het zuiden van de
VS en bestaan er voor die bedrijven relevante ruimtelijke verschillen tussen de belangrijkste
staten?
Investeringen
Nederlandse bedrijven blijken in het eerste decennium van deze eeuw de facto iets minder
te zijn gaan investeren in de VS. De investeringsstroom naar de VS is na piekjaren 2000 en
2001 afgezwakt en daarna tamelijk stabiel gebleven. Gekeken naar de werkgelegenheid
binnen bedrijven in de VS die voor minstens 50% in handen van Nederlanders zijn, blijkt dat
het aantal “Nederlandse” banen in de VS vanaf het begin van deze eeuw aan het dalen is.
Zowel in de eerste helft als in de tweede helft van het afgelopen decennium is er een
duidelijke daling van het absolute aantal banen te constateren. Ook in staten waar veel
Nederlandse bedrijvigheid plaatsvindt, met name in het noordoosten van het land, neemt de
“Nederlandse” werkgelegenheid af. Het tegenvallende economische klimaat in Nederland,
desinvesteringen van Nederlandse bedrijven in de VS, een verschuiving van interesse van
ondernemers in opkomende BRIC-landen, de naweeën van 9/11 en de kredietcrisis verklaren
deze ontwikkelingen.
Ook het aandeel van de “Nederlandse” banen van de totale werkgelegenheid per
Amerikaanse staat, daalt. In 2002 waren, gemiddeld over alle staten genomen, 0,38% van
alle banen, banen binnen bedrijven waarin Nederlanders een meerderheidsbelang hebben.
In 2005 was dit percentage gedaald naar 0,30, en in 2009 was gemiddeld 0,24% van de
banen per Amerikaanse staat binnen bedrijven die voor minimaal 50% in Nederlandse
handen zijn. Samengevat: het economische belang van Nederland vanuit Amerikaans
perspectief is over het eerste decennium van de 21ste eeuw gedaald.
Concluderend moet gesteld worden dat het beeld dat in de Nederlandse media wordt
geschetst, niet klopt. Er wordt, ook tijdens en rondom het bezoek van premier Rutte aan de
VS eind 2011, gesteld dat de economische relatie tussen Nederland en de VS van belang is
voor de economieën van beide landen. Echter, de invloed van Nederland op de Amerikaanse
economie is op het moment van Ruttes bezoek al een decennium aan het afnemen.
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Nederlandse vestigingen
Tijdens mijn stageperiode op het Nederlandse consulaat-generaal in Miami heb ik uitgebreid
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van Nederlandse bedrijven in het zuiden van de VS.
De gevormde lijst kreeg gestalte nadat ik via allerlei kanalen data betreffende Nederlandse
bedrijvigheid in de Zuidelijke VS verzameld had.
De beschikbaar gestelde datasets van economische ontwikkelingsmaatschappijen en
Nederlandse consulaten in het zuiden van de VS, heb ik nauwkeurig bestudeerd. Tijdens dit
proces is gebleken dat ontzettend veel bedrijven die opgenomen zijn in de datasets, daar
niet in thuis horen. Zo staan er veel doublures in deze lijsten. Daarnaast zijn bedrijven in
deze datasets al vertrokken uit de regio, kunnen niet doorgaan voor ‘Nederlands bedrijf’ of
bestaan zelfs helemaal niet.
Het aantal Nederlandse bedrijven dat actief is op de markt van de Zuidelijke VS, is dus lang
niet zo groot als bestaande datasets van economische ontwikkelingsmaatschappijen en
consulaten suggereren. Het aantal bedrijven dat niet in deze lijsten thuis hoort, is groot. De
geraadpleegde bronnen dragen derhalve een incorrect beeld van de Nederlandse
bedrijvigheid in hun ambtsgebieden uit.
Imago’s en beelden
In het tweede deel van deze thesis staat kwalitatief onderzoek centraal. Negen bedrijven zijn
geïnterviewd, om de nuances van de werkelijkheid ten opzichte van de besproken
theoretische stromingen aan het licht te brengen en om erachter te komen wat volgens de
geïnterviewde bedrijven de sterke en zwakke punten van de zuidelijke staten van de VS zijn.
In het theoretische gedeelde van deze scriptie is er gesproken over de fasen die een bedrijf
doorloopt tijdens het locatiekeuzeproces. Het zijn getrapte fasen waarin de ruimtelijke
afbakening steeds kleiner wordt. Een bedrijf kiest in de eerste fase voor een land, in de
tweede voor een regio of staat en in de derde fase voor de uiteindelijke locatie in een stad,
waar het bedrijf een vestiging wil openen (Moeckel, 2007). Het locatiekeuzeproces, zoals de
geïnterviewde bedrijven omschrijven, kent in veel gevallen niet een dergelijk proces,
bestaande uit fasen waarin de ruimtelijke afbakening steeds enger wordt. In veel gevallen
kiezen bedrijven voor het openen van een vestiging in de VS, waarbij het bedrijf al een
sterke voorkeur heeft voor de plek waar uiteindelijk de vestiging wordt geopend.
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Tijdens de gesprekken met de Nederlandse bedrijven over de locatiekeuze, komen vaak
noties uit de behaviorale theorie naar voren. Nederlandse bedrijven kiezen voor het openen
van een vestiging in bekende, grote steden in het zuiden van de VS. Bestaande beelden en
imago’s spelen een belangrijke rol, waaruit blijkt dat beslissingnemers met bounded rational
overwegingen een locatiekeuze maken. Dit speelt de oriëntatie op bekende steden in de
hand. Het locatiekeuzeproces ontvouwt zich meestal niet als een proces waarin een bedrijf
de plussen en minnen van potentiële locaties tegen elkaar afweegt, zoals in de neoklassieke
theorie wordt gesteld.
Locatiefactoren
De populariteit van Texas, Georgia en Florida onder Nederlandse bedrijven wordt hierboven
verklaard aan de hand van met name behaviorale noties. Dit neemt niet weg dat bepaalde
neoklassieke locatiefactoren ook meespelen in de locatiekeuze. Het valt op dat de
locatiefactoren die bedrijven noemen, per staat overeenkomsten tonen. De Nederlandse
ondernemers kiezen voor de grootste steden binnen de staten. Elk van deze steden heeft
zijn eigen, specifieke, sterke punten. In Texas is de cluster van bedrijven en instanties in de
olie en offshore-industrie in Houston een reden voor Nederlandse bedrijven om zich er te
vestigen. Atlanta heeft een prettig woonklimaat en een uitstekende bereikbaarheid door de
aanwezigheid van het drukste vliegveld ter wereld. En Florida heeft een goede connectiviteit
met haar spilfunctie tussen de continenten Latijns- en Noord-Amerika, met de stedelijke
regio van Miami als captial of the Americas.
Bovengenoemde locatiefactoren worden door Buck (2012) in het rijtje geplaatst van
factoren waarmee regio’s zich (potentieel) kunnen onderscheiden van andere stedelijke
regio’s, om zo hun investeringscapaciteit te vergroten. Buck stelt dat factoren als clusters,
connectiviteit en quality of life de competitiviteit van regio’s in het aantrekken en behouden
van bedrijven ten opzichte van andere regio’s, vergroot. Hieruit kan geconcludeerd worden
dat de steden in het zuiden van de VS er goed op staan wat betreft het potentieel tot
aantrekken van Nederlandse bedrijven, omdat Houston, Atlanta en Miami juist op de punten
waarop stedelijke regio’s onderscheidend kunnen zijn, geroemd worden door de
Nederlandse bedrijven die er nu gevestigd zitten.
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Appendix I Onderzoekspopulatie en afvallers
Tabel 1. Afgevallen bedrijven (36); geen vestiging in zuiden van VS.
Reden afval

Bedrijfsnaam

Informatieverwerving

Aanvullende
informatie

Weg

Care Desk Corporation

Internet

Inactief volgens Florida State Dept.

Carribean Foreign Trade
Corporation

Miami contact

De Boer Food Importers

Miami contact

Divisie verkocht

Lubo

Email

Lubo had dealer die zich Lubo USA
noemde – geen dochter

Nedschroef

Email

US vestiging per 1-1-2011 verkocht

Twentebelt

Email

Greenfield in Georgia, vertrokken

Ammeraal Beltech

Email

In Colorado sinds 1981

ABN Amro

Email

In staten IL, NY, MO

Ahold USA

Email

Met name in NO-VS

Orga

Internet

Enraf Incorporation

Telefoon

Getronics

Email

MeesPierson

Telefoon

Molam Oilfield Supply

Internet

Euram

Telefoon

HQ in België

Instromet (Elster Group)

Telefoon

HQ in Duitsland na fusie in 2005

Draka Elevator Products

Telefoon

HQ verhuisd naar Italië in 2007

Allseas

Telefoon

HQ in Zwitserland

Atos Origin

Email

HQ in Frankijk

Bosal

Telefoon

HQ in België

SBM

Telefoon

HQ in Monaco. NL vestiging slechts
klein administratief kantoor

APM Terminals USA Inc.

Email

Deens bedrijf

Beukenhorst Coffee

Email

Klant van Beukenhorst NL - geen
dochter

Chemical Tankers of America

Internet

Citco

Internet

KPMG

Telefoon

Niet in ZO-VS

Niet in VS

HQ niet NL

Niet NL
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Moeder ABN AMRO stootte private
banking-activiteiten in VS af

Zie Kader D, pp. 43

Reden afval

Bedrijfsnaam

Informatieverwerving

Aanvullende
informatie

Niet NL
(vervolg)

Pemco

Telefoon

US bedrijf met HQ in NL

Saybolt / Core Laboratories

Internet

Shippers Stevedoring Company

Internet

US bedrijf

ZOM Florida

Miami contact

Vormt met oa NL Stonebridge
alliantie - geen dochteronderneming

Global Marine Transport

Miami contact

Geen aanwijzing voor NL HQ

Horizontal Drilling International

Internet

In2food

Internet

Beltex

Internet

Global Competent USA

Internet

Bedrijfsnaam in bestaande dataset
aanwezig

Texas Marine Agency

Internet

Bedrijfsnaam in bestaande dataset
aanwezig

Onvindbaar

Bron: Eigen onderzoek, 2011/2012.
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Tabel 2. Afvallende bedrijven (24), wel gevestigd in zuiden VS. Reden afval: Eerste vestiging
niet in zuiden VS.
Bedrijfsnaam

Staat

Jaar

Invest.*

Aalberts Industries

Connecticut

1998

B

AkzoNobel

Pennsylvania

1969

B

Arcadis

New York

1993

B

ASML

Arizona

1984

G

Atradius

Maryland

1993

B

Blygold

Maryland

2002

G

Booking.com

Michigan

2006

G

CSM

Kansas

1984

B

Gamma Holding

onbekend

2001

onbekend

Heineken

Massachusetts

onbekend onbekend

Hunter Douglas

New York

1940

G

IHC Merwede

New York

1977

B

KLM

New York

1946

G

Martinair

New York

1979

B

M&G

New York + Californië

2010

B

Océ

Pennsylvania

1970

B

Philips

Maine

1933

B

Rabobank

New York

1981

G

Shell

Washington

1911

G

Smit International

New York

begin ‘70

onbekend

Stork

New York

onbekend onbekend

TNT

New York

1983

B

Van Leer Flexibles

Illinois

begin ‘60

onbekend

Von Gahlen

Tennessee

1988

B

Bron: Eigen onderzoek, 2011/2012.
* ‘G’ staat voor greenfieldinvestering, ‘B’ staat voor brownfieldinvestering.
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Tabel 3. Onderzoekspopulatie (64 bedrijven), gerangschikt per staat.
Staat

Bedrijfsnaam

Plaats

Jaar

Investering

Alabama

Cylpro

Auburn

2006

G

Fokker

Fairhope

2006

B

Arkansas

Aegon

Little Rock

1981

B

Florida

AAKO

Miami

1985

G

Dockwise Yacht Transport

Fort Lauderdale 1992

G

Feadship

Fort Lauderdale 1976

G

Koenpack

Miami

2001

G

Metrixlab

Miami

2010

G

Norit

Jacksonville

1934

G

Pokon & Chrysal USA

Miami

1985

G

PVE Cranes & Services

Jacksonville

1999

G

Ruinemans Aquarium

Miami

1983

G

Vermaat Technics

Palm Coast

1988

G

VTTI

Cape Caneveral

2009

G

Westplan Investors

Jacksonville

1998

G

Assembleon

Atlanta

1986

G

Avio Diepen

Atlanta

1992

G

BCD Holdings

Atlanta

1979

G

Bluecielo Ecm Solutions

Atlanta

1992

B

DSM

Augusta

1973

B

Fenestrae

Norcross*

1993

B

Forest

Cartersville*

1995

G

Leaseplan

Atlanta

1983

G

Meyn Food Processing Technology Ball Ground*

1990

G

Mylaps

Atlanta

1998

G

Ortec

Atlanta

2000

G

Randstad

Atlanta

1993

B

Skalar Analytical

Buford*

1991

G

Standard Tael

Atlanta

2010

G

TenCate

Pendergrass

jaren '80

B

Timesoft

Atlanta

2010

G

Transparent

Atlanta

2009

G

Georgia
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Staat

Bedrijfsnaam

Plaats

Jaar

Investering

Georgia

Tromp Bakery Equipment

Dacula*

1999

G

(vervolg)

Vanderlande Industries

Atlanta

1998

G

YER

Atlanta

2007

G

Louisiana Royal Haskoning

Metairie

2005

G

Winteb

Covington

2006

G

Iv-Infra

New Orleans

2009

B

Lousiana
+ Texas
Texas

+ Houston
Applikon Analyzers

Kingwood*

1980

G

Bayards

Houston

2009

G

Biglift

Houston

1989

G

Bluewater Offshore Production

Houston

2001

G

Braveheart Shipping

Houston

2011

G

Brunel Energy

Houston

Onb.

G

CDS Separation Technology/FMC

Houston

1999

G

CK Agencies

Houston

2010

G

DGM Services

Houston

mid '90

G

Gusto-MSC

Houston

2003

G

Gutteling

Houston

Onb.

G

Huisman US

Houston

1998

G

Interdam

Houston

2010

G

Kerger

Houston

1979

G

Mammoet

Rosharon*

1989

B

Marin

Houston

1998

G

Mourik

Pasadena*

2004

G

NMA Maritime & Offshore Contr.

Katy*

2001

G

SAS Winches

Houston

2010

G

Seatools

Houston

2007

G

Spliethoff

Houston

2001

G

United Investment Company

Southlake

2000

B

Van Leeuwen Buizen

Houston

begin '70 G

Van Oord

Houston

2010

G

Vopak

Houston

1975

G
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Staat

Bedrijfsnaam

Plaats

Jaar

Investering

Texas

Vrijhof Ankers / Moorwest

Houston

2005

G

(vervolg)

Bron: Eigen onderzoek, 2011/2012.
* Steden liggen in agglomeratie van grootste stad van de staat in kwestie. Voor Georgia is
dat Atlanta, voor Texas is dat Houston.
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Appendix II Overzicht geïnterviewde bedrijven
Florida
Koenpack, Amstelveen
Koenpack richt op boeketverpakkingen voor de bloemenindustrie.
Werknemers: 61.
Omzet: €24 miljoen.
MKB/grootbedrijf18: MKB.
Opgericht in, te: Amstelveen, 1996.
Eerste vestiging in VS: Miami, 2001. Wholesaler/groothandel.
Locatie latere vestiging(en) VS: Geen.
Geïnterviewd: Albert-Jan Bijleveld, President Koenpack USA.
MetrixLab, Rotterdam
MetrixLab doet in opdracht online onderzoek naar het effect van reclame-uitingen van
bedrijven.
Werknemers: 185.
Omzet: €30 miljoen.
MKB/grootbedrijf: MKB.
Opgericht in, te: 1999, Rotterdam.
Eerste vestiging in VS: Miami, 2009. Eenmanskantoor.
Locatie latere vestiging(en) VS: New Jersey (2011, brownfield), Seattle (vanwege klant
Microsoft), Cincinatti.
Geïnterviewd: Willem-Jan Gerritsen CFO (Chief Financial Officer) en COO (Chief Operation
Officer).

18

MKB wanneer: werknemersaantal lager dan 250 en jaarlijkse omzet lager dan of gelijk aan
€50 miljoen. Naar definitie van Europese Commissie (2005).
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VTTI, Rotterdam
Dit bedrijf is gespecialiseerd in opslag en distributie van natuurlijke hulpbronnen
(voornamelijk olie). Zij dienen hiermee de oliesector.
Werknemers: 1000.
Omzet: $350 miljoen.
MKB/grootbedrijf: Grootbedrijf.
Opgericht: Rotterdam, 2006.
Eerste vestiging in VS: Cape Canaveral in 2009. Opslagterminal.
Locatie latere vestiging(en) VS: Geen.
Geïnterviewd: Thanikaimani Elamparuthi, business developer.
Georgia
Timesoft, Baarn
Werknemers: 20.
Omzet: €3,5 miljoen.
MKB/grootbedrijf: MKB.
Opgericht in, te: Den Haag, 1976.
Eerste vestiging in VS: Atlanta, 2009. Klein kantoortje.
Locatie latere vestiging(en) VS: Geen.
Geinterviewd: Ernst Osnabrugge, directeur.
Transparent, Amsterdam
Het Amsterdamse Transparent optimaliseert geldstromen van bedrijven.
Werknemers: 100.
Omzet: €5 miljoen.
MKB/grootbedrijf: MKB.
Opgericht in, te: Amsterdam, 2000.
Eerste vestiging VS: Atlanta, 2009. Servicekantoor.
Locatie latere vestiging(en) VS: Geen.
Geïnterviewd: Willem Jeroen Stevens, CEO.
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YER, Amsterdam
Internationaal werving- en selectiebureau dat zich richt op het hogere segment.
Werknemers: 300.
Omzet: €45 miljoen.
MKB/grootbedrijf: MKB naar omzet, grootbedrijf naar werknemersaantal.
Opgericht in, te: Amsterdam, 1988.
Eerste vestiging VS: Atlanta, 2007. Executive search bureau.
Locatie latere vestiging(en) VS: Seattle.
Geïnterviewd: Frank Stein, managing director YER USA.
Texas
Bayards, Nieuw-Lekkerland
Bayards vervaardigt aluminium constructies.
Werknemers: 140.
Omzet: €28 miljoen.
MKB/grootbedrijf: MKB.
Opgericht in, te: 1963, Nieuw-Lekkerland.
Eerste vestiging in VS: Houston, 2009. Verkoopkantoor.
Locatie latere vestiging(en) VS: Geen.
Geïnterviewd: Amanda Mackintosh, marketing manager.
CK Agencies, Ridderkerk
Werknemers: 18.
Omzet: €8 miljoen.
MKB/grootbedrijf: MKB.
Opgericht in, te: 1981, Rotterdam.
Eerste vestiging in VS: Houston, 2009. Postadres.
Locatie latere vestiging(en) VS: Geen.
Geïnterviewd: Anthony Toorenburg, managing director.

101

SAS Winches, Gouda
Werknemers: 100.
Omzet: €55 miljoen.
MKB/grootbedrijf: MKB.
Opgericht in, te: 1896, Gouda.
Eerste vestiging in VS: Houston, 2010. Klein kantoortje in Vrijhof-pand.
Locatie latere vestiging(en) VS: Geen.
Geïnterviewd: Arno van Zaanen, commercial director.
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Appendix III Focusgroep: Topiclijst interview
Noot: Onderstaande topiclijst is gebruikt als geheugensteun voor de interviewer en is
daarom qua opmaak erg basic en pragmatisch.
Topiclijst interview
Algemeen
Naam bedrijf:
Wereldwijde omvang bedrijf: Werknemers:
Omzet:
Opgericht in, te:
Hoofdkantoor gevestigd te:
Gevestigd in VS sinds:
Locatie eerste vestiging VS:
Locatie latere vestiging(en) VS:
Wat voor een vestiging opende het bedrijf in de VS?
Productie-eenheid R&D-faciliteit, executive suite. Verschillende manieren om eerste stap te
maken.

Vragen met betrekking tot deelvraag 3
•
Wat zijn op grond van de vestigingsplaatsfactoren de sterke en zwakke punten van de
verschillende staten van de Zuidoostelijke VS?
Waarom is bedrijf geïnteresseerd in het plaatsen van een vestiging in de Verenigde Staten in
het algemeen en het zuiden van de VS in het bijzonder?
Wat zijn de kernmerken van het zuiden van de VS/staat die doorslaggevend zijn om een
vestiging van bedrijf daar te plaatsen?
Locatiefactoren
Nieuwe vestiging is geopend in plaatsnaam. Daarbij zullen verschillende overwegingen een
rol hebben gespeeld. Sommige overwegingen hebben betrekking op Noord-Amerika,
anderen op het zuidelijke deel van de Verenigde Staten, staat of stad. Per schaalniveau
aangeven wat de belangrijkste redenen waren om een nieuwe vestiging te openen:





Noord-Amerika
Zuidelijk deel van de Verenigde Staten
De staat
De stad
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Na de opening van de vestiging
Is er vanuit jullie perspectief een verschil in waardering van de locatiefactoren ontstaan
tussen de tijd dat jullie besloten hier een nieuwe vestiging te openen en de actuele situatie?
Per geografisch schaalniveau:





Noord-Amerika
Zuidelijk deel van de Verenigde Staten
De staat
De stad

Nadelen van Amerika?
Nadelen van regio/stad?
Plaats vestiging binnen bedrijf
Zijn sinds de opening van deze vestiging de activiteiten van dit bedrijf op dit adres
veranderd?
Wat is er verdwenen of bijgekomen?
Denkt u dat het aantal vestigingen van uw wereldwijde onderneming in het zuidelijke deel
van de Verenigde Staten de komende vijf jaar zal toenemen of afnemen?
Waarom toe- of afnemen?

Vragen met betrekking tot deelvraag 4
 Welke factoren zijn belangrijk in het locatiekeuzeproces en wat is de relatie tussen
het/de locatiekeuze(proces) en de theorie? >
Neoklassiek
Wat waren de harde eisen die uw bedrijf aan de nieuwe locatie stelden?
 Eisen wat betreft het grootte van pand;
 afstand tot de klant, de bereikbaarheid van de locatie;
 financiële factoren;
 aanwezigheid van geschikt personeel en
 nabijheid van ondersteunende bedrijven.
Is de gekozen locatie op grond van harde locatiefactoren de beste locatie uit de potentiële
locaties?
Harde locatiefactoren zijn factoren zoals bij de vorige vraag genoemd.
Wat is er over het hoofd gezien?
Of heeft u het idee dat u optimaal geïnformeerd was toen u de nieuwe vestigingslocatie
heeft gekozen?
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Zijn er incentives/subsidies aangeboden toen jullie op zoek waren naar een locatie?
 Zo ja, hebben deze incentives het locatiekeuzeproces of de keuze voor de vestiging
op een bepaalde locatie/plaats/stad/staat beïnvloed of bepaald?
 Wat voor een incentives? (financieel/fiscaal (geld, belastingvoordeel, gratis gebouw)
of assistentie bij vestiging(skeuze))
 Vanuit NL of VS?
Behavioraal
In hoeverre is de locatiekeuze gemaakt op basis van gevoel? Belang van gevoel, emotie en
privé-overwegingen. Voorkeur voor gebieden in verband met imago en bestaande
beeldvorming, kwaliteit van van lokale omgeving.
Was de uitstraling van het pand belangrijk in jullie locatiekeuze?
Bestonden er conflicterende belangen in bedrijf ten aanzien van de locatiekeuze?
Hoe is hiermee omgegaan?
Hoe vind u dat het locatiekeuzeproces is verlopen binnen het bedrijf?
Institutioneel
Welke mensen zijn direct betrokken geweest bij het besluitvormingsproces van de
locatiekeuze?
Wie had de leiding? Directie(leden), commissie/projectgroep, business development team?
Is het personeel en/of zijn aandeelhouders betrokken bij het proces?
Welke afdelingen van de onderneming waren betrokken bij (bepaalde stappen in) het
besluitvormingsproces? Bijvoorbeeld naar het zoeken van de juiste vestigingslocatie.
Welke inspraak hadden deze afdelingen bij de locatiebeslissing?
Had het bedrijf of mensen betrokken bij het bedrijf binding met de gekozen vestigingsplaats,
waardoor deze locatie als potentiële vestigingslocatie werd gezien?
Hebben jullie (bij bepaalde stappen) externe adviseurs betrokken?
Waarom werden externe adviseurs geconsulteerd?
Vraag naar:
 Wat voor een externe adviseurs?
 Adviseurs uit bestaande netwerken?
 Commerciële of niet-commerciële adviseurs?
 Nederlandse of buitenlandse adviseurs?
 Waarom viel de keuze op deze externe adviseurs?
 Wat deden de externe adviseurs?
 Wat hebben jullie met die kennis gedaan?
Heeft de overheid een substantiële invloed gehad op het verplaatsingsproces?
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Heeft de overheid hierbij een helpende hand toegestoken? Hoe?
Heeft u de overheid gezien als een frustrerende factor tijdens het proces?
Hoe? Door bijvoorbeeld wettelijke regelgeving of stroperige procedures.
Heeft u met overheden/andere externe instanties van verschillende regio’s/steden
onderhandeld over potentiële locaties?

Welke struikelblokken en hindernissen zijn jullie onderweg tegengekomen bij het oprichten
van een nieuwe vestiging op de door jullie gewenste locatie? Vergunningen, permitting,
werkvergunning, minimale investering voor opening vestiging.
Hoe vind u dat het locatiekeuzeproces is verlopen met de externe contacten?
Evolutionair economisch
Hebben de beslissingnemers eerder deelgenomen aan een locatiekeuzeproces?
Wat was het leereffect van vorige locatiekeuzeprocessen? Heeft dit meegespeeld?
In hoeverre hebben zij een bestaand stappenplan gevolgd?
Is er sprake van imitatie van vorige processen van bijvoorbeeld andere bedrijven?
Denkt u dat de onderneming bij toekomstige locatiebeslissingen wederom gebruik zal maken
van adviezen van externe partijen?
 Dezelfde beslissingnemer(s)?
 Dezelfde adviseurs? Waarom?
 Commerciële of niet-commerciële adviseurs? Waarom?
 Adviseurs uit Nederland of de Verenigde Staten? Waarom?
Hoeveel tijd heeft het locatiekeuzeproces in beslag genomen?

Dank voor uw medewerking.
Opmerkingen/vragen over de interview?
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