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Samenvatting
In deze studie is onderzocht in hoeverre er binnen de Regio FoodValley sprake is van een food cluster.
Sinds het benoemen van de Regio als Nederlandse top regio in food, staat de Regio sterk in de
belangstelling. In navolging hiervan, hebben acht gemeenten zich verenigd en de Regio FoodValley
gestart. Deze samenwerking richt zich vooral op het versterken van de food sector in de Regio. Er wordt
gesproken over de aanwezigheid van een cluster. Het is echter nog allerminst duidelijk in hoeverre de
Regio functioneert als een cluster.
Om te kunnen spreken van een cluster dient er te worden voldaan aan een drietal voorwaarden. Binnen
de Regio FoodValley dient er sprake te zijn van een concentratie aan vestigingen en banen in de food
sector. Maar deze concentratie moet ook inhouden dat er relatief veel food bedrijven binnen de Regio
actief zijn. Als derde dient er sprake te zijn van samenwerking tussen deze bedrijven. In deze studie is op
basis van de provinciale werkgelegenheidsenquête bekeken of er binnen de Regio sprake is van een
concentratie aan food bedrijven. Uit deze kwantitatieve analyse blijkt dat er gesproken kan worden van
een cluster in de kennisintensieve activiteiten. Dit cluster blijkt zich in een groeifase te bevinden. De aard
van de onderlinge samenwerking is bepaald op basis van kwalitatieve gegevens. Er zijn 15 interviews
afgenomen. Hieruit blijkt dat er sprake is van samenwerking tussen de geclusterde food bedrijven. De
samenwerking richt zich vooral op kennisoverdracht. Voor de kennisintensieve bedrijven blijken de
toegang tot gespecialiseerde werknemers en kennis belangrijke factoren om in het cluster actief te zijn.
In deze studie is tevens bepaald welke factoren het functioneren van het cluster kunnen beïnvloeden. In
een groeiend cluster is het vergroten van de massa cruciaal. Massa in een cluster ontstaat sneller onder
invloed van drie factoren. Bedrijven in een cluster groeien over het algemeen sneller, er zijn meer
bedrijven die naar het cluster immigreren en er ontstaan relatief veel nieuwe bedrijven. In de Regio
FoodValley blijkt het aantal aangetrokken bedrijven en het aantal bedrijven wat ontstaat echter tegen te
vallen. Het vergroten van de massa zal daarom het belangrijkste onderdeel van het clusterbeleid in de
Regio moeten zijn voor de komende jaren. Dit kan gedaan worden door acquisitie van kennisintensieve
bedrijven. Het knelpunt lijkt echter te liggen in het faciliteren en behouden van de kleinere food
bedrijven. Met name kleine kennisintensieve bedrijven die de incubator verlaten en op zoek gaan naar
zelfstandige huisvesting, blijken weg te trekken uit de Regio. Andere aandachtspunten zijn de afstand
vanaf Wageningen naar het treinstation Ede-Wageningen en het vollediger vermarkten van de Regio
FoodValley.
De regionale cultuur lijkt echter eveneens een belangrijke rol te spelen in het niet vervullen van het
regionale potentieel. De Wageningen UR richt zich vooral op onderzoek en er is weinig aandacht voor
ondernemerschap. Er worden hierin echter stappen gezet. Het laaste knelpunt ligt op het bestuurlijke
niveau. Hier verloopt de samenwerking vooralsnog allerminst soepel. Het formuleren van helder
clusterbeleid blijft hierdoor uit. Er zijn ambities opgesteld, maar het vertalen van deze ambitie in
concrete agendapunten en meetbare doelstellingen ontbreekt. Een bundeling van de verschillende
ambities in één regionale agenda, met concrete actieplannen en doelstellingen kan mogelijk de aanzet
geven tot een samenwerking waarin alle partijen elkaar weten te vinden.
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1. Inleiding
1.1 INTRODUCTIE
Economie is dynamisch, maar ook de manier waarop we naar de economie kijken verandert
voortdurend. Economische integratie en innovatie zijn een van de belangrijkste woorden in het
economische beleid van de 21e eeuw. Integratie, beter bekend als globalisering of mondialisering, leidt
er toe dat er in toenemende mate sprake is van één globale markt waarin bedrijven handelen (Brakman
et al., 2006; Ministerie van Economische Zaken, 2005). Deze afname van het belang van de nationale
markt in de wereldeconomie is volgens Daniels et al. (2006) veroorzaakt door verschillende factoren.
Vrije handel en investeringsstromen, verbeteringen in de infrastructuur en de transportmiddelen en
innovaties in de informatie- en communicatietechnologie (e-mail, internet en mobiele telefonie) hebben
de wereld “kleiner gemaakt.” Tegelijkertijd is de productiefactor kennis in steeds grotere mate vrij
beschikbaar over de gehele wereld gekomen.
Globalisering heeft naast een groter bereik voor bedrijven en verwevenheid van de wereldwijde
economie ook geleid tot een toename in specialisatie en de complexiteit van de economie door
productdifferentiatie (Brakman et al., 2006; Daniels et al., 2006). De toegenomen keuzevrijheid leidt er
toe dat ondernemingen minder gebonden zijn aan een specifiek productiemilieu, ze zijn meer footloose.
Hiermee lijkt de productieomgeving aan belang verloren te hebben. Deze redenering is echter te kort
door de bocht. De productieomgeving blijft van belang. Ondernemingen hebben echter meer kansen om
te profiteren van specifieke voordelen in dit productiemilieu, bijvoorbeeld agglomeratie- en
urbanisatievoordelen. Ruimtelijk uit zich dit in het ontstaan van clusters van economische activiteiten.
Voornamelijk binnen de innovatieve hightech en kennisintensieve sectoren in de meest ontwikkelde
economieën zijn deze clusters aanwezig. Het belang van deze clusters voor de economie is in
verschillende wetenschappelijke studies aangetoond, maar ook bedrijven kunnen grote voordelen
hebben aan vestiging binnen een cluster (Porter, 2000; Beaudry & Schiffauerova, 2009; Ponds, 2008;
Boschma et al., 2002).
Deze veranderingen in de economie, hebben grote gevolgen voor het concurrentievermogen van de
economie. Op verschillende beleidsniveaus is getracht hierop in te spelen. Voor de Europese
kenniseconomie is sinds het Lissabon-akkoord het aantrekken en stimuleren van kennisintensieve
activiteiten en innovatie het centrale thema. Hiermee tracht de Europese Unie economische groei op de
lange termijn te stimuleren. Het Nederlandse economische beleid ligt sinds de Nota Pieken in de Delta
uit 2006 in grote mate in lijn met het beleid op Europees niveau. De benutting van de economische
potentie van de Nederlandse topregio’s met economische activiteiten die van groot belang zijn voor de
gehele Nederlandse economie, staat centraal. De Nederlandse overheid heeft zodoende een tiental
sectoren (agrofood, chemie, creatieve industrie, energie, hightech systemen & materialen, life sciences &
health, logistiek & tuinbouw, water en hoofdkantoren) aangewezen. Veel van deze sectoren zijn in
bepaalde regio’s geconcentreerd, zoals de hightech systemen & materialen en life sciences & health in de
brainport Eindhoven, de logistiek & tuinbouw in het Westland en de regio Rotterdam en de Chemie in
Zuid-Limburg. In de FoodValley regio wordt gesproken van een agrofood cluster rondom de Wageningen
University & Research centre (verder als Wageningen UR) en aanwezigheid van de gehele
productieketen in de regio (Kennis Investerings Agenda, 2009). Het typeren van FoodValley als een
economische regio van nationaal belang heeft de regio duidelijk op de kaart gezet. Dit heeft in 2010
geleid tot het ontstaan van de Regio FoodValley (bestaande uit Ede, Veenendaal, Nijkerk, Barneveld,
Wageningen, Rhenen, Scherpenzeel en Renswoude). Deze samenwerking richt zich vooral op het
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versterken van de food sector in de regio en het food cluster rondom Wageningen. Cluster is echter een
zeer ambigu discours. Een cluster is slechts een concept, met afgebakende grenzen. Het is nog allerminst
duidelijk in hoeverre de Regio functioneert als een cluster. In deze studie komt dit discours uitgebreid
aan de orde. De Regio FoodValley heeft de ambitie uitgesproken om het agrofood cluster verder te
versterken. Het stimuleren van clustering blijkt echter problematisch. Clusters zijn niet maakbaar. Elke
regio kent zijn specifieke economische structuur en historische ontwikkeling, waardoor generiek beleid
weinig kans van slagen heeft. In deze studie wordt getracht de regio van input op het gebied van
beleidsmaatregelen te voorzien.

1.2 DOELSTELLING EN CENTRALE VRAAG
De Regio FoodValley spreekt over de aanwezigheid van een food cluster binnen de grenzen van de Regio.
Er is echter weinig bekend over het functioneren van dit cluster. Het uiteindelijke doel van deze studie is
dan ook om te bepalen in hoeverre er sprake is van een cluster in de Regio. Op basis hiervan kan bepaald
worden welk beleidsinstrumentarium nodig is om de regionale economie te versterken.
Doelstelling: Het doel van de studie is om te bepalen in hoeverre de Regio FoodValley functioneert als
een cluster in de sector food en welke locatiefactoren door regionaal beleid beïnvloed kunnen worden
om het functioneren van het cluster te verbeteren
In deze studie staat de volgende probleemstelling centraal:
De probleemstelling: (1) In hoeverre functioneert de Regio FoodValley als een cluster in de food sector,
(2) welke sectorale en geografische afbakening kan worden aangehouden voor het cluster, (3) welke
clustervoordelen zijn er voor food-bedrijven in de Regio FoodValley, (4) welke locatiefactoren beïnvloeden
het functioneren van het cluster in de Regio FoodValley, (5) door middel van welk beleid kan de overheid
het functioneren van het cluster beïnvloeden?
Om beantwoording van de centrale vraag mogelijk te maken, zijn er een achttal deelvragen opgesteld. In
de volgende paragraaf worden de deelvragen besproken.
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1.3 DEELVRAGEN
De deelvragen vormen de leidraad van de thesis. Hieronder volgt een overzicht van de deelvragen. Het
theoretische hoofdstuk 2 behandelt vier verschillende deelvragen, terwijl ook het empirisch deel
(hoofdstuk 4 tot en met 7) vier deelvragen behandelt.
Deelvragen hoofdstuk 2, theorie
Wat is volgens de wetenschappelijke literatuur een cluster en aan welke indicatoren moet worden
voldaan om van een cluster te kunnen spreken?
De eerste deelvraag levert de basis voor de studie. Het bepalen van de definitie en de indicatoren van
een cluster geeft input aan de kwantitatieve studie in hoofdstuk 4 en de kwalitatieve studie in hoofdstuk
5.
Wat zijn volgens de wetenschappelijke literatuur de voordelen van een economisch cluster voor zowel
bedrijven als de regionale economie?
De tweede deelvraag geeft uitleg over de redenen waarom bedrijven zich clusteren. Verschillende
clustervoordelen komen aan bod. Deze clustervoordelen komen terug in hoofdstuk 5, als de aard van de
samenwerkingsrelaties in FoodValley wordt besproken.
Welke locatiefactoren kunnen het functioneren van een cluster beïnvloeden?
De derde deelvraag behandelt het functioneren van cluster. In de regionale economie zijn er
verschillende locatiefactoren die het functioneren van het cluster beïnvloeden. Deze deelvraag staat aan
de basis van hoofdstuk 6, waarin het potentiële cluster op basis van deze locatiefactoren wordt
beoordeeld.
In hoeverre kan volgens de wetenschappelijke literatuur een economische cluster door middel van beleid
gestimuleerd worden?
De vierde deelvraag bespreekt clusterbeleid. Deze deelvraag geeft input aan hoofdstuk 7 waarin wordt
bepaald welke beleidsmaatregelen invloed kunnen hebben op de ontwikkeling en versterking van de
food sector in de Regio FoodValley.
Deelvragen hoofdstuk 4, empirie
In hoeverre is er binnen de Regio FoodValley sprake van voldoende massa om te kunnen spreken over een
cluster in de foodsector en hoe is de foodsector verdeeld over de verschillende gemeenten?
De vijfde deelvraag bepaalt aan de hand van de indicatoren uit het theoretisch hoofdstuk in hoeverre er
sprake is van een cluster en in welk gedeelte van de Regio FoodValley.

12

Deelvragen hoofdstuk 5, empirie
In hoeverre is er sprake en wat is de aard van de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven in de
Regio FoodValley?
De zesde deelvraag tracht de aard van de samenwerkingsrelaties in de Regio FoodValley te analyseren.
Dit is een van de indicatoren om te kunnen spreken van clustering. Daarnaast geeft de deelvraag inzicht
in de clustervoordelen die in de Regio FoodValley aanwezig zijn voor foodbedrijven.
Deelvragen hoofdstuk 6, empirie
Hoe functioneert de Regio FoodValley op twaalf locatiefactoren die het functioneren van een cluster
kunnen beïnvloeden en wordt de food sector door middel van het huidige beleid gestimuleerd?
De zevende deelvraag levert een analyse van de Regio FoodValley op basis van twaalf locatiefactoren op.
Aan de hand hiervan kan bepaald worden wat de sterke en zwakke punten van de Regio zijn. Dit geeft
input aan hoofdstuk 7.
Deelvragen hoofdstuk 7, empirie
Op welke wijze kan de Regio FoodValley door middel van beleid een positieve invloed hebben op het
functioneren en de ontwikkeling van de food sector in de Regio FoodValley?
De achtste en laatste deelvraag levert de beleidsaanbevelingen voor de Regio FoodValley. Deze
aanbevelingen kunnen input geven aan het toekomstig beleid om de food sector en het potentiële
cluster verder te ontwikkelen.
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1.4 ONDERZOEKSOPZET
Deze studie is opgebouwd uit een theoretisch deel en een empirisch deel dat is samengesteld uit een
kwantitatief onderdeel (gegevens afkomstig uit een database) en kwalitatief onderdeel (gegevens
afkomstig uit interviews). Hieronder is de opzet schematisch weergegeven.

Inleiding
Introductie
Doelstelling
Opzet
Relevantie

Theorie
Clustering
Cluster in de wetenschap
Clustervoordelen
Locatiefactoren & clustering
Clusters & Beleid

Methodologie
Kwantitatief deel
Databestand
Kwalitatief deel
Conceptueel kader
Aanpak

Empirie
Analyse cluster
Statistische onderbouwing
Analyse samenwerking bedrijven
Functioneren cluster
Huidig beleid

Conclusie
Advies
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1.5 MAATSCHAPPELIJKE EN WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
De relevantie van deze studie ligt in feite op drie gebieden. Op het nationale beleidsniveau en het
regionale beleidsniveau heeft de studie relevantie, maar ook voor de wetenschap. Het economisch
beleid van de nationale overheid heeft zich lange tijd gericht op het wegwerken van economische
achterstanden in de minder presterende Nederlandse regio’s. Met het uitkomen van de Nota Ruimte in
2004, veranderde dit uitgangspunt. Niet langer achterstandsgebieden, maar de economische clusters die
van belang zijn voor de concurrentiekracht van de Nederlandse economie en de internationale
concurrentiepositie, kregen de belangstelling. Een van deze clusters, is de agrofood sector, rondom
Wageningen (Nota Ruimte, 2004; Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020, 2009). In deze studie wordt
bekeken in hoeverre het cluster in de Regio FoodValley functioneert. Omdat het food cluster in de Regio
is aangemerkt als economische regio van nationaal belang, zijn de uitkomsten van deze studie ook op het
nationale beleidsniveau relevant. Daarnaast geeft de studie inzicht in de factoren die belangrijk zijn in dit
functioneren.
Op het regionale schaalniveau is de studie relevant omdat de Regio FoodValley bewust heeft gekozen
voor food als topsector. Food heeft een belangrijke plek in de regionale economie. Hierover zijn echter
weinig statistische data beschikbaar op FoodValley niveau. Deze studie bekijkt in hoeverre de huidige
afbakening van de Regio een relevante is op het gebied van de food sector. Tegelijkertijd geeft de studie
hiermee inzicht in de verschillende productiemilieu’s en de economische ontwikkelingen in de food
sector binnen de Regio FoodValley. Naast de afbakening geeft de studie inzicht in de clustervoordelen
die er voor food bedrijven in de Regio FoodValley zijn. Op deze wijze wordt er inzicht gegeven in de
beweegredenen bij food bedrijven om in FoodValley actief te zijn, of om naar het cluster te verplaatsen.
Dit kan input geven aan het regionale acquisitie beleid.
Het voeren van een succesvol cluster beleid is geen gemakkelijke opgave. Het vereist strategisch- en
lange termijn beleid. Het stimuleren van een specifieke sector kan echter destructief uitwerken op
andere economische sectoren in de Regio, voornamelijk in een beginnend cluster met weinig massa is dit
risico reëel. Om bovenstaand overheidsfalen te voorkomen is het belangrijk dat er onderzoek wordt
gedaan naar de fase in de levenscyclus waarin het cluster zich bevindt en of er sprake is van voldoende
massa. Ook de sterke en zwakke punten van het cluster zijn in dit kader interessant. De ontwikkeling van
het foodcluster in de regio kan een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale concurrentiekracht en
de regionale economische groei op de lange termijn.
De wetenschappelijke relevantie ligt ten slotte op het gebied van de wetenschappelijke literatuur. De
studie bouwt voor op de clusterliteratuur en levert hier een kleine bijdrage aan, door het bestuderen van
een specifiek cluster in Nederland. Daarnaast wordt getracht een wetenschappelijke onderbouwing te
geven aan een beoordelingskader om het functioneren van een cluster te kunnen toetsten. Dit kan een
bijdrage leveren aan de lacune die er is tussen clustertheorie en clusterbeleid.
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1.6 LEESWIJZER
Deze studie is opgebouwd aan de hand van de deelvragen die in paragraaf 1.3 zijn geïntroduceerd.
Hoofdstuk 2 geeft een theoretische onderbouwing van de studie. Dit hoofdstuk bestaat uit vijf
paragrafen waarin de afbakening, de clustervoordelen, het functioneren van clusters en clusterbeleid
centraal staan. Elk van deze paragrafen worden afgesloten met een deelconclusie. Het hoofdstuk eindigt
met één conclusie. In dit eerste hoofdstuk zijn een aantal kaders opgenomen. Het gaat hier om
theorieën die worden aangehaald. In het kader wordt dieper ingegaan op de betreffende theorie.
In hoofdstuk 3 staat de methode van onderzoek centraal. De kwantitatieve en kwalitatieve
onderzoeksmethode worden hier besproken. In paragraaf 3.2.2 is het conceptuele kader opgenomen. In
dit kader zijn een twaalftal locatiefactoren onderscheiden, deze factoren staan aan de basis van
hoofdstuk 6. Tevens zijn er een viertal beleidsvormen geïdentificeerd. Deze komen aan de orde in
hoofdstuk 7.
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van FoodValley op basis van statistische data. In dit hoofdstuk wordt
bepaald in hoeverre er volgens deze data sprake is van een cluster binnen de Regio. Daarnaast wordt er
bepaald in welke levensfase dit cluster zich bevindt. Hoofdstuk 5 gaat in op de aard van de onderlinge
samenwerking tussen de food bedrijven in de Regio, op basis hiervan kan uitspraak worden gedaan over
de clustervoordelen en het clustertype.
Hoofdstuk 6 geeft een beoordeling van het functioneren van het cluster op basis van een twaalftal
indicatoren. Daarnaast worden de bestuurlijke situatie, het huidige beleid en de ambitie van de Regio
besproken. Dit functioneren, geeft input aan hoofdstuk 7 waarin beleidsaanbevelingen voor de Regio
FoodValley worden gegeven. Hoofdstuk 7 eindigt met een reflectie.
Het laatste hoofdstuk, is de conclusie van deze studie. Ten slotte zijn er verschillende bijlagen
opgenomen. Onder meer de afbakening van de food sector, de opgestelde topiclijst en de transcripten
van de interviews.
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2. Theorie: Clustering
Agglomeraties van economische activiteiten maken al eeuwen deel uit van het economische landschap.
Voorbeelden zijn het financiële cluster in Amsterdam in de 17e eeuw, het textielcluster in de 19e eeuw in
Tilburg, het cluster van zware industrie rondom de steenkolenmijnen in het Ruhrgebied in de 20e eeuw
en de clustering van de auto-industrie in de 20e eeuw in Detroit. In de 21e eeuw liggen de bekendste
clusters vooralsnog in Californië, met de geclusterde filmindustrie in Hollywood en het cluster in
computertechniek in Silicon Valley. Ook in Nederland zijn in de 21e eeuw clusters te vinden. Voorbeelden
zijn het cluster van glastuinbouw in het Westland, het juridisch-financiële cluster in Amsterdam, de
clustering van hightech systemen & materialen en life sciences & health in en rond Eindhoven en de
chemie in Zuid-Limburg. In de Regio FoodValley, wordt er gesproken over een cluster in de agrofood
(Ministerie van Economische Zaken, 2004; Ministerie van Economische Zaken, 2006).

2.1 HET CLUSTERBEGRIP IN DE WETENSCHAP
Het begrip cluster is in de wetenschappelijke theorie van de economie en de economische geografie,
maar ook in beleidskringen, al decennia lang een belangrijk discours. Er is echter veel onduidelijkheid
omtrent het begrip. Er worden verschillende definities gebruikt om het begrip te definiëren en er is
onduidelijkheid aan welke voorwaarden voldaan dient te zijn om van een cluster te kunnen spreken
(Martin & Sunley, 2003). In deze paragraaf volgt een bespreking van het begrip cluster. De deelvraag die
hier centraal staat is: “Wat is volgens de wetenschappelijke literatuur een cluster en aan welke
indicatoren moet worden voldaan om van een cluster te kunnen spreken?”
In paragraaf 2.1 volgt een bespreking van het clusterdiscours en de voorwaarden waaraan voldoen moet
zijn om te kunnen spreken van een cluster. Daarnaast komt de clusterlevenscyclus aan bod. De
deelparagraaf eindigt met een deelconclusie. Paragraaf 2.2 bespreekt de clustervoordelen. In de
deelparagrafen komen achtereenvolgens de belangrijkste clustervoordelen van bedrijven aan de orde en
worden de voordelen van clustering voor de regionale economie besproken. Er is tevens aandacht voor
clusternadelen. De paragraaf eindigt met een deelconclusie. Het hoofdstuk vervolgt met paragraaf 2.3,
waarin de locatiefactoren centraal staan die het functioneren van het cluster beïnvloeden. De groei van
kritische massa door spin-offs, bedrijfsimmigratie en de groei van bedrijven staat centraal. Daarnaast is
er aandacht voor twaalf locatiefactoren die van invloed zijn op het functioneren van het cluster. De
paragraaf wordt besloten met een deelconclusie. Paragraaf 2.4 behandelt beleid. Er is aandacht voor
top-down en regionaal beleid en verschillende invalshoeken vanuit de triple helix gedachte en het
innovatiesysteem en eindigt met een deelconclusie. Het gehele hoofdstuk wordt afgesloten met een
conclusie in paragraaf 2.5
2.1.1 WAT IS EEN CLUSTER?
In de wetenschap kreeg de agglomeratie van economische activiteiten bekendheid door Alfred Marshall
in 1890. Hij observeerde industriële districten van economische activiteit. Regio’s met een ruimtelijke
concentratie aan ondernemingen met een overeenkomstig karakter, die veel relaties met elkaar
onderhielden. Marshall redeneerde dat de totale winst van alle bedrijven samen meer was dan de som
van de winst van alle bedrijven afzonderlijk. Samenwerking leverde volgens Marshall zowel interne
schaalvoordelen (besparingen in de productiekosten) als externe schaalvoordelen (besparingen in de
arbeidskosten en transportkosten) op (Marshall, 1920; Newlands, 2003; Beaudry & Schiffauerova, 2009).
Deze voordelen van co-locatie zouden vooral van belang zijn voor de kleinere onderneming die niet
beschikt over interne schaalvoordelen door omvang (Brenner, 2004). Dit concept werkte hij uit in zijn
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zesdelige boekwerk, “The Principles of Economics”, dat uitkwam in 1920 (Visser, 2008). Hoover
ontwikkelde dit idee en onderscheidde twee categorieën van agglomeratievoordelen, te weten
lokalisatievoordelen en urbanisatievoordelen. Urbanisatievoordelen hadden volgens hem betrekking op
de voordelen voor bedrijven uit alle sectoren door een hoge bevolkingsdichtheid, een uitgebreide
infrastructuur, een uitgebreide arbeidsmarkt, de aanwezigheid van aanverwante sectoren, een
diversiteit aan economische activiteiten en ondersteunende diensten en voorzieningen. De
lokalisatievoordelen zijn de voordelen waarvan bedrijven uit dezelfde sector kunnen profiteren door zich
bij elkaar te vestigen (Hoover, 1948; Simmie, 2004). Deze voordelen staan in deze studie centraal.
In de jaren negentig van de vorige eeuw, werd het concept nieuw leven ingeblazen. Met name Michael
Porter had een belangrijke rol, door zijn boek “The Competitive Advantage of Nations” uit 1990. Onder
invloed van globalisering was de betekenis van het industriële district van Marshall min of meer
achterhaald geraakt. Vrijhandel, verbeteringen in het transport en de informatie- en
communicatietechnologie hebben het belang van nabijheid in het beperken van de transactiekosten en
transportkosten doen afnemen. Porter plaatste het industriële district van Marshall in de huidige
economische context, waarin kennis een centrale rol speelt. Porter signaleerde geografische
concentraties van onderling verbonden ondernemingen, gespecialiseerde leveranciers, ondersteunende
dienstverleners en de bijbehorende instellingen (zoals universiteiten, andere instanties en
brancheverenigingen) in een bepaald gebied, die met elkaar concurreren maar ook samenwerken, hij
noemde dit clusters (Porter 2000).
Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers,
service providers, firms in related industries, and associated institutions (e.g. universities,
standards agencies, trade associations) in a particular field that compete but also cooperate
(Porter 2000).
Een cluster bestaat volgens Porter echter in tegenstelling tot Marshall niet alleen uit een concentratie
van bedrijven uit dezelfde sector, maar ook uit een concentratie van bedrijvigheid uit gerelateerde
sectoren. Ook noemt Porter instituties, zoals cluster organisaties en onderwijsvoorzieningen als
relevante partijen in een cluster. Deze definitie lijkt nog altijd zeer bruikbaar want in 2011 wordt deze
definitie (met enkele aanvullingen) nog altijd gehandhaafd. Bijvoorbeeld in een studie van Atzema et al.
(2011) waarin de volgende definitie van een cluster wordt gegeven: “Een ruimtelijke concentratie van in
waardesystemen gerelateerde bedrijven die mogelijk, maar niet noodzakelijk, met elkaar
samenwerken.”
Porter is echter niet de enige die een rol heeft gespeeld in de wederopleving van het cluster begrip, er
zijn meerdere paradigma’s in het cluster denken (Brenner, 2004). Hieronder worden er een aantal kort
besproken.
De transactiekosten benadering in de Californische school beargumenteerde dat door globalisering de
kostenverschillen zijn afgenomen, terwijl productieketens steeds meer uiteen zijn gevallen. Tegelijkertijd
is het aantal transacties sterk toegenomen. In een cluster is het mogelijk om de transactiekosten te
beperken en zijn meer specialisatie en uitbestedingsrelaties mogelijk. Clusters zouden dus het
concurrentievermogen van bedrijven positief beïnvloeden (Visser, 2008; Newlands 2003). Het flexibele
specialisatie denken wijst op voordelen op het gebied van sociaal kapitaal en onderling vertrouwen in
het cluster die een positieve invloed zouden hebben op de samenwerking tussen bedrijven en
ondersteunende instituties. De laatste bijdrage aan de clustertheorie komt van de Frans-Italiaanse
onderzoeksgroep GREMI en de institutionele en evolutionaire economie. Deze onderzoeksgroep richtte
zich op de rol van bedrijven, onderzoeksinstituten en beleidsmakers in een cluster in het beperken van
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onzekerheid en het coördineren van het innovatietraject. De institutionele en evolutionaire economie
spreekt in dit kader over een co-evoluerende institutionele omgeving (Visser, 2008; Brenner, 2004;
Newlands, 2003).
Het clusterconcept wordt dus op verschillende wijze benaderd en ook de factoren die ten grondslag
liggen aan clustering verschillen onderling. Toch spreekt men allemaal over een concentratie aan
bedrijvigheid.
Evert-Jan Visser heeft in 2008
Kader 2.1 Verschillende typen clusters
een clusterindeling gemaakt
die duidelijkheid schept in dit
De indeling van Visser uit 2008 is gebaseerd op een samenstelling van verschillende
onderscheid, deze indeling is
typen clusters die gesignaleerd zijn in wetenschappelijke studies. Visser maakt op
hier aangevuld met de
basis hiervan een onderscheid in vijf verschillende soorten clusters die in
indeling van David Newlands
onderstaande tabel zichtbaar zijn. Visser gaf elk clustertype een naam en bepaalde
welke locatiefactoren de clustering van bedrijvigheid veroorzaakt. Ten slotte
uit 2003. De eerste vorm van
identificeerde Visser de belangrijkste clustervoordelen voor bedrijven in de
clustering in deze indeling is
verschillende clustertypen.
een
concentratie
van
bedrijvigheid rondom een
Tabel 2.1 Verschillende typen clusters met eigenschappen en locatievoordelen
aantrekkelijke
exogene
Clustertype
Clustereigenschappen
Clustervoordelen
locatiefactor
(bijvoorbeeld
voor bedrijven
een
natuurlijke
factor,
Formatie Clustering onder invloed van een aantrekkelijke - Beperkte
grondstof,
haven
of
externe factor
transportkosten
luchthaven). Hier is echter
Industrie
Clustering onder invloed van de externe
- Interne en externe
geen
sprake
van
economie
schaalvoordelen
competitieve
voordelen
Complex
Clustering onder invloed van fysieke nabijheid
-Specialisatie
onder invloed van het cluster,
van bedrijven waarmee samenwerkingsrelaties
-Beperkte
maar door de toevallige
zijn,
horizontale
&
verticale
relaties
transactiekosten
aanwezigheid
van
een
Alliantie
Clustering
onder
invloed
van
kennisintensieve
- Strategische
externe factor. Het is
samenwerkingsrelaties tussen bedrijven en
samenwerking
zodoende
discutabel
in
instituties, zowel horizontaal, verticaal als
-Social & human
hoeverre er bij dit clustertype
diagonaal
capital
daadwerkelijk sprake is van
Milieu
Clustering onder invloed van openheid,
- Co-evolutie van de
een cluster (cluster formatie,
flexibiliteit en variëteit, intensieve
regionale markt,
zie kader 2.1).
samenwerking tussen de regionale markt, de
instituties en beleid
Het voordeel van clustering in
overheid en instituties
-Innovatie
het beperken van de
Bron: Newlands, 2003; Visser, 2008
transporten
de
transactiekosten (de voordelen van Marshall en Porter in kader 2.1 als het clustertype industrie en
complex) mogen door globalisering zijn afgenomen (Porter, 2000), toch blijft het samenwerken over
afstand suboptimaal ten opzichte van samenwerken met partners in de nabijheid. De vestiging in een
cluster kan het concurrentievermogen van een bedrijf kan dus nog altijd positief beïnvloeden. Het laatste
clustertype gaat uit van co-evolutie van de regionale markt, instituties en beleid (Newlands, 2003; Visser,
2008).
De voordelen van een cluster voor bedrijven blijken dus per type cluster te verschillen, deze voordelen
komen in de volgende paragraaf uitgebreid aan de orde. Wat echter niet verschilt in de verschillende
denkrichtingen over clusters, zijn de basisvoorwaarden. Om te kunnen spreken van een cluster dient er
te worden voldaan aan drie voorwaarden.
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Ten eerste dient er sprake te zijn van voldoende massa in zowel het aantal banen als het aantal
vestigingen. Het gaat hierbij om in een waardesysteem gerelateerde bedrijven (bedrijven die onder de
bedrijfskolom food vallen en zorgen voor waarde toevoeging in deze bedrijfskolom). Het verdient
aanbeveling om zowel het aantal vestigingen als banen te bekijken, aangezien enkele grote bedrijven
een grote oververtegenwoordiging van het aantal banen op een bepaalde locatie zou kunnen opleveren,
terwijl het aantal bedrijven dan zeer beperkt is. Hiermee zouden de clustervoordelen beperkt zijn.
De tweede voorwaarde is dat er naast een absolute concentratie eveneens sprake is van een relatieve
concentratie van banen en vestigingen binnen de betreffende sector (en eventueel gerelateerde
sectoren). Om te kunnen spreken van een cluster moet er sprake zijn van een specialisatie, ofwel een
significante oververtegenwoordiging van de bepaalde sector in de lokale of regionale economie ten
opzichte van de gemiddelde vertegenwoordiging van de betreffende sector op nationale schaal (Brenner,
2004). Ofwel een aanzienlijk deel van het aantal vestigingen en banen binnen de lokale of regionale
economie moet binnen de betreffende sector liggen (Brenner, 2004). Wanneer er sprake is van een
significantie oververtegenwoordiging is echter onduidelijk. Waarden van drie maal het nationale
gemiddelde worden door Brenner als een indicatie gegeven om te kunnen spreken van een cluster.
De derde voorwaarde is de samenwerking tussen bedrijven. Het cluster concept richt zich op de relaties
tussen bedrijven en de spill-overs die deze relaties veroorzaken. Dit kunnen directe leveranciers- en
afnemers relaties zijn, maar ook het delen van kennis, faciliteiten, financieel kapitaal en innovatie zijn
voorbeelden van samenwerkingsrelaties (Brenner, 2004). Concentraties van bedrijven die op een
bepaalde locatie gevestigd zijn onder invloed van een exogene locatiefactor (zoals het geval is bij het
clustertype formatie in kader 2.1) worden in deze studie niet aangemerkt als clusters. In het geval van
een concentratie van bedrijvigheid onder invloed van een dergelijke exogene locatiefactor zitten de
bedrijven slechts op die betreffende locatie door de aanwezigheid van die locatiefactor. Ze hebben
verder geen onderlinge samenwerking, waardoor er geen clustervoordelen ontstaan (Visser, 2008,
Brenner, 2004).
Ten slotte is het afbakenen van de bedrijfsactiviteiten en van de regio van belang. Het cluster is een
concept met een thematische grens en een geografische grens. De afbakening van de activiteiten en de
sector bepaalt welke bedrijven en bedrijfsactiviteiten binnen en buiten het cluster vallen, dit is de
thematische grens. Hetzelfde geldt voor de geografische afbakening van de regio. Hiermee wordt een
grens getrokken en bepaald welke bedrijven binnen en buiten het cluster vallen. Dit bepaalt in hoeverre
er in de statistische data sprake is van een cluster (Brenner, 2004; Menzel & Fornahl, 2007). De volgende
deelparagraaf gaat in op de levenscyclus van clusters.
2.1.2 DE CLUSTERLEVENSCYCLYS
Net als bedrijven maken clusters een levensloop door. Een cluster heeft een ontstaansfase, een
groeifase, een volwassenfase maar kan eveneens een fase van terugval doormaken (Nicis Institute,
2010). Deze levensloop kan ingrijpende gevolgen hebben voor de bedrijven in het cluster maar ook voor
de regionale economie waarin het cluster zich bevindt. Bedrijvigheid in de betreffende dominante
sector(en) kan verdwijnen met een dramatische terugval in de werkgelegenheid als gevolg. Max-Peter
Menzel en Dirk Fornahl hebben deze cluster levensloop in een artikel uit 2007 geanalyseerd en in een
model proberen te vangen. Het lijkt voor de hand liggend dat een cluster de levenscyclus van de
betreffende industrie volgt. Dit blijkt echter niet altijd zo te zijn (Audretsch & Feldman, 1996). De
beweging van het cluster in de levenscyclus blijkt met name afhankelijk van de toename en afname van
heterogeniteit tussen de geclusterde bedrijven en instellingen (Menzel & Fornahl, 2007).
De eerste fase van het cluster is de ontstaansfase, in veel gevallen hangt deze fase samen met het
ontstaan van de betreffende industrie. In de ontstaansfase is er nog geen sprake van een duidelijke
20

concentratie aan bedrijven. Hierdoor is het identificeren van een cluster in de ontstaansfase
problematisch. Binnen de bedrijven is er sprake van veel onzekerheid en men houdt zich bezig met
exploratie (radicale innovatie van totaal nieuwe producten en productcombinaties). De heterogeniteit is
hierdoor groot, terwijl de onderlinge synergie klein is, dit beperkt de mogelijkheden van
kennisabsorbatie binnen bedrijven. Samenwerking verloopt hierdoor vaak moeizaam. Spin-offs leiden er
toe dat het aantal bedrijven in het potentiële cluster groeit. Bedrijven in een cluster groeien sterker door
de aanwezigheid in een creatieve omgeving. Uiteindelijk zijn er twee opties. Het cluster in de
ontstaansfase verliest zijn potentie doordat bedrijven wegtrekken, failliet gaan of de technologische
afstand tussen de bedrijven te groot blijft waardoor synergie voor samenwerking blijft ontbreken. Of de
synergie tussen de bedrijven in het cluster neemt toe. Dan kan er een groeifase bereikt worden (Menzel
& Fornahl, 2007).
De groeifase van het cluster is afhankelijk van het ontstaan massa in het cluster. Het zijn echter
voornamelijk de relaties tussen de bedrijven in het cluster die van belang zijn in de groei van het cluster
op de lange termijn. In deze fase neemt de exploratie van kennis af. Er is in toenemende mate sprake
van kennisexploitatie. Er zijn incrementele product verbeteringen en toepassingen van ideeën, principes
en concepten (WRR, 2008). Door praktijkervaring wordt kennis opgedaan over mogelijke verbeteringen
(Maskell, 2001). De heterogeniteit van de aanwezige kennis neemt hierdoor af en er ontstaat
convergentie tussen bedrijven. Dit vormt een basis voor onderlinge samenwerking (Visser, 2008).
Informatie en kennis kunnen zich dan relatief gemakkelijk tussen bedrijven in het cluster verspreiden,
wat een positieve invloed kan uitoefenen op het aantal bedrijven dat ontstaat, het succes van bedrijven
en op bedrijfsimmigratie (Menzel & Fornahl, 2007).
De groei in de concentratie aan bedrijvigheid en het aantal banen kan door een aantal factoren
toenemen. Klepper (2007) noemt het ontstaan van nieuwe bedrijven in het cluster of spin-offs de
belangrijkste. Brenner, (2004) noemt startKader 2.2 Cumulatieve causatietheorie
ups, bedrijfsimmigratie en het succes van
bedrijven in een cluster als belangrijkste
De cumulatieve causatietheorie van Myrdal had aanvankelijk
oorzaken voor groei van het cluster.
betrekking op de ontwikkeling van landen, maar werd later toegepast
Bedrijven in het cluster verdwijnen minder
op het regionale schaalniveau. In de uitgangsituatie is er sprake van
snel van de markt en groeien sneller door
een economisch regio (in dit voorbeeld een cluster in de
competitieve voordelen (Menzel &
ontstaansfase). Op deze locatie zijn externe schaalvoordelen te
Fornahl, 2007; Brenner, 2004). Het gaat
behalen en is er gespecialiseerde arbeid aanwezig. Maar ook de
hier om bedrijven met dezelfde
aanwezigheid van relevante informatie en een creatieve omgeving
activiteiten in de waardeketen, ook wel
maken de regio extra aantrekkelijk voor bedrijven. Door de groei van
clustervoordelen van de horizontale
de regionale bedrijven en het onstaan van start-ups en spin-offs
dimensie genoemd. De groei van het
neemt de massa in het cluster toe. Op een bepaald moment is er
sprake van het bereiken van een kritische massa. De locatiekeuze van
cluster kan versnellen op het moment dat
bedrijven wordt dan beïnvloedt door aanwezigheid van potentiële
er
toenemende
meeropbrengsten
samenwerkingspartners en de andere locatievoordelen in het cluster.
ontstaan (Brenner, 2004). Deze ontstaan
De regionale aantrekkingskracht veroorzaakt bedrijfsimmigratie naar
bij een bepaalde kritische massa. De
de regio (Brenner, 2004). Dit leidt tot een bevolkingsgroei en een
werking dit principe kan het beste worden
groeiende welvaart in de regio. De regio wint aan aantrekkelijkheid
uitgelegd op basis van de cumulatieve
voor toeleveranciers en bedrijven met gerelateerde activiteiten
cassatietheorie afkomstig van de Zweed
(Bathelt et al., 2004). Ook ondersteunende diensten kunnen dan naar
Gunnar Myrdal uit 1957 (zie kader 2.2).
de regio trekken. Dit patroon zou zich in theorie doorzetten tot het
De belangrijkste inzichten uit deze theorie
moment dat de aglomeratienadelen (congestie hoge grondprijzen
zijn het feit dat na het overschrijden van
etc.) groter zijn dan de agglomeratievoordelen (Atzema et al., 2002;
een bepaalde kritische massa er een padBoschma et al., 2002).
afhankelijk patroon van bedrijfsimmigratie
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kan plaatsvinden (Brenner, 2004). Het gaat hier niet om de horizontale dimensie van het cluster, maar
om de verticale dimensie. Bedrijven met aanvullende en gerelateerde activiteiten, zoals toeleveranciers,
afnemers en dienstverleners met activiteiten in de waardeketen van de betreffende industrie. Het kan
hier ook gaan om diagonale relaties, met bedrijven die actief zijn in gerelateerde sectoren (Bathelt, et.
al., 2004; Brenner, 2004). Met het ontstaan van massa, ontstaat er een industriële omgeving die gunstig
is voor de geclusterde bedrijven. Dit kan vervolgens weer een positieve impact hebben op de
bedrijfspopulatie in het cluster (Brenner, 2004).
Figuur 2.3 Levenscyclus cluster aan de hand van de heterogeniteit van de kennis en het aantal
werkzame personen.

Bron: Menzel & Fornahl, 2007

De derde fase is het volwassen cluster. In deze fase blijft het aantal werkzame personen ongeveer gelijk.
De kennis is in deze fase meer gecodificeerd (minder tacit). De noodzakelijkheid voor een bedrijf om
dicht op de kennisbron te vestigen is hierdoor minder groot. In deze fase is er veel concurrentie en
synergie tussen bedrijven. Bedrijven concurreren met name op kwaliteit (Newlands, 2003). Het is voor
de duurzaamheid van een cluster echter van cruciaal belang dat er eveneens sprake blijft van
heterogeniteit. Een gebrek aan heterogeniteit en diversiteit van kennis beperkt de mogelijkheden om
nieuwe ideeën op te doen en te innoveren. Het risico is dat bedrijven blijven vasthouden aan de oude
succesvolle routines, niet langer open staan voor kennis exploratie en zodoende niet in staat zijn
ingesleten kennis en praktijken te vernieuwen (Porter, 2000; WRR, 2008). Met de tijd kunnen deze
routines suboptimaal geworden zijn. Door Menzel & Fornahl zijn de clusterfasen en de ontwikkeling van
het cluster op een duidelijke manier weergegeven in een figuur. Deze figuur 2.3 is hierboven zichtbaar.
Indien een cluster zijn vermogen tot vernieuwing verliest, is de vierde en laatste fase, een terugval
onvermijdelijk. Het cluster zal dan in aantal bedrijven en werkzame personen achteruit gaan door
overnames, reorganisaties, faillissementen en een gebrek aan start-ups en zal uiteindelijk weer
verdwijnen. Er is echter niet per definitie sprake van een vaste levenscyclus van ontstaan, groei en
neergang. Zolang een cluster diversiteit en heterogeniteit van kennis weet te behouden kan er
doorlopende groei plaatsvinden. Connecties van bedrijven met bedrijven en instellingen van buiten het
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cluster zijn in deze van groot belang om de heterogeniteit van de kennis te behouden. Bedrijven kunnen
dan overschakelen op gerelateerde activiteiten of nieuwe niches en toepassingen ontdekken en
exploiteren. Hierdoor kan er opnieuw een groeifase plaatsvinden. Een open blik naar buiten en de
participatie en het onderhouden van strategische internationale relaties (leereffecten van de tweede
orde) kunnen het cluster blijvend van heterogeniteit van kennis voorzien (Visser, 2008; Menzel & Fornahl
2007; WRR, 2008; Bathelt et al., 2004). Volgens Simmie, (2004) zijn dergelijke internationale netwerken
voor bedrijven van veel groter belang dan de lokale relaties.
De grootte van het cluster kan een belangrijke rol spelen in de levenscyclus van het cluster. In een cluster
met een groot aantal bedrijven kan heterogeniteit tegelijkertijd bestaan met onderlinge synergie. In een
klein cluster zal maar aan een van deze twee voordelen voldaan kunnen worden. Hierdoor zal de
onderlinge samenwerking hier moeizamer verlopen of zal het cluster door een gebrek aan heterogeniteit
sneller in verval geraken. Een ander voordeel van deze grootte is dat het cluster eerder opgemerkt wordt
en betere politieke steun zal krijgen (Menzel & Fornahl, 2007). Om te bepalen in welke fase een cluster
zich bevindt kan er gekeken worden naar de groei van het aantal banen en vestigingen in het cluster
(Menzel & Fornahl, 2007).
2.1.3 DEELCONCLUSIE
In deze paragraaf is ingegaan op de vraag: “Wat is volgens de wetenschappelijke literatuur een cluster en
aan welke indicatoren moet worden voldaan om van een cluster te kunnen spreken?”
Het blijkt dat in de wetenschappelijke literatuur verschillende definities bestaan van het cluster concept.
In deze studie is gekozen om de definitie van Porter als uitgangspunt te nemen, omdat deze nog altijd
zeer bruikbaar blijkt en ook in andere studies gebruikt is. Er zijn enkele kleine aanpassingen gedaan. Zo
wordt er niet naar gerelateerde activiteiten gekeken, omdat het hier een verkennende studie naar de
food sector betreft. Het opnemen van gerelateerde sectoren zou de studie te breed maken, waardoor de
focus op de sector food verloren zou kunnen gaan. Ten derde zou de data verzameling problematisch
worden. De hier gebruikte definitie van een cluster is zodoende:
Een cluster is een geografische concentratie van in waardesystemen gerelateerde bedrijven en
instituties die met elkaar samenwerken.
Hiermee moet er dus aan drie voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn van een
concentratie (een hoog aantal aan banen en vestigingen) van in een waardesysteem gerelateerde
bedrijven, binnen een afgebakende economie. De tweede voorwaarde is dat er naast een absolute
concentratie eveneens sprake is van een relatieve concentratie van banen en vestigingen binnen de in
het waardesysteem gerelateerde bedrijven. Er dient sprake te zijn van een significante
oververtegenwoordiging van de bepaalde sector in de lokale of regionale economie ten opzichte van de
gemiddelde vertegenwoordiging van de betreffende sector op nationale schaal (Brenner, 2004).
Ten derde moeten deze in een waardesysteem gerelateerde bedrijven met elkaar samenwerken.
Samenwerking wordt in deze studie breed opgevat. Het plaatsvinden in de vorm van directe
leveranciers-, afnemers- of uitbestedingsrelaties, maar ook in de vorm van het delen van kennis,
faciliteiten, financieel kapitaal en innovatie (Pellenbarg, 2005; Brenner, 2004). Een concentratie van in
het waardesysteem gerelateerde bedrijven, waarin geen sprake is van samenwerking, maar enkel
concurrentie, wordt dus niet gezien als een cluster.
Het afbakenen van de activiteiten in het waardesysteem die binnen het cluster vallen (thematische
grens) en de afbakening van de regio (geografische grens) zijn enorm bepalend in het onderzoek en
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moeten daarom zorgvuldig gedaan worden. Hiermee wordt namelijk een grens getrokken waarbij
bedrijven op basis van activiteit en geografische locatie binnen of buiten het cluster vallen (Menzel &
Fornahl, 2007).
Net als bedrijven maken ook clusters een levensloop door. Een cluster heeft een startfase, een groeifase,
een volwassen fase maar kan eveneens een fase van terugval doormaken. Deze levensloop kan
ingrijpende gevolgen hebben zowel de bedrijven in het cluster als de regionale economie (Menzel &
Fornahl, 2007). Om te bepalen in welke fase in de levenscyclus een cluster zich bevindt kan aan de
bovenstaande drie voorwaarden nog een vierde voorwaarde worden toegevoegd. Er kan gekeken
worden naar de groei van het in een waardesysteem gerelateerde banen en vestigingen in het cluster.
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2.2 CLUSTERVOORDELEN
In de wetenschappelijke literatuur wordt er gesproken over verschillende clustervoordelen voor
bedrijven. Volgens Marshall zijn dit besparingen in de productiekosten, transportkosten en
schaalvoordelen door samenwerking (Marshall, 1920; Newlands, 2003; Beaudry & Schiffauerova, 2009).
Nooteboom wees met name op clustervoordelen in het beperken van de transactiekosten en de
mogelijke samenwerkingsrelaties (Nooteboom, 1994). Anderen wezen op de voordelen op het gebied
van kennisuitwisseling tussen bedrijven (Visser, 2008; Porter, 2000; Menzel & Fornahl, 2007). Ten slotte
is er een andere groep studies die spreekt over clustervoordelen op het gebied van innovatie (Brenner,
2004; Newlands, 2003). In deze paragraaf volgt een uitgebreide bespreking van deze clustervoordelen
voor bedrijven.
Clustering kan eveneens voordelen voor de regionale economie opleveren. Het ontstaan van
werkgelegenheid, een grotere regionale aantrekkingskracht, bedrijfsimmigratie naar de regio, een
toename van de innovativiteit in de regio en een toename van het welvaartsniveau worden als
voordelen genoemd (Atzema et al., 2002). Er wordt echter ook gesproken over clusternadelen. Het
ontstaan van congestie en het stijgen van de grondprijzen zijn hier voorbeelden van. Een ander gevaar is
de levenscyclus van het cluster. Het cluster kan op een gegeven moment in het aantal bedrijven en
werkzame personen achteruit gaan en verdwijnen waardoor er grootschalige werkloosheid kan ontstaan
en de voormalig cluster regio in een neerwaartse spiraal kan komen (Atzema et al., 2002; Boschma et al.,
2002, Menzel & Fornahl, 2007). Deze twee aspecten komen samen in de deelvraag die in deze paragraaf
aan bod komt: “Wat zijn volgens de wetenschappelijke literatuur de voordelen van een economisch
cluster voor zowel bedrijven als de regionale economie?”
2.2.1 DE CLUSTERVOORDELEN VOOR BEDRIJVEN: KOSTEN VOORDELEN
Marshall (1920) observeerde bij ruimtelijke concentraties van ondernemingen met een overeenkomstig
karakter dat er sprake is van voordelen in transportkosten, in externe schaalvoordelen en in interne
schaalvoordelen. Deze voordelen geven bedrijven een competitief voordeel. Dat er in een cluster sprake
is van voordelen in de transportkosten spreekt voor zich. In een cluster is er sprake van een concentratie
aan bedrijven die samenwerkingsrelaties met elkaar onderhouden. De geografische afstand tussen deze
samenwerkingspartners is kleiner dan in het geval van samenwerkingsrelaties met partijen buiten het
cluster. Er is zodoende sprake van lagere transportkosten en communicatiekosten (Maskell, 2001;
Brenner, 2004). Verbeteringen in de infrastructuur, de transportmiddelen en innovaties in de informatieen communicatietechnologie hebben deze voordelen echter voor een deel uitgehold (Brenner, 2004;
Porter, 2000).
De externe schaalvoordelen liggen in een cluster in de efficiëntie van de onderlinge arbeidsverdeling
tussen bedrijven in de waardeketen, bijvoorbeeld tussen toeleveranciers en afnemers en in
uitbestedingsrelaties, ook wel clustervoordelen van de verticale dimensie (Maskell, 2001; Brenner, 2004;
Newlands, 2003; Beaudry & Schiffauerova, 2009; Marshall, 1920; Porter, 2000). Personen binnen een
cluster kennen elkaar vaak persoonlijk waardoor opportunistisch of onbetrouwbaar gedrag direct
opgemerkt zullen worden (Visser, 2008). Nooteboom, (1994) sprak in dit kader over transactiekosten.
Clustering zou helpen om de transactiekosten te beperken. Hij splitste dit uit in een drietal factoren waar
in een cluster op bespaard kan worden: contact, contract en controle. Contactkosten zijn de kosten die
bedrijven maken om samenwerkingspartners te zoeken (zoekkosten). Tegelijkertijd moeten bedrijven die
willen samenwerken zichzelf ook op de kaart zetten en bekendheid genereren (marketingkosten).
Contractkosten worden gemaakt omdat er bij een transactie leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.
Om wettelijk vast te stellen dat deze worden nagekomen, dienen kosten gemaakt te worden. Om de
25

transactie soepel te laten verlopen volgens de wettelijk bepaalde leveringsvoorwaarden worden er
toezichts- en beoordelingskosten gemaakt, die worden door Nooteboom controlekosten genoemd
(Nooteboom, 1994; Maskell, 2001). In een cluster zou op deze kosten bespaard kunnen worden, doordat
de mogelijkheden tot contact groter zijn, contracten gemakkelijker af te sluiten zijn door onderling
vertrouwen, terwijl door de nabijheid er minder controle kosten gemaakt dienen te worden. Allen Scott
constateerde in zijn studie naar regionale productiesystemen uit 1988 dat deze transactiekosten een
belangrijke oorzaak zijn voor de clustering van bedrijven. Scott observeerde lagere transactiekosten
naarmate bedrijven zich in elkaars geografische nabijheid bevinden. Porter sprak in het kader van
externe voordelen over gespecialiseerde inputs tegen lagere kosten, zoals onderdelen, machines,
diensten en personeel (Porter, 2000). Dat dergelijke voordelen van groot belang zijn in de economie
blijkt eveneens uit het grote aantal multinationale ondernemingen dat het laatste decennia is ontstaan.
Het samenbrengen van verschillende activiteiten onder een eigenaar is immers een andere manier om
transactiekosten te laten dalen (Maskell, 2001).
De interne schaalvoordelen binnen een cluster ontstaan doordat er kosten bespaard kunnen worden
door het afstemmen van activiteiten. De productiekosten, huurkosten, kapitaalkosten en
marketingkosten kunnen dan verdeeld worden over meerdere ondernemingen of producten waardoor
de productiekosten (per product) dalen (Newlands, 2003; Porter, 2000; Frenken, et al., 2007). Deze
schaalvoordelen en besparingen in de transport- en transactiekosten liggen echter vooral op het gebied
van kosten. In de moderne economie, waarin de transportmogelijkheden en communicatietechnologie
enorm zijn verbeterd zijn deze voordelen voor een deel verdwenen. In deze moderne economie spelen
kennis en innovatie een centrale rol. Er wordt echter ook gesproken over voordelen van clustering met
betrekking tot kenniscreatie en -overdracht (Visser, 2008; Porter, 2000; Menzel & Fornahl, 2007). Deze
voordelen komen in de volgende deelparagraaf aan bod.
2.2.2 DE CLUSTERVOORDELEN VOOR BEDRIJVEN: KENNISOVERDRACHT
Clusters zijn aanwezig in diverse economieën en sectoren, maar clusters in ontwikkelde landen zijn
doorgaans sterker kennis gedreven. In deze cluster liggen de competitieve voordelen met name op het
gebied van kennisuitwisseling en -overdracht. In een cluster circuleert specifieke kennis en is er sprake
van een gespecialiseerde arbeidsmarkt (Porter, 2000). In kennisintensieve sectoren is samenwerking van
groot belang. Opvallend hierbij is dat het aantal samenwerkingsverbanden nadrukkelijk afneemt
naarmate de onderlinge geografische afstand toeneemt. Op basis hiervan is door verschillende
wetenschappers verondersteld en bewezen dat nabijheid belangrijk kan zijn in de uitwisseling van kennis
en dat kennisintensieve samenwerkingsverbanden in veel gevallen lokaal of regionaal gebonden zijn
(Ponds, 2007; Ponds, 2008; Hoekman, 2008; Boschma et al., 2002; Breschi & Lissoni, 2009; Brenner,
2004). De aanwezigheid in een cluster kan dus voor kennisintensieve bedrijven een manier zijn om
toegang te verkrijgen tot waardevolle informatie en kennis, of arbeidskrachten met specialistische kennis
(Atzema et al., 2002).
Het belang van nabijheid in samenwerkingsverbanden waarin kennisuitwisseling belangrijk is wordt op
een duidelijke manier samengevat door Boschma in zijn vijf vormen van nabijheid (zie kader 2.4 voor een
toelichting hiervan). Geografische nabijheid vormt volgens Boschma de basis voor sociale nabijheid,
cognitieve nabijheid, organisatorische nabijheid en institutionele nabijheid. Geografische nabijheid zou
hierin een sleutelrol spelen omdat het andere vormen van nabijheid in de hand werkt en op deze wijze
een positieve invloed heeft op kennisuitwisseling. Overigens is volgens Porter (2000) ook culturele
nabijheid belangrijk.
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Deze nabijheid is met name van belang bij
Kader 2.4 Vijf vormen van nabijheid
de uitwisseling van niet gestandaardiseerde
kennis ook wel tacit knowledge genoemd.
Om te kunnen samenwerken is onderling begrip cruciaal. Volgens
Deze kennis is zeer plaats specifiek en
Boschma, 2004 speelt nabijheid hierin een grote rol. Hij
moeilijk overdraagbaar (Bathelt et al.,
onderscheidt nabijheid in vijf verschillende vormen, geografische,
cognitieve, institutionele, organisatorische en sociale nabijheid
2004). In de clusterlevenscyclus van Menzel
(Boschma, 2004).
& Fornahl staat de aanwezigheid van deze
Geografische nabijheid speelt hierin een sleutelrol. Indien de
tacit knowledge aan de basis te kunnen
ruimtelijke en fysieke afstand tussen economische actoren klein is,
staan van het ontstaan en de groei van
leidt dit in de regel tot een toename van andere vormen van
clusters. Voor de overdracht van deze
nabijheid, bijvoorbeeld de sociale nabijheid. Naarmate men dicht
kennis is immers regelmatig face-to-face
bij elkaar gevestigd is, zullen contacten over het algemeen hechter
contact noodzakelijk, wat in een cluster
zijn (Shapin, 1998). Sociale nabijheid vergroot de kans op onderling
gemakkelijker en goedkoper is. Daarom
vertrouwen van actoren (Boschma, 2004). Maar geografische
zullen kennisintensieve bedrijven voordelen
nabijheid kan ook leiden tot een toename in cognitieve nabijheid.
kunnen behalen door vestiging in een
In een regio circuleert namelijk specifieke kennis, waardoor
cluster (Ponds, 2007; Ponds, 2008;
actoren elkaar beter begrijpen omdat ze over dezelfde of
Newlands, 2003).
gerelateerde kennis beschikken. Ook institutionele nabijheid
Kennisoverdracht kan in een cluster op
(gedeelde wet- en regelgeving en normen en waarden) en
verschillende wijzen plaatsvinden. De
organisatorische nabijheid (gedeelde organisatievorm) kunnen
eerste wijze is direct en zakelijk van
binnen in een regio veel gelijkenis vertonen en zo een positieve
karakter. Imitatie, bedrijfsinteractie, het
invloed hebben op de samenwerking tussen bedrijven (Boschma et
al., 2002; Porter, 1998).
ondernemen van gedeelde onderzoeksprojecten of het kopen van kennis door
bedrijven zijn voorbeelden van zakelijke kennisoverdracht (Brenner, 2004; Breschi & Lissoni, 2009;
Beaudry & Schiffauerova, 2009; Menzel & Fornahl, 2007).
De tweede wijze waarop kennisoverdracht kan plaatsvinden, is zakelijk en indirect van karakter. Het
betreft meer toevallige of onbewuste kennisuitwisseling, ook wel kennis-spillovers. Kennis-spillovers
kunnen ontstaan doordat het voor bedrijven moeilijk is om kennis en innovaties volledig te beschermen
en te internaliseren. Bedrijven kunnen dit door het aanvragen van patenten en het afsluiten van
contracten deels ondervangen. Er blijven echter mogelijkheden bestaan dat er kennisoverdracht
plaatsvindt naar andere bedrijven zonder er een volledige (financiële) vergoeding betaald wordt
(Maskell, 2001). Deze spillovers vinden vaak plaats op lokale tot regionale schaal en zijn dus zeer
ruimtelijk gebonden (Ponds, 2008; Boschma et al., 2002; Beaudry & Schiffauerova, 2009). Spillovers zijn
ook mogelijk tussen gerelateerde sectoren (Brenner, 2002). Het monitoren en opvangen van ideeën,
informatie en kennis bij andere bedrijven in het cluster leidt er toe dat het voor bedrijven in een cluster
gemakkelijker is om oplossingen te vergelijken, te selecteren, te imiteren en te innoveren in zowel het
productieproces, het product als de organisatie (Bathelt et al., 2004; Menzel & Fornahl, 2007; Maskell,
2001). In een cluster is er sprake van een bruisende omgeving en is het volgens Benner (2009) bijna niet
mogelijk om niet op de hoogte te zijn van de activiteiten van de concurrentie. Zelfs zonder dat er sprake
is van zakelijke interactie komen mensen elkaar toevallig tegen en wisselen ze onbewust kennis uit en
zijn ze op de hoogte van geruchten, indrukken en strategische informatie (Benner, 2009; Bathelt et al.,
2004). Dit verschijnsel staat bekend als local buzz of noise (Bathelt et al., 2004; Storper & Venables
2004).
De derde vorm van kennisoverdracht is informeel van karakter, hierin speelt het sociale netwerk een
belangrijke rol. Kennis stroomt tussen mensen die interactie met elkaar hebben of een relatie
onderhouden (Porter, 2000). Dit gebeurt zowel tijdens face-to-face contacten als in virtuele netwerken,
maar arbeidsmobiliteit van kenniswerkers is de belangrijke bron van informele kennisoverdracht (Potter,
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2003; Sadowski & Sadowski-Rasters, 2006; Atzema et al., 2002; Boschma et al., 2008; Menzel & Fornahl,
2007).
Ondanks innovaties in de informatie- en communicatietechnologie zijn de voordelen van clustering voor
kennisintensieve bedrijven dus nog altijd groot (Powell & Grodal, 2005). Digitale vormen van
communicatie zijn blijken slechts een aanvulling op face-to-face contact en geen substituut.
Samenwerking over afstand blijft voor kennisintensieve bedrijven, een second best option (Porteous,
1995; Porter, 2000).
2.2.3 DE CLUSTERVOORDELEN VOOR BEDRIJVEN: INNOVATIE
De voordelen van clustering voor kennisintensieve bedrijven liggen met name in het krijgen van toegang
tot kennis, kennisoverdracht en kennis spillovers. Er is echter eveneens een andere groep
wetenschappelijke studies waarin wordt gesproken over clustervoordelen op het gebied van innovatie
(Brenner, 2004; Newlands, 2003; Porter, 2000). Deze voordelen zouden liggen in het krijgen van toegang
tot informatie over marktontwikkelingen en consumentenbehoeften en toegang tot informatie over
innovatiemogelijkheden, waardoor bedrijven kansen sneller kunnen vermarkten en innovatiever zijn
(Newlands, 2003; Menzel & Fornahl, 2007). Dit zou vooral voor kleinere bedrijven een reden zijn om in
een cluster actief te zijn. Terwijl voor grotere bedrijven de aanwezigheid van deze kleine innovatieve
bedrijven interessant is (Porter, 2000). Ten slotte is ook de aanwezigheid van een gerelateerde industrie
een aantrekkelijke factor (Brenner, 2004).
In een cluster is er naar verloop van tijd sprake van cognitieve nabijheid en onderling vertrouwen als
samenwerkingsrelaties tussen personen binnen bedrijven over langere tijd op een positieve manier
hebben plaatsgevonden (Brenner, 2004; Powell & Grodal, 2005; Granovetter, 1985). In een cluster zal
opportunistisch gedrag snel worden opgemerkt en zal de informatie hierover zich snel verspreiden
(Maskell, 2001). Dergelijk gedrag zal dus in mindere mate voorkomen (Newlands, 2003). Het ontstaan
van sociaal kapitaal leidt er toe dat de overdracht van kennis op een effectieve wijze kan plaatsvinden
doordat synergie en het absorptievermogen toenemen. Daarmee neemt ook de kans dat bedrijven
onderling kennis delen toe (Maskell, 2001; Menzel & Fornahl, 2007). Dit voordeel uit in het feit dat uit
verschillende empirische studies blijkt dat binnenlandse partners een grotere positieve invloed hebben
op de innovativiteit van een bedrijf dan buitenlandse partners (Powell & Grodal, 2005).
Human capital is een ander voordeel voor innovatieve bedrijven in
een cluster. Human capital kan verplaatsbaar zijn, in de vorm van
Kader 2.5 Instituties
academische kennis die kan worden opgedaan op
Over de betekenis van het begrip
kennisinstellingen en universiteiten. De nabijheid van publieke
institutie bestaat nog al eens
onderzoeksinstellingen heeft doorgaans een positieve invloed op
verwarring. In deze studie is het begrip
de innovativiteit van de nabijgelegen bedrijven. Vooral door de
afgebakend als door mensen gecreerde
aanwezigheid van nieuwe kennis en ervaren werknemers. Maar er
randvoorwaarden die structuur geven
is ook niet verplaatsbare human capital, zoals vaardigheden die
aan menselijk gedrag en aan menselijk
alleen kunnen worden opgedaan door praktijk ervaring. Dit staat
interactie. Ze bestaan uit formele
ook wel bekend als learning-by-doing (Brenner, 2004). Beide
instituties (wet- en regelgeving) en
soorten van human capital zijn zodoende ruimtelijk gebonden.
informele instituties (normen en
Human capital is dan ook een keep factor voor bedrijven om in het
waarden). Instituties zijn zeer bepalend
cluster actief te blijven. Werknemers zullen in de meeste gevallen
in een cluster. Ze bepalen in essentie op
niet willen meeverhuizen bij een bedrijfsverplaatsing over langere
welke wijze samenwerking plaatsvindt
afstand (Brenner, 2004; Pellenbarg, 2005; Louw et al., 2009).
en in hoeverre gezamenlijk leren kan
Maar ook tussen het bedrijfsleven, de ondersteunende
optreden (Maskell, 2001).
kennisinstellingen en de overheid kan face-to-face interactie
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leiden tot onderling vertrouwen, een intensieve samenwerking en gezamenlijk leren (Garnsey, 1998;
Atzema et al., 2002). Vooral in innovatie waar onzekerheid een zeer grote rol speelt kan een dergelijke
omgeving belangrijk zijn in het beperken van onzekerheid en het coördineren van het innovatietraject.
De institutionele en evolutionaire economie spreekt in dit kader over een co-evoluerende institutionele
omgeving (zie kader 2.5) die zorgt voor gunstige institutionele voorwaarden voor innovatieve bedrijven.
Concreet zouden het politieke systeem, de normen en waarden en de wet- en regelgeving met de tijd
beïnvloedt kunnen worden door de bedrijven in het cluster en zich op een gunstige wijze kunnen
aanpassen aan de dominante industrie in het cluster (Visser, 2008; Brenner, 2004; Newlands, 2003;
Maskell, 2001). Dit kan een zeer belangrijk voordeel zijn voor geclusterde bedrijven (Maskell, 2001). Ook
de oriëntatie van het onderwijssysteem in de regio zou door de bedrijven in het cluster beïnvloedt
kunnen worden (Brenner, 2004). Op de lange termijn kan er dus een wederzijdse afhankelijkheid
ontstaan tussen de economische structuur in de clusterregio en de instituties. Dit heeft volgens de
theorie een positieve invloed op de innovativiteit van de regionale economie (Maskell, 2001; Menzel &
Fornahl, 2007). In de volgende deelparagraaf komen de voordelen van clustering voor de regionale
economie aan bod.
2.2.4 CLUSTERING & DE REGIONALE ECONOMIE
Het regionale concurrentievermogen wordt op de lange termijn met name beïnvloedt door groei van de
productiviteit (Kitson et al., 2004). Succesvolle innovaties en de daaruit voortkomende technologische
ontwikkeling zijn hier de belangrijkste input voor (Gardiner, et al., 2004). Werkgelegenheid is eveneens
van groot belang in het regionale concurrentievermogen. Een grote werkloosheid remt de economische
groei. Op de lange termijn leiden dus zowel productiviteitsgroei als werkgelegenheid tot economische
groei en stijging van het welvaartsniveau in de regio (Fritsch & Audretsch, 2002; Bristow, 2005). Dit
wordt door het merendeel van de empirische onderzoeken (Brülhart & Mathys, 2008, Beaudry &
Schiffauerova, 2009), maar niet alle (Simmie, 2004; RPB, 2007) bevestigd. Lokale of regionale clustering
blijkt dus een kans maar geen garantie te zijn voor een hogere groei in de werkgelegenheid of de
productiviteit.
Clustering kan een positieve invloed uitoefenen op de innovativiteit van bedrijven en dus de
innovativiteit binnen de regio (zie paragraaf 2.2.3), maar ook op de werkgelegenheid binnen de regio
(Porter, 2000). De aanwezigheid van een cluster kan echter ook leiden tot de verbetering van het
regionale productiemilieu door de aanwezigheid van gespecialiseerde arbeid en het imago en de
bekendheid van de regio verbeteren (Porter, 2000; Brenner, 2004). Een cluster kan fungeren als een
kraamkamer voor startende ondernemingen (Brenner, 2004). Het aantal start-ups ligt in een cluster over
het algemeen hoger (Menzel & Fornahl, 2007; Klepper, 2007). Dit is in een aantal wetenschappelijke
studies aangetoond voor verschillende economische sectoren (Klepper, 2007; Buenstorf & Klepper,
2005; Moore & Davis, 2004). Een spin off wordt gevormd indien een werknemer van een bedrijf of
instelling (zoals de universiteit) besluit om met de opgedane kennis voor zichzelf te beginnen.
Ondernemers die een spin off starten, vestigen zich in veel gevallen in de eigen regio (Brenner, 2004).
Een andere karakteristiek van een spin off is de sectorale inertie. Ondernemer starten binnen een sector
waarmee men bekend is (Tamásy, 2006). Startende (innovatieve) bedrijven dragen zodoende sterk bij
aan het regionale groeipotentiaal (Sternberg, 2009). Volgens Dahl & Sorensen (2009) is dit ontstaan van
spin offs zelfs de belangrijkste reden waarom clusterregio’s bovengemiddelde economische groei laten
zien.
Er zijn echter niet alleen clustervoordelen voor bedrijven en de regionale economie waarin een cluster
zich bevindt. Er zijn ook clusternadelen. In de volgende deelparagraaf wordt kort ingegaan op mogelijke
cluster nadelen.
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2.2.5 CLUSTERNADELEN
Binnen een cluster is er zowel sprake van samenwerking als van intensieve concurrentie. Concurrentie
haalt het beste in bedrijven naar boven, maar concurrentie kan ook te sterk zijn, waardoor bedrijven in
moeilijkheden kunnen komen en het moeilijk is voor nieuwe ondernemers om de markt te betreden
(Beaudry & Schiffauerova, 2009). Een ander negatief punt aan clusters is in paragraaf 2.1.2 al
aangehaald. Er kan een gebrek aan heterogeniteit en diversiteit van kennis ontstaan, waardoor bedrijven
blijven vasthouden aan routines die inmiddels suboptimaal zijn, dit wordt ook wel lock-in genoemd
(WRR, 2008). De economie kan dan in een neerwaartse spiraal belanden. Het aantal bedrijven en
werkzame personen neemt af, waardoor er grootschalige werkloosheid ontstaat in de voormalige cluster
regio. (Atzema et al., 2002; Boschma et al., 2002, Menzel & Fornahl, 2007). Deze redenering komt voor
een groot deel overeen met die van Jane Jacobs. Ze wees op het gevaar van teveel specialisatie in de
regionale economie (Jacobs, 1969). Regio’s en steden met een diverse economie hebben een buffer
tegen externe schokken. Een economische neergang in een specifieke economische sector kan worden
opgevangen worden door groei in een andere sector. In regio’s met een gespecialiseerde economie is
deze buffer afwezig, waardoor de economie kwetsbaarder is voor externe schokken (Frenken et al.,
2007; Nicis Institute, 2010). Voor bedrijven spelen agglomeratienadelen een rol. Een gespannen
arbeidsmarkt (de vraag overtreft het aanbod). Maar ook een gespannen vastgoedmarkt kan leiden tot
hoge grond-, huizen- en huurprijzen (Maskell, 2001; Beaudry & Schiffauerova, 2009). Een ander
probleem is de druk op de infrastructuur, er kan dan congestieproblematiek ontstaan, maar ook
criminaliteit en vervuiling (Planbureau voor de leefomgeving, 2010).
2.2.6 DEELCONCLUSIE
In deze paragraaf is ingegaan op de vraag: “Wat zijn volgens de wetenschappelijke literatuur de
voordelen van een economisch cluster voor zowel bedrijven als de regionale economie?”
De voordelen van clustering voor bedrijven liggen ten eerste op het gebied van kosten. In de
wetenschappelijke literatuur worden verschillende kostenbesparingen voor bedrijven in een cluster
genoemd. Besparing in de transportkosten door geografische nabijheid, externe schaalvoordelen door
besparingen in de transactiekosten (Nooteboom 1994) en interne schaalvoordelen door het afstemmen
van activiteiten binnen het cluster (Marshall, 1920; Newlands, 2003; Frenken, et al., 2007).
Andere wetenschappelijke studies wijzen voornamelijk op de voordelen op het gebied van
kennisuitwisseling tussen bedrijven, het toegang krijgen tot waardevolle kennis en de aanwezigheid van
een gespecialiseerde arbeidsmarkt in een cluster (Atzema et al., 2002; Visser, 2008; Porter, 2000; Menzel
& Fornahl, 2007). Geografische nabijheid blijkt belangrijk omdat het andere vormen van nabijheid in de
hand werkt en zodoende een positieve invloed heeft op kennisuitwisseling (Boschma et al., 2002; Ponds,
2008; Breschi & Lissoni, 2009).
Kennisoverdracht kan in een cluster op verschillende wijzen plaatsvinden. Op directe en zakelijke wijze
door imitatie, bedrijfsinteractie, het ondernemen van gedeelde onderzoeksprojecten, of het kopen van
kennis (Breschi & Lissoni, 2009; Beaudry & Schiffauerova, 2009). De tweede wijze is de indirecte en
zakelijke wijze, ofwel door kennis-spillovers en local buzz. Deze spillovers vinden vaak plaats op lokale tot
regionale schaal en zijn dus zeer ruimtelijk gebonden (Ponds, 2008; Boschma et al., 2002; Beaudry &
Schiffauerova, 2009). De laatste manier waarop kennisoverdracht plaatsvindt, is de informele wijze.
Arbeidsmobiliteit van kenniswerkers is een belangrijke bron van informele kennisoverdracht (Potter,
2003; Sadowski & Sadowski-Rasters, 2006; Atzema et al., 2002; Boschma et al., 2008).
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Ten slotte is er een andere groep studies die spreekt over clustervoordelen op het gebied van innovatie
(Brenner, 2004; Newlands, 2003). De voordelen liggen met name in de toegang tot informatie over
marktontwikkelingen en consumentenbehoeften en toegang tot informatie over innovatiemogelijkheden
(Newlands, 2003; Menzel & Fornahl, 2007). Maar ook in het ontstaan van cognitieve nabijheid en
onderling vertrouwen, wat een positieve invloed zou hebben op de kennisoverdracht (Brenner, 2004;
Powell & Grodal, 2005; Granovetter, 1985) De aanwezigheid van human capital in de vorm van ervaren
werknemers met relevante kennis en vaardigheden is een ander voordeel en is ruimtelijk gebonden aan
het cluster (Brenner, 2004).
Op de lange termijn kan er een cultuur van onderling vertrouwen ontstaan tussen het bedrijfsleven, de
ondersteunende kennisinstellingen en overheid. Dit kan leiden tot gunstige institutionele omgeving voor
innovatieve bedrijven en op deze wijze een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van
onzekerheid en het coördineren van het innovatietraject (Garnsey, 1998; Atzema et al., 2002; Visser,
2008; Brenner, 2004; Newlands, 2003).
Een cluster kan eveneens een positieve invloed uitoefenen op de regionale economie waarin het cluster
zich bevindt. De innovativiteit, de werkgelegenheid, het regionale productiemilieu en uiteindelijk het
welvaartsniveau kunnen verbeteren. De aanwezigheid van innovatieve bedrijven, gespecialiseerde
arbeid, bedrijfsimmigratie en het ontstaan van bedrijven en spin-offs spelen hierin een belangrijke rol
(Brenner, 2004; Atzema et al., 2002).
Er zijn naast cluster voordelen echter ook –nadelen. Te sterke concurrentie binnen het cluster (Beaudry
& Schiffauerova, 2009), het ontstaan van congestie, het stijgen van de huur- en grondprijzen,
criminaliteit en vervuiling zijn mogelijke nadelen (Planbureau voor de leefomgeving, 2010). Een ander
gevaar is de levenscyclus van het cluster. Het cluster kan door een gebrek aan heterogeniteit in een lockin situatie terechtkomen. Er ontstaat dan een neerwaartse spiraal, waardoor er grootschalige
werkloosheid kan ontstaan in de voormalige cluster regio. (Atzema et al., 2002; Boschma et al., 2002,
Menzel & Fornahl, 2007). Met name in regio’s met een gespecialiseerde economie is dit daadwerkelijk
een gevaar (Frenken et al., 2007).
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2.3 LOCATIEFACTOREN & HET FUNCTIONEREN VAN HET CLUSTER
Waar een cluster ontstaat, is moeilijk te voorspellen. Krugman noemde dit ook wel “historical accidents”
(Krugman 1991). Toch lijkt het ontstaan van clusters niet geheel willekeurig, de aanwezigheid van
bepaalde factoren zou de kans op het ontstaan van een cluster kunnen vergroten (Brenner, 2004). Een
cluster kan functioneren als er sprake is van in een waardesysteem gerelateerde banen en vestigingen,
die met elkaar samenwerken (Pellenbarg, 2005; Brenner, 2004). Clustervoordelen ofwel
lokalisatievoordelen ontstaan dus indien er sprake is van een bepaalde massa (Simmie, 2004; Nicis
Institute, 2010). De aanwezigheid van massa vergroot de mogelijkheden tot samenwerking doordat er
heterogeniteit in combinatie met onderlinge synergie kan bestaan (Menzel & Fornahl, 2007).. Maar deze
massa ontstaat niet vanzelf. Een clusterregio zou volgens de theorie als een kraamkamer voor nieuwe
bedrijven kunnen fungeren, meer bedrijvigheid kunnen aantrekken en bedrijven zouden meer groei
kunnen doormaken (Brenner, 2004).
Het succes van het functioneren van het cluster kan in deze dus worden afgemeten aan de mate van
massa, maar ook aan de mate van onderlinge samenwerking tussen de bedrijven in het cluster. In deze
paragraaf staan echter nog een aantal factoren centraal. Deze factoren in de regionale economie worden
ook wel locatiefactoren genoemd. De deelvraag die behandeld wordt is de volgende: ”Welke
locatiefactoren kunnen het functioneren van een cluster beïnvloeden?”
De locatiefactoren kunnen echter beïnvloed worden door de economische sector waarin de bedrijven
actief zijn. Bedrijven zoeken in veel gevallen specifieke sectorale kennis (Menzel & Fornahl, 2007). De
paragraaf begint zodoende met een korte beschrijving van de food sector (Brenner, 2004).
2.3.1 DE SECTOR FOOD
De sector waarin een bedrijf actief is bepaald welke kennis waardevol en relevant is voor het bedrijf
(Menzel & Fornahl, 2007), maar de sector hangt eveneens samen met verschillen in technologie en
marktmogelijkheden. Dit resulteert in een variatie in de overlevingskansen, in de groeipotentie, in het
locatiegedrag en de mate van investeringen die nodig zijn (Planbureau voor de Leefomgeving, 2010).
De food sector is een lastige branche om een onderneming te starten. In veel gevallen zijn er kostbare
initiële investeringen noodzakelijk. Dit geldt voor alle bedrijfsactiviteiten. Productie, distributie en
groothandel van voedsel zijn over het algemeen bedrijven van aanzienlijke grootte. Kennisintensieve
activiteiten, zoals de R&D-activiteiten en keuring en controle moeten voldoen aan strenge
veiligheidseisen. Voor deze activiteiten zijn in veel gevallen kostbare laboratoriumruimte en
geavanceerde onderzoeksapparatuur noodzakelijk (Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020, 2009).
De food sector in Nederland is sterk exportgericht, heeft een focus op logistiek en is gericht op de
toepassing van nieuwe kennis. De maatschappelijke aandacht voor gezond voedsel, voedselzekerheid en
duurzaam voedsel maakt dat er een behoefte aan innovatieve oplossingen bestaat (Interview Buck
Consultants International, 2012; Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020). Op innovatief gebied speelt de
Nederlandse food sector een rol in de globale markt. De relevante kennis op dit vakgebied is met name
aanwezig in enkele Nederlandse Universiteiten (Wageningen & Leiden), in een aantal grote Nederlandse
wereldspelers op de food markt, zoals Unilever, Heinz, Heineken, Ahold en FrieslandCampina en in een
aantal contract research organisations (Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020, 2009; Buck Consultants
International, 2006). R&D-vestigingen gebruiken deze specifieke kennis en richten zich in veel gevallen
dan ook op gespecialiseerde hoogopgeleide werknemers in de relevante onderzoeksvelden. Maar veel
R&D wordt bij een hoofdkantoor of productiecentrum gedaan en niet als aparte activiteit (Interview Stec
groep, 2012). Het belang van de economische sector moet volgens Porter (2000) echter niet overdreven
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worden. Hij is van mening dat In feite kan elke regionale economie welvarend kan zijn omdat het met
name gaat om de wijze waarop bedrijven concurreren (Porter, 2000).
2.3.2 DE GROEI VAN MASSA, SPIN-OFFS EN START-UPS
De aanwezigheid van kritische massa is de belangrijkste voorwaarde om van een cluster te kunnen
spreken. Het ontstaan van start-ups en spin-offs, bedrijfsimmigratie en de groei van bedrijven zouden
volgens de theorie in sterkere mate in een cluster plaatsvinden.
Een clusterregio kan als een kraamkamer voor nieuwe bedrijven fungeren (Brenner, 2004). Spin-offs
ontstaan uit andere bedrijven, naarmate er meer bedrijven zijn, zal er logischerwijs een groter aantal
spin-offs ontstaan. Maar een clusterregio heeft ook gunstige voorwaarden om spin-offs en start-ups
voort te brengen. De aanwezige marktinformatie in combinatie met de aanwezigheid van een netwerk
aan partijen die garant staan voor financiële ondersteuning zorgen voor deze gunstige omstandigheden
(Brenner, 2004). Ondernemingen hebben in de startfase slechts beperkt toegang tot financiële middelen
en zijn zodoende sterk afhankelijk van lokale financiers of andere bedrijven die financiële steun bieden.
Deze financiële steun is van cruciaal belang in de startfase van het bedrijf (Klepper, 2007; Buenstorf &
Klepper, 2005; Moore & Davis, 2004). Dit is een van de oorzaken dat spin-offs zich in bijna alle gevallen in
de eigen regio vestigen (Stam, 2007). Het starten in een cluster heeft dus als voordeel dat
toetredingsbarrières lager zijn, terwijl de aanwezige bedrijven kunnen functioneren als incubators
(Brenner, 2004). In een cluster is het gemakkelijker om relaties op te bouwen met partners, leveranciers
en klanten. Maar ook het zoeken van werknemers en het verkrijgen van informatie over marktkansen
(bijvoorbeeld in nichemarkten) is gemakkelijker (Maskell, 2001). Daarnaast is er sprake van een lokale
afzetmarkt en zijn er veel rolmodellen en andere succesvolle bedrijven aanwezig (Porter, 2000; Stam,
2010; Michelacci & Silva 2007). Dit maakt dat het aantal startende onderneming in een cluster in veel
gevallen hoger ligt (Menzel & Fornahl, 2007; Brenner, 2004). De aanwezigheid van een universiteit in het
cluster kan daarnaast leiden tot het ontstaan van een ondernemingsgericht ecosysteem waarin
ondernemers zowel bedoeld als onbedoeld worden voorzien van waardevolle kennis die
gecommercialiseerd kan worden (Malecki, 2009).
2.3.3 DE GROEI VAN MASSA, BEDRIJFSIMMIGRATIE
De omgeving is voor een onderneming een van de bedrijfsexterne factoren en heeft invloed op de
winstgevendheid van het bedrijf. Een bedrijf stelt eisen aan de vestigingslocatie. De lokale condities of
locatiefactoren zijn voor een onderneming in veel gevallen moeilijk te beïnvloeden (McCann, 2002;
Hayter, 1997; Stam, 2007). Indien een locatie dus in mindere mate aan de eisen voldoet (push) en/of een
andere locatie in meerdere mate aan de eisen voldoet (pull) kan er trigger zijn om over te gaan tot
bedrijfsverplaatsing. Bij een verplaatsing heeft de onderneming de mogelijkheid om bewust te kiezen
voor een productiemilieu dat aansluit bij de locatie-eisen. Een clusterregio is in veel gevallen een
aantrekkelijke omgeving voor bedrijven. De locatievoordelen in het cluster wegen eerder op tegen de
kosten die bedrijfsverplaatsing met zich meebrengt. Hierdoor zijn clusters in veel gevallen in staat om
bedrijvigheid van buiten aan te trekken (Maskell, 2001; Atzema et al., 2002; Boschma et al., 2002). Met
name voor kennisintensieve bedrijven kan de vestiging in een cluster belangrijke voordelen hebben. Dit
type vestiging is sterk afhankelijk van specifieke kennis en kenniswerkers, waardoor een vestiging in de
nabijheid van een dergelijke kennisbron (universiteit) voor de hand liggend is.
Over het studieonderwerp bedrijfslocatiekeuze zijn in de loop der jaren verschillende locatietheorieën
opgesteld. Een locatietheorie bestaat uit een aantal samenhangende uitspraken die als geheel een
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verklaring geven van de vestigingsplaats van bedrijven. Er zijn drie belangrijke stromingen in de
locatietheorie die drie relevante inzichten geven in dit locatiekeuze proces.
De neoklassieke theorie verklaart de locatiekeuze vanuit ruimtelijke verschillen in kosten. Volgens de
neoklassieke theorie is er sprake van regionale verschillen in grondprijzen, arbeidskosten en
grondstoffen (Daniels et al., 2006). In een cluster zouden de kosten dus lager liggen door
schaalvoordelen en competitieve voordelen, terwijl de opbrengsten groter zijn door de aanwezigheid
van waardevolle informatie, de toegang tot relevante kennis en human capital. De locatiekeuze wordt in
deze stroming gezien als een rationeel proces, waarbij de ondernemer op basis van volledige informatie
de optimale locatie kiest, met minimale kosten en maximale opbrengst (Hayter, 1997; Atzema et al.,
2002; McCann, 2002).
De behaviorale locatietheorie wijst echter op het bestaan van beperkte rationaliteit (Simon, 1957;
Simon, 1991). Er is sprake van onnauwkeurige informatie en een beperkte capaciteit om informatie te
analyseren bij de beslissingnemer(s). De locatiebeslissing is daarom nooit volledig objectief en omgeven
van onzekerheid. Er worden dus slechts een beperkt aantal locaties en de eerste locatie die aan de eisen
voldoet wordt gekozen. De ondernemer kiest dus geen optimale maar een bevredigende vestigingsplaats
(Hayter, 1997; Atzema et al., 2002; Pred, 1967; Stam, 2007). Ondernemers gaan in de meeste gevallen
sterk risico-ontwijkend te werk. Dit leidt tot een local bias in de locatiekeuze. Ondernemers hebben de
meest betrouwbare informatie en het meest positieve beeld over de eigen vestigingsplaats en dichtbij
gelegen vestigingsplaatsen (McCann, 2002). Daarom zal men in de meeste gevallen de voorkeur geven
aan een verhuizing over korte afstand, waardoor men de eigen omgeving niet hoeft te verlaten
(Pellenbarg, 2005). Indien het cluster dus bekendheid en een positieve reputatie en imago geniet zou dit
volgens de theorie een positief effect hebben op de bedrijfsimmigratie.
De institutionele theorie interpreteert de locatiekeuze vanuit de strategie en structuur van de
onderneming en vanuit de sociale en culturele context waarin een bedrijf verankerd is (McCann, 2002).
De locatiekeuze maakt deel uit van de investeringsstrategie van het bedrijf. Deze
investeringsbeslissingen zijn een uitkomst van een zeer intensief onderhandelingsproces, dat zowel
intern (binnen het bedrijf) als extern (met de overheid, toeleveranciers en afnemers, vakbonden,
kennisinstellingen en werknemers etc.) plaatsvindt. Indien een cluster strategische voordelen voor het
bedrijf met zich meebrengt en indien er op constructieve wijze wordt onderhandeld kunnen er dus
bedrijven worden aangetrokken (Hayter, 1997; McCann, 2002).
2.3.4 DE GROEI VAN MASSA, GROEI VAN BEDRIJVEN
Bedrijven zouden meer groei in een cluster kunnen doormaken door de aanwezigheid van een gunstige
omgeving en competitieve voordelen (Brenner, 2004). Ten eerste zijn er kostenbesparingen in
bijvoorbeeld de transportkosten, transactiekosten en interne schaalvoordelen (Marshall, 1920;
Newlands, 2003; Frenken, et al., 2007). Ten tweede groeien bedrijven in een cluster sterker door de
aanwezigheid in een creatieve omgeving. De aanwezigheid van waardevolle informatie over
ontwikkelingen, mogelijkheden en behoeften en de toegang tot relevante kennis en gespecialiseerde
human capital zijn hierin belangrijke factoren. Een ander voordeel naast een sterkere groei is het feit dat
bedrijven in een cluster minder snel van de markt zouden verdwijnen (Atzema et al., 2002; Visser, 2008;
Powell & Grodal, 2005; Granovetter, 1985).
2.3.5 SAMENWERKING TUSSEN BEDRIJVEN BINNEN HET CLUSTER
Het bestaan van een massa aan bedrijven die in een waardesysteem gerelateerd zijn, is de eerste
voorwaarde om van een cluster te kunnen spreken. Het bestaan van een dergelijke massa levert niet per
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definitie localisatievoordelen op. Deze voordelen ontstaan pas indien er sprake is van samenwerking.
Onderlinge samenwerking is dus de tweede voorwaarde. Deze samenwerking kan in de vorm van
strategische samenwerkingsverbanden plaatsvinden, directe leveranciers-, afnemers- of
uitbestedingsrelaties zijn voorbeelden (Visser, 2008). Maar ook in het delen van faciliteiten en financieel
kapitaal. Het delen van kennis en het gezamenlijk innoveren op regionaal schaalniveau is een andere
vorm van samenwerking (Pellenbarg, 2005; Brenner, 2004). Het zijn deze relaties tussen de bedrijven in
het cluster die cruciaal zijn in de groei van het cluster op de lange termijn, voornamelijk op de groei van
bedrijven. Maar er zijn meer factoren die de ontwikkeling van een cluster kunnen beïnvloeden, deze
factoren worden ook wel locatiefactoren genoemd.
2.3.6 LOCATIEFACTOREN
Locatiefactoren kunnen onderverdeeld worden in zowel bedrijfsexterne factoren als bedrijfsinterne
factoren. Bedrijfsexterne factoren zijn alle factoren die van invloed zijn op het bedrijf, maar buiten het
bedrijf liggen, deze factoren staan in deze studie centraal. Bedrijfsinterne factoren zijn omstandigheden
die binnen het bedrijf spelen, zoals strategie, structuur, groei en overnames (McCann, 2002; Hayter,
1997). De locatiefactoren zijn afhankelijk van het ruimtelijke schaalniveau waarop wordt gekeken. Er kan
gesproken worden over locatiefactoren op nationaal niveau, het belastingregime, de wet- en
regelgeving, de hoogte van de lonen, de werkloosheid en de veiligheid zijn hier voorbeelden van. In deze
studie zijn echter voornamelijk de regionale locatiefactoren interessant, aangezien de locatiefactoren op
dit schaalniveau relevant zijn voor het regionale cluster. Op regionaal niveau spelen factoren als de
infrastructuur, de arbeidsmarkt, de voorzieningen, de kwaliteit van het woon- en werkmilieu en de
aanwezigheid van agglomeratie- of localisatievoordelen. Er kan echter ook gesproken worden over
locatiefactoren op lokale schaal, zoals de verkeersontsluiting, de grondprijs, de parkeergelegenheid en
de directe omgeving en zelfs over locatiefactoren op het niveau van het pand, zoals de representativiteit
van het pand en de mogelijkheid tot uitbreiding van het gebouw (Atzema et al., 2002; Hayter, 1997;
Interview Buck Consultants, 2012). In deze locatiefactoren kan tenslotte een onderscheid gemaakt
worden tussen harde en zachte locatiefactoren. Harde locatiefactoren zijn rationeel en economisch van
aard, zoals de bereikbaarheid en de huurkosten en de terwijl zachte locatiefactoren een meer
emotioneel en sociologisch karakter hebben. De uitstraling, reputatie en het imago zijn hier voorbeelden
van (McCann, 2002; Hayter, 1997).
In het vervolg van deze paragraaf worden stapsgewijs twaalf bedrijfsexterne locatiefactoren besproken
die vooral op het regionale schaalniveau spelen. Deze locatiefactoren kunnen van invloed zijn op het
ontstaan en de groei van massa in het cluster.
Human capital
De aanwezigheid van human capital is een cruciale factor voor de ontwikkeling van een cluster. Human
capital wordt zowel binnen bedrijven gecreëerd (kennis en learning-by-doing) als in publieke
kennisinstellingen, universiteiten en scholen. Beide soorten van human capital zijn ruimtelijk gebonden.
Human Capital is van groot belang in de food sector omdat de sector zich in Nederland onderscheid door
de toepassing van nieuwe kennis. Het regionale onderwijssysteem en de aanwezigheid van kenniscentra
met relevante kennis zoals universiteiten, multinationals en contract research organisations zijn dus van
groot belang voor een cluster (Menzel & Fornahl; Brenner, 2004). Human capital is een keep factor voor
bedrijven om in het cluster actief te blijven, terwijl het voor bedrijven van buiten de regio een factor kan
zijn om te verplaatsen om toegang te krijgen tot arbeidskrachten met specialistische kennis (Atzema et
al., 2002).
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Financiers
De food sector is een branche waarin bedrijven in de beginfase sterk behoefte hebben aan financiële
ondersteuning. In de meeste gevallen zijn de initiële investeringen relatief groot ten opzichte van andere
sectoren. Dit wordt onder meer door strenge veiligheidseisen, kostbare laboratoriumruimte en
geavanceerde onderzoeksapparatuur veroorzaakt. In een cluster zijn vaak financiers of andere bedrijven
aanwezig die startende bedrijven financieel willen steunen en adviseren (Brenner, 2004). Deze financiers
of private investeerders zijn van groot belang in het ontstaanstraject van nieuwe bedrijven.
Ondernemingen hebben in deze fase slechts beperkt toegang heeft tot financiële middelen en zijn sterk
afhankelijk van deze lokale financiers. Deze investeerders financieren niet alleen, maar monitoren,
adviseren en assisteren in veel gevallen de onderneming (Stam, 2007; Klepper, 2007; Buenstorf &
Klepper, 2005; Moore & Davis, 2004).
Incubators
Incubators zijn eveneens belangrijk in het stimuleren van startende ondernemingen. Dit zijn de
broedplaatsen voor de startende ondernemers, waar de eerste moeilijke jaren van een net gestarte
onderneming overleefd kunnen worden, tot het bedrijf rijp is om op eigen benen te staan (Brenner,
2004). Incubators kunnen als eigen entiteit functioneren, maar ook bedrijven kunnen een rol als
incubator vervullen. Tenslotte kunnen ook industrieparken als incubator fungeren. Deze parken kunnen
werken als een trigger in het ontstaan van specialisatie en localisatievoordelen (Brenner, 2002).
Infrastructuur
Congestie is een van de belangrijkste agglomeratienadelen. Door een samenballing van economische
activiteiten kan er grote druk op de infrastructuur ontstaan (Planbureau voor de leefomgeving, 2010). In
de praktijk blijkt een slechte bereikbaarheid een van de grootste pushfactoren voor bedrijven om te
verplaatsen, terwijl een goede bereikbaarheid ook bij de pullfactoren in de top drie staat (Pellenbarg,
2005). Bereikbaarheid is dus een locatiefactor van groot belang voor het functioneren van het cluster
(Visser, 2008). Voor de kennisintensieve instellingen in het cluster is de bereikbaarheid op internationale
schaal van groot belang. Voor de productie, groothandel en veiling activiteiten in het cluster is het vooral
de bereikbaarheid op nationale schaal. Omdat de Nederlandse foodsector sterk gericht is op logistieke
toepassing, is het thema bereikbaarheid cruciaal te noemen.
Grond- en huurprijzen en andere kosten
Verschillen in grondprijzen, huurprijzen, arbeidskosten en grondstoffen leiden tot ruimtelijke verschillen
in kosten (Daniels et al., 2006). Bedrijven houden rekening met deze kosten, omdat ze directe invloed
hebben op de winstgevendheid. In clusters kunnen door schaalvoordelen en competitieve voordelen
kosten besparingen behaald worden, terwijl de opbrengsten groter zijn door de aanwezigheid van
andere partijen en samenwerkingspartners. De hoogte van de kosten zijn voor bedrijven dus belangrijk
in de locatiekeuze en het bedrijfsproces. Deze kosten kunnen door de grote vraag naar grond en
vastgoed in de clusterregio echter omslaan in agglomeratienadelen. De kosten zijn dan relatieve hoger in
de clusterregio (Hayter, 1997; Atzema et al., 2002; McCann, 2002).
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Netwerken naar buiten
Voor een cluster zijn lokale samenwerkingsrelaties van groot belang, maar ook een open blik naar buiten
is cruciaal. De participatie in strategische internationale relaties zijn belangrijk omdat ze het cluster
blijvend van dynamiek voorzien. Deze relaties worden ook wel global pipelines genoemd. Deze pipelines
zijn van belang om de heterogeniteit van kennis in het cluster in stand te houden. Op deze wijze kan het
gevaar van een gesloten en naar binnen gericht lokaal netwerk, ook wel lock-in, beperkt worden (Visser,
2008; Menzel & Fornahl 2007; WRR, 2008; Bathelt et al., 2004). Volgens Simmie (2004) zijn dergelijke
internationale netwerken voor bedrijven in het cluster van veel groter belang dan de lokale relaties.
Omdat de Nederlandse foodsector sterk exportgericht is zijn deze internationale netwerken
waarschijnlijk sterk ontwikkeld.
Quality of life/voorzieningen
Naast congestie is de aantasting van de kwaliteit van leven een belangrijk agglomeratie nadeel. Dit uit
zich met name in criminaliteit en vervuiling (Planbureau voor de leefomgeving, 2010). De kwaliteit van
leven is een zachte locatiefactor, maar kan worden omgezet in meetbare indicatoren (Bristow, 2005;
Kitson et al., 2004). De kwaliteit van leven is van groot belang om bedrijven en kenniswerkers aan te
trekken en te behouden. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de aanwezigheid van internationale
scholen, de kwaliteit van de voorzieningen, het culturele aanbod, de woonkwaliteit en de veiligheid.
Deze onderdelen zijn zowel belang voor bedrijven die in de regio actief zijn als voor bedrijven die een
verplaatsing naar het cluster overwegen.
Marketing/imago
De meest belangrijke zachte locatiefactor is waarschijnlijk de reputatie en de bekendheid van het cluster.
Het cluster kan beschikken over aantrekkelijke harde locatiefactoren, maar een ondersteunende
publieke opinie is eveneens cruciaal (Brenner, 2004). De toegenomen internationale concurrentie tussen
steden en regio’s (of perceptie daarvan) heeft geleid tot het inzetten van activiteiten zoals city marketing
en de vermarkting en promotie van de regionale economie als een locatie voor economische activiteit
(Cheshire, 1999). Het vergroten van de naamsbekendheid is een strategie die bijna elke regio
tegenwoordig inzet. Ondernemers hebben het meest positieve beeld over de eigen vestigingsplaats en
dichtbij gelegen vestigingsplaatsen, indien het cluster bekendheid en een positieve reputatie weet de
genereren kan dit invloed hebben op de vestigingsbereidheid van bedrijven (McCann, 2002). Het
communiceren van de ambitie is eveneens belangrijk in creëren van draagvlak onder de lokale bevolking
en het regionale bedrijfsleven voor de ontwikkeling van het cluster (Stichting Vastgoedmonitor regio
FoodValley, 2011; Ministerie van Economische zaken, 2011).
Regionale cultuur
De regionale cultuur is een andere zachte locatiefactor die invloed kan hebben op het cluster. Er kan
sprake zijn van een liberale cultuur met een innovatieve atmosfeer en een positieve attitude tegenover
ondernemen (Brenner, 2004; Menzel & Fornahl, 2007). De mate waarin ondernemingen bereid zijn
elkaar (financieel) te ondersteunen, of het werken binnen een bepaalde industrie kan ook sterk cultureel
bepaald zijn. Zo kan de regionale cultuur dus invloed hebben op het aantal spin-offs en start-ups. Maar
ook samenwerking, kennisontwikkeling en –uitwisseling zijn verankerd in de culturele en de sociale
structuur van een bepaalde plek (Storper, 1997).
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Social capital
In een cluster kan na verloop van tijd onderling vertrouwen ontstaan. Als samenwerkingsrelaties tussen
personen binnen bedrijven over langere tijd op een positieve manier hebben plaatsgevonden. Dit wordt
ook wel embedded network genoemd (Brenner, 2004; Powell & Grodal, 2005; Granovetter, 1985). Het
ontstaan van sociaal kapitaal leidt tot het ontstaan van cognitieve nabijheid. Hierdoor kunnen informatie
en kennis zich relatief gemakkelijk tussen bedrijven in het cluster verspreiden (Maskell, 2001; Menzel &
Fornahl, 2007).
Institutionele omgeving
Instituties zijn door mensen gecreëerde randvoorwaarden die structuur geven aan menselijk gedrag en
aan menselijk interactie. Dit geldt voor zowel wet- en regelgeving als normen en waarden en gebruiken
(WRR, 2008; Maskell, 2001). Instituties zijn zeer bepalend in een cluster. Ze bepalen op welke wijze
samenwerking plaatsvindt en in hoeverre er gunstige omstandigheden zijn voor innovatieve bedrijven
(Maskell, 2001). De institutionele omgeving heeft echter een bredere invloed dan dat. Ook de
kennisinstellingen en het politieke systeem kunnen zich met de tijd op een gunstige wijze aanpassen aan
de dominante industrie in het cluster. Een gevaar wat hier dreigt is institutionele lock-in. Een
institutioneel systeem dat als doel heeft het traditionele cluster in stand te houden kan ten koste gaan
van de dynamiek en de creativiteit in het cluster en kan de mogelijkheid tot herstructurering beperken
(Visser, 2008; Brenner, 2004; Newlands, 2003; Maskell, 2001).
Politieke steun
Politieke steun voor het cluster kan belangrijk zijn om kritische massa te bereiken en te behouden
(Menzel & Fornahl, 2007). Een strategisch lange termijn beleid op regionaal schaalniveau kan van invloed
zijn op de ontwikkeling van het cluster. Door de (regionale) overheid wordt een cluster in veel gevallen
gezien als een maakbare ontwikkeling. Beleid heeft echter niet per definitie invloed. Elke plek heeft zijn
specifieke eigenschappen, geschiedenis en kwaliteiten. Hierdoor is het onmogelijk om één generiek
clusterbeleid uit te voeren (Martin & Sunley, 2003). De overheid heeft echter altijd de kans om een rol
als voorwaardenscheppende partij te spelen. In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de rol
die de overheid in de ontwikkeling van een cluster kan spelen.
2.3.7 DEELCONCLUSIE
In deze paragraaf is de volgende deelvraag besproken: ”Welke locatiefactoren kunnen het functioneren
van een cluster beïnvloeden?”
Clustervoordelen ofwel lokalisatievoordelen ontstaan indien er een massa aan bedrijvigheid en
werkgelegenheid ontstaat op een bepaalde locatie (Simmie, 2004; Nicis Institute, 2010).
Cluster zorgen voor gunstige omstandigheden voor het ontstaan van ondernemingen, hierdoor is het
aantal startende onderneming in een cluster vaak relatief hoog. De foodsector is echter een lastige
branche om een onderneming te starten (Menzel & Fornahl, 2007; Brenner, 2004). Een clusterregio biedt
daarnaast competitieve voordelen, toegang tot relevante kennis en human capital (Hayter, 1997; Atzema
et al., 2002; McCann, 2002). Deze locatievoordelen kunnen bedrijven aanzetten om zich naar een cluster
te verplaatsen (Maskell, 2001; Atzema et al., 2002; Boschma et al., 2002). Ook de bekendheid en het
imago zouden een positief effect hebben op de bedrijfsimmigratie (Hayter, 1997; McCann, 2002).
Bedrijven zouden meer groei in een cluster kunnen doormaken door kostenbesparingen in
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transportkosten, transactiekosten en schaalvoordelen. In een cluster verdwijnen bedrijven tevens
minder snel van de markt (Porter, 2000; Menzel & Fornahl, 2007; Newlands, 2003; Brenner, 2004; Powell
& Grodal, 2005).
Maar er zijn meer indicatoren en factoren te bedenken om het succes van een cluster te bepalen. In deze
studie zijn een twaalftal regionale locatiefactoren uit de wetenschappelijke theorie geselecteerd. Dit zijn
zowel harde als zachte locatiefactoren. Lokalisatievoordelen ontstaan met massa. Zonder samenwerking
kunnen deze voordelen echter niet geëxploiteerd worden. Samenwerking tussen bedrijven binnen het
cluster is zodoende een cruciale locatiefactor (Simmie, 2004; Nicis Institute, 2010). Voor een cluster
internationale netwerken erg belangrijk om de heterogeniteit van kennis in het cluster in stand te
houden (Visser, 2008; Menzel & Fornahl 2007; WRR, 2008; Bathelt et al., 2004). De aanwezigheid van
human capital is een andere cruciale factor voor de ontwikkeling van een cluster. Human capital is een
keep factor voor bedrijven om in het cluster actief te blijven, terwijl het voor bedrijven van buiten de
regio een factor kan zijn om te verplaatsen om toegang te krijgen tot arbeidskrachten met specialistische
kennis (Atzema et al., 2002).
Voor het ontstaan van nieuwe bedrijven zijn incubators en financiers van groot belang. Startende
onderneming hebben sterk behoefte aan financiële ondersteuning en een beschermende omgeving
(Stam, 2007; Klepper, 2007).
Congestie is een van de belangrijkste agglomeratienadelen. De kwaliteit van de infrastructuur is
zodoende een locatiefactor van groot belang voor het functioneren van het cluster. Naast congestie is de
aantasting van de kwaliteit van leven een belangrijk agglomeratienadeel. De kwaliteit van leven en het
voorzieningsniveau zijn van groot belang om bedrijven en kenniswerkers aan te trekken en te behouden
(Planbureau voor de leefomgeving, 2010).
Zachte locatiefactoren zijn eveneens van invloed op het functioneren van het cluster. De regionale
cultuur en de institutionele omgeving hebben invloed op de mate waarin ondernemingen bereid zijn
elkaar (financieel) te ondersteunen, op de mate en aard van samenwerking, op de aard van de
kennisontwikkeling en –uitwisseling en op de regionale innovativiteit (Brenner, 2004; Menzel & Fornahl,
2007; Storper, 1997). Het ontstaan van sociaal kapitaal is hierin belangrijk omdat het een positieve
invloed heeft op de overdracht van kennis tussen bedrijven (Maskell, 2001; Menzel & Fornahl, 2007).
Marketing heeft eveneens een belangrijke invloed op het cluster. Het vergroten van de
naamsbekendheid en de creatie van een positieve reputatie kan invloed hebben op de
vestigingsbereidheid van bedrijven (McCann, 2002).
Ten slotte is het cluster in de meeste gevallen gebaat bij politieke steun (Menzel & Fornahl, 2007). Beleid
heeft echter niet per definitie invloed. Elke plek heeft zijn specifieke eigenschappen en geschiedenis.
Hierdoor is er geen succesvol generiek clusterbeleid (Martin & Sunley, 2003). De overheid kan echter wel
een aantal factoren beïnvloeden. De volgende paragraaf behandelt de invloed die de overheid door
middel van beleid op een cluster het hebben.
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2.4 CLUSTERS & BELEID
Clusters zijn in de meeste gevallen gebaat bij politieke steun (Menzel & Fornahl, 2007). Clusterbeleid
heeft echter niet per definitie invloed. Benner (2009) spreekt over een lacune tussen clustertheorie en
clusterbeleid. Er is veel bekend over de clustermechanismen. Welk clusterbeleid deze
clustermechanismen kan beïnvloeden is echter minder bekend.
Beleid om een cluster te stimuleren kan zich richten op verschillende thema’s. De overheid kan op
actieve wijze het vestigingsklimaat voor bedrijven in het cluster optimaliseren, door het wegnemen van
belemmeringen en agglomeratienadelen verminderen (Porter, 2000). Met name de infrastructuur, het
voorzieningsniveau, de quality of life en marketing zijn onderwerpen waar de overheid door middel van
beleid direct invloed op kan uitoefenen. Het voordeel van een dergelijke voorwaardenscheppende rol is
dat deze aanpak de economie in elk geval niet zal schaden. Een ander voordeel is dat bedrijven in een
cluster in veel gevallen te maken hebben met gemeenschappelijke behoeften, eisen, beperkingen en
problemen. Maatregelen kunnen dus voor veel bedrijven profijt opleveren (Porter, 2000; Stam, 2010;
Nicis Institute, 2010; Ter Wal & Boschma, 2007).
Er kan echter ook op indirecte wijze gestimuleerd worden. De betrokkenheid van de politiek in het
mobiliseren van het regionale netwerk van de private- (bedrijfsleven) en de publieke sector
(kennisinstellingen) staat hierin centraal. Dit kan leiden tot een betere onderlinge samenwerking en een
gunstige institutionele omgeving die aansluit bij de behoeften in het cluster. Het is daarnaast belangrijk
dat afgestudeerde studenten een baan in de regio kunnen vinden, terwijl de opleidingsinstituten
relevante opleidingen aanbieden. Dit heeft een gunstige invloed op het regionale human capital. Een
andere optie is het stimuleren van ondernemers. Het opzetten van incubators, het verkleinen van de
bureaucratische regelingen die voor startende ondernemingen ontmoedigend kunnen werken en
(financiële) ondersteuning aan startende ondernemingen kunnen het aantal starters vergroten (Brenner,
2002; Porter, 2000; Stam, 2010; Nicis Institute, 2010; Ter Wal & Boschma, 2007). De rol van beleid in
clusters staat in deze paragraaf centraal. De deelvraag is: “In hoeverre kan volgens de wetenschappelijke
literatuur een economische cluster door middel van beleid gestimuleerd worden?
2.4.1 TOP-DOWN BELEID
Op zowel het Europese als het nationale beleidsniveau is de focus komen te liggen op het stimuleren van
kennisintensieve activiteiten en innovatie. Het Nederlandse economische beleid richt zich sinds de Nota
Pieken in de Delta uit 2006 op de benutting van de economische potentie van de Nederlandse topregio’s.
Er zijn een aantal regionale clusters aangeduid in kennisintensieve en innovatieve economische sectoren.
Voor deze regio’s zijn sectorale subsidies beschikbaar gesteld, met als doel het ondernemers- en
vestigingsklimaat te verbeteren (Berenschot, 2010; Nota Ruimte, 2004; Buck Consultants International,
2003).
Maar er zit een keerzijde aan een dergelijk beleid. Het stimuleren van een specifieke sector kan
destructief uitwerken op andere economische sectoren. De vraag is of de overheid een rol zou moeten
hebben in het aanwijzen van cluster. Het is immers de markt die bepaald welk cluster succesvol zal zijn
en welk cluster zal falen (Porter, 2000). Het stimuleren van een cluster met weinig potentie, of een
beginnend cluster zonder solide basis, kan leiden tot een afname in diversiteit van de economie en de
economie kwetsbaar maken tegen externe schokken. Dit is met name het geval als er een sector binnen
een regionale economie wordt gestimuleerd waar sprake is van onvoldoende massa (Porter, 2000; Nicis
Institute, 2010). Dit houdt echter niet in dat er onderscheid gemaakt dient te worden in economische
sectoren. Elk cluster met voldoende massa heeft potentie en zou gestimuleerd moeten worden (Porter,
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2000). Het stimuleren van individuele ondernemingen is eveneens een slechte aanpak. Dit kan een
marktverstorende werking hebben (Porter, 2000).
2.4.2 REGIONAAL BELEID
Sinds het clusterconcept in het nationale beleid (nota Pieken in de Delta) veel aandacht kreeg, heeft het
concept ook op provinciaal en lokaal schaalniveau navolg gekregen. Het werd ook op lager schaalniveau
een populair begrip omdat het beleidsmakers voorziet van een instrument om economische
doelstellingen op het gebied van innovatie, concurrentiekracht en economische groei te behalen. De
huidige visie op kennisstromen heeft er toe geleid, dat beleidsmakers kennisintensieve bedrijven (R&D
bedrijfsonderdelen) en kennisinstellingen graag in elkaars nabijheid willen brengen. Op deze wijze kan
samenwerking, kennisoverdracht en innovatie bevorderd worden (Breschi & Lissoni, 2009).
Het regionale en lokale schaalniveau lijken het meest relevant om clusterbeleid te voeren (Benner, 2009;
Porter, 2000). Het stimuleren van een cluster vereist echter strategisch- en lange termijn beleid (Nicis
Institute, 2010). Bij de lokale en regionale overheid is vaak het korte termijn denken leidend. De
aandacht gaat uit naar de meest in het oog springende economische problemen, zoals werkloosheid,
leegstand of woningbouw. Vooral de creatie van werkgelegenheid en grondverkoop hebben in veel
gevallen prioriteit. Het clusterconcept biedt in eerste instantie vooral hoogopgeleide kennisintensieve
werkgelegenheid op de langere termijn. Draagvlak vinden en behouden voor een dergelijk beleid kan
hierdoor problematisch zijn. Daarnaast worden ambities vaak wel opgesteld maar blijft het omzetten
naar concrete acties een probleem (Porter, 2000). Een ander knelpunt kan liggen in het feit dat de
regionale overheid teveel naar binnen gericht is. Het aantrekken van ondernemingen van buiten de regio
en het buitenland wordt vaak niet als prioriteit of zelfs als onwenselijk gezien. De gevestigde partijen
proberen dit soort partijen vaak buiten te houden. Deze ondernemingen voegen echter heterogeniteit
toe aan het cluster, zijn over het algemeen innovatiever en dragen bij aan de werkgelegenheid. Het
belang van deze ondernemingen voor de regionale economie moet dan ook niet onderschat worden
(Porter, 2000). Een ander gevaar is dat er thematische clustergrenzen worden gekozen die min of meer
overeen komen met de politieke grenzen en in mindere mate met de werkelijke grenzen van het cluster
(Porter, 2000).
2.4.3 TRIPLE HELIX
Het stimuleren van een cluster vereist een duurzame samenwerking tussen verschillende partijen. Het
creëren van een platform waarin de regionale overheid, het regionale bedrijfsleven en de regionale
kennisinstellingen participeren, kan zodoende een basis vormen voor de ontwikkeling van een cluster.
Dit wordt ook wel de de triple helix genoemd (Atzema et al., 2002). De drie partijen hebben elk een
cruciale rol in deze samenwerking.
De participatie van kennisinstellingen is van belang omdat universiteiten en research centers een
belangrijke rol spelen in het regionale productiemilieu. Voornamelijk in de creatie van nieuwe kennis en
door de uitstroom van afgestudeerde kenniswerkers. Onderlinge samenwerking tussen de
kennisinstellingen en het bedrijfsleven kunnen een aanzet geven tot de vorming van een beter
aansluitend onderwijssysteem. Bijvoorbeeld door middel van stages of het vergroten van de
mogelijkheden om in de regio te blijven werken na het afstuderen (Stam, 2010; Brenner, 2004). De
regionale politiek heeft op deze wijze invloed op het ontstaan en de oriëntatie van de kennisinstellingen
en universiteiten in de regio en kan dus richting geven aan het human capital in de regio (Brenner, 2002).
Het stimuleren van spin-offs kan eveneens een stimulans aan de regionale economie geven. Kennis blijft
in veel gevallen binnen de kennisinstellingen en deze willen de kennis snel publiek maken, zonder dat er
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een omzetting plaatsvindt naar economische waarde. Bedrijven willen kennis echter geheim houden om
economische waarde te genereren. Het stimuleren van kennisvalorisatie (het aflopen van het traject,
kennis, kunde, kassa) kan een impuls aan de regionale economie geven. Om dit te bewerkstelligen is een
nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen noodzakelijk.
De participatie van bedrijven is van groot belang omdat de eisen van de bedrijven aan de omgeving
veranderen, terwijl ook de omgeving zelf aan verandering onderhevig is (Ter Wal & Boschma, 2007).
Continue terugkoppeling vanuit het bedrijfsleven over de kwaliteit van het productiemilieu aan de lokale
overheid is daarom belangrijk. Het bedrijfsleven heeft doorgaans een betere kijk op welke problemen er
spelen en welke kansen er zijn. De leidende rol in het cluster zou daarom bij de private sector moeten
liggen, die op deze wijze ook de overheid kan beïnvloeden (Brenner, 2002; Porter, 2000). In een cluster is
het niet vanzelfsprekend dat de onderlinge relaties functioneren. Het stimuleren van een open netwerk
en het opbouwen van vertrouwen kan de onderlinge communicatie verbeteren en het sociaal kapitaal
vergroten. Local buzz ontstaat echter voornamelijk vanzelf. Het creëren van een open netwerk kan het
ontstaan hiervan echter wel degelijk stimuleren. Dit heeft een positieve invloed op de overdracht van
kennis tussen bedrijven (Tappeiner, et al., 2008; Maskell, 2001; Menzel & Fornahl, 2007). Het is
belangrijk dat alle bedrijven, zowel groot of klein, gezien en benaderd worden. Het uitsluiten van
bepaalde bedrijven zal namelijk weerstand oproepen (Porter, 2000).
De participatie van de overheid is belangrijk als voorwaardenscheppend orgaan. Door de sociale
conventies, wetgeving, subsidies (bijvoorbeeld op het gebied van R&D en starters) en publieke
instellingen heeft de overheid veel invloed op het regionale productiemilieu (Atzema et al., 2002). Een
actieve samenwerking met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen kan veel terugkoppeling verzorgen
over de kwaliteit van de institutionele omgeving. Indien de overheid hierin een flexibele en met name
coöperatieve houding aanneemt, kan er een co-evoluerende institutionele omgeving ontstaan. Het
politieke systeem, de normen en waarden en de wet- en regelgeving (zoals veiligheidseisen,
eigendomsrecht, opleidingseisen en diploma’s) kunnen zich dan op een positieve manier aanpassen aan
de dominante industrie in het cluster. Hierdoor kan de samenwerking aan efficiëntie en effectiviteit
winnen (WRR, 2008; Newlands, 2003; Maskell, 2001; De Pater et al., 2005). Daarnaast kan een betrokken
houding van de overheid er toe leiden dat bedrijven problemen kunnen terugkoppelen. Dit leidt tot een
grotere tevredenheid bij bedrijven en kan uiteindelijk het aantal bedrijven dat uit de regio wegtrekt
beperken. De overheid zou altijd een beleid moeten voeren om bedrijven te behouden. Zij zorgen
immers voor massa in het cluster.
De overheid kan tevens een actieve rol vervullen in het samenbrengen van de verschillende
ondernemingen binnen het cluster. Overigens wordt er idealiter een onafhankelijk instituut of stichting
aangesteld. Het voordeel hieraan is dat dit de stabiliteit van het initiatief zal vergroten, aangezien de
overheid na elke ambtstermijn van samenstelling veranderd (Porter, 2000).
De creatie van een platform blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Er zijn echter specifieke actoren
die in dergelijke netwerken als broker of gatekeeper kunnen fungeren. Deze tussenpersonen zijn
waardevol omdat ze binnen verschillende netwerken actief zijn en deze netwerken aan elkaar linken.
Bijvoorbeeld personen die actief zijn in de politiek en het bedrijfsleven, of de kennisinstellingen en het
bedrijfsleven kunnen de verschillende netwerken van ondernemers, onderzoek en beleid bij elkaar
brengen. Deze tussenpersonen kunnen ook op het gebied van kennis zeer waardevol zijn, indien ze
lokale netwerken verbinden aan internationale netwerken (Malecki, 2009). Juist het ontstaan van deze
internationale netwerken heeft politieke steun nodig. In de politiek lijkt echter sprake van een sterke
gerichtheid op het versterken van lokale netwerken, waardoor het belang van internationale netwerken
wordt onderschat. Het organiseren van congressen en beurzen kan een manier zijn om de vorming van
internationale netwerken te versterken, in elk geval zijn subsidies die bedrijven stimuleren om regionale
of nationale partners te zoeken geen goede maatregel (WRR, 2008; Bathelt, et. al., 2004).
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Vanuit dit triple helix concept, is ook het quadruple helix concept ontstaan, waarbij eveneens de media,
het publiek en de lokale cultuur in het netwerk betrokken worden. Het voordeel aan de betrokkenheid
van deze partijen is dat er meer draagvlak gecreëerd kan worden.
2.4.4 INNOVATIESYSTEEM
Op zowel het Europese als het nationale beleidsniveau ligt de huidige focus op het vergroten van het
innovatieve vermogen van de economie (Berenschot, 2010). Innovaties komen doorgaans in
systeemverband voor. Dit systeemverband gaat echter verder dan enkel de bedrijven, overheid en
universiteiten. Ook de consumenten, financiële organisaties (banken, institutionele beleggers en venture
capitalists), onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn in dit verband belangrijk.
Samen vormen deze partijen het innovatiesysteem. De onderlinge interacties van deze organisaties zijn
ingebed in de institutionele omgeving (wetten, regels, normen, waarden en gewoonten). Op deze wijze
heeft de institutionele omgeving dus invloed op het innovatietraject (Visser, 2008; Brenner, 2004). De
manier waarop een dergelijk systeem functioneert, bepaalt in grote mate de innovativiteit van de
economie (Boschma, et al., 2002).
Innovatiesystemen kunnen worden onderscheiden op verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Er kan
worden gesproken over het nationale innovatiesysteem. Hiermee wordt het geheel aan organisaties en
instituties, die het innovatieve vermogen van een land beïnvloeden, bedoeld. Tevens kan er gesproken
worden over een Europees innovatiesysteem, of het regionale innovatiesysteem. De bestaansbasis van
het regionale innovatiesysteem ligt in het feit dat nabijheid een stimulerende werking heeft op
interactie, samenwerking en kennisuitwisseling (Boschma, et al., 2002). Bedrijven met in een
waardesysteem gerelateerde activiteiten vestigen zich daarom vaak in dezelfde regio. Ten slotte kan er
gesproken worden over het sectorale innovatiesysteem. Deze indeling kan relevant zijn doordat het
belang van organisaties en instituties kan verschillen tussen economische sectoren. Innovatiesystemen
zullen volgens de theorie een uniek karakter hebben. Deze diversiteit hangt samen met de pad
afhankelijkheid van de historische evolutie, de sectorale compositie, de aanwezigheid van organisaties
en de aard van de interactie (Boschma, et al., 2002).
De overheid heeft volgens de theorie een belangrijke positie in het innovatiesysteem. Vooral door
partijen bij elkaar te brengen en de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en financiële
instellingen te vergroten. Het oprichten van kennisintermediairs, innovatiecentra en het stimuleren van
marktgericht onderzoek in kennisinstellingen zijn eveneens beleidsmaatregelen die mogelijkerwijs een
gunstige invloed op het regionale innovatievermogen hebben. In de laatste plaats kan de overheid ook in
de verschaffing van kapitaal een rol spelen. Indien er sprake is van marktfalen (een terughoudende
kapitaalmarkt) kan de overheid kapitaal- en R&D-subsidies verstrekken (Boschma, et al., 2002).
2.4.5 CLUSTERTYPE EN BELEID
De overheid kan in het stimuleren van clustering uit verschillende beleidsmaatregelen kiezen. In de
keuze voor adequate beleidsmaatregelen zijn onder meer de fase in de levenscyclus van het cluster en
het type cluster belangrijke determinanten. In de ontstaansfase van het cluster is vooral een open
houding belangrijk. Een houding waarin ruimte is voor experimenten en het afwijken en falen van
aanvankelijke verwachtingen (WRR, 2008). Er moet ruimte zijn voor het onverwachte. In de groeifase is
het met name belangrijk dat bedrijven samen gebracht worden. Door de creatie van sociaal capital kan
de onderlinge synergie toenemen (Menzel & Fornahl, 2007). Na deze groeifase zou het beleid zich vooral
moeten richten op het aantrekken van ondernemingen en ondernemers van buiten het cluster en het
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stimuleren van netwerken naar buiten. Op deze wijze kan de heterogeniteit in het cluster behouden
worden en kan lock-in worden voorkomen (Menzel & Fornahl, 2007).
Het type cluster kan enigszins richting geven aan het te voeren beleid en is bepalend in welke
clustervoordelen er voor bedrijven zijn (zie pagina 19 voor de beschrijving van de clustertypen).
Het clustertype formatie (clustering met als doel transportkosten te beperken) en industrie (clustering
waarin Interne en externe schaalvoordelen centraal staan) heeft met name behoefte aan een
voorwaardenscheppend beleid. Het wegnemen van belemmeringen en agglomeratienadelen op het
gebied van de infrastructuur, het voorzieningsniveau en het aanbod van arbeidskrachten zijn
voorbeelden van locatiefactoren waarop het beleid kan inspelen (Newlands, 2003; Porter, 2000).
Bedrijven in clustertypen complex (clustering door nabijheid van samenwerkingspartners), alliantie
(clustering onder invloed van strategische samenwerking en de aanwezigheid van social en human
capital) en milieu (intensieve samenwerking tussen de regionale markt, de overheid en instituties)
hebben meer behoefte aan indirecte beleidsmaatregelen. De betrokkenheid van de politiek in het het
stimuleren van een betere aansluiting van de regionale arbeidsmarkt op de behoefte van bedrijven, het
mobiliseren van het regionale netwerk en de creatie van een gunstige institutionele omgeving die
aansluit bij de behoeften in het cluster en zijn voorbeelden van mogelijke beleidsmaatregelen
(Newlands, 2003; Visser, 2008).

2.4.6 DEELCONCLUSIE
In deze paragraaf is ingegaan op de vraag: “In hoeverre kan volgens de wetenschappelijke literatuur een
economische cluster door middel van beleid gestimuleerd worden?
In Nederland ligt de focus op het benutten van de economische potentie van de Nederlandse topregio’s.
Er zijn een aantal regionale clusters van nationaal belang aangeduid in kennisintensieve en innovatieve
economische sectoren. Deze clusters worden met nationaal en regionaal beleid ondersteund (Menzel &
Fornahl, 2007). Beleid heeft echter niet per definitie (positieve) invloed op een cluster en er dient een
afweging gemaakt te worden tussen verschillende beleidsmaatregelen.
De overheid kan voor een voorwaardenscheppend beleid kiezen, waarmee de overheid het
vestigingsklimaat voor bedrijven in het cluster tracht te optimaliseren (Porter, 2000). Het investeren in
de infrastructuur en het voorzieningsniveau zijn in dit geval voor de hand liggend en effectief. Het
tevreden houden van het bestaande bedrijfsleven, zodat deze bedrijven in de regio bevestigd blijven is
daarom een verstandige keuze om massa te behouden. De beleidsmaatregelen kunnen echter ook liggen
in de richting van het verbeteren van het regionale human capital en het stimuleren van startende
ondernemers (Brenner, 2002; Stam, 2010; Nicis Institute, 2010).
Tevens kan er gekozen worden voor een mobiliserend beleid. Het creëren van een platform waarin de
regionale overheid, het regionale bedrijfsleven en de regionale kennisinstellingen participeren, kan een
basis vormen voor de ontwikkeling en de versterking van het cluster. Dit wordt ook wel de de triple helix
genoemd (Atzema et al., 2002). Het bedrijfsleven heeft doorgaans het meeste inzicht in de problemen en
kansen binnen het cluster (Porter, 2000). De creatie van een platform blijkt in de praktijk vaak
problematisch. Actoren die als broker kunnen fungeren door verschillende netwerken aan elkaar te
linken zijn daarom van grote waarde (Malecki, 2009). De onderlinge samenwerking tussen de
kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid kan een aanzet geven tot de vorming van een beter
aansluitend onderwijssysteem in de regio. Tevens kan er een positieve invloed zijn op de
kennisvalorisatie in de regio (Brenner, 2002).
In dit kader kan er ook gesproken over een systeemverbrand met niet alleen de bedrijven, de overheid
en de universiteiten in de regio, maar ook de consumenten, de financiële organisaties, de
onderzoeksinstellingen en de maatschappelijke organisaties. Samen vormen deze partijen het
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innovatiesysteem. De onderlinge interactie van deze organisaties zijn ingebed in de institutionele
omgeving (wetten, regels, normen, waarden en gewoonten). Met name innovatieve bedrijven zijn sterk
afhankelijk van de institutionele omgeving (Visser, 2008; Brenner, 2004). De overheid heeft hierin een
belangrijke positie. Indien de overheid een open en coöperatieve houding heeft, kan de institutionele
omgeving zich aanpassen aan de dominante industrie in het cluster en een positieve uitwerking hebben
op de regionale innovativiteit (WRR, 2008; Atzema et al., 2002). Het oprichten van kennisintermediairs
en innovatiecentra en het stimuleren van marktgericht onderzoek in kennisinstellingen zijn eveneens
beleidsmaatregelen die een gunstige invloed op het regionale innovatievermogen kunnen hebben. In de
laatste plaats kan de overheid ook in de verschaffing van kapitaal voor (startende) innovatie bedrijven
een rol spelen door het verstrekken van kapitaal- en R&D-subsidies (Boschma, et al., 2002).
Maar er zit een keerzijde aan cluster beleid. In het stimuleren van clusters is beleid op het lokale en
regionale schaalniveau het meest relevant. Clusterbeleid is strategisch- en lange termijn beleid, terwijl bij
de regionale en lokale overheid het korte termijn denken vaak leidend is (Nicis Institute, 2010). Het
vinden en behouden van draagvlak voor een dergelijk beleid kan hierdoor problematisch zijn. Daarnaast
blijft het vaak bij het opstellen van ambities zonder dat er concreet actie wordt ondernomen (Porter,
2000). Een ander gevaar is dat er thematische clustergrenzen worden gekozen die overeen komen met
de politieke grenzen (Porter, 2000).
Een ander knelpunt kan liggen in het feit dat de regionale overheid in de regel naar binnen gericht is. Er
is een focus op het creëren van een regionaal netwerk. Het belang van internationale netwerken in het
op peil houden van de heterogeniteit in het cluster, wordt vaak over het hoofd gezien. De gevestigde
partijen proberen dit soort partijen juist buiten te houden (Porter, 2000). Het stimuleren van een
specifieke sector kan ten slotte destructief uitwerken op andere economische sectoren, met name in een
cluster met weinig massa of een beginnend cluster (Porter, 2000; Nicis Institute, 2010).
Om bovenstaande knelpunten te voorkomen is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de
fase in de levenscyclus waarin het cluster zich bevindt en in hoeverre er sprake is van voldoende massa.
Ten slotte kan ook een onderzoek naar de clustervoordelen voor de bedrijven in het cluster en het type
cluster enigszins richting geven aan het te voeren beleid (Newlands, 2003; Porter, 2000).
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2.5 CONCLUSIE
Het clusterbegrip wordt in de wetenschap op verschillende manieren benaderd. In deze studie is voor de
volgende defintie gekozen: “Een cluster is een geografische concentratie van in waardesystemen
gerelateerde bedrijven en instituties die met elkaar samenwerken”.
Om te kunnen spreken van een cluster moet er aan een drietal voorwaarden worden voldaan. Er dient
sprake te zijn van zowel een absolute als relatieve concentratie aan banen en vestigingen van in een
waardesysteem gerelateerde bedrijven, binnen een afgebakende economie. Ten derde moeten deze in
een waardesysteem gerelateerde bedrijven met elkaar samenwerken (Brenner, 2004).
Net als bedrijven maken ook clusters een levensloop door. Een cluster heeft een startfase, een groeifase,
een volwassen fase en kan een fase van terugval doormaken. Om deze fase in de levenscyclus te
bepalen, kan een analyse van het aantal werkzame personen en vestigingen in het cluster uitgevoerd
worden. Op de lange termijn zijn internationale netwerken noodzakelijk om de heterogeniteit van kennis
in het cluster in stand te houden (Visser, 2008; Menzel & Fornahl 2007; WRR, 2008; Bathelt et al., 2004).
Clustering kan voor zowel bedrijven als de regionale economie waarin het cluster zich huisvest voordelen
opleveren. Voor de regionale economie zijn er mogelijkerwijs positieve impulsen in de innovativiteit, de
werkgelegenheid, het regionale productiemilieu en het welvaartsniveau. Voor bedrijven zijn er
kostenvoordelen, maar ook voordelen in de toegang en uitwisseling van informatie en kennis (Visser,
2008; Porter, 2000; Menzel & Fornahl, 2007). Ten slotte zijn er clustervoordelen op het gebied van
innovatie (Brenner, 2004; Newlands, 2003). Al deze voordelen worden geïnitieerd door de fysieke
nabijheid van verschillende partijen (Boschma et al., 2002; Ponds, 2008; Breschi & Lissoni, 2009). Het
ontstaan van congestie, het stijgen van de huur- en grondprijzen, criminaliteit en vervuiling zijn
mogelijke clusternadelen (Planbureau voor de leefomgeving, 2010).
Clustervoordelen ontstaan met massa (Simmie, 2004; Nicis Institute, 2010). Deze massa groeit in een
cluster doordat er relatief meer start-ups en spin-offs en bedrijfsimmigratie plaatsvindt, terwijl bedrijven
relatief sneller groeien. Dit wordt door een breed scala aan factoren veroorzaakt. De toegang tot
relevante informatie en kennis, de aanwezigheid van human capital, incubators en financiers, de
bekendheid en het imago van de clusterregio en de aanwezigheid competitieve voordelen (Hayter, 1997;
McCann, 2002). Het benutten van deze voordelen gaat echter niet zonder onderlinge samenwerking
tussen bedrijven en partijen binnen het cluster, brokers die meerdere netwerken aan elkaar kunnen
linken, kunnen hierin een belangrijke rol spelen (Simmie, 2004; Nicis Institute, 2010). De aard van deze
samenwerking is sterk ingebed in de regionale cultuur en wordt beïnvloed door de institutionele
omgeving (Brenner, 2004; Menzel & Fornahl, 2007; Storper, 1997).
Ten slotte is het cluster in de meeste gevallen gebaat bij politieke steun (Menzel & Fornahl, 2007). Beleid
heeft echter niet per definitie een positieve invloed en er dient een afweging gemaakt te worden tussen
verschillende beleidsmaatregelen. De overheid kan voor een voorwaardenscheppend beleid kiezen,
waarmee de overheid het vestigingsklimaat voor bedrijven in het cluster tracht te optimaliseren en
bedrijven tracht te behouden (Porter, 2000). Tevens kan er gekozen worden voor een mobiliserend
beleid waarin het creëren van een platform met de regionale partijen, centraal staat. Met name in
innovatieve clusters heeft de overheid een belangrijke taak in het stimuleren en optimaliseren van dit
regionale netwerk en het open staan voor verandering van de institutionele omgeving (WRR, 2008;
Atzema et al., 2002). Clusterbeleid is lange termijn beleid. Het vinden en behouden van draagvlak is
hierdoor problematisch (Nicis Institute, 2010). Een knelpunt kan liggen in het feit dat de regionale
overheid teveel naar binnen gericht is (Porter, 2000). Het stimuleren van een specifieke sector kan ten
slotte destructief uitwerken op andere economische sectoren. Clusterbeleid kan de regionale economie,
door het versterken van specialisatie, kwetsbaar maken voor externe schokken (Nicis Institute, 2010).
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3. Methodologie
Wetenschappelijk onderzoek dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om de kwaliteit van het
onderzoek te waarborgen. Deze studie bestaat uit zowel een kwantitatief als kwalitatief deel. Deze
onderzoeksmethoden worden vaak gescheiden van elkaar toegepast, maar het combineren van beide
methoden heeft enkele belangrijke voordelen (Bryman, 2012). Deze voordelen komen in dit hoofdstuk
aan bod. Paragraaf 3.1 behandelt het kwantitatieve deel, wat zich voornamelijk richt op het bepalen van
de massa van het cluster. Deze paragraaf gaat verder in op de geografische en thematische afbakening
van deze studie en de dataset die gebruikt wordt en uitleg over de gebruikte locatiequotiënt. Paragraaf
3.2 gaat in op het kwalitatieve deel, wat zich richt op de aard van de samenwerking binnen het cluster en
het functioneren van het cluster. In deze paragraaf staat het beoordelingskader van het cluster centraal,
wat aan de basis staat van hoofdstuk 6. Verder wordt het conceptueel kader besproken en staat de
aanpak van de interviews centraal. Het hoofdstuk eindigt met een bespreking van de
generaliseerbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van deze studie.

3.1 KWANTITATIEF ONDERZOEK
Het gebruik van de kwantiatieve onderzoeksmethode is gebaseerd op statistische data. Deze
onderzoeksmethode genereert betrouwbare en op feiten gebaseerde uitkomsten. In de meeste gevallen
staat in deze methode het testen van theorie centraal (Baarde & de Goede, 2006; Bryman, 2012). In deze
studie is de kwantitatieve onderzoeksmethode gebruikt om een statistische basis te geven aan het
foodcluster in de Regio FoodValley. In paragraaf 2.1 is besproken dat er aan drie voorwaarden voldaan
dient te worden om te kunnen spreken van een cluster. Deze voorwaarden komen aan bod. Deze
paragraaf start echter met de afbakening van het kwantitatieve onderzoek.
3.1.1 AFBAKENING REGIO EN ACTIVITEITEN
Elke studie start met het afbakenen van het onderzoeksgebied. In het onderzoek naar een cluster is het
bepalen van de geografische en de thematische grens een belangrijk proces. Het is van belang dat dit op
zorgvuldige wijze plaatsvindt. De geografische grens bepaalt het onderzoeksgebied en schaalniveau
waarop het cluster geanalyseerd wordt. De thematische grens wordt getrokken door de activiteiten in
het waardesysteem af te bakenen. Hiermee wordt een grens getrokken waarbij bedrijven op basis van
activiteit en geografische locatie binnen of buiten het cluster vallen. De afbakening is zeer bepalend in de
uiteindelijke uitkomsten van de studie (Menzel & Fornahl, 2007).
Het onderzoeksobject van deze studie is het food cluster in de Regio FoodValley. In eerder studies naar
dit cluster zijn verschillende geografische en thematische grenzen aangehouden. De geografische
afbakening beperkte zich tot de WERV (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) of de Vallei-regio
(Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk). In deze studie is de geografische afbakening
echter ruimer. De afbakening is gedaan op basis van de gemeenten die participeren in de Regio
FoodValley. De Regio bestaat uit de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Nijkerk,
Scherpenzeel, Barneveld en Renswoude. Dat in eerder studies naar het food cluster niet voor deze
indeling is gekozen komt doordat de Regio als entiteit pas sinds 2010 bestaat. De verwachting is echter
dat deze geografische indeling ook in toekomstige studies zal worden aangehouden.
Naast de geografische grens is ook de thematische grens variabel. In studies naar food clusters is er
gebruikt gemaakt van meerdere afbakeningen van de food sector op basis van SBI-codes. Er zijn ruime
definities waarin de primaire (landbouw) activiteiten worden opgenomen en er zijn enge definities
waarin bepaalde activiteiten in het waardesysteem van de food industrie zijn uitgesloten. In deze studie
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is de primaire (landbouw) sector niet opgenomen als food. In de landbouw sector is al decennia lang een
krimp zichtbaar in het aantal bedrijven en de werkgelegenheid. Het opnemen van deze sector zou de
werkelijke ontwikkeling binnen het food cluster kunnen vertekenen. De direct gerelateerde sectoren die
wel van belang kunnen zijn voor de food sector zijn ook niet opgenomen (zoals de farmacie). Enerzijds
omdat dit het statistische onderzoek zou bemoeilijken, terwijl het anderzijds af zou wijken van de
primaire focus van dit onderzoek, de food sector. De geselecteerde activiteiten komen hiermee in grote
mate overeen met de gebruikte afbakening van de food sector in Pieken in de Delta van het Ministerie
Economische Zaken. Er zijn uiteindelijk 6 categorieën met activiteiten geselecteerd die onder de food
sector geschaard worden. Ten eerste is dit de vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken,
landbouwchemicaliën en machines en werktuigen voor de landbouw. Ten tweede is dit de groothandelsen handelsbemiddeling voor landbouwproducten, levend vee, voedings- en genotsmiddelen en
landbouwmachines. Ten derde is dit de keuring en controle van agrarische producten en
voedingsmiddelen. Ten vierde is dit het speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied, maar
ook op het gebied van landbouw, voeding & gezondheid en visserij. De vijfde en zesde categorie zijn
klein en bestaan uit het verhuur van landbouwmachines en de veilingen van landbouw-, tuinbouw- en
visserijproducten. Voor het volledige overzicht van de geselecteerde activiteiten is in bijlage I op pagina
110-114 de gehele lijst met activiteiten, die aangemerkt zijn als de sector food, opgenomen. Hiermee zijn
in deze studie dus alle activiteiten binnen de Regio FoodValley die binnen de geselecteerde activiteiten
vallen aangemerkt als activiteiten binnen het food cluster.
3.1.2 KWANTITATIEVE BASIS
Met het markeren van de geografische en thematische grenzen, is de afbakening gemaakt. Nu is het tijd
om terug te grijpen naar de conclusie van paragraaf 2.1. Clustervoordelen ofwel lokalisatievoordelen
ontstaan met massa (Simmie, 2004; Nicis Institute, 2010). Om te kunnen spreken van een cluster dient er
binnen de Regio FoodValley sprake te zijn van zowel een absolute als relatieve concentratie aan banen
en vestigingen in de selecteerde activiteiten. De derde voorwaarde is dat er sprake dient te zijn van
onderlinge samenwerking tussen deze bedrijven (Brenner, 2004).
In het bepalen van concentratie is kwantitatief onderzoek bij uitstek geschikt. Het vaststellen van een
absolute concentratie (een hoog aantal aan banen en vestigingen) kan worden gedaan door middel van
het analyseren van een statistische database met gegevens over het aantal banen en bedrijven in
verschillende activiteiten. Op basis van een dergelijke database is het aantal vestigingen en werkzame
personen te bepalen door simpelweg op te tellen voor de gemeenten in de Regio FoodValley. Tevens is
te bepalen of er sprake is van een relatieve concentratie (een oververtegenwoordiging van de
geselecteerde activiteiten binnen de Regio FoodValley, ten opzichte van de gemiddelde
vertegenwoordiging van de geselecteerde activiteiten op nationale schaal). De rekenmethode die
hiervoor wordt toegepast is de locatiequotiënt. Een uitleg van deze rekenmethode volgt in paragraaf
3.1.4.
Op basis de eerste twee voorwaarden en de groei/afname van het aantal banen en bedrijven kan tevens
de fase in de levenscyclus waarin het cluster zich bevindt afgeleid worden. Is er sprake van een kleine
concentratie in absolute en relatieve zin, maar groeit het aantal banen en vestigingen dan is er potentie
voor het ontstaan van een cluster. Is er sprake van een kleine concentratie in absolute en relatieve zin,
maar groeit dit aantal banen en vestigingen dan is er sprake van een groeiend cluster. Is er sprake van
een grote concentratie in absolute en relatieve zin en groeit het aantal banen en vestigingen langzaam,
dan is er sprake van een volwassen cluster. Loopt het aantal banen en vestigingen (sterk terug) dan is er
een sprake van een fase van terugval in het cluster. Door het opnemen van data uit zowel 2001 als 2011
kan bepaald worden of er sprake is geweest van een groei in het aantal vestigingen en werkzame
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personen. De derde voorwaarde, de onderlinge samenwerking is echter moeilijk in kwantitatieve data te
vangen. Daarom komt deze voorwaarde terug in het kwalitatieve onderdeel van de studie.
3.1.3 DATABESTAND
Er zijn verschillende databases te gebruiken om gegevens over werkgelegenheid te achterhalen. In deze
studie is er voor gekozen om gebruik te maken van gegevens uit de de werkgelegenheidsenquêtes van
de provincies Utrecht en Gelderland. De gegevens zijn normaal gesproken niet vrij beschikbaar, maar zijn
door de betreffende gemeenten gedeeld. De gegevens uit de provinciale werkgelegenheidsenquête van
de gemeente Gelderland en het provinciaal arbeidsplaatsen register van de gemeente Utrecht worden
jaarlijks bijgewerkt. Onder alle geregistreerde vestigingen wordt dit werkgelegenheidsonderzoek
uitgezet. Er wordt niet alleen gevraagd naar het aantal werkende personen, maar ook de activiteit in het
waardesysteem (BIC-code) is beschikbaar. Hiermee kan dus per activiteit het aantal bedrijven en
werkzame personen bepaald worden voor elke afzonderlijke gemeente.
De enquête is gehouden sinds het jaar 2000. Als startjaar is in deze studie het jaar 2001 gekozen. Er is
besloten om de veranderingen in de laatste tien jaar in kaart te brengen. De meest recente database die
beschikbaar was op het moment van deze studie was afkomstig uit het jaar 2011. Er is gekozen voor
twee jaartallen met een tussentijd van tien jaar om te kunnen analyseren hoe de ontwikkeling door te
tijd is geweest.
Bij het gebruik van de data zijn echter enkele aandachtspunten. In het jaar 2001 is de data ingedeeld op
basis van de SBI-code indeling uit 1993, terwijl in 2011 de SBI-code indeling uit 2008 is gebruikt. Omdat
in deze studie slechts op zes categorieën is geselecteerd leverde dit geen onoverkomelijke problemen
op. Het omzetten van de SBI-2003 naar de SBI-2008 loste dit probleem op.
Een ander aandachtspunt is het aantal werkzame personen. In de database is het netto aantal werkende
personen dat 20 uur of meer per week werkzaam is, gemeten. Dus niet het aantal FTE (fulltime
equivalent). Daarnaast blijft het gebruiken van BIC-codes een niet geheel betrouwbare methode.
Productie- of groothandelsbedrijven die een stukje R&D doen worden niet als speur- en
ontwikkelingswerk opgenomen, net als een bedrijf dat sensorisch onderzoek uitvoert is opgenomen als
zakelijke dienstverlening, terwijl dit in feite keuring en controle in de food sector zou moeten zijn.
Hierdoor blijft er in het onderzoek altijd een foutenmarge aanwezig.
3.1.4 HET GEBRUIK VAN DE LOCATIEQUOTIËNT
Het berekenen van een relatieve concentratie, kan worden gedaan met behulp van de locatiequotiënt. In
deze studie er gebruik gemaakt van de relatieve locatiequotiënt. Deze wordt gecontroleerd voor de
grootte van de geselecteerde activiteiten op het nationale niveau. De formule is in kader 3.1, op de
volgende pagina zichtbaar.
Met behulp van deze quotiënt is een oververtegenwoordiging of relatieve concentratie van bepaalde
activiteiten direct zichtbaar. Een locatiequotiënt van groter dan 1 geeft aan dat er in de desbetreffende
regio een relatieve oververtegenwoordiging is in betreffende activiteit(en). Een locatiequotiënt van
kleiner dan 1 duidt op een relatieve ondervertegenwoordiging ten opzichte van het Nederlandse
gemiddelde. Een locatiequotiënt van twee duidt dus op een oververtegenwoordiging van factor 2 (twee
maal zoveel als gemiddeld in Nederland). Deze locatiequotiënt kan voor zowel het aantal vestigingen als
werkzame personen berekend worden, voor de gehele Regio FoodValley, maar ook voor afzonderlijke
gemeenten.
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Kader 3.1 Formule locatiequotiënt:
Aantal bedrijven sector food Regio FoodValley
Totaal aantal bedrijven regio FoodValley

=A

Aantal bedrijven sector food Nederland
Totaal aantal bedrijven Nederland

=B

locatiequotiënt =

A/B
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3.2 KWALITATIEF ONDERZOEK
De tegenhanger van de kwantiatieve onderzoeksmethode is de kwalitatieve onderzoeksmethode. Deze
methode is meer gebasseerd op interviews en obervatie. Kwalitatief onderzoek is exploratief en
verkennend en gaat veel meer in op de motivatie en redenen achter de uitkomsten. Dit type onderzoek
levert diepgaande en rijke data op en richt zich meer op het het formuleren van theoretische inzichten
(Baarde & de Goede, 2006; Bryman, 2012). In deze studie is het kwalitatieve onderzoeksgedeelte het
vervolg op het kwantitatieve deel waarin een onderzoek naar de eerste twee voorwaarden voor
clustering (een absolute en relatieve concentratie aan vestigingen en aantal werkende personen)
centraal staat. De derde voorwaarde, onderlinge samenwerking is moeilijk in kwantitatieve data te
vangen. Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn hier beter toepasbaar. Door middel van interviews met
een aantal experts en bedrijven binnen en buiten de Regio FoodValley is het mogelijk om te bepalen hoe
de onderlinge samenwerking verloopt en wat de aard van de samenwerking is. Aan de hand hiervan kan
ook het type cluster bepaald worden.
3.2.1 BEOORDELINGSKADER CLUSTER
Naast het bepalen of er aan de voorwaarden voor clustering is voldaan (massa en onderlinge
samenwerking) richt deze studie zich ook op het functioneren van het cluster. Op basis van dit
functioneren, kan bepaald worden of er beleidsmaatregelen zijn die het functioneren van het
foodcluster in de Regio FoodValley kunnen verbeteren. In deze studie wordt het functioneren op basis
van twaalf locatiefactoren bepaald. Deze locatiefactoren zijn een samenvoeging van locatiefactoren die
in verschillende wetenschappelijke studies als belangrijk in het functioneren van een cluster worden
omschreven. Het beoordelingskader kan inzicht geven in het functioneren van het cluster in de Regio
FoodValley. Op deze wijze is het een belangrijke bron van input voor beleidsmaatregelen.
Het beoordelingskader heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderdelen. Het voordeel van een
combinatie van beide methoden van onderzoek is dat nadelen gecompenseerd kunnen worden. Zo blijft
het onderzoek betrouwbaar, omdat het gestoeld is op statistische data. Het opnemen van uitkomsten
van het kwalitatieve onderzoek leidt er echter toe dat ook de motivatie en redenen uit de praktijk
bekend worden (Bryman, 2012).
3.2.2 CONCEPTUEEL KADER
Omdat deze studie voor een groot deel een exploratief karakter heeft, is er gekozen voor het
samenstellen van een conceptueel kader. Het is niet de bedoeling dat er bepaalde causale relaties
gevonden of getoetst worden (Baarde & de Goede, 2006).
In het theoretische hoofdstuk zijn verschillende factoren genoemd die invloed kunnen hebben op
clustering. Deze factoren zijn in het conceptueel kader (op pagina 54) uiteengezet en worden hier kort
besproken. In het onderste gedeelte van het schema is te zien dat de groei van de bedrijven die in de
regio gevestigd blijven, de bedrijfsimmigratie en de start ups en spin-offs de concentratie aan
bedrijvigheid kunnen vergroten. Deze concentratie geeft potentiële clustervoordelen. Deze voordelen
kunnen benut worden indien de geclusterde bedrijven met elkaar samenwerken. De clustervoordelen
liggen voor bedrijven uiteindelijk in kostenbesparingen, het uitwisselen van kennis en het
innovatievermogen. Voor de regionale economie liggen de voordelen in het vergroten van de
werkgelegenheid, de regionale innovativiteit en uiteindelijk in het welvaartsniveau. Hiermee is het
onderste gedeelte van het conceptueel kader besproken.
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Het bovenste deel van het deelschema is complex. Op basis van een aantal wetenschappelijke studies
zijn er regionale locatiefactoren geselecteerd, die het succes van een cluster bepalen. Deze factoren zijn
in het conceptueel kader geplaatst en via pijlen met elkaar verbonden om relaties aan te duiden. Deze
relaties worden hier kort besproken. Marketing kan de reputatie en de bekendheid van het cluster
vergroten en invloed hebben op de vestigingsbereidheid van bedrijven. Op deze wijze kan marketing
bedrijfsimmigratie stimuleren en een positieve invloed hebben op de concentratie aan bedrijvigheid en
werkzame personen in het cluster (McCann, 2002). De kwaliteit van leven en het voorzieningsniveau zijn
belangrijk om bedrijven en hoogopgeleide kenniswerkers aan te trekken. De hoogopgeleide werknemers
stellen hoge eisen aan de omgeving waar men zich huisvest. Zo kan de kwaliteit van leven en het
voorzieningsniveau dus invloed hebben op het human capital en de bedrijfsimmigratie in het cluster
(Planbureau voor de leefomgeving, 2010). Bereikbaarheid blijkt een van de voornaamste pull
locatiefactoren voor verplaatsende bedrijven (Pellenbarg, 2005). De kwaliteit van de infrastructuur heeft
dus grote invloed op de bedrijfsimmigratie. De kwaliteit van de infrastructuur is ook belangrijk voor de
bedrijven in de regio. Een slechte bereikbaarheid is immers ook een grote push factor voor bedrijven om
de regio te verlaten (Pellenbarg, 2005). De grond- en huurprijzen zijn een factor van belang voor zowel
bedrijven binnen als buiten de clusterregio. Voor bedrijven in het cluster hebben deze kosten een directe
invloed op de winstgevendheid. Voor bedrijven buiten de regio zijn de hoogte van deze kosten
belangrijk, omdat clusters vaak relatief hoge grond- en huurprijzen kennen. Dit kan de aantrekkelijkheid
van het cluster als vestigingsplaats verminderen (Hayter, 1997; McCann, 2002).
Voor de bedrijven die al actief zijn in het cluster zijn strategische internationale relaties belangrijk om
over beste nieuwste kennis, ontwikkelingen en kansen te blijven beschikken (Simmie, 2004). Social
capital is belangrijk in de onderlinge samenwerking en het overdragen van kennis (Maskell, 2001; Menzel
& Fornahl, 2007), terwijl human capital een belangrijke keepfactor is om in het cluster actief te blijven. In
het cluster zijn vaak relatief veel werknemers met relevante opleidingen, vaardigheden en kennis
aanwezig. Voor bedrijven van buiten de regio kan dit een factor zijn om te verplaatsen en toegang te
krijgen tot arbeidskrachten met deze specialistische kennis (Atzema et al., 2002). Hoogopgeleide
werknemers met relevante kennis kunnen eveneens spin-offs starten en zo invloed hebben op het aantal
nieuwe bedrijven dat in het cluster ontstaat.
In het ontstaanstraject van nieuwe ondernemingen zijn financiers van groot belang. Ondernemingen
hebben in de startfase beperkte toegang tot financiële middelen en zijn sterk afhankelijk van deze lokale
financiers (Stam, 2007; Klepper, 2007). Incubators zijn eveneens belangrijk. Dit zijn de broedplaatsen
voor de startende ondernemers. Beide factoren kunnen leiden tot een groter aantal starters in het
cluster. Daarnaast heeft de institutionele omgeving een grote invloed op startende bedrijven. De wet- en
regelgeving is voor startende bedrijven vaak een enorme bureaucratische last en kan ontmoedigend
werken. Dit kan invloed hebben op het aantal start-ups en spin-offs dat ontstaat (Visser, 2008; Maskell,
2001). Ten slotte is de regionale cultuur een locatiefactor die een rol speelt in een cluster. De regionale
cultuur beïnvloedt de institutionele omgeving. De invloed van de regionale cultuur gaat echter nog
verder. Cultuur kan invloed hebben op de mate waarin er bereidheid is om elkaar (financieel) te
ondersteunen. Op deze wijze heeft de regionale cultuur dus indirect invloed hebben op het aantal spinoffs en start-ups. De regionale cultuur kan door normen, waarden en gebruiken eveneens een direct
invloed hebben op het aantal startende bedrijven. Ten slotte kan de regionale cultuur invloed hebben op
de vorming van sociaal kapitaal. Zo kan de regionale cultuur dus ook de mate en de aard van de
onderlinge samenwerking tussen de bedrijven in het cluster beïnvloeden (Storper, 1997).
Hiermee zijn alle zwarte pijlen in het conceptueel kader besproken. In het bovenste deel van het schema
zijn echter nog elf pijlen zichtbaar. Deze geven de invloed van beleid op het cluster weer. De overheid
kan zich met beleid op een groot aantal factoren richten. Eigenlijk alleen op de regionale cultuur heeft
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beleid weinig tot geen invloed op de korte termijn. Dit is dus een exogene locatiefactor die het cluster
kan beïnvloeden en enkel op de lange termijn beïnvloedt kan worden door beleid.
In dit schema worden vier beleidsvormen onderscheiden die zijn weergegeven met verschillende
kleuren. De overheid kan voor een voorwaardenscheppend beleid kiezen. Het optimaliseren van het
vestigingsklimaat voor bedrijven in het cluster staat dan centraal (Porter, 2000). Deze beleidsvorm is met
name gericht op het behouden van bedrijven die al in het cluster gevestigd zijn (in het conceptueel
schema is deze beleidsvorm zichtbaar door middel van blauwe pijlen). Het investeren in de
infrastructuur, het voorzieningsniveau en human capital en het zorgen voor competitieve huur- en
grondprijzen zijn mogelijke beleidsmaatregelen.
De tweede beleidsvorm is het mobiliserend beleid, het mobiliseren van het regionale en internationale
netwerk (in het conceptueel schema zichtbaar in groen). Hierin staat het vormen van een regionaal
netwerk en het verbeteren van de onderlinge relaties centraal. Zowel de overheid, de bedrijven als de
kennisinstellingen kunnen hierin participeren. Een dergelijk beleid kan leiden tot het ontstaan van sociaal
kapitaal. De overheid kan zich ook richten op het internationale netwerk door het organiseren van
congressen en beurzen (Tappeiner et al., 2008; Maskell, 2001).
Een derde mogelijke beleidsvorm is het innovatie beleid. Deze beleidsvorm heeft enkele aspecten uit het
innovatiesysteem in zich, maar richt zich met name op het ontstaan van nieuwe bedrijven (in het
conceptueel schema weergegeven in oranje) Indien de overheid een open en coöperatieve houding
inneemt, kan de institutionele omgeving zich aanpassen aan de dominante industrie in het cluster en een
positieve uitwerking hebben op de regionale innovativiteit (WRR, 2008; Atzema et al., 2002). De
beleidsmaatregelen kunnen echter ook liggen in het stimuleren van startende ondernemers door het
creëren van incubators en financiële steun voor startende bedrijven (Brenner, 2002; Stam, 2010; Nicis
Institute, 2010)
De overheid kan zich ten slotte meer richten op het acquisitie beleid. Acquisitie van bedrijven van buiten
het cluster staat hier centraal. Een combinatie met marketing om het cluster een positief imago te geven
en de bekendheid van het cluster te vergroten kan een positieve invloed hebben op de
vestigingsbereidheid van bedrijven.
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Figuur 3.2 Conceptueel kader

Politieke steun

Netwerken
naar buiten
Quality of life &
voorzieningen
Marketing
& imago

Social
capital

Infrastructuur

Human
capital

Grond- en
huurprijzen

Bedrijfsimmigratie

Institutionele
omgeving
Regionale cultuur
Incubators

Financiers

Groei bedrijven

Start-ups & spin-offs

Concentratie

Samenwerking

Cluster

Regiovoordelen

Bedrijfsvoordelen

Werkgelegenheid
Innovativiteit
Welvaartsniveau

Kennisuitwisseling
Kostenbesparingen
Innovatieve vermogen
54

3.2.3 AANPAK INTERVIEWS
De data die wordt gebruikt in het kwalitatieve deel van deze studie is afkomstig uit interviews met
een aantal sleutelpartijen in en buiten de Regio FoodValley. Er worden 15 interviews afgenomen. Vijf
van deze 15 interviews zijn expert-interviews. In deze interviews met twee consultants, de stichting
FoodValley, de regionale overheid en een ontwikkelingsmaatschappij komt een aantal onderwerpen
aan bod. Ten eerste is dit de food sector, ten tweede de eigenschappen die food bedrijven hebben
en ten slotte de bestuurlijke situatie in de Regio FoodValley. De overige interviews zijn met direct
betrokkenen. Er zijn tien interviews afgenomen met bedrijven en instellingen met activiteiten binnen
de food sector.
In de interviews wordt onder meer gevraagd naar de locatiekeuze, de samenwerkingsrelaties, de
voordelen van Food Valley en de clustervoordelen (de topiclijst is opgenomen in bijlage II). Het
interview is semi gestructureerd van aard. Elk interview wordt dus volgens vaste opbouw uitgevoerd.
Er is echter ruimte om van deze opbouw af te wijken indien er interessante onderwerpen worden
aangesneden, of een onderwerp verdieping behoeft. Een ander voordeel van de semi
gestructureerde opbouw is dat de afgenomen interviews gemakkelijk met elkaar te vergelijken zijn.
Voorafgaand aan het gesprek wordt gevraagd of het interview opgenomen mag worden.
De bedrijven worden benaderd op basis van het regionale netwerk van de betrokken gemeenten. Op
voorhand is er een selectie gemaakt van interessante bedrijven. Deze bedrijven zijn daarna
telefonisch of per mail benaderd voor een afspraak om het interview af te nemen. Er is dus geen
sprake van een willekeurige steekproef, maar van een convenience sample (op basis van bereidheid
en beschikbaarheid). Er zijn in totaal 24 partijen benaderd. Hiervan hebben er uiteindelijk 15
medewerking verleend aan het onderzoek.
De resultaten uit de interviews zijn volledig uitgeschreven in transcriptvorm en in de bijlage III & IV
opgenomen. Er is altijd gekozen voor een interview met een werknemer in een relevante functie
binnen het bedrijf. Daarnaast hebben de respondenten de mogelijkheid gehad om de resultaten in te
zien en worden de resultaten met alle geintresseerde partijen gedeeld.
3.2.4 GENERALISEERBAARHEID, BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT
Een studie met hoge externe validiteit, betekent dat de uitkomsten van de studie een hoge mate van
generaliseerbaarheid hebben. Wetenschappelijk onderzoek dat generaliseerbaar is biedt de
mogelijkheid voor andere wetenschappers en onderzoekers om de methoden en uitkomsten toe te
passen buiten het specifieke onderzoeksgebied (Bryman, 2012; Boeije & ’T Hart, 2009). In deze studie
is dit geen doel op zich. De studie is een plaatsspecifieke studie naar het cluster in de Regio
Foodvalley. De uitkomsten zijn plaats- en sectorspecifiek. De generaliseerbaarheid van de uitkomsten
naar andere clusters in andere sectoren is dus gering. De methode van onderzoek is echter meer
generaliseerbaar. Het beoordelingskader en conceptueel kader kunnen in andere clusterstudies van
waarde zijn.
De betrouwbaarheid van dit onderzoek is gewaarborgd door het gebruik van een betrouwbare
database. De provinciale werkgelegenheids enquête wordt algemeen beschouwd als betrouwbaar en
up-to-date. In de interviews is er gekozen voor een spreiding tussen de verschillende activiteiten
zoals vervaardiging, groothandel, keuring & controle én speur- & ontwikkeling. De bedrijven
verschillen tevens van grootte, varierend van kleine net gestarte bedrijven tot grote multinationals.
Dit zorgt voor een representatief sample. Het opnemen en uitschrijven van de interviews in
transcriptvorm in de bijlage, zorgt voor transparantie. Hiermee kan worden ingezien conclusies
overeen komen met de gegeven antwoorden van de respondenten. Voor respondenten is er tevens
de mogelijkheid om de transcripten in te zien en hier feedback op te geven. Dit vergroot de
betrouwbaarheid van het onderzoek. Bij betrouwbaarheid is het eveneens belangrijk dat de
meeteenheden die gebruikt worden consistent zijn. Door het inzicht geven in de methoden en
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technieken en het opstellen van het conceptueel kader is de redenering die in deze studie is gevolgd
openbaar.
De meest interessante discussie in deze studie zal mogelijkerwijs plaats kunnen vinden rondom het
beoordelingskader van het cluster en het opgestelde conceptuele kader. Benner (2009) sprak in zijn
studie over een lacune tussen clustertheorie en clusterbeleid. Er is veel bekend over de
mechanismen die clustering veroorzaken. Beleidsinstrumenten om deze mechanismen te
beinvloeden zijn echter schaars. De meeste studies naar cluster geven geen concrete
beleidsmaatregelen. In dit kader is deze studie interessant. Er zijn twaalf locatiefactoren opgenomen
op basis van de wetenschappelijke clusterliteratuur en eerdere studies. De onderbouwing en
onderlinge relaties zijn besproken in het conceptueel kader waardoor gevolgde redeneringen
inzichtelijk gemaakt zijn. Op basis hiervan is een viertal beleidsvormen onderscheiden die aan de
basis staan van de beleidsaanbevelingen. Hiermee is de studie dus interessant voor de beleidsmakers
in de Regio FoodValley, maar tevens wat betreft de beleidsvormen en de methode van onderzoek
ook generaliseerbaar naar andere clusters.
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4. FoodValley, een statistisch onderzoek
In dit hoofdstuk staat de economie in de Regio FoodValley centraal. Om van een cluster te kunnen
spreken dient er zowel sprake te zijn van een absolute als relatieve concentratie aan vestigingen en
werkzame personen. In dit hoofdstuk wordt bepaald in hoeverre er sprake is van deze tweezijdige
concentratie in de Regio FoodValley in de food sector, in paragraaf 4.2 en 4.3. Daarnaast wordt in
paragraaf 4.2 bepaald in hoeverre er sprake is geweest van een groei of afname van het aantal banen
en bedrijven in het cluster. Aan de hand hiervan kan een indicatie gegeven worden aan de
levenscyclus waarin het cluster zich bevindt. Het hoofdstuk begint met een introductie van de
economie in de Regio FoodValley en het ontstaan van de regio in paragraaf 4.1. Ten slotte worden in
paragraaf 4.4 de acht gemeenten afzonderlijk geanalyseerd op het gebied van de food sector om de
onderlinge verschillen inzichtelijk te maken. De deelvraag die hier centraal staat is: “In hoeverre is er
binnen de Regio FoodValley sprake van voldoende massa om te kunnen spreken over een cluster in
de foodsector en hoe is de foodsector verdeeld over de verschillende gemeenten?”

4.1 DE WEG NAAR FOODVALLEY
De Regio FoodValley had in 2011 afgerond 334.000 inwoners, 25.000 bedrijven en 165.000 banen. De
bevolkingsgroei lag met zeven procent ruim boven het Nederlandse gemiddelde van 4,5 procent.
FoodValley is te typeren als een suburbane regio met relatief veel eengezinswoningen en een
bovengemiddeld aandeel koopwoningen. De bevolking in de FoodValley is relatief jong en de groep
65-plussers relatief klein. Opvallend is ook dat er een sterke emigratie van jongeren plaatsvindt die
gaan studeren in steden als Arnhem, Utrecht en Nijmegen. Het lage aantal mensen in de bijstand
wordt veroorzaakt door het hoge arbeidsethos in de regio. Vanaf het jaar 2000 is er binnen de regio
sprake van een constant hoge bouwproductie. De economische crisis heeft het aantal bouwplannen
en verleende bouwvergunningen verminderd, maar er blijft gebouwd worden. Binnen de FoodValley
regio zijn er unieke landschappen aanwezig met hoge natuurwaarden. De regio FoodValley kent
naast een bevolkingsgroei ook al jaren een economische groei. De relatief lage grondprijzen en de
centrale ligging maken de Regio aantrekkelijk voor bedrijven (Ministerie van Economische zaken,
2004; Profiel van de vastgoedsector, 2011; Profiel van de vastgoedsector, 2011).
Rondom Wageningen zijn al decennia lang instituten met activiteiten in de voedselindustrie actief. In
1997 werd dan ook het initiatief Wageningen Foundation City of Life Sciences gestart. In 2003 is dit
initiatief verder uitgebreid en werd de Stichting FoodValley opgericht. Dit was aanvankelijk een
samenwerking tussen Oost NV, Syntens en de Wageningen UR en de gemeenten uit de WERV-Regio.
Sinds 1994 zijn er in de Regio samenwerkingsverbanden van kracht. De eerste was de Vallei-regio,
met de gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk die hierin participeerden.
Deze samenwerking richtte zich met name op samenwerking op het gebied van milieu en afval,
verkeer en vervoer, sociale zaken, ruimtelijke ordening (regionale afstemming woningbouw en
bedrijventerreinen), economische zaken en archeologie (Pröpper et al., 2005). Het tweede was het
interprovinciale samenwerkingsverband WERV tussen de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en
Veenendaal uit 2002. Aanvankelijk vond er met name samenwerking plaats binnen de ruimtelijke en
landschappelijke ontwikkeling, de ontwikkelingen rondom de A12, de spoorlijn en de afstemming van
uitbreidingen in woongebieden en bedrijventerreinen. Deze samenwerking werd echter al snel
breder op ook de gebieden volkshuisvesting, sociale zaken, regionaal openbaar vervoer, de
arbeidsmarkt, detailhandel, toerisme en recreatie en het aantrekken van logistieke bedrijven
(Economisch Actieplan WERV, 2007). In 2010 hebben de WERV en Vallei gemeenten besloten zich
samen te verenigen in de Regio FoodValley. De huidige deelnemers zijn zodoende Barneveld, Ede,
Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen (Initiatiefgroep FoodValley
ambitie 2020, 2009). Food is hierin duidelijk de topsector geworden (Gemeente Ede, 2012;
Gemeente Wageningen, 2012; Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020, 2009).
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4.2 FOODVALLEY, DE BASIS
In de Regio FoodValley zitten verschillende grote bedrijven en instituten gevestigd met activiteiten in
de food sector. Voorbeelden zijn het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (verder als NIZO),
FrieslandCampina, Centre for BioSystems Genomics, Innovation Cluster Nutrigenomics, Netherlands
Plant Protection Agency, Top Institute Food & Nutrition en Keygene (Initiatiefgroep FoodValley
ambitie 2020, 2009; Buck Consultants International, 2006). Ook Nederlandse organisatie voor
toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) in Zeist (net buiten de regio) is belangrijk.
Food maakt dus een belangrijk onderdeel uit van de economie binnen de FoodValley regio. Volgens
een studie van de gemeente Gelderland uit 2008 is ongeveer 10 procent van de werkgelegenheid in
de Vallei regio gerelateerd aan food. Dit zou in 2008 gelijk staan aan ongeveer 500 bedrijven en
11.500 arbeidsplaatsen (Provincie Gelderland, 2008). In deze studie is echter een andere indeling van
de sector food aangehouden.
Op basis van de Provinciale
Tabel 4.1 Aantal banen, bedrijven en de gemiddelde bedrijfsgrootte
Werkgelegenheids Enquête
in de acht gemeenten van de Regio FoodValley
van de provincie Gelderland
en
het
Provinciaal
Situatie Regio FoodValley 2001
Arbeidsplaatsen Register van
Gemeente
Aantal
Aantal
Gemiddelde
de provincie Utrecht waren
vestigingen
werknemers bedrijfsgrootte
er in het jaar 2001 585
Barneveld
10,3
120
1236
vestigingen in de sector food
Ede
16,5
166
2746
(afgebakend zoals in bijlage I
Nijkerk
op basis van de SBI codes
20,8
99
2064
1993).
Scherpenzeel
43,5
20
869
De grootste concentraties
Wageningen
31,3
75
2348
food bedrijven waren in het
Renswoude
22,5
17
382
jaar 2001 aanwezig in de
Rhenen
8,3
12
99
gemeente Ede met 166
Veenendaal
13,6
76
1033
vestigingen en de gemeente
Barneveld
met
120
Totaal FoodValley
585
10777
18,4
vestigingen.
De
totale
Ontwikkeling 2001-2001
werkgelegenheid in de sector
Totaal FoodValley
18480
154649
8,4
food was in 2001 10.777
Ontwikkeling 2001-2001
banen. Deze werkgelegenBron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal
heid was met name in Ede
Arbeidsplaatsen Register 2011
met
2746
banen,
Wageningen met 2348 banen en Nijkerk met 2064 banen aanwezig. De gemiddelde bedrijfsgrootte in
de foodsector was 18,4 banen per bedrijf. Hierin zijn echter opvallende verschillen tussen de
afzonderlijke gemeenten. Zo is de gemiddelde bedrijfsgrootte binnen de food bedrijven in Rhenen
ongeveer 8,3 werknemers, terwijl deze in Scherpenzeel op 43,5 personen ligt (zie ook tabel 4.1).
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Tabel 4.2 aantal banen, bedrijven en de gemiddelde
In 2011 is het aantal
vestigingen in de food sector
bedrijfsgrootte in de acht gemeenten van de Regio FoodValley,
gegroeid van 585 naar 604
ontwikkeling 2001-2011
(het aantal foodbedrijven is
Situatie Regio FoodValley 2011
in de periode 2001-2011 dus
Gemeente
Aantal
Aantal
Gemiddelde
met 19 gestegen). Er is
vestigingen
werknemers bedrijfsgrootte
eveneens een groei in het
aantal banen in de sector
Barneveld
101 (-19)
1097 (-139)
10,9
food zichtbaar van 10.777
Ede
179 (+13)
3207 (+461)
17,9
banen in 2001 naar 11.799
Nijkerk
93 (-6)
2326 (+262)
25,0
banen in 2011, een stijging
Scherpenzeel
22 (+2)
726 (-143)
33,0
van 1022 banen. De groei in
Wageningen
100 (+25)
2782 (+434)
27,8
het
aantal
werknemers
Renswoude
18 (+1)
699 (+317)
38,8
concentreerde zich vooral in
Rhenen
19 (+7)
154 (+55)
8,1
Ede en Wageningen, maar
Veenendaal
72 (-4)
808 (-225)
11,2
ook in Renswoude en
Totaal Food in
604
11799
19,5
Nijkerk.
Het
aantal
FoodValley
(+19)
(+1022)
vestigingen steeg het sterkst
Ontwikkeling
2001-2011
in Wageningen, Ede en
Totaal FoodValley
25658
165279
6,4
Rhenen. Veenendaal en
Barneveld kenden in de
Ontwikkeling 2001-2011
(+7178)
(+10630)
periode 2001-2011 een
Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal
achteruitgang in zowel het
Arbeidsplaatsen Register 2011
aantal vestigingen als in het
aantal werknemers in de food sector (zie tabel 4.2).
Een andere opvallend gegeven is dat het gemiddelde bedrijf in de foodsector is gegroeid van 18,4
personen in 2001 naar 19,5 personen in 2011. Hiermee kende het gemiddelde food bedrijf in 2011
meer dan driemaal werknemers als een gemiddeld bedrijf (6.4 werknemers ten opzichte van 19,5
werknemers). In vergelijking met Nederland blijkt het gemiddelde foodbedrijf in de Regio FoodValley
relatief veel werkzame personen te hebben. Foodbedrijven creëren dus relatief veel
werkgelegenheid. Daarnaast creëren de food bedrijven in de Regio FoodValley over het algemeen
meer banen dan het gemiddelde Nederlandse food bedrijf. Opvallend is ten slotte dat de grootte van
het gemiddelde foodbedrijf in de regio tussen 2001 en
Tabel 4.3 Gemiddelde bedrijfsgrootte
2011 toenam, terwijl voor Nederland een omgekeerde
food bedrijven in Regio FoodValley en
trend is waar te nemen (zie tabel 4.3).
Nederland in 2001 en 2011
In de regio is in 2011 dus sprake van bijna 12.000
banen en iets meer dan 600 vestigingen in de sector
Gemiddelde bedrijfsgrootte
Food. Dit aantal geeft aan dat er wel degelijk sprake is
2001
2011
van een concentratie aan banen en vestigingen, wat
zou kunnen duiden op het bestaan van een cluster.
Nederland Food
14,5
12,1
FoodValley is wat betreft absolutie massa klein, maar
Regio FoodValley Food
18,4
19,5
groeit wel. In FoodValley is het aantal foodbedrijven in
Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête
de periode 2001-2011 met 19 gestegen. Dit is een zeer
2011; Provinciaal Arbeidsplaatsen Register
geringe groei. Er is tevens een groei zichtbaar in het
2011
aantal werkzame personen in de sector van 1022
personen in de laatste tien jaar.
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4.3 LOCATIEQUOTIËNTEN
In deze paragraaf wordt bekeken in hoeverre er in de Regio FoodValley sprake is van een
oververtegenwoordiging van de sector food. Dit wordt gedaan door het berekenen van de
locatiequotiënt (zie voor verduidelijking ook paragraaf 3.1.4). Tevens wordt er gekeken in welke
activiteiten er sprake is van een oververtegenwoordiging. De situatie van 2001 wordt hierbij
vergeleken met de situatie van 2011.
De eerste indicator om te meten of er sprake is van een oververtegenwoordiging van een sector in de
economie is simpelweg berekenen hoeveel procent van de bedrijven en banen van de totale
economie in de betreffende sector actief zijn. Als deze berekening voor de sector food wordt gedaan
blijkt het dat in 2001 3,2
procent van de bedrijven Tabel 4.4 Percentage bedrijven en banen actief in de sector food in
en 7 procent van de FoodValley en Nederland voor de jaren 2001 en 2011.
banen in de Regio
2001
2011
FoodValley in te delen is in
de sector food. In
Bedrijven Banen Bedrijven Banen
vergelijking
met
Percentage food FoodValley
3,2
7,0
2,4
7,1
Nederland was dit 2,5
Percentage food Nederland
2,5
3,9
2,2
3,8
procent van de bedrijven
Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal
en 3,9 procent van de
Arbeidsplaatsen Register 2011
banen. In 2001 was er dus
sprake van een lichte
oververtegenwoordiging van het aantal bedrijven en een sterke oververtegenwoordiging van het
aantal banen in de foodsector in de Regio FoodValley. In 2011 is het percentage van bedrijven dat
activiteiten binnen de sector food heeft zowel voor Nederland als de Regio FoodValley gedaald.
Slechts 2,4 procent van de bedrijven binnen de Regio FoodValley is actief binnen de sector food.
Daarmee
is
er
nauwelijks
sprake
van
een Tabel
4.5
Locatiequotiënt
oververtegenwoordiging van de sector ten opzichte van
vestigingen en banen in de sector
Nederland (2,2 procent). Het aantal banen geeft echter een heel
ander beeld. De oververtegenwoordiging van het aantal banen food binnen de Regio Food Valley
is sterker geworden (zie tabel 4.4).
2001 2011
De berekening van de locatiequotiënt (zie tabel 4.5) levert een
Locatiequotiënt
vergelijkbaar beeld op. De locatiequotiënt voor het aantal
1,292 1,054
vestigingen
banen laat zowel in 2001 als 2011 een hogere waarde zien dan
het aantal bedrijven. De relatieve oververtegenwoordiging van
Locatiequotiënt
de sector ligt dus met name in het aantal werkzame personen in
1,639 1,705
banen
de foodsector binnen de regio en niet in het aantal vestigingen.
Bron: Provinciale Werkgelegenheids
Het aantal personen in de Regio FoodValley werkzaam in food
Enquête 2011; Provinciaal
sector kende in 2001 een factor 1,64 ten opzichte van het
Arbeidsplaatsen Register 2011
Nederlandse gemiddelde. In 2011 was deze factor gestegen
naar 1.70. Hiermee is aangetoond dat er 1,7x zoveel mensen werkzaam zijn binnen de Regio
FoodValley in de food sector dan gemiddeld in Nederland. In het aantal bedrijven is deze
oververtegenwoordiging niet zo duidelijk terug te zien. In 2001 was de factor voor foodbedrijven in
de Regio FoodValley ten opzichte van Nederland 1,29. Dit aantal is in 2011 afgenomen tot slechts
factor 1,05. Er is dus nauwelijks sprake van een oververtegenwoordiging in het aantal bedrijven actief
in de sector food in de Regio FoodValley in 2011, terwijl er sprake was van een redelijke
oververtegenwoordiging in 2001. Deze ontwikkeling kan verklaard worden door de tabel 4.2 opnieuw
te interpreteren. Tussen 2001 en 2011 is het aantal vestigingen in de Regio FoodValley met 7178
gestegen, terwijl dit in de food sector slechts 19 bedrijven betrof. Hiermee nam de
oververtegenwoordiging van de bedrijven in de sector food dus af. De groei in de
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oververtegenwoordiging in het aantal banen is logisch te verklaren aan de hand van de relatief grote
toename in het aantal banen in de sector food met 1.022 banen (in een totale regionale banengroei
van 10.630). Het tegelijk bestaan van een zeer kleine regionale oververtegenwoordiging in het aantal
bedrijven in food en een duidelijke regionale oververtegenwoordiging in het aantal banen duidt
tenslotte op de aanwezigheid van een relatief groter aantal food bedrijven met meer werknemers in
de regio zoals ook al eerder geconstateerd.
Het uitsplitsen van de food sector in verschillende activiteiten geeft daarnaast nog een interessante
toevoeging, hiermee kan bepaald worden in welke bedrijfsactiviteiten er sprake is van
oververtegenwoordiging. Het blijkt dat de meeste vestigingen en werknemers actief zijn in de
groothandel en handelsbemiddeling. Dit is bijna twee derde van de vestigingen in de regio. Verder
zijn er in 2011 149 bedrijven met activiteiten in de vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken,
ongeveer een kwart van het totaal. Speur en ontwikkelingswerk is de activiteit waarin het aantal
vestigingen de afgelopen 10 jaar het meeste is gegroeid, met 21 bedrijven. De verschillen tussen
2001 en 2011 zijn verder klein. De ontwikkeling van het aantal banen laat een ander patroon zien.
Het blijkt dat het aantal banen in de Regio FoodValley in de productie activiteiten sterk is afgenomen,
terwijl de grootste groei in de groothandel zichtbaar was, terwijl ook het aantal banen in de speuren ontwikkelingsactiviteiten flink steeg. Een laatste opvallende conclusie die getrokken kan worden is
dat speur- en ontwikkeling en keuring en controle gemiddeld veel werknemers werken (zie tabel 4.6
op de volgende pagina voor het volledige overzicht).
Ten slotte blijkt uit de berekening van de locatiequotiënt per activiteit dat de
oververtegenwoordiging met name ligt in de meer kennisintensieve activiteiten. Speur- en
ontwikkelingswerk kent in het aantal vestigingen een sterke oververtegenwoordiging met factor 2,92
in 2011 (was in 2001 3,03). In het aantal banen is dit in 2011 zelfs 6,59 (was in 2001 6,96). Hiermee
nam de relatieve oververtegenwoordiging in deze activiteiten dus iets af. In de keuring en controle
activiteiten is eveneens sprake van een oververtegenwoordiging van 1,60 in het aantal vestigingen en
3,94 in het aantal banen. In de overige activiteiten is de relatieve oververtegenwoordiging kleiner of
is er zelfs sprake van een ondervertegenwoordiging (zie tabel 4.6 voor het overzicht van de
locatiequotiënten van de verschillende activiteiten).
Op basis van bovenstaande uitkomsten kan er gesproken worden over een relatieve
oververtegenwoordiging die zich met name concentreert in het aantal banen en in mindere mate in
het aantal vestigingen. Daarnaast is de relatieve oververtegenwoordiging met name zichtbaar in de
kennisintensieve activiteiten, zoals speur- en ontwikkelingswerk (vestingen factor 2,9, banen factor
6,6) en keuring en controle (vestingen factor 1,6, banen factor 3,9) en in mindere mate in de
vervaardiging- en groothandelsactiviteiten. Op basis hiervan lijkt er in de Regio FoodValley sprake te
zijn van een cluster in de kennisintensieve foodindustrie.
Het aantal hoogwaardige kennisintensieve vestigingen is in 2011 ongeveer 74 en ten opzichte van
2001 met 21 vestigingen gestegen. Het aantal hoogwaardige banen in kennisintensieve activiteiten is
gegroeid van 2469 naar 2840. Hiermee lijkt er dus sprake van een cluster dat zich in een
(voorzichtige) groeifase bevindt. Om te kunnen spreken van een volwassen cluster is de massa aan
vestigingen en banen in FoodValley te klein. Een vergelijking met het wereldbekende Silicon Valley
(met meer dan 200.000 hoogwaardige banen) toont aan dat het aantal banen in dit cluster meer dan
70 keer groter is dan in FoodValley. Ook in het Øresund food & farmacie cluster (in Denemarken en
Zweden) is de massa veel groter met meer dan 20.000 banen en ongeveer 300 bedrijven.
Op Nederlandse schaal blijkt het aantal banen en bedrijven echter relatief groot. Op het gebied van
de Nederlandse kennisintensieve food industrie blijkt dat 75 van de 1034 kennisintensieve bedrijven
(meer dan 7 procent) en 2.840 van de 17.800 kennisintensieve banen (meer dan 16 procent) in de
Regio FoodValley gevestigd zijn (Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal
Arbeidsplaatsen Register 2011).
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Tabel 4.6 Situatie in de Regio FoodValley 2011 met de verandering van ten opzichte van 2001
onderverdeeld naar bedrijfsactiviteiten

Gegevens van 2011 met betrekking tot de activiteiten met in groen en rood de verandering
ten opzichte van 2001
Activiteit
Vervaardiging voedingsmiddelen en dranken
Groothandel en
handelsbemiddeling
Speur- en
ontwikkelingswerk
Veilingen van landbouwtuinbouw en visserij
Advies; keuring en
controle
Verhuur en lease van
landbouwmachines

Aantal
vestigingen
149
(-5)
378
(+1)
70
(+21)
1
(+1)
4
(+0)
2
(+1)

Aantal
werknemers

Gemiddelde
bedrijfsgrootte

Locatiequotiënt
vestigingen

Locatiequotiënt
werknemers

3918
(-222)
4904
(+739)
2714
(+331)
135
(+135)
126
(+40)
2
(-1)

26,3
(-0,6)
13,0
(+2,0)
38,8
(-9,6)
135

1,10
(-0,08)
0,93
(-0,33)
2,92
(-0,11)
0,86
(+0,86)
1,60
(-0,48)
0,51
(+0,21)

1,37
(+0,06)
1,55
(-0,05)
6,59
(-0,37)
0,85
(+0,85)
3,94
(+0,71)
0,16
(-0,08)

31,5
(+10,0)
1,0
(-2,0)

Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 2011
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4.4 OVERZICHT PER GEMEENTE
In deze paragraaf volgt een overzicht
van de sector food per afzonderlijke
gemeente in de Regio FoodValley.
Aan de hand hiervan kan bepaald
worden waar in de Regio het
potentiële cluster zich bevindt en
welke positie de afzonderlijke
gemeenten in het cluster innemen. In
dit overzicht wordt eveneens
stilgestaan bij de verschillen tussen
de jaren 2001 en 2011.
De food sector in de gemeente Ede
wordt vooral gekenmerkt door
groothandels- en productievestingen
een klein maar stijgend aantal speuren
ontwikkelingsactiviteiten.
Daarnaast is er een klein deel keuring
en controle en veiling. Duidelijk is dat
productie in 2011 een minder
belangrijke rol speelt dan in 2001.
Wat
betreft
het
aandeel
foodbedrijven in de regionale
economie met foodactiviteiten blijkt
er in vergelijking met het Nederlandse
gemiddelde geen sprake van een

Foodsector Gemeente Ede 2011
- 179 bedrijven (+13 t.o.v. 2001) van 8130 totaal
- 3207 banen (+461 t.o.v. 2001) van 55642 totaal
Grootste activiteiten
- Groothandel 116 bedrijven (+12 t.o.v. 2001) ofwel 65 procent van food
- Productie 48 bedrijven (-6 t.o.v 2001) ofwel 27 procent van food
- Speur- en ontwikkeling 12 bedrijven (+6 t.o.v. 2001) ofwel 7 procent
van food
Meeste banen
- Groothandel 1617 banen (+620 t.o.v. 2001) ofwel 50 procent van food
- Productie 1090 banen (-397 t.o.v 2001) ofwel 34 procent van food
- Speur- en ontwikkeling 250 banen (+52 t.o.v 2001) ofwel 8 procent
van food
Relatief
- Aandeel food bedrijven 2,2 procent (-0,5 procent t.o.v 2001) ofwel een
locatieqoutient van 0,985 (was 1,066 in 2001)
-Aandeel food banen 5,8 procent (+0,4 procent t.o.v. 2001) ofwel een
locatieqoutient van 1,511 (was 1,361 in 2001)

Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal
Arbeidsplaatsen Register 2011

Foodsector Gemeente Wageningen 2011
100 bedrijven (+25 t.o.v. 2001) van 2342 totaal
2782 banen (+434 t.o.v. 2001) van 17898 totaal
Grootste activiteiten
- Speur- en ontwikkeling 54 bedrijven (+15 t.o.v. 2001) ofwel 54
procent van food
- Groothandel 33 bedrijven (+8 t.o.v. 2001) ofwel 33 procent van food
- Productie 12 bedrijven (+1 t.o.v 2001) ofwel 12 procent van food
Meeste banen
- Speur- en ontwikkeling 2459 banen (+287 t.o.v 2001) ofwel 88
procent van food
- Groothandel 174 banen (+122 t.o.v. 2001) ofwel 6 procent van food
- Productie 139 banen (+15 t.o.v 2001) ofwel 5 procent van food
Relatief
- Aandeel food bedrijven 4,3 procent (-0,5 procent t.o.v 2001) ofwel
een locatieqoutient van 1,911 (was 1,886 in 2001)
-Aandeel food banen 15,5 procent (+1,3 procent t.o.v. 2001) ofwel
een locatieqoutient van 4,075 (was 3,618 in 2001)

Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal
Arbeidsplaatsen Register 2011

oververtegenwoordiging van food
(factor 0,985). Voor het aantal banen
is echter wel duidelijk sprake van
oververtegenwoordiging
(factor
1,511).
De situatie in Wageningen toont aan
dat de universiteit grote invloed heeft
op de economie in de gemeente.
Maar liefst 54 procent van de food
bedrijven en 88 procent van de banen
in de food sector zijn in de speur- en
ontwikkelingsactiviteiten. Food is
veruit de grootste sector in de
gemeente. Groothandel en productie
spelen een kleine rol. Er is met name
sprake van een oververtegenwoordiging in het aantal banen in de
food sector (factor 4,075). Ongeveer
15,5 procent van de banen in de
gemeente is in de sector food, terwijl
dit voor de bedrijven maar 4,3
procent
is.
Een
oververtegenwoordiging van factor 1,911.
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Foodsector Gemeente Barneveld 2011
- 101 bedrijven (-19 t.o.v. 2001) van 4978 totaal
- 1097 banen (-139 t.o.v. 2001) van 30270 totaal
Grootste activiteiten
- Groothandel 68 bedrijven (-14 t.o.v. 2001) ofwel 67 procent van
food
- Productie 32 bedrijven (-2 t.o.v 2001) ofwel 32 procent van food
Meeste banen
- Productie 664 banen (-80 t.o.v. 2001) ofwel 61 procent van food
- Groothandel 432 banen (-34 t.o.v 2001) ofwel 39 procent van food
Relatief
- Aandeel food bedrijven 2,0 procent (-1,3 procent t.o.v 2001) ofwel
een locatieqoutient van 0,908 (was 1,284 in 2001)
-Aandeel food banen 3,6 procent (-0,9 procent t.o.v. 2001) ofwel een
locatieqoutient van 0,950 (was 1,156 in 2001)

Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal
Arbeidsplaatsen Register 2011

In de gemeente Nijkerk zijn de
activiteiten
groothandel
en
productie aanwezig. Ongeveer 75
procent van de activiteiten met
betrekking tot food in de gemeente
liggen in de groothandel. Voor het
aantal banen ligt 65 procent in de
productie. Er zijn dus een aantal
grote productiebedrijven aanwezig
in de gemeente. In het aantal
bedrijven (factor 1,274), maar
vooral in het aantal banen (factor
3,020) is er sprake van een
oververtegenwoordiging van food
in vergelijking met het Nederlandse
gemiddelde. Deze oververtegenwoordiging in food is het laatste
decennium gestegen voor het
aantal banen maar is tegelijkertijd
afgenomen voor het aantal
bedrijven.

Barneveld heeft groothandels- en
productieactiviteiten. Groothandel
kent de meeste vestigingen, terwijl in
de productie de meeste banen
liggen. Het aantal bedrijven in de
food sector is in het laatste
decennium gedaald. Het aantal
vestigingen is gedaald met 19, terwijl
het aantal banen is gedaald met 139.
Ook het aandeel van foodsector is
gedaald. De locatiequotiënt van
bedrijven en banen was in 2001 nog
meer dan factor 1 (respectievelijk
1,284 en 1,156), wat duidt op een
relatieve oververtegenwoordiging. In
2011 is deze gedaald naar factor
0,908 voor het aantal bedrijven en
0,950 voor het aantal banen. Er is
tegenwoordig dus sprake van een
kleine ondervertegenwoordiging van
het aandeel dat food uitmaakt in het
aantal bedrijven en banen.

Foodsector Gemeente Nijkerk 2011
- 93 bedrijven (-6 t.o.v. 2001) van 3267 totaal
- 2326 banen (+262 t.o.v. 2001) van 20194 totaal
Grootste activiteiten
- Groothandel 70 bedrijven (-14 t.o.v. 2001) ofwel 75 procent van food
- Productie 23 bedrijven (-2 t.o.v 2001) ofwel 25 procent van food
Meeste banen
- Productie 1520 banen (+466 t.o.v. 2001) ofwel 65 procent van food
- Groothandel 806 banen (-204 t.o.v 2001) ofwel 35 procent van food
Relatief
- Aandeel food bedrijven 2,8 procent (-1,4 procent t.o.v 2001) ofwel een
locatieqoutient van 1,274 (was 1,671 in 2001)
-Aandeel food banen 11,5 procent (+0,3 procent t.o.v. 2001) ofwel een
locatieqoutient van 3,020 (was 2,868 in 2001)

Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal
Arbeidsplaatsen Register 2011
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In Veenendaal speelt food een
kleine rol in de economie.
Groothandel heeft de meeste
vestigingen binnen de food en zorgt
voor de meeste banen. Productie is
daarna de grootste werkgever en
heeft de meeste vestigingen.
Opvallend is dat het aantal
bedrijven en banen is gedaald in
zowel productie als groothandel.
Food speelde in 2001 een kleine rol
in de economie van Veenendaal, in
2011 is deze rol verder afgenomen.
Slechts 1,7 procent van de
bedrijven en 2,8 procent van de
banen binnen de gemeente
Veenendaal liggen in de food
sector. De locatiequotiënt van
0,741 voor bedrijven en 0,733
banen
wijzen
op
een
ondervertegenwoordiging van food
in de gemeente.

Foodsector Gemeente Veenendaal 2011
- 72 bedrijven (-4 t.o.v. 2001) van 4350 totaal
- 808 banen (-225 t.o.v. 2001) van 28909 totaal
Grootste activiteiten
- Groothandel 54 bedrijven (-4 t.o.v. 2001) ofwel 75 procent van food
- Productie 17 bedrijven (-1 t.o.v 2001) ofwel 24 procent van food
Meeste banen
- Groothandel 445 banen (-52 t.o.v 2001) ofwel 55 procent van food
- Productie 362 banen (-174 t.o.v. 2001) ofwel 45 procent van food
Relatief
- Aandeel food bedrijven 1,7 procent (-0,9 procent t.o.v 2001) ofwel een
locatieqoutient van 0,741 (was 1,010 in 2001)
-Aandeel food banen 2,8 procent (-0,8 procent t.o.v. 2001) ofwel een
locatieqoutient van 0,733 (was 0,907 in 2001)

Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal
Arbeidsplaatsen Register 2011

Foodsector Gemeente Rhenen 2011
- 19 bedrijven (+7 t.o.v. 2001) van 1401 totaal
- 154 banen (+55 t.o.v. 2001) van 5888 totaal
Grootste activiteiten
- Groothandel 9 bedrijven (+2 t.o.v. 2001) ofwel 47 procent van food
- Productie 8 bedrijven (+4 t.o.v 2001) ofwel 42 procent van food
Meeste banen
- Groothandel 82 banen (+35 t.o.v 2001) ofwel 53 procent van food
- Productie 70 banen (+21 t.o.v. 2001) ofwel 46 procent van food
Relatief
- Aandeel food bedrijven 1,4 procent (+0,1 procent t.o.v 2001) ofwel een
locatieqoutient van 0,607 (was 0,510 in 2001)
-Aandeel food banen 2,6 procent (+0,9 procent t.o.v. 2001) ofwel een
locatieqoutient van 0,689 (was 0,435 in 2001)

Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal
Arbeidsplaatsen Register 2011

In de gemeente Rhenen is de rol
van food in de economie het
laatste decennium toegenomen.
Het aantal bedrijven en banen
steeg. Daarmee is de rol die
food speelt in de economie in de
gemeente Rhenen echter nog
altijd klein. Groothandel speelt
de grootste rol met 9 bedrijven
en 82 banen, terwijl productie
volgt met 8 bedrijven en 70
banen. Verder zijn er binnen de
food sector in Rhenen nog
enkele kleine kennisintensieve
bedrijven actief. Ondanks het
stijgende aandeel van food, blijft
er
sprake
van
een
ondervertegenwoordiging ten
opzichte van het Nederlandse
gemiddelde. De factor voor het
aantal banen is 0,607 en voor
het aantal bedrijven 0,689.
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Foodsector Gemeente Scherpenzeel 2011
- 22 bedrijven (+2 t.o.v. 2001) van 695 totaal
- 726 banen (-143 t.o.v. 2001) van 3913 totaal
Grootste activiteiten
- Groothandel 15 bedrijven (+1 t.o.v. 2001) ofwel 68 procent van food
- Productie 4 bedrijven (-1 t.o.v 2001) ofwel 18 procent van food
Meeste banen
- Groothandel 664 banen (stabiel t.o.v 2001) ofwel 92 procent van food
- Productie 58 banen (-142 t.o.v. 2001) ofwel 8 procent van food
Relatief
- Aandeel food bedrijven 3,2 procent (-0,7 procent t.o.v 2001) ofwel een
locatieqoutient van 1,147 (was 1,541 in 2001)
-Aandeel food banen 18,6 procent (-1,8 procent t.o.v. 2001) ofwel een
locatieqoutient van 4,864 (was 5,209 in 2001)

Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal
Arbeidsplaatsen Register 2011

Scherpenzeel heeft 22 bedrijven
in de sector food, terwijl er in de
gemeente 726 banen in food zijn.
Scherpenzeel is een kleine
gemeente waar de food industrie
een belangrijke werkgever is.
Bijna een op de vijf banen in de
gemeente is in deze sector, met
name in groothandelsactiviteiten.
In vergelijking met Nederland is
er sprake van een lichte
oververtegenwoordiging van de
sector food (factor 1,147) in het
aantal bedrijven. Het aantal
banen
laat
een
sterke
oververtegenwoordiging
zien
(factor
4,864).
Deze
oververtegenwoordiging is in
vergelijking met 2001 echter wel
afgenomen
door
een
teruglopende werkgelegenheid in
de productie.

Renswoude
is
net
als
Foodsector Gemeente Renswoude 2011
Scherpenzeel
een
kleinere
- 18 bedrijven (+1 t.o.v. 2001) van 495 totaal
gemeente binnen de Regio
- 699 banen (+317 t.ov. 2001) van 2565 totaal
FoodValley. In Renswoude is food
een belangrijke sector in de
Grootste activiteiten
economie. Meer dan een kwart
- Groothandel 13 bedrijven (+2 t.o.v. 2001) ofwel 72 procent van food
van de banen binnen de
- Productie 5 bedrijven (stabiel t.o.v 2001) ofwel 28 procent van food
gemeente is in deze sector. Het
aantal banen is het laatste
Meeste banen
decennium flink gegroeid. Dit
wordt veroorzaakt door een groei
- Groothandel 684 banen (+374 t.o.v 2001) ofwel 98 procent van food
in de groothandels activiteiten
- Productie 15 banen (-53 t t.o.v. 2001) ofwel 2 procent van food
(groei van 374 banen). Deze
activiteit levert maar liefst 98
Relatief
procent van de banen binnen de
- Aandeel food bedrijven 3,6 procent (-1,3 procent t.o.v 2001) ofwel een
food in Renswoude.
locatieqoutient van 1,627 (was 1,950 in 2001)
De oververtegenwoordiging van
-Aandeel food banen 27,3 procent (+6,6 procent t.o.v. 2001) ofwel een
food in het aantal banen is sterk
locatieqoutient van 7,145 (was 5,278 in 2001)
met een factor 7,145. In het
Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011; Provinciaal
aantal bedrijven is er sprake van
een kleinere oververtegenwoorArbeidsplaatsen Register 2011
diging met een factor van 1,627.
Daarmee blijkt dat food in verschillende gemeente belangrijk is voor de lokale economie. Met name
in Renswoude, Scherpenzeel, Nijkerk en Wageningen. Ede heeft een diverse economie, waar food
ook tamelijk belangrijk is. Opvallend is daarnaast dat de kennisintensieve activiteiten zich beperken
tot met name Wageningen (55 bedrijven en bijna 2500 banen) en deels Ede (14 bedrijven en meer
dan 370 banen). In deze activiteiten en er is sprake van een sterke oververtegenwoordiging.
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4.5 CONCLUSIE
In dit hoofdstuk stond de volgende deelvraag centraal: “In hoeverre is er binnen de Regio FoodValley
sprake van voldoende massa om te kunnen spreken over een cluster in de foodsector en hoe is de
foodsector verdeeld over de verschillende gemeenten?”
De Regio FoodValley is gevormd in 2010 uit een samenvoeging van de WERV en de Vallei gemeenten.
De Regio bestaat in 2011 uit 334.000 inwoners, 25.000 bedrijven en 165.000 banen. Het is een
suburbane regio met een sterke bevolkingsgroei en relatief veel koopwoningen. De sector food heeft
een belangrijk aandeel in de Regio FoodValley. Tussen 2001 en 2011 steeg het aantal food bedrijven
van 585 naar 604, terwijl het aantal banen steeg van 10.777 naar 11.799. De groei van het aantal
vestigingen concentreerde zich tussen 2001 en 2011 vooral in de gemeenten Ede en Wageningen.
Het aantal banen steeg het sterkst in Ede, Wageningen, Renswoude en Nijkerk. Uit de statistische
data blijkt dus dat er sprake is van een concentratie aan banen en vestigingen. Maar voornamelijk
het aantal kennisintensieve vestigingen is interessant. In 2011 zijn dit ongeveer 74 vestigingen, met
een totale werkgelegenheid van 2840 banen. In vergelijking met buitenlandse clusters als Silicon
Valley (met meer dan 200.000 hoogwaardige banen) en Øresund in Denemarken en Zweden (met
meer dan 20.000 banen en ongeveer 300 bedrijven) blijkt de massa van FoodValley dus gering.
Het bepalen van de relatieve concentratie om te meten of er sprake is van een
oververtegenwoordiging van de sector food in de economie van de Regio FoodValley leert dat de
relatieve oververtegenwoordiging met name ligt in het aantal werkzame personen factor 1,71 (ten
opzichte van het gemiddelde in Nederland) en niet in het aantal vestigingen factor 1,05 (ten opzichte
van het gemiddelde in Nederland). Deze uitkomst duidt op de aanwezigheid van food bedrijven met
relatief veel werknemers in de Regio FoodValley. Uit de berekening van de locatiequotiënt per
activiteit blijkt dat de oververtegenwoordiging met name ligt in de kennisintensieve activiteiten.
Speur- en ontwikkelingswerk heeft een oververtegenwoordiging van vestingen van factor 2,9 en van
banen van factor 6,6. In de keuring en controle is deze oververtegenwoordiging van vestingen factor
1,6 en van banen factor 3,9. De vervaardiging- en groothandelsactiviteiten hebben in absolute zin de
meeste vestigingen en werknemers, maar hebben geen oververtegenwoordiging in het aantal
vestigingen en in het aantal werkzame personen slechts een kleine oververtegenwoordiging. Op
basis hiervan lijkt er in de Regio FoodValley sprake van een cluster in de kennisintensieve
foodindustrie.
Om een indicatie te geven aan de fase in de levenscyclus waarin het cluster zich bevindt (zie
paragraaf 2.1.2 op pagina 22) is er gekeken naar de groei of afname in het aantal banen en bedrijven
binnen het cluster. Hieruit blijkt dat het cluster langzaam groeit. In FoodValley is het aantal
foodbedrijven in de periode 2001-2011 met 19 vestigingen en 1022 werkzame personen gestegen.
Het aantal kennisintensieve bedrijven blijkt echter gegroeid met 21 vestigingen en 371 banen.
Hiermee lijkt er dus sprake van een cluster dat zich in een (voorzichtige) groeifase bevindt. Om te
kunnen spreken van een volwassen cluster lijkt de massa aan vestigingen en banen te vooralsnog te
klein
Ten slotte worden de onderlinge verschillen tussen de participerende gemeenten in de regio
FoodValley geanalyseerd. De vergelijking tussen de afzonderlijke gemeenten toont aan dat de Regio
FoodValley een heterogene regio is. Zowel het absolute als relatieve aandeel van food in de
economie verschilt sterk tussen de afzonderlijke gemeenten. Opvallend is daarnaast dat de
bedrijfsactiviteiten ook sterk onderling tussen de gemeenten verschillen.
Het blijkt dat de kennisintensieve activiteiten (speur- en ontwikkelings activiteiten en keuring en
controle) zich concentreren in Wageningen. Er zijn hier 55 bedrijven en bijna 2500 banen in deze
activiteiten en er is sprake van een zeer sterke oververtegenwoordiging van factor 22,8 voor
vestigingen en factor 56,4 voor banen. Ook in Ede zijn deze activiteiten oververtegenwoordigd met
14 bedrijven en meer dan 370 banen. De oververtegenwoordiging voor vestigingen is hier factor 1,7
en voor banen is deze factor 2,8. In de overige gemeenten zijn deze activteiten zo goed als afwezig,
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terwijl productie en groothandel hier dominant zijn. Ede heeft naast een klein maar groeiend aantal
kennisintensieve activiteiten met name groothandel en een deel productie. In Wageningen zijn de
kennisintensieve activiteiten dominant maar wordt de economie aangevuld met wat groothandel en
productie. Barneveld, Rhenen en Veenendaal hebben een ondervertegenwoordiging aan food.
Nijkerk heeft een aantal zeer grote voedelproductiebedrijven die voor een flinke werkgelegenheid
zorgen en de kleine gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude hebben relatief veel banen in de
foodsector, met name in de groothandelsactiviteiten (Provinciale Werkgelegenheids Enquête 2011;
Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 2011).
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5. FoodValley, samenwerking tussen bedrijven
In hoofdstuk 4 is geconcludeerd dat er in de Regio FoodValley is voldaan aan twee voorwaarden om
te kunnen spreken van een cluster. Er is sprake van massa (weliswaar klein ten opzichte van andere
clusters) en een relatieve oververtegenwoordiging. Er is dus sprake van een concentratie aan
bedrijven. Daarnaast is er geconcludeerd dat de concentratie zich in een (voorzichtige) groeifase lijkt
te bevinden. In dit hoofdstuk komt de laatste voorwaarde aan de orde, de onderlinge samenwerking.
Er kan pas worden gesproken over een cluster indien er sprake is van samenwerking tussen deze in
het waardesysteem gerelateerde bedrijven. Deze samenwerking kan verticaal (met toeleveranciers,
afnemers en uitbestedingsrelaties), horizontaal (met concurrenten uit de eigen sector) en diagonaal
(met partijen buiten de sector en bedrijfskolom) van aard zijn. De samenwerking kan in verschillende
vormen plaatsvinden. Op het gebied van bedrijfstransacties die samenhangen met inkoop en
verkoop, het delen van kennis, faciliteiten en financieel kapitaal en op het gebied van innovatie
(Pellenbarg, 2005; Brenner, 2004). Op basis van de aard van de onderlinge samenwerking kan er een
clustertypologie (zie kader, paragraaf 2.1.1 op pagina 19) gegeven worden. De deelvraag die hier
centraal staat is: “In hoeverre is er sprake en wat is de aard van de onderlinge samenwerking tussen
de bedrijven in de Regio FoodValley?”
Het hoofdstuk start met een analyse van de aard van de samenwerking tussen de bedrijven op basis
van de interviews, daarna volgt een bespreking van de aard van clustervoordelen voor de
samenwerkende bedrijven in de regio en wordt er bepaald welk clustertype uit de theorie het beste
overeenkomt met het cluster in de Regio FoodValley. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie.

5.1 SAMENWERKING TUSSEN BEDRIJVEN IN DE REGIO FOODVALLEY
In de uitvoeringsagenda van de Regio FoodValley en in de FoodValley ambitie 2020 wordt gesproken
over de aanwezigheid van de gehele productieketen van de food sector in de Regio FoodValley. Deze
aanwezigheid zou een meerwaarde bieden. Uit de statistische analyse in hoofdstuk 4 blijkt dat er
inderdaad sprake is van een vertegenwoordiging van verschillende activiteiten uit de productieketen,
de vraag is echter in hoeverre er samenwerking plaatsvindt tussen deze bedrijven. Op basis van een
tiental interviews is getracht om inzicht te krijgen in de onderlinge samenwerking van bedrijven. Er
zijn interviews gehouden met productie, groothandel, keuring en controle en speur- en
ontwikkelingsbedrijven om een indruk te krijgen van de onderlinge samenwerking. Deze paragraaf
start met een beschrijving van de samenwerkingsrelaties van de kennisintensieve bedrijven (speuren ontwikkeling en keuring en controle) en behandelt daarna de samenwerkingsrelaties van de
productie- en groothandelsbedrijven.
5.1.1 SAMENWERKING TUSSEN DE KENNISINTENSIEVE BEDRIJVEN IN DE REGIO FOODVALLEY
Kennisintensieve bedrijven blijken te beschikken over een grote klantenkring en zijn actief in
internationale netwerken. Er zijn samenwerkingsrelaties met opdrachtgevers en klanten in Europa,
Azië, Australië en Noord-Amerika. De nationale klanten bestaan met name uit de grote
multinationale voedingsmiddelenbedrijven zoals Unilever, Heinz, Danone, FrieslandCampina, Arla,
Douwe Egberts, Nestle en verschillende andere voedingsmiddelen bedrijven. Opvallend is dat de
grotere kennisintensieve bedrijven samenwerken met andere grotere partijen. Ze zijn ontoegankelijk
voor de kleinere partijen door de hoge mate van specialisatie en ze zijn te duur voor het midden- en
klein bedrijf. Ook opvallend is het feit dat deze grote kennisintensieve partijen spreken over een
toename aan internationale samenwerkingspartners.
Een uitzondering hierop zijn kleine hightech spin-offs afkomstig van de Wageningen UR en de spinoffs die uit het eigen bedrijf zijn ontstaan en niet concurrerend zijn met de eigen R&D activiteiten.
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Deze bedrijven worden actief financieel gestimuleerd en gesteund en krijgen de beschikking over de
voorzieningen en faciliteiten van het moederbedrijf.
“Waar we wel mee samenwerken hier in de buurt zijn kleine spin-out BV-tjes, die sterk op hightech gericht
zijn”.

Daarnaast zijn er diagonale samenwerkingsrelaties met het midden- en kleinbedrijf. Hier gaat het
echter meer om de lokale schilder en timmerman. Het aantal regionale samenwerkingspartners voor
deze bedrijven is echter gering.
De kleinere kennisintensieve bedrijven hebben eveneens een brede klantengroep. Deze varieert van
grote internationale en Nederlandse voedingsmiddelen producenten tot meer regionale
producenten van voedingsmiddelen en halffabricaten. Maar ook cateringbedrijven en retailers horen
tot de klanten. Binnen de Regio FoodValley zitten meerdere klanten gevestigd. De kleinere
kennisintensieve bedrijven hebben meer samenwerkingsrelaties met andere kleinere bedrijven die
zowel binnen de Regio FoodValley als in de rest van Nederland gevestigd zijn. Deze bedrijven hebben
dus een groter aantal klanten en partners in de regionale omgeving en functioneren meer in een
regionaal netwerk waarin de Wageningen UR de spin in het web is. Er wordt gesproken over het feit
dat mensen elkaar kennen en er een vertrouwensband ontstaat. Men weet en begrijpt waar de
ander mee bezig is. Dit wordt als een voordeel gezien in de samenwerking.
“FrieslandCampina gaat zijn R&D afdeling concentreren in Wageningen, daar komen straks ook bedrijven
op af, in die zin is het voor ons aantrekkelijk om in de buurt van onze klanten te zitten.”

De Wageningen UR wordt door elk kennisintensief bedrijf genoemd als belangrijke partij waar
samenwerking mee plaatsvindt, bijvoorbeeld als vraagbaak of als kenniscentra. Maar ook in
projecten, de uitwisseling van studenten voor stages of bijbanen en door hoogleraren die parttime
actief zijn voor de Wageningen UR en parttime binnen het bedrijfsleven. Het wordt als een voordeel
gezien dat de Wageningen UR dichtbij is. Dat maakt de samenwerking gemakkelijker.
“We hebben tientallen samenwerkingsrelaties met de Wageningen UR en we zitten samen met de
universiteit in het bestuur van Stichting FoodValley.”

Maar er zijn ook lokale samenwerkingsrelaties met het NIZO, Keygene, Essensor, Silliker, het
Nederlandse Bakkerijcentrum, de Dutch Poultry Centre en andere partijen.
“Het participeren in deze regionale samenwerkingsprojecten maakt dat we meer dan daarvoor gebonden
zijn aan de regio hier”.

Buiten de regio is er sprake van kennisrelaties met het TNO in Zeist, deze partij is deels een
concurrent van het NIZO, maar heeft een andere expertise. Tevens zijn er samenwerkingsverbanden
met de universiteiten van Nijmegen en Twente (Interview NIZO, 2012; Interview Silliker, 2012;
Interview Essensor, 2012; Interview Heinz, 2012; Interview Phycom, 2012).
5.1.2 SAMENWERKING TUSSEN DE KENNISEXTENSIEVE BEDRIJVEN IN DE REGIO FOODVALLEY
Voor productiebedrijven en groothandel is de connectie met de Wageningen UR minder belangrijk.
Ook worden er minder voordelen gehaald uit de nabijheid van andere partijen uit de food sector.
“Als het nu gaat om productiebedrijf en distributiecentra is het nou een toegevoegde waarde als je
buurman in dezelfde branche zit?”

Deze bedrijven zien echter wel kansen om op het gebied productontwikkeling de samenwerking te
zoeken met de Wageningen UR of het voedingsziekenhuis de Gelderse Vallei. Ook zijn er al contacten
met de Wageningen UR of andere Wageningse instituten. Deze samenwerkingsrelatie richt zich dan
op het gebied van onderzoek, CO2-reductie, afvalreductie, productontwikkeling of duurzaamheid. De
nabijheid van de kennisinstellingen in Wageningen is echter meer een handige bijkomstigheid. Er
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wordt ook gesproken over een samenwerkingsrelatie met een bedrijf in de keuring en controle
binnen de Regio FoodValley. Tevens zijn er diagonale samenwerkingsrelaties met bedrijven uit
andere sectoren, bijvoorbeeld een bedrijf dat zich richt op marketingconcepten.
“Een van de voordelen is dat je de kennis geclusterd hebt in een bepaalde regio, dat maakt dat je dus niet
zo ver hoeft te zoeken als je iets nodig hebt”.

De verticale samenwerkingsrelaties richten zich met name op leveranciers en afnemers, die in de
meeste gevallen buiten de Regio FoodValley gevestigd zijn. Er zijn talrijke samenwerkingsrelaties op
nationale schaal. Voorbeelden zijn de haven en de verpakkingsindustrie in Rotterdam, of een
branderij in Zeeland. Ook in de productie en groothandel is er sprake van internationale contacten,
bijvoorbeeld met brancheorganisaties en enorm aantal aan buitenlandse afnemers en
toeleveranciers. Ook wordt er gesproken over een specifiek kennisintensief onderzoekstraject met
TNO Zeist, net buiten FoodValley Regio (Interview FrieslandCampina Riedel, 2012; Interview Delinuts,
2012; Interview Deli XL, 2012; Interview Sligro, 2012).
“We passen wel in de foodketen, maar zijn niet een typisch food bedrijf. We hebben daardoor hier in de
regio niet zoveel contacten of benefits.”

Bijna alle bedrijven blijken dus relaties te onderhouden met de Wageningen UR. Dit is de spin in het
web van de Regio FoodValley. De universiteit functioneert als kenniscentra, levert studenten en
afgestudeerde werknemers met relevante opleidingen en participeert in gezamenlijke
onderzoekstrajecten. Voor kennis extensieve bedrijven is de universiteit belangrijk in de
productontwikkeling. Hier omheen zijn onder meer het TNO (in Zeist dus buiten FoodValley) en het
NIZO belangrijke partijen waar veel samenwerkingsrelaties mee zijn. Bedrijven geven echter wel aan
dat het niet zeker is dat nabijheid van de universiteit een doorslaggevende rol speelt.
“Ik vind dat lastig te duiden of de contacten met Wageningen Universiteit te maken heeft met de
geografische ligging, of dat we dat anders ook wel hadden gedaan.”

Het bestaan van samenwerkingsrelaties binnen de Regio FoodValley leidt er toe dat er ook is voldaan
aan de derde voorwaarde om te kunnen spreken van een cluster.
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5.2 CLUSTERVOORDELEN IN FOODVALLEY
Samenwerking in een cluster kan voor bedrijven verschillende voordelen opleveren. Er kan sprake
zijn van kostenvoordelen door besparingen in transportkosten, transactiekosten en schaalvoordelen.
Er kan sprake zijn van voordelen op het gebied van kennisuitwisseling tussen bedrijven, het toegang
krijgen tot waardevolle kennis en de aanwezigheid van een gespecialiseerde arbeidsmarkt (Visser,
2008; Porter, 2000; Menzel & Fornahl, 2007). Maar er kan ook sprake zijn van clustervoordelen op
het gebied van innovatie (Brenner, 2004; Newlands, 2003). De voordelen zijn er dan met name in de
toegang tot informatie over marktontwikkelingen en consumentenbehoeften en de toegang tot
informatie over innovatiemogelijkheden. Al deze voordelen worden geïnitieerd door de fysieke
nabijheid van verschillende partijen (Boschma et al., 2002; Ponds, 2008; Breschi & Lissoni, 2009).
Door de bedrijven werd er niet gesproken over clustervoordelen op het gebied van kosten.
Interessant is echter wel dat de centrale ligging van de Regio volgens de productie- en
groothandelsbedrijven wel belangrijk is in het beperken van de transportkosten en rijtijden. Dit
betreft echter de centrale ligging binnen Nederland in samenhang tot de nationale
samenwerkingsrelaties. Dit zijn dus geen clustervoordelen.
“We hebben een hub en spoke model met daarin verschillende vestigingen, Ede is daarvan het knooppunt.
Vanuit hier hebben we een goede verbinding met onze vestigingen. De ligging aan de A12, A30, A1 en A50
is voor onze logistiek heel plezierig.”

Door de bedrijven wordt wel gesproken over voordelen op het gebied van kennisuitwisseling. Onder
meer de toegang tot kennis van de universiteit. De kennis in de grote contract-research blijkt echter
vaak onbereikbaar voor de kleinere bedrijven.
“Wageningen is een deel universiteit en voor een deel zijn het contract research bedrijven. Die doen
opdrachten voor bedrijven op commercieel tarief, en dat is duur. Maar ze zijn ook ergens ontoegankelijk.
Daar is wel wat in te verbeteren denk ik.”

Er lopen verschillende onderzoekstrajecten en ontwikkelingstraject tussen zowel kennisintensieve en
als kennis extensieve bedrijven en de Wageningen UR en het TNO. Het gaat hier in bijna alle gevallen
om kennisrelaties, waarbij kennis vanuit de universiteit naar het bedrijfsleven vloeit. Doordat men
elkaar kent en een vertrouwensband heeft opgebouwd kan deze kennis gemakkelijker overgedragen
worden. Men weet en begrijpt waar de ander mee bezig is en waar specifieke kennis te halen is. Dit
levert met name voor kennisintensieve bedrijven voordelen op.
Tevens wordt er gesproken over de aanwezigheid van een gespecialiseerde arbeidsmarkt. Zo zijn er
bedrijven die studenten gebruiken als parttime krachten. Dit is een win-win situatie.
“We gebruiken een flexibele pool van Wageningse studenten. Die zijn al microbiologie aan het studeren,
dus ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Voor die studenten is dat ook voordelig, omdat ze een
relevante bijbaan hebben.

Clustervoordelen op het gebied van innovatie worden in deze studie nog nauwelijks gevonden. Een
voordeel dat wordt genoemd is dat kennisintensieve bedrijven kleine innovatieve spin-offs om zich
heen verzamelen. Het gaat om spin-offs die niet concurrerend zijn met de eigen R&D activiteiten.
Deze kleine bedrijven zouden een positieve invloed hebben op de innovativiteit van het bedrijf.
Natuurlijk zijn veel kennisintensieve bedrijven wel innovatief bezig. Het lijkt echter zo dat dit met
name gebeurt in internationale relaties.
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5.3 CLUSTERTYPE FOODVALLEY
Kennisoverdracht kan in een cluster op verschillende wijze plaatsvinden. In FoodValley zijn er
vooralsnog bewijzen gevonden voor directe en zakelijke wijze van kennisoverdracht, door het
participeren in gedeelde onderzoeksprojecten en bedrijfsinteractie. Bewijzen van kennisoverdracht
door imitatie, arbeidsmobiliteit van kenniswerkers en kennisspillovers zijn vooralsnog niet gevonden.
Rondom de Wageningen UR lijkt er echter wel sprake van een soort local buzz (Bathelt et al., 2004;
Storper & Venables 2004). Mensen komen elkaar tegen in informele setting. Dit kan een basis leggen
voor nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden.
Op basis van de geanalyseerde clustervoordelen en de aard van de samenwerkingsrelaties kan
tenslotte een indicatie gegeven worden van het type cluster waar de Regio FoodValley het meest van
weg heeft. Het kader waarin de verschillende clustertypen worden besproken is te vinden op pagina
19 in paragraaf 2.1.1.
De clustervoordelen en samenwerkingsrelaties in de Regio FoodValley blijken zich met name te
richten op voordelen in de toegang tot kennis, kennisoverdracht en de toegang tot gespecialiseerde
werknemers (human capital). Het gaat om strategische samenwerkingsrelaties met bedrijven en
instituten (met name de Wageningen UR) waarin mensen elkaar persoonlijk kennen en een
vertrouwensband met elkaar opbouwen. Hiermee komt het cluster in de Regio FoodValley overeen
met het clustertype alliantie uit de clusterliteratuur (Newlands, 2003; Visser, 2008). Toch heeft het
cluster ook enkele aspecten die bij het clustertype milieu passen. Zo lijkt met name in Wageningen
de institutionele omgeving zich min of meer te hebben aangepast aan de food-sector en lijken er
regionale samenwerkingsrelaties te bestaan tussen kennisintensieve bedrijven om de innovativiteit
te verhogen.
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5.4 CONCLUSIE
In dit hoofdstuk stond de volgende deelvraag centraal: “In hoeverre is er sprake en wat is de aard van
de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven in de Regio FoodValley?”
Bijna alle bedrijven blijken relaties te onderhouden met de Wageningen UR. Dit is het kenniscentrum
van de Regio FoodValley. Er lopen eveneens verschillende onderzoekstrajecten en
ontwikkelingstrajecten met het TNO in Zeist en het NIZO. Bedrijven merken op dat samenwerking en
het participeren in gezamenlijke onderzoekstrajecten, toegang tot deze kennis oplevert. Voor kennis
extensieve bedrijven is de nabijheid van de universiteit handig in de productontwikkeling. Het gaat
hier om incrementele innovaties, kleine productverbeteringen, de introductie van een nieuwe
smaken of recepten of een nieuwe verpakking.
Tevens wordt er gesproken over het bestaan van hoogwaardig human capital in de regio. De
universiteit levert studenten en afgestudeerde werknemers met relevante opleidingen. Door de
bedrijven werd er niet gesproken over clustervoordelen op het gebied van kosten.
De kennis in de grote contract-research bedrijven blijkt vaak onbereikbaar voor de kleinere
bedrijven. Deze kleinere kennisintensieve bedrijven spreken met name over voordelen op het gebied
van kennisuitwisseling. Ze functioneren in een regionaal netwerk waarin ze zich richten op andere
kleinere bedrijven binnen en buiten de Regio. Doordat men elkaar kent en een vertrouwensband
heeft opgebouwd kan kennis gemakkelijker overgedragen worden. Rondom de Wageningen UR lijkt
er sprake van een soort local buzz (Bathelt et al., 2004; Storper & Venables 2004). Mensen komen
elkaar tegen in een informele setting. Dit kan de basis leggen voor nieuwe ideeën en
samenwerkingsverbanden.
De grotere kennisintensieve bedrijven in FoodValley blijken te participeren in internationale
netwerken, maar hebben ook nationale en regionale samenwerkingsrelaties met de grote
Nederlandse multinationals in de food sector. Ze zijn min of meer ontoegankelijk. Daarnaast hebben
ze vaak enkele spin-offs om zich heen verzameld waar ze warme contacten mee onderhouden. Dit is
het enige clustervoordeel op het gebied van innovatie wat gevonden is.
Voor de kennis extensieve bedrijven heeft de nabijheid van andere partijen in de food sector weinig
voordelen. De nabijheid van de universiteit is een handige bijkomstigheid. Er bestaan tevens
diagonale samenwerkingsverbanden met andere bedrijven binnen de Regio. De verticale
samenwerkingsrelaties richten zich vooral op leveranciers en afnemers, die in de meeste gevallen
buiten de Regio FoodValley gevestigd zijn. Dit zijn echter meer eenmalig of dienstverlenende relaties.
Voor het bestaan van horizontale samenwerkingsverbanden zijn geen bewijzen gevonden.
Het bestaan van samenwerkingsrelaties binnen de Regio FoodValley leidt er toe dat er ook is voldaan
aan de derde voorwaarde om te kunnen spreken van een cluster. In de Regio FoodValley is sprake
van een klein cluster in de kennisintensieve food-industrie wat zich in een voorzichtige groeifase lijkt
te bevinden. De clustervoordelen in de Regio FoodValley liggen voornamelijk op het gebied van de
toegang tot kennis, de kennisoverdracht en de toegang tot gespecialiseerde werknemers (human
capital). Er is sprake van strategische samenwerkingsrelaties waarin mensen elkaar persoonlijk
kennen en een vertrouwensband met elkaar opbouwen. Hiermee past het cluster in de Regio
FoodValley het meest bij het clustertype alliantie (Newlands, 2003; Visser, 2008).
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6. FoodValley, beleid en het functioneren van het cluster
Op basis van de hoofdstukken 4 en 5 kan er geconcludeerd worden dat er sprake is van een
concentratie aan vestigingen en banen in de kennisintensieve food industrie. Er blijkt eveneens
sprake van onderlinge samenwerking tussen de geclusterde bedrijven. Het aantal banen en
vestigingen blijkt langzaam te groeien. Er kan dus worden gesproken over een cluster dat zich in een
(voorzichtige) groeifase bevindt. De voordelen voor de bedrijven liggen met name liggen in de
toegang tot kennis, de kennisoverdracht en de toegang tot gespecialiseerde werknemers (human
capital), dit lijkt in de indeling van Visser, 2008 het meest op het clustertype alliantie.
Hiermee is er echter nog weinig bekend over het functioneren van het cluster en de factoren die het
functioneren beïnvloeden. Clustervoordelen ontstaan met een bepaalde massa (Simmie, 2004) en
deze massa groeit door start-ups en spin-offs, bedrijfsimmigratie en de groei van bestaande
bedrijven.
In paragraaf 2.3 en in het conceptueel denkkader zijn een twaalftal locatiefactoren gepresenteerd,
die het functioneren van het cluster kunnen beïnvloeden. In dit hoofdstuk wordt de food sector in de
Regio FoodValley op deze twaalf factoren getoetst. Het bepalen van dit functioneren, is belangrijk
om input te geven aan beleid dat het cluster kan versterken. Paragraaf 6.2 gaat in op de bestuurlijke
situatie. De Regio FoodValley bestaat uit een achttal gemeenten, gelegen in twee provincies. Dit leidt
tot een complexe bestuurlijke situatie. Paragraaf 6.3 is een evaluatie van het huidige beleid.
Paragraaf 6.4 bespreekt de ambitie van de Regio, gevolgd door een conclusie in paragraaf 6.5.
Effectief beleid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een cluster en een
cluster kan een positieve impuls geven aan de regionale economie op het gebied van innovativiteit,
werkgelegenheid en het welvaartsniveau. Hierbij is ook de levenscyclus van het cluster van belang. In
elke fase heeft een cluster behoefte aan andere beleidsmaatregelen. Maar beleid kan ook ineffectief
zijn en de regionale economie schaden. Er dient een afweging gemaakt te worden tussen
verschillende beleidsmaatregelen. Deze beleidsaanbevelingen staan in hoofdstuk 7 centraal.
De deelvraag waarop in dit hoofdstuk een antwoord wordt geformuleerd is: “Hoe functioneert de
Regio FoodValley op twaalf locatiefactoren die het functioneren van een cluster kunnen beïnvloeden
en wordt de food sector door middel van het huidige beleid gestimuleerd?”

6.1 BEOORDELINGSKADER FOODVALLEY CLUSTER
Het functioneren van een cluster kan in essentie terug gebracht worden tot een concentratie aan
bedrijvigheid waarin sprake is van onderlinge relaties (Simmie, 2004). In het functioneren van een
cluster zijn echter veel meer factoren belangrijk. In deze paragraaf worden stapsgewijs twaalf
factoren besproken die het functioneren van het cluster beïnvloeden. Deze factoren zijn
samengesteld op basis van de wetenschappelijke clusterliteratuur (de onderlinge samenhang tussen
deze factoren is besproken in paragraaf 3.2.3). De factoren beïnvloeden het aantal start-ups dat in
het cluster ontstaat, het aantal bedrijven dat naar het cluster immigreert en de groei van de
bedrijven in het cluster.
6.1.1 HUMAN CAPITAL
De aanwezigheid van human capital is een cruciale factor voor de ontwikkeling van een cluster.
Human capital wordt zowel binnen bedrijven gecreëerd (kennis en learning-by-doing) als in publieke
kennisinstellingen (universiteiten en scholen). Beide soorten van human capital zijn ruimtelijk
gebonden en zijn voor bedrijven daardoor een factor om in het cluster actief te blijven. Voor
bedrijven buiten het cluster kan het toegang krijgen tot arbeidskrachten met specialistische kennis
en vaardigheden een reden zijn om te verplaatsen naar het cluster (Atzema et al., 2002).
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In de Regio FoodValley is met name de Wageningen UR een cruciale partij in het creëren van human
capital. Speerpuntdomeinen van de universiteit zijn de gewasopbrengst en gewasbescherming,
voedingsmiddelen en voeding, veeteelt, geneeskunde en volksgezondheid en de verwerking van
biologische producten (Buck Consultants International, 2006; Crombach et al., 2006). Hiermee is het
de enige Nederlandse universiteit met een brede specialisatie op het gebied van food. De universiteit
kent meer dan 8.500 studenten, waarvan bijna 2.000 internationale studenten, terwijl er jaarlijks
meer dan 1.500 studenten afstuderen (WUR, 2012). De universiteit geniet ook internationale
bekendheid en wordt in de belangrijkste internationale rankings gewaardeerd met een 99e positie in
biowetenschappen, een 41e positie in milieuwetenschappen en een 37e positie op de Life and
Agricultural sciences (Academic ranking of World universities, 2011; World University Rankings, 2012;
Ministerie van economische zaken, 2011).
Rondom de universiteit zijn verschillende contract research instellingen actief. Wageningen heeft
onder meer het TIFN (de Stichting Top Institute Food and Nutrition), het Wageningen Centre for Food
Sciences, het Meat & Seafood innovation Centre, het Wageningen institute for Food Law, het
Landbouw Economisch Instituut, het Wageningen Bio-nanotechnologie Centre en Keygene. In Ede zit
het NIZO (Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek) gevestigd, terwijl Barneveld het Dutch Poultry
Centre huisvest. Deze instellingen genereren fundamentele strategische kennis of direct toepasbare
kennis op de gebieden voeding, plant- en dier. In de Regio FoodValley is dus sprake aan een
constante en diverse toevoer aan human capital in de sector food en een basiskennis en interesse in
food. Dit human capital is voor veel food bedrijven in de Regio waardevol en het is voor bedrijven
van toegevoegde waarde om er dichtbij gevestigd te zitten (Interview Essensor, 2012; Buck
Consultants International, 2006).
“We zijn natuurlijk toch een kennisintensief bedrijf , dus de reden om vlakbij een universiteit te zitten is er
wel, dan is de Wageningse universiteit eigenlijk nog passender dan welke andere in Nederland.”

In de Regio FoodValley is er sprake van een krappe arbeidsmarkt, zowel voor hogere als lagere
opgeleiden. Voor hogere- en wetenschappelijke beroepen is de arbeidsmarkt echter meer nationaal
dan regionaal. Hierdoor zal er waarschijnlijk geen tekort ontstaan, doordat deze banen ingevuld
kunnen worden door werknemers van buiten de Regio. De krappe arbeidsmarkt wordt echter wel
genoemd door de kennisintensieve foodbedrijven in de Regio.
In banen voor zowel laag- als middelbaar opgeleiden is de arbeidsmarkt nog krapper (Provincie
Gelderland, 2012; Provincie Gelderland, 2008). In de Regio is er sprake van concurrentie om de
arbeidskrachten, terwijl er in de gehele food sector tekorten aan mensen zijn.
“Er zijn hier natuurlijk betrekkelijk veel van dit soort banen in de buurt, voor die mensen is het relatief
gemakkelijk om een andere baan te vinden.
“Je merkt dat de concurrentie om arbeidskrachten is toegenomen, doordat andere bedrijven hetzelfde type
mensen werven.”

Verschillende bedrijven in de Regio FoodValley geven aan dat het human capital in de Regio een
factor is, om de Regio niet te verlaten.
“Onze panel leden, dat zijn niet mensen die je heel gemakkelijk meeneemt naar een ander locatie. Dat
mag je niet verwachten.”
“Het zou een overweging zijn om niet ergens ver weg te gaan zitten waar je personeel minder goed bij je
te komen.”

Het human capital in de Regio FoodValley is specifiek geschikt voor de kennisintensieve foodsector.
Hiermee heeft de Regio een uitzonderlijke positie binnen Nederland. Met de nabijheid van een top
universiteit en een groot aantal contract research bedrijven is deze human capital ook interessant
voor kennisintensieve food-bedrijven over de gehele wereld. Daarin speelt het gunstige
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belastingklimaat in Nederland ook een grote rol. Er zijn gunstige omstandigheden voor R&D
bedrijven, door onder meer subsidies (Interview Essensor, 2012; Interview NIZO, 2012; Interview
Silliker, 2012; Interview Deli XL, 2012; Interview WUR, 2012).
6.1.2 FINANCIERS
Startende bedrijven hebben behoefte aan ondersteuning. Met name financiële steun is vaak
onmisbaar (Stam, 2007). In de food sector zijn de initiële investeringen relatief groot. Strenge
veiligheidseisen, laboratoriumruimte en geavanceerde onderzoeksapparatuur is kostbaar. Tevens zijn
innovatieve ondernemingen vaak jaren bezig met onderzoek, voordat het product op de markt
gebracht kan worden. In clusters zijn echter relatief veel private financiers en bedrijven aanwezig die
startende bedrijven financieel willen steunen en adviseren (Brenner, 2004).
In de Regio FoodValley zijn er verschillende partijen die financiële ondersteuning bieden. Vanuit de
overheid is er Senter Novem een agentschap dat startende kennisintensieve bedrijven steunt met
het vinden van investeerders. Ook zijn er subsidies en zijn er lokale projecten en programma’s om
ondernemers op weg te helpen.
In de startfase van een onderneming is er een tijd dat er maar weinig partijen zijn die geld in het
bedrijf willen stoppen. Dit is een periode dat er seed money beschikbaar moet zijn. Financiële steun is
voornamelijk cruciaal om de eerste jaren te overleven. Een succesvolle entrepreneur heeft de
financiële ondersteuning slechts tijdelijk nodig. Bedrijven die teveel “gepamperd” worden zijn over
het algemeen minder succesvol op de langere termijn. Bedrijven die zich teveel bezig houden met
het verkrijgen van subsidies blijven weg van het echte ondernemerschap, het proces van subsidie
aanvragen is bureaucratisch en leidt tot vertraging.
“De subsidie gaat naar het voorbereiden van het project, het aandragen van de subsidie, controle van de
subsidie, projecten duren langer, dit zijn allemaal verloren kosten.”
“Bedrijven kijken naar de te verkrijgen subsidies en verzinnen aan de hand daarvan een project in plaats
van dat er op basis van de consumentenbehoefte een onderneming gestart wordt, dan kan er altijd nog
gekeken worden of er subsidiemogelijkheden zijn.”

Financiële steun kan van verschillende partijen komen. Zo zijn er angel investors, vermogende
mensen die investeren in kansrijke initiatieven, of durfkapitalisten die investeren in startende
ondernemingen met als doel het behalen van flinke rendementen. Private partijen die financiële
ondersteuning bieden zijn onder meer de banken, al zijn deze sinds de financiële crisis een stuk meer
terughoudend. Tevens zijn er steeds meer bedrijven die start-ups financieel ondersteunen, vaak in
ruil voor een bepaald aandeel in het bedrijf. Het bedrijf kan dan sneller overgaan van exploratie naar
exploitatie. Dat maakt overigens bij de locatiekeuze ook uit, want dan heeft het moederbedrijf ook
weer invloed waar het bedrijf naartoe gaat (Interview WUR, 2012; Interview Buck Consultants
International, 2012; Interview Phycom, 2012; Interview Heinz, 2012)
“Men vindt het wel leuk om een startende onderneming op arm lengths the hebben en om deze start-ups
om zich heen te verzamelen.”

6.1.3 INCUBATORS
Incubators zijn belangrijk in het stimuleren van startende ondernemingen. Dit zijn de broedplaatsen
voor de startende ondernemers, waar de eerste moeilijke jaren van een net gestarte onderneming
overleefd kunnen worden (Brenner, 2004). Incubators helpen bij het opbouwen van het netwerk,
geven advies, ondersteunen en zorgen ervoor dat startende bedrijven tegen gereduceerde kosten
over bedrijfsruimte, voorzieningen en diensten kunnen beschikken.
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In de Regio FoodValley wordt gesproken over tien tot twaalf kennisintensieve start-ups per jaar. Deze
start-ups ontstaan voornamelijk vanuit de Wageningen UR of de bedrijven en research instellingen
daar omheen (Crombach et al., 2006). Deze start-ups hebben behoefte aan goedkope huisvesting,
advies, kennis, faciliteiten en ondersteuning. Voor startende ondernemingen zijn er verschillende
incubators in de Regio FoodValley actief.
Startlife is een facilitator van start-ups. Deze instelling steunt niet alleen acadamic start-ups, maar
alle start-ups in de regio. Startlife ontvangt geld van het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie voor start-ups (Interview WUR, 2012).
Kadans-Biopartner (een initiatief van het Ministerie van Economische zaken) bezit drie vestigingen
met laboratoria en faciliteiten. Verder zorgt de incubator voor advies, coaching, toegang tot
faciliteiten en het opbouwen van een netwerk. De incubator verzorgt ondersteuning zodat de
bedrijven de eerste jaren kunnen groeien, of ondernemers met een goed idee de tijd krijgen om het
om te zetten naar een winstgevende onderneming. De bedrijven moeten na verloop van tijd de
incubator echter weer verlaten en op eigen benen staan, een termijn van vier jaar is het meest
optimaal. Als je als ondernemer langer binnen een incubator actief blijft, daalt de overlevingskans.
“Als entrepreneur moet je die business wereld in. Je moet op bepaalde momenten hulp krijgen, maar je
moet ook zelf ondernemend zijn.”

Het Food Valley Consortium heeft eveneens een ondersteunende rol en voorziet in pre-seed
leningen, bemiddeling in het gebruik van apparatuur, faciliteiten en advies. Tevens verzorgen
incubators in veel gevallen ondersteuning in het aanvragen van patenten. Dit is een gecompliceerd
proces waar ondernemers hulp en advies bij kunnen gebruiken. Vaak wordt de ondernemer
gekoppeld aan een coach. Het blijkt echter dat het aantal patenten dat in de Regio FoodValley wordt
aangevraagd tegenvalt.
De universiteit helpt eveneens in het bevorderen van start-ups door middel van de Wageningen
Business Generator. Dit instituut ondersteunt en activeert medewerkers en studenten in het
opstarten van een eigen bedrijf. Men helpt met het maken van bedrijfsplannen en het aanvragen van
patenten en is er een financiële ondersteuning mogelijk, waarbij de universiteit aandeelhouder
wordt.
“Business Generator helpt bedrijven in de eerste fase, door te helpen met het vinden van geld, door te
helpen met huisvesting en fiscale zaken.”

Voor startende ondernemers heeft een samenwerking met de universiteit belangrijke voordelen. Op
deze wijze kunnen startende bedrijven de beschikbaarheid krijgen over onderzoekslaboratoria en
specialistische apparatuur (Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020, 2009).
Tevens zijn er enkele grotere kennisintensieve bedrijven in de Regio FoodValley die als incubator
fungeren en startende bedrijven onderdak, advies en steun bieden.
“Wat je ziet is dat onze ruimtebehoefte behoorlijk aan het afnemen is. Dat is ook de reden dat we nieuwe
mensen en bedrijven hier ook gewoon naar binnen halen.”

De kleine kennisintensieve start-ups landen echter bijna allemaal in Wageningen (Interview Stec
groep, 2012; Interview Phycom, 2012; Interview NIZO, 2012; Interview Deli XL, 2012; Interview WUR,
2012).
6.1.4 INFRASTRUCTUUR
Congestie is een van de belangrijkste agglomeratienadelen. Door een samenballing van economische
activiteit kan er grote druk op de infrastructuur ontstaan (Planbureau voor de leefomgeving, 2010).
Een slechte bereikbaarheid wordt door bedrijven als een van de belangrijkste redenen genoemd om
de huidige locatie te verlaten, terwijl een goede bereikbaarheid een van belangrijkste redenen is om
te verplaatsen naar een nieuwe vestigingslocatie (Pellenbarg, 2005). Kennisintensieve instellingen
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hebben door de internationale netwerken waarin ze participeren, met name behoefte aan
bereikbaarheid op internationale schaal. Voor kennis extensieve bedrijven is de bereikbaarheid op
nationale schaal veel belangrijker.
De Regio FoodValley ligt centraal in Nederland aan de belangrijkste oost-west as, de snelweg A12. De
verbinding richting het noorden van het land is met het aanleggen van de A30 sinds 2004, verbeterd.
“Met de ontsluiting naar de A30 is het hier voor ons gewoon heel prettig geworden. Je zit nu heel snel op
de A12 of op de A1, dat is voor ons een prima ontsluiting.”

De centrale ligging biedt voor bedrijven het voordeel dat de gehele Nederlandse markt relatief snel
te bereiken is. De ontsluiting naar het zuiden is echter problematisch. De Rijnbrug bij Rhenen kent
grote congestieproblematiek. De directe afzetmarkt in de Regio is ongeveer 330.000 mensen. Het
aantal consumenten dat binnen één uur te bereiken is echter al snel meer dan 7 miljoen. Sinds de
economische crisis is er een trend tot samenvoeging. De Regio FoodValley is bij samenvoegingen een
aantrekkelijke locatie door de centrale ligging. Bijna alle bedrijven noemen de centrale ligging van de
Regio FoodValley als een positief punt.
“Geografisch is het ook handig. Ook voor die koeriers om hier centraal te zitten, dicht bij de snelwegen,
met weinig file.”

De centrale ligging heeft echter ook een andere kant. Omdat de Regio zo goed bereikbaar is, kan het
voor bedrijven ook een reden zijn om op de huidige locatie buiten de Regio FoodValley te blijven.
“Ede en Veenendaal zijn niet zo filegevoelig dat kunnen we ook later op de dag beleveren, het heeft dus
met verkeersdrukte en intensiteit te maken dat we dichter bij Utrecht zijn gaan zitten

De bereikbaarheid over het spoor is redelijk. Zowel Ede als Veenendaal heeft een intercity station. Er
zijn directe intercity treinverbindingen naar de randstad (Utrecht, Amsterdam & Schiphol) en het
oosten van het land (Nijmegen & Arnhem). Daarnaast zijn er een aantal treinstations waar
stoptreinen rijden. Ede, Veenendaal, Nijkerk, Rhenen en Barneveld hebben een (stop)treinstation.
Wageningen is met het openbaar vervoer relatief slecht te bereiken. De afstand vanaf Wageningen
naar een treinstation is een drempel. Vanaf station Ede-Wageningen is Wageningen te bereiken met
de HOV-buslijn of per taxi.
“De universiteit van Wageningen is bezig geweest met hoe kunnen we de afstand van het station naar de
universiteit verkleinen. Het is een afstand van niks, maar tegelijkertijd een enorme drempel, omdat je met
een bus of taxi moet.”

De interne OV-verbindingen worden over het algemeen als onvoldoende beoordeeld door de
bedrijven.
“Wat ik wel een themaatje vindt is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van dit industrieterrein,
die is wel slecht.”
“Het openbaar vervoer hierheen is hopeloos en taxi's ook. In Ede een taxi krijgen op het juiste moment is
vrijwel onmogelijk.”

De dataverbindingen in de Regio FoodValley behoren tot een van de beste ter wereld (Wu, 2004). Uit
de Regional Innovation Scoreboard 2009 blijkt dat zowel Gelderland als Utrecht een zeer goed
netwerk kennen.
Op internationale schaal is de aansluiting op het internationale netwerk redelijk. De regio ligt op een
uur reistijd van Schiphol, zowel per auto als openbaar vervoer (Initiatiefgroep FoodValley ambitie
2020, 2009). In de oost-westverbinding ligt de Regio FoodValley centraal in de verbinding tussen de
randstad en het Duitse ruhrgebied. Deze oost-westverbindingen bestaan naast de snelweg uit de
internationale spoorlijn en de rivier de Rijn.
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Ongeveer een derde van de werknemers in de FoodValley Regio is woonachtig buiten de Regio. Het
mogelijk maken van deze pendelstromen geeft een druk op de infrastructuur. De ontwikkeling van
FoodValley zal naar verwachting tot een grotere druk op de infrastructuur leiden. Er staan echter een
aantal verbeteringen in de regionale infrastructuur gepland.
Ten eerste is dit de herontwikkeling en modernisering van het station Ede-Wageningen, met meer
voorzieningen en meer treinen. Ten tweede zijn er plannen om de lijn tussen Amersfoort, Ede en
Wageningen verder te ontwikkelen (zo zijn er plannen voor een lightrail vanaf station EdeWageningen naar de campus van de Wageningen UR). Ten derde is men al enkele jaren bezig met
het wegnemen van de knelpunten op de snelweg A12 en het verbreden van deze snelweg. Dit zal
naar verwachting klaar zijn in 2013. Het verbeteren van het grootste knelpunt, de Rijnbrug bij
Rhenen en de ontsluiting naar de A15 in het zuiden zit in de voorbereidende fase, terwijl er ook
plannen zijn voor het doortrekken van de snelweg A30 en daarmee de ontsluiting naar het noorden
en de Flevopolder. Deze plannen worden door de bedrijven in de Regio over het algemeen als zeer
positief ervaren (Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020, 2009).
De Regio FoodValley ligt binnen Nederland zeer centraal. Door het voortdurend verbeteren van de
bereikbaarheid door verschillende projecten lijkt de bereikbaarheid van de Regio ook in de toekomst
gewaarborgd. De afstand tot Schiphol is redelijk ver, maar per directe treinverbinding bereikbaar.
Een negatief punt is dat de Wageningen UR per openbaar vervoer slecht te bereiken is. Plannen voor
het aanleggen van een lightrail zijn dan ook begrijpelijk. De data- en telecomverbindingen zijn net
zoals in de rest van Nederland van zeer goede kwaliteit (Interview Heinz, 2012; Interview Stec groep,
2012; Interview FrieslandCampina Riedel, 2012; Interview Essensor, 2012; Interview Silliker, 2012;
Interview Delinuts, 2012; Interview Deli XL, 2012; Interview WUR, 2012; Interview Phycom, 2012;
Interview Sligro, 2012).
6.1.5 GROND- EN HUURPRIJZEN EN ANDERE KOSTEN
Verschillen in grondprijzen en huurprijzen zijn belangrijk voor bedrijven. Deze kosten hebben een
directe invloed op de winstgevendheid. Een van de nadelen aan een cluster (ook wel bekend als
agglomeratienadeel) is dat de druk op de grond en het vastgoed in de regio groter is door schaarste.
De kosten van vastgoed en grond zijn hierdoor vaak hoger.
In de Regio FoodValley is in 2010 een netto voorraad van 133 hectare aan bedrijventerrein. Daarmee
is de voorraad voldoende om aan de vraag van de komende vijf tot tien jaar te voldoen
(Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020, 2009). Voor de food-sector is het bedrijventerrein in
Wageningen (ook wel Business Science park genoemd) zeer interessant. Tevens is via Cadans Bio
Facilities bedrijfsruimte te krijgen. De prijzen liggen echter relatief hoog. Voor bedrijven die de stap
maken vanuit een incubator naar zelfstandige huisvesting lijkt er sprake van problematische situatie.
“In Wageningen konden we geen geschikt gebouw vinden.”
“Bij Cadans Bio Facilities betaal je drie keer zoveel als wat wij betalen, ik denk dat er meer bedrijven
Wageningen hebben verlaten door de huisvestingskosten.”

De grondprijzen voor bedrijventerreinen in de Regio FoodValley liggen boven het landelijke
gemiddelde. In de randstad zijn de grondprijzen echter nog veel hoger. De Regio FoodValley is buiten
de randstad een van de duurdere locaties (Ministerie van infrastructuur en Milieu, 2011). De
huurprijzen in de Regio FoodValley (alleen Ede en Veenendaal zijn in dit onderzoek opgenomen)
liggen tussen de 35 en 55 euro per m² per jaar. Daarmee ligt de huurprijs onder het Nederlands
gemiddelde van 51 euro per m² (NVB, 2010).
In de kantorenmarkt is er in de Regio FoodValley (wederom alleen Ede en Veenendaal opgenomen)
sprake van een enorme leegstand, al is de leegstand wel gedaald. De huurprijzen liggen met
gemiddeld € 115 euro per m² per jaar flink onder het Nederlands gemiddelde van € 146 euro per m²
per jaar. Toch is er tegelijkertijd een schaarste aan kwalitatief hoogwaardig vastgoed, dat voldoet aan
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de moderne eisen en gunstig gelegen is (DTZ Zadelhoff, 2011; DTZ Zadelhoff, 2010a, DTZ Zadelhoff,
2010b).
In de Regio FoodValley is er geen sprake van een schaarste aan vastgoed en grond. De prijzen liggen
rond het Nederlands gemiddelde in de bedrijfsruimtemarkt en onder het Nederlands gemiddelde in
de kantorenmarkt. Bedrijven die vanuit een incubator de stap willen maken naar zelfstandige
huisvesting blijken moeite te hebben met het vinden van betaalbare huisvesting. Mogelijk is er een
tekort aan huisvesting voor dit type bedrijven (DTZ Zadelhoff, 2010; Interview Phycom, 2012).
6.1.6 NETWERKEN NAAR BUITEN
Voor bedrijven in een cluster is de participatie in strategische internationale relaties belangrijk om op
de hoogte te blijven van de laatste kennis, maar ook marktinformatie en kansen. Deze relaties
worden ook wel global pipelines genoemd. Deze pipelines zorgen ervoor dat er in het cluster sprake
blijft van een heterogeniteit aan kennis. De Nederlandse foodsector is sterk exportgericht, dit maakt
het belang van participatie in internationale netwerken groter.
De Regio FoodValley wordt door twee partijen internationaal gepromoot. De Stichting FoodValley is
actief in het internationaal profileren van de gehele Nederlandse foodsector. De Stichting is in deze
promotie redelijk succesvol gebleken.
“Dat is voor een deel internationaal profileren, wat ze goed gedaan hebben. Er zijn veel buitenlandse
bezoekers gekomen.”

Daarnaast is de ontwikkelingsmaatschappij Oost NV actief in het koppelen van bovenregionale en
internationale bedrijven aan de Regio FoodValley. Oost NV is aangesloten op het strategische
acquisitieteam van het Netherlands Foreign Investment Agency. Zo wordt FoodValley ook in het
buitenland geprofileerd.
De universiteit en enkele grotere kennisintensieve bedrijven participeren in internationale
netwerken. Dit geldt vooral voor bedrijven die actief zijn in wetenschappelijk onderzoek. De
internationale oriëntatie van het cluster lijkt hiermee voldoende gewaarborgd (Interview Oost NV,
2012; Interview Stichting FoodValley, 2012; Interview Phycom, 2012; Interview NIZO, 2012; Interview
Essensor, 2012).
“Maar de wetenschap is internationaal, dus we hadden al een enorm groot netwerk in de internationale
wetenschap.”

6.1.7 QUALITY OF LIFE/VOORZIENINGEN
Agglomeratienadelen kunnen de aantrekkelijkheid van een cluster voor bedrijven verminderen.
Naast congestie zijn ook criminaliteit en vervuiling mogelijke agglomeratienadelen. Deze factoren
kunnen worden onderverdeeld in de kwaliteit van leven (Planbureau voor de leefomgeving, 2010).
De kwaliteit van leven is van groot belang om bedrijven en kenniswerkers aan te trekken en te
behouden. Voor kennisintensieve activiteiten zijn de aanwezigheid van internationale scholen, de
kwaliteit van de voorzieningen, de woonkwaliteit en de veiligheid de belangrijkste onderdeel van de
kwaliteit van leven.
Om de kwaliteit van leven in de Regio FoodValley te bepalen is een jaarlijks terugkerende benchmark
onderzoek van de Elsevier Gids gebruikt. In deze benchmark worden de Nederlandse gemeenten
vergeleken op een aantal onderdelen zoals de woonomgeving, de basis- en plus voorzieningen, de
veiligheid, het sociale klimaat en de bereikbaarheid. In de totale ranking scoort, van de gemeenten
die participeren in de Regio FoodValley, Nijkerk het beste en Rhenen het slechtste (zie tabel 6.1 voor
het totaal overzicht).
Op het gebied van voorzieningen scoren vooral Wageningen, Veenendaal en Ede sterk. De kwaliteit
van de voorzieningen in Rhenen en Renswoude is slechter dan het Nederlands gemiddelde. Het
totaalbeeld voor de Regio FoodValley op het gebied van de voorzieningen is positief te noemen. Bijna
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elke gemeente scoort boven het landelijke gemiddelde. Er zijn echter grote verschillen tussen de
onderlinge gemeenten. Door de bedrijven werd het opwaarderen van het voorzieningsniveau als iets
positiefs gezien. Met het vergroten van de massa zou dit een realistisch toekomst beeld kunnen zijn.
Het blijkt dat net afgestudeerde mensen die in de Regio FoodValley een baan vinden, daar bijna nooit
gaan wonen. Ze kiezen eerder voor steden als Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam.
“Het is mooi wonen hier, maar jonge mensen komen hier niet wonen, je ziet dat mensen pas deze kant op
verhuizen rond hun 35e”

De woonomgeving in de Regio FoodValley blijkt relatief slecht te scoren. Voornamelijk op de
aantrekkelijkheid van de buurt scoren de gemeenten slecht. Er is kennelijk ook sprake van een
gebrek aan historisch decor in FoodValley, de score op dit onderdeel is eveneens slecht. Renswoude
is een positieve uitzondering. Op het gebied van de nabijheid van rust, ruimte en natuur scoort de
Regio FoodValley echter relatief goed.
“En deze omgeving is ook wel plezierig, veel natuur, mooie omgeving, Wageningen met een relatief jonge
studentenbevolking.”

Op het gebied van veiligheid scoort de Regio FoodValley redelijk slecht. De problemen liggen op
verschillende gebieden in verschillende gemeenten. In Veenendaal en Wageningen is er relatief vaak
sprake van overlast, Ede en Veenendaal hebben te kampen met criminaliteit, terwijl Renswoude,
Barneveld en Rhenen slecht scoren op verkeersveiligheid. Er zijn ook enkele positieve uitschieters
zoals de gemeenten Nijkerk en Scherpenzeel.
Tabel 6.1 Kwaliteit woonomgeving, basis- en plusvoorzieningen, veiligheid en bereikbaarheid voor de
gemeenten in de Regio FoodValley in 2011

Bron: Elsevier, 2011

De Regio FoodValley scoort redelijk op het gebied van voorzieningen en de kwaliteit van leven. In de
aantrekkelijkheid van de woonbuurten, culturele-, sport- en uitgaansvoorzieningen en op het gebied
van veiligheid lijken er echter nog verbeterpunten te zijn. Vooral in het aantrekken en vasthouden
van hoogopgeleide werknemers kan dit belangrijk zijn. Ook de aanwezigheid van een internationale
school kan van belang zijn. Dit kan voor expats een belangrijke voorwaarde zijn om zich in de Regio te
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vestigen. De internationale scholen van Arnhem en Utrecht zijn de meest nabije opties. Door de
bedrijven wordt de noodzaak hiervan echter betwist. Mensen vinden het vaak niet erg om hun
kinderen op een Nederlandse school te doen. Daarnaast wordt er in Ede op een school tweetalig
onderwijs gegeven. Toch lijken steden als Utrecht en Nijmegen aantrekkelijker voor expats.
“Als je hier je kind naar de internationale school in Arnhem brengt, ben je 35 minuten misschien onderweg.
Dus het is ook een beetje het perspectief, in het buitenland is dat vaak heel normaal.”
“Utrecht heeft een sterkere internationale uitstraling. Het voordeel aan Utrecht is de uitstraling en de
aanwezigheid van de internationale scholen. Dit internationale karakter vormt een belangrijke factor in
het aantrekken van toptalent.”

Tenslotte mist er in een Ede een hotel bij het station. Er lijkt in de Regio FoodValley weinig sprake
van agglomeratienadelen. Het toenemen van massa wordt eerder als iets positiefs gezien, zodat het
voorzieningsniveau opgewaardeerd kan worden (Interview Oost NV, 2012; Interview NIZO, 2012;
Interview WUR, 2012; Interview Essensor, 2012; Interview Danone, 2012).
6.1.8 MARKETING/IMAGO
Imago en reputatie zijn belangrijke zachte locatiefactoren. Vermarkting en promotie van de regionale
economie als een locatie voor economische activiteit kan leiden tot het daadwerkelijk aantrekken
van bedrijven (Cheshire, 1999). Bekendheid van het cluster een positieve reputatie kan van invloed
zijn op de vestigingsbereidheid van bedrijven (McCann, 2002). Het communiceren van de ambitie is
eveneens belangrijk in creëren van draagvlak onder de lokale bevolking en het regionale
bedrijfsleven voor de ontwikkeling van het cluster (Stichting Vastgoedmonitor Regio FoodValley,
2011; Ministerie van Buitenlandse zaken, 2011).
De Regio FoodValley heeft sinds 2010 snel aan bekendheid gewonnen. De opname van de Regio in
het nationale topsectoren beleid van de overheid, is hierin een belangrijke realisatie. De naam
FoodValley wordt ook in de media steeds meer gebruikt. Het verbinden van de naam aan
verschillende evenementen, zoals de FoodValley expo en het Food4You evenement is een gouden
greep gebleken. Ook de aanwezigheid op de vastgoedbeurs Provada als de Regio FoodValley heeft de
bekendheid vergroot. De betekenis achter de naam is echter minder bekend. FoodValley betekent
waarschijnlijk niet voor iedereen hetzelfde. Dit is niet negatief, de burger, de overheid en het
bedrijfsleven kijken immers vanuit het eigen perspectief en de eigen verwachting naar FoodValley,
maar iedereen heeft er een beeld bij (Cromabach et al., 2006). Het is echter wel van belang dat de
betekenis van de Regio in de food sector en met name bij bedrijven die voor de Regio interessant zijn
doordringt. Dit lijkt nog onvoldoende het geval. Het concept is niet vertaald naar de precieze
activiteiten waarin de Regio uitblinkt, de Regio lijkt nog bezig met het vaststellen van de eigen
identiteit. Een te brede focus leidt er toe dat er met veel andere regio’s geconcurreerd wordt en dat
er binnen Nederland concurrentie met andere food clusters ontstaat.
“Je moet goed gaan kijken naar je niche, food is te breed, dan concurreer je nog met bijna iedereen.”

De toegevoegde waarde van FoodValley voor bedrijven en voor investeerders wordt nog niet
duidelijk gemaakt. Ook de verschillende vestigingsmilieus in de Regio kunnen nog beter vermarkt
worden.
“Een regio is natuurlijk gebaat bij verschillende vestigingsmilieu Als je die kwaliteiten wat meer
segmenteert en laat zien. Dan kunnen bedrijven daar makkelijke voor kiezen. Dan heb je meer een soort
breed pallet.”

De kandidaatstelling in de race om het binnenhalen van het World Food Centre heeft er eveneens
toe geleid dat er meer aandacht voor de Regio FoodValley is gekomen. Het te ontwikkelen World
Food Centre moet een centrum worden waar food beleefd kan worden. Het binnenhalen van dit
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centrum zal een belangrijke stimulans geven aan de bekendheid van de Regio FoodValley. Daarnaast
kan het succesvol binnenhalen van dit project het draagvlak voor FoodValley vergroten. Het mislopen
zal naar verwachting een negatieve invloed hebben op de publiciteit en het imago van de Regio
(Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020, 2009).
Voor de foodbedrijven in de Regio is FoodValley een marketing tool. Als food bedrijf aanwezig zijn in
de Regio FoodValley geeft een extra dimensie aan marketing.
“We zijn met de nieuwe website bezig, ik zal erg mijn best doen om dat logo van de Regio FoodValley er op
te krijgen.”

Het bestaan van de Regio FoodValley geeft een bepaalde uitstraling en identiteit en het zorgt er voor
dat de aandacht naar de Regio wordt getrokken.
“Je kunt zeggen als voedselproducent zitten wij in de Food Valley.”
“De naam FoodValley is ijzersterk, die is echt heel goed gekozen.”

Een minder succesvol onderdeel in de marketing is de naam van een bedrijvenpark in Wageningen.
De naam Nude heeft in de Engelse taal een andere betekenis. In het buitenland is dat voor een
bedrijf, op zijn minst geen handige naam.
Ten slotte wordt de Regio ook in het buitenland onder de aandacht gebracht. De Stichting FoodValley
en de ontwikkelingsmaatschappij Oost NV hebben hierin een belangrijke rol (Interview Oost NV,
2012; Interview Stec groep, 2012; Interview Buck Consultants International, 2012; Interview
FrieslandCampina Riedel, 2012; Interview NIZO, 2012; Interview Silliker, 2012; Interview Delinuts,
2012; Interview WUR, 2012; Interview Phycom, 2012; Interview Sligro, 2012; Interview Heinz, 2012).
6.1.9 REGIONALE CULTUUR
De regionale cultuur is een moeilijk te grijpen locatiefactor die van invloed kan zijn op het cluster.
Cultuur speelt een bepalende rol op tal van andere locatiefactoren, maar is door beleid niet of
nauwelijks direct te beïnvloeden. Cultuur heeft invloed op de manier waarop men aankijkt tegen
ondernemen, samenwerking, kennisontwikkeling, kennis uitwisseling, het geven van financiële steun
en is bepalend in de normen en waarden van de bevolking. Hierdoor heeft de regionale cultuur ook
invloed op de institutionele omgeving (Storper, 1997).
In de Regio FoodValley ligt met de aanwezigheid van kennis, incubators en financiers een potentiële
basis voor innovatie en een groot potentieel aan exploiteerbare ideeën. De regionale cultuur speelt
hierin echter een cruciale rol. Wageningen heeft een sterke socialistische cultuur en historie op
politiek gebied.
“Daar is nu sociale woningbouw, dat heeft men kennelijk liever dan bedrijven, men is bezorgder om de
sociale aspecten van de lagere inkomens dan de werkgelegenheid.”

Dit houdt ook in dat een deel van de studenten en onderzoekers in Wageningen sterk milieu bewust
zijn, streven naar gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.
“Wageningen is ongelofelijk Wagenings, wij nemen relatief weinig Wageningers aan. Want dat is ook
maar weer een gesloten wereldje.”

In deze cultuur is het starten van een eigen bedrijf minder gebruikelijk en gewenst. Tevens is de
Wageningen UR meer gericht op onderzoek, terwijl er weinig aandacht is voor ondernemerschap.
“Ik moet nog 10 jaar research doen voordat ik mijn product kan verkopen, zo krijg je een klein bedrijf nooit
groot, het eerste wat je moet gaan doen is marketing.”
“Vaak zijn het hele leuke technische ideeën waarmee ze uit zo'n universiteit stappen en ze hebben lef, zijn
gedrevenheid en ze geloven ergens in, maar die mensen hebben geen business gevoel, het zijn allemaal
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natuurwetenschappers.”

De Wageningen UR had tot voor kort weinig onderzoekers en hoogleraren die ervaring hadden met
het starten van een eigen bedrijf. Daarnaast lijken de gestarte bedrijven maar langzaam te groeien.
“Die groei komt er niet uit. Je ziet dat dus heel veel, die bedrijfjes ontbeert het aan coaching.”

De conservatieve cultuur in Ede is evenzeer geen stimulans voor ondernemerschap. De soberheid, en
het scepticisme tegen impulsieve ideeën en ontwikkelingen is voor het starten van een onderneming
niet bevorderlijk. Ten slotte is ondernemen in Nederland door de goede arbeidspositie van de
medewerker in loondienst voor veel mensen onaantrekkelijk. De regionale cultuur in FoodValley lijkt
dus een belangrijke rol te spelen in het niet vervullen van het regionale potentieel (Interview NIZO,
2012; Interview WUR, 2012; Interview Phycom, 2012).
6.1.10 SOCIAL CAPITAL
Als mensen over een langere periode met elkaar samenwerken of zaken met elkaar doen, leert men
elkaar kennen. Er ontstaat in veel gevallen een vertrouwensband. Dit wordt ook wel social capital
genoemd. Het ontstaan van sociaal kapitaal leidt er toe dat informatie en kennis zich relatief
gemakkelijk tussen bedrijven in het cluster kan verspreiden (Maskell, 2001; Menzel & Fornahl, 2007).
Dit heeft grote invloed op de samenwerking tussen bedrijven.
In de Regio FoodValley zorgt de concentratie aan (kennisintensieve) food bedrijven er voor dat men
sneller contact legt met de juiste personen en sneller markt- of technische informatie kan inwinnen.
De commerciële kennisinstellingen onderhouden contact met de Wageningen UR. Binnen de Regio
zijn de samenwerkingsverbanden verder beperkt. De relaties zijn vooral internationaal van aard.
De kleinere bedrijven onderhouden eveneens relaties met de Wageningen UR en lijken meer actief in
een regionaal netwerk, waarin partijen elkaar kennen en over langere tijd relaties met elkaar
onderhouden en kennis uitwisselen. Het aantal intensieve regionale relaties blijft echter beperkt en
richt zich voornamelijk op de Wageningen UR. Er zijn in de Regio veel wetenschappers bij elkaar,
maar de wederzijdse afhankelijkheid tussen de kennisintensieve food-bedrijven in de Regio
FoodValley is klein. Er is ook een aantal relaties met partijen buiten FoodValley.
Een initiatief wat de partijen in de Regio FoodValley dichter bij elkaar kan brengen is de FoodValley
Society. Dit is een platform waar food bedrijven zich hebben verenigd. Men kan elkaar treffen, zowel
virtueel als tijdens ontmoetingsgelegenheden.
In de samenwerking tussen de overheid, de universiteit en de kennisintensieve ondernemingen
kunnen echter nog stappen gezet worden. Tussen deze partijen is nog weinig onderling contact. De
aansluiting tussen de bedrijven en het onderwijs is hierdoor niet optimaal (Ministerie van
Economische Zaken, 2006; Interview Oost NV, 2012; Interview Stec groep, 2012; Interview Silliker,
2012; Interview Gemeente Ede, 2012).
6.1.11 INSTITUTIONELE OMGEVING
Instituties zijn door mensen gecreëerde randvoorwaarden die structuur geven aan menselijk gedrag
en aan menselijk interactie. Dit geldt voor zowel wet- en regelgeving als normen, waarden en
gebruiken. Instituties zijn zeer bepalend in een cluster. Ze kunnen een beperkende of stimulerende
werking hebben. Zo is de wet- en regelgeving voor startende bedrijven vaak een enorme
bureaucratische last en kan ontmoedigend werken (WRR, 2008; Maskell, 2001). Een ander gevaar is
dat er een institutioneel systeem ontstaat dat als doel heeft het traditionele cluster in stand te
houden. Dit kan ten koste gaan van de dynamiek en de creativiteit in het cluster (Visser, 2008;
Brenner, 2004; Newlands, 2003).
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In de Regio FoodValley is er sprake van een concentratie aan gelijk-georiënteerde bedrijven. Hierdoor
hebben ambtenaren en ondersteunende dienstverleners ervaring met de behoeften, regelgeving en
normen in de food sector
“Ook met vergunningen, dat een ambtenaar snapt en niet schrikt van namen die in de
voedingsmiddelenwereld gewoon zijn.”

De institutionele omgeving lijkt zich dus redelijk aangepast aan te hebben aan de food sector
(Interview Phycom, 2012).
6.1.12 POLITIEKE STEUN
Politieke steun voor het cluster kan belangrijk zijn om kritische massa te bereiken en te behouden
(Menzel & Fornahl, 2007). Een strategisch lange termijn beleid op regionaal schaalniveau kan van
invloed zijn op de ontwikkeling van het cluster. Beleid heeft echter niet per definitie invloed. Elke
plek heeft zijn specifieke eigenschappen, geschiedenis en kwaliteiten. Hierdoor is het onmogelijk om
één generiek clusterbeleid uit te voeren (Martin & Sunley, 2003). De overheid dient een afweging te
maken tussen verschillende beleidsmaatregelen.
In de Regio FoodValley is er onder de bedrijven in de foodsector in Ede tevredenheid over het
optreden van de gemeente. De geïnteresseerde en coöperatieve houding van de gemeente wordt als
positief ervaren.
“Nou daar hebben we natuurlijk met de gemeente overleg over, op zich ook gewoon open en eerlijk
overleg, daar kunnen we prima mee om tafel.”
“Dat is onze loyaliteit aan de Regio, want de Regio die houdt altijd keurig rekening met ons. De contacten
zijn uitstekend.”

In de gemeente Wageningen blijkt de universiteit een enorme stem te hebben. Uit de interviews met
de bedrijven blijkt dat de bedrijven hier minder tevreden zijn. De houding lijkt minder coöperatief.
Dit kan er toe leiden dat bedrijven de Regio verlaten.
“Meerdere bedrijven hebben de gemeente daar al op aangesproken maar die hebben daar geen
boodschap aan.”
“Ze komen hier vandaan, wat is er nou gemakkelijker dan ze te accommoderen. En op de een of andere
manier laten ze de bedrijven weg gaan.”

Uit de interviews blijkt ten slotte dat de houding van de gemeente een beslissende rol kan spelen in
het beslissingsproces van bedrijven. Een gemeente die de indruk wekt dat ze je als bedrijf graag in de
gemeente willen hebben zal eerder bedrijven aantrekken.
“Toen bleek dus dat Ede, de betere voorzieningen gaf, of althans dat daar meer medewerking was om een
nieuw gebouw te bouwen.”

In de acquisitie van kennisintensieve bedrijven lijkt zowel de gemeente Wageningen als Ede het
afgelopen decennium geen actieve rol gespeeld te hebben (Interview Silliker, 2012; Interview
Phycom, 2012; Interview FrieslandCampina Riedel, 2012; Interview FrieslandCampina Riedel, 2012;
Interview NIZO, 2012; Interview Deli XL, 2012).
“Wageningen heeft zich te weinig gemengd en geen competitie gespeeld. Ze hebben te arrogant
gehandeld en gedacht, die bedrijven moeten naar ons komen, daar hoeven wij niet veel voor te doen en
Ede heeft stilgezeten, die liepen achter de feiten aan.”
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6.2 DE BESTUURLIJKE SITUATIE IN FOODVALLEY
In deze paragraaf staat de bestuurlijke situatie in De Regio FoodValley centraal. FoodValley bestaat
uit een achttal gemeenten, gelegen in twee provincies. Dit leidt tot een complexe bestuurlijke
situatie.
De bestuurlijke situatie in de Regio FoodValley is niet zo eenduidig als de naam doet vermoeden. Aan
deze situatie zou een volledige studie gewijd kunnen worden. De beschrijving in deze studie is
zodoende een beknopte samenvatting van de situatie op bestuurlijk gebied.
Samenwerking is niet altijd gemakkelijk. Een samenwerking tussen acht gemeenten, uit twee
provincies, die pas sinds 2010 op deze wijze samenwerken, is dat zeker niet. Er zijn in feite drie
spanningsvelden. De spanningsvelden worden hieronder stap voor stap behandeld.
Het eerste spanningsveld ligt in het feit de gemeenten die participeren in de Regio FoodValley binnen
twee provincies liggen. Vijf gemeenten vallen onder de provincie Gelderland (Ede, Wageningen,
Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk) en drie onder de provincie Utrecht (Veenendaal, Rhenen en
Renswoude). Er is een verschil in de mate waarin de provincies zich hebben geconformeerd aan de
Regio FoodValley. De oprichting van de Regio is door beide provincies niet direct gestimuleerd. De
provincie Gelderland heeft echter wel middelen ingezet om de Regio bij de nationale regering op de
agenda te krijgen. Dit is succesvol gebleken, met de opname als cluster van nationaal belang, in de
nota Pieken in de Delta. Het verschil is met name zichtbaar in de financiële steun. Zo geeft de
provincie Gelderland een budget aan het Gelderse deel van de Regio FoodValley. Dit wordt door de
provincie Utrecht niet gedaan. In de provincie Utrecht lijkt FoodValley minder hoog op de agenda te
staan. De Utrechtse gemeenten en de Utrechtse bedrijven lijken dan ook minder aan te haken.
Tevens is de samenwerking tussen de provincies Gelderland en Utrecht nog niet echt van de grond
gekomen (Gemeente Ede, 2012).
Het tweede spanningsveld ligt op gemeentelijk niveau. In de Regio FoodValley is er een
samenwerking op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Er zijn acht portefeuilles (sociaal domein,
economie/food & innovation, recreatie & toerisme, verkeer & vervoer, arbeidsmarkt & onderwijs,
wonen, ruimtelijke ordening & leefomgeving en klimaat/energie & afval). Voor elke portefeuille vindt
er een maandelijks of zes-wekelijks overleg plaats tussen de acht gemeenten. Daarnaast vindt er
twee weken na het ambtelijk overleg een overleg plaats op bestuurlijk niveau, tussen de wethouders,
de provincies Gelderland en Utrecht (deze provincie is echter weinig aanwezig), de kamer van
koophandel en het VNO-NCW (vereniging van werkgevers). De onderwerpen van dit overleg worden
met name aangereikt door de ambtenaren uit de verschillende portefeuilles.
In de praktijk blijkt dat met name op bestuurlijk niveau bepaalde onderwerpen die gemeenten direct
raken, hete hangijzers blijven, die onenigheid veroorzaken. Daarnaast blijkt het delen van projecten
en het voeren van gezamenlijk acquisitieoverleg niet te werken. De acquisitie van bedrijven doet elke
gemeente liever afzonderlijk. Dit is ook niet verwonderlijk aangezien men hier op gemeentelijk
schaalniveau op afgerekend wordt. Dit geldt eveneens op het gebied van grondverkoop,
werkgelegenheid en het bedrijventerreinenbeleid, al is daar na een lange onderhandeling inmiddels
een compromis gesloten. Overleg wordt er dus wel gevoerd, maar van een strategische
samenwerking is in veel gevallen nog niet echt sprake. Het gaat hier ook om personen die wel of niet
met elkaar kunnen en willen samenwerken. Elke gemeente handelt nog sterk vanuit eigenbelang,
waardoor er vooralsnog sprake blijft van onderlinge concurrentie. Het ontbreken van een
gezamenlijke agenda met concrete doelstellingen en afrekenmodellen speelt hierin een belangrijke
rol (Interview Oost NV, 2012; Interview Gemeente Ede, 2012; Interview Buck Consultants
International, 2012).
Uit historisch perspectief is het niet vreemd dat de samenwerking moeizaam verloopt. Gemeenten
zijn jaren lang elkaars concurrenten geweest. Met name Veenendaal en Ede beconcurreerden elkaar
voor lange tijd. Ook de relatie tussen Ede en Wageningen was lange tijd moeizaam door de grote
verschillen in de politieke stromingen in het bestuur (conservatief ten opzichte van socialistisch). De
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toenadering gaat langzaam en lijkt tijd nodig te hebben. Er is tevens lange tijd onenigheid geweest
over de afbakening van de Regio en het is de vraag in hoeverre de afbakening van de Regio
momenteel recht doet aan het food cluster. Zo valt het TNO Zeist, met de huidige indeling buiten de
Regio FoodValley, terwijl dit een belangrijke partij in het cluster blijkt te zijn. Binnen de Regio
FoodValley is er sprake van grote onderlinge verschillen tussen gemeenten en het belang van de food
sector voor de lokale economie. Alle gemeenten hebben dus een eigen agenda. Doordat elke
gemeente een gelijke stem heeft, kunnen voorstellen en projecten geblokkeerd worden indien een
van de gemeenten niet profiteert.
Een extra uitdaging in dit kader is de economische crisis. Door de crisis is de focus in toenemende
mate komen te liggen op acute problemen binnen de eigen gemeente, waardoor samenwerking iets
meer naar de achtergrond is verschoven. Toch begint de samenwerking langzamerhand steeds meer
vorm te krijgen. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid als Regio FoodValley op de vastgoedbeurs
Provada en de gemeenschappelijke poging om het World Food Centre naar de Regio te halen
(Gemeente Ede, 2012; Interview Gemeente Ede, 2012; Interview Silliker, 2012; Interview Stec groep,
2012).
Het derde en laatste spanningsveld is de samenwerking tussen de Stichting FoodValley en de Regio
FoodValley. Een groeiend aantal food bedrijven en organisaties participeert in de stichting Food
Valley door lid te worden van de Food Valley Society. De Stichting bestaat sinds 2004. De leden zijn
verspreid door heel Nederland, al is er sprake van een oververtegenwoordiging van het ledenaantal
rondom Wageningen. De Stichting behartigt de belangen van de gehele Nederlandse food sector.
Volgens de Stichting heeft de Nederlandse food industrie meer te bieden dan alleen de regio
FoodValley. Het Unilever cluster in de regio Rotterdam, de food regio Zaanstreek, het food cluster in
Helmond en de activiteiten rondom de universiteiten van Amsterdam, Groningen en Maastricht zijn
voorbeelden van andere Nederlandse regio’s die sterk zijn in food. De kern van de innovatie
voedingsindustrie ligt volgens de Stichting in Wageningen. De Stichting committeert zich echter niet
zoveel aan regionale projecten. Het bedrijfsleven kiest uiteindelijk zelf een geschikte vestigingsplaats,
de ontwikkeling van de Regio FoodValley speelt hier volgens de Stichting slechts een marginale rol in.
De Regio moet inhoudelijke wat te bieden hebben, hoe dat op bestuurlijk vlak is uitgewerkt is minder
belangrijk. Wat hier echter vergeten wordt is dat de Regio FoodValley door middel van beleid wel
degelijk een invloed heeft op de food sector in de Regio.
Het ontstaan van de Regio FoodValley is deels een reactie op het handelen van de Stichting
FoodValley. De Regio heeft net als de Stichting de naam FoodValley omarmd en ingezet als
marketinginstrument. Dit leidt nog al eens tot verwarring. Het belang van de Regio FoodValley
overschrijdt de grenzen van de acht gemeenten nauwelijks, hiermee dreigt het gevaar dat de Regio
FoodValley binnen Nederland gaat concurreren met andere food clusters. Terwijl ook veel food
bedrijven die in de Regio gevestigd zijn, samenwerkingsrelaties buiten de Regio hebben.
Toch is er duidelijk sprake van een gemeenschappelijk belang. Beide partijen hebben elkaar nodig en
weten elkaar steeds beter te vinden. De Stichting ziet de Regio FoodValley immers als kern van de
Nederlandse voedingsindustrie en zal de belangen van de Regio dus in veel gevallen behartigen. De
Regio FoodValley heeft hier echter ook een belangrijke rol omdat het beleid dat de Regio voert een
directe invloed heeft op het kenniscluster (Interview NIZO, 2012; Interview Gemeente Ede, 2012;
Stichting FoodValley, 2012; Interview Phycom, 2012; Interview Heinz, 2012).
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6.3 EVALUATIE HUIDIG BELEID FOODVALLEY
In het nationale beleid is sinds 2006 specifiek aandacht voor de Regio FoodValley. In de Nota Pieken
in de Delta uit 2006 werden een aantal hoogwaardige regionale clusters aangeduid in
kennisintensieve en innovatieve economische sectoren. De regio rondom Wageningen werd
aangeduid als een van deze clusters. Tegenwoordig is de agrofood sector een van de negen
topsectoren van nationaal belang. De regio krijgt hierdoor extra aandacht, financiële steun en
subsidies die als doel hebben het ondernemers- en vestigingsklimaat in de regio te vergroten. Het is
echter belangrijk dat er zowel op regionaal als nationaal beleidsniveau een lijn wordt gevolgd.
Uit paragraaf 6.2 blijkt dat de Regio een voorwaardenscheppend beleid voert. Er is actief contact met
de foodbedrijven in de Regio en er worden verbeteringen doorgevoerd in het regionale
infrastructurele netwerk, het voorzieningsniveau en het op peil houden van de
woonaantrekkelijkheid. Ten tweede is de Regio bezig met innovatie beleid. De institutionele
omgeving heeft zich in een bepaalde mate aangepast aan de dominante industrie in het cluster en de
Regio is actief in het stimuleren van startende kennisintensieve bedrijven. Er zijn incubators in de
Regio aanwezig en er wordt gesubsidieerd en financiële steun gegeven (FoodValley
uitvoeringsagenda, 2012).
Op het gebied van mobiliserend beleid is de Regio minder actief. In de Strategische Agenda wordt er
gesproken over de versterking van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zo is het Platform
Onderwijs-Arbeidsmarkt opgericht. Het blijft hier echter vooral bij het noemen van ambities, zonder
dat er concrete plannen zijn gemaakt. De samenwerking tussen de overheid, de universiteit en de
kennisintensieve ondernemingen is hierdoor nog niet optimaal (Interview Gemeente Ede, 2012).
Op het gebied van acquisitie is de Regio redelijk actief. Er wordt specifiek ingezet op het aantrekken
van bedrijven in de food sector. De naam FoodValley is zowel binnen Nederland als in het buitenland
bekend aan het worden. De betekenis achter de naam is echter minder bekend. Hierdoor is de
toegevoegde waarde van een vestiging in de Regio voor foodbedrijven niet duidelijk. De resultaten
van de acquisitie zijn vooralsnog niet indrukwekkend. In de bedrijfsactiviteiten zoals productie,
groothandel en veilingen zijn wel kleine successen geboekt. Zoals de komst van het Planteon naar
Ede. Het aantal kennisintensieve en buitenlandse bedrijven wat naar de Regio FoodValley trekt is
echter beperkt. De huidige economische situatie zorgt ervoor dat het aantal bedrijfsverplaatsingen
sterk is verminderd. In de periode voor het ontstaan van de Regio FoodValley zijn er echter
belangrijke kansen gemist op het gebied van acquisitie.
Uit de Database Bovenregionale Locatiebeslissingen Nederland (DLN) van Stec groep blijkt dat het
aantal kennisintensieve vestigingen in de foodsector, dat het laatste decennium in een
locatiekeuzetraject zat, hoog is geweest. Tevens was er sprake van een unieke situatie waarbij drie
multinationale ondernemingen (Heinz, Danone & FrieslandCampina) in een locatiekeuzeproces
waren met de R&D afdeling. Het was aanvankelijk de bedoeling dat alle drie deze R&D afdelingen
zich in de Regio FoodValley zouden vestigen. Danone trok echter naar Utrecht, Heinz bleef in
Nijmegen en alleen FrieslandCampina concentreerde zijn R&D in Wageningen. De gemeenten Ede en
Wageningen lijken in de acquisitie niet actief genoeg geweest, hiermee is een grote kans gemist
(Interview Stec groep, 2012; Interview Phycom, 2012; Interview Essensor, 2012; Interview Heinz,
2012).
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6.4 AMBITIE FOODVALLEY
Op regionaal schaalniveau hebben zowel de Stichting (in samenwerking met de Wageningen UR, het
BioPartner Center Wageningen, Oost NV en de Rabobank) als de Regio een lange termijn visie
opgesteld. De visie van de Stichting bespreekt de ambitie voor de valleiregio (afgebakend als
Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk) voor de komende jaren. Er is een overzicht
met geraamde investeringen gemaakt tot 2020 (waarmee vier miljard euro is gemoeid). De grootste
investeringen zijn gericht op de fysieke infrastructuur, het kennislandschap, de shared facilities, de
bedrijfsverzamelgebouwen en de HOV-lijn. Maar ook voor de bedrijfsondersteuning via durfkapitaal
en stimuleringsfondsen is in deze ambitie geld vrij gemaakt. De plannen zijn echter nog niet vertaald
naar concrete doelstellingen en een actieprogramma (Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020).
De ambitie van de Regio is op papier gezet in een tweetal rapporten. De Regio FoodValley heeft de
ambitie voor de acht participerende gemeente uitgewerkt in de Strategische Agenda FoodValley
2011-2015. Het is in feite een vertaling van de FoodValley ambitie naar de Regio FoodValley. Hierop
is vervolgens door de Regio een uitvoeringsagenda gemaakt. Het doel is de Regio te laten
doorgroeien naar een internationaal cluster van kennisintensieve en innovatie ondernemingen op
het gebied van gezonde en duurzame voeding. Opvallend is dat ook hier weinig concrete
doelstellingen of projecten worden genoemd. Het zijn met name ambities en prioriteiten. Het
vormen van een strategische ambitie voor de lange termijn wijst echter wel op de wil om het food
cluster op strategische wijze te ontwikkelen. Het vasthouden van deze ambitie is cruciaal, maar vaak
ook problematisch. Het gevaar is dat bij een wisseling van de gemeenteraad er andere ideeën
leidend worden en er een koerswijziging plaatsvindt. Ook als er verliezen genomen moeten worden,
kan de ambitie afzwakken en veranderen. Projecten kunnen gestopt of niet uitgevoerd worden. Dit
kan de ontwikkeling van het cluster op de lange termijn ondermijnen. In FoodValley kan dit een risico
zijn, aangezien de FoodValley bestaat uit een samenwerkingsverband van acht gemeenten die om de
vier jaar van gemeenteraad veranderen. Dat strategisch clusterbeleid op de lange termijn echter
succesvol kan zijn, bewijst de Brainport regio in Eindhoven (Stichting Vastgoedmonitor regio
FoodValley, 2011; Ministerie van Economische zaken, 2011; Regio FoodValley strategische agenda,
2011; Regio FoodValley uitvoeringsagenda, 2012; Interview Oost NV, 2012; Interview Stec groep,
2012; Interview Gemeente Ede, 2012).
Het knelpunt ligt echter vooralsnog in het vertalen van de ambitie in concrete en meetbare
doelstellingen. Een bundeling van de verschillende ambities en het uitwerken van deze ambities in
een actieprogramma met meetbare doelstellingen lijkt logischerwijs de volgende stap (Gemeente
Ede, 2012).
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6.5 CONCLUSIE
In dit hoofdstuk stond de volgende deelvraag centraal: “Hoe functioneert de Regio FoodValley op
twaalf locatiefactoren die het functioneren van een cluster kunnen beïnvloeden en wordt de food
sector door middel van het huidige beleid gestimuleerd?”
In de Regio FoodValley is er sprake aan een constante toevoer van human capital die relevant is voor
bedrijven in de kennisintensieve food sector. Bedrijven blijven om die reden in of dichtbij de Regio
gevestigd. Toch is de arbeidsmarkt in de Regio relatief krap. Voor bedrijven is de centrale ligging van
de Regio daarnaast een veel genoemd locatievoordeel. Ten slotte blijkt FoodValley in de marketing
en het imago van food bedrijven in de Regio een positieve rol te spelen. Food bedrijven gebruiken de
aanwezigheid in de Regio als een marketing tool.
Voor startende bedrijven zijn er voldoende faciliteiten en incubators aanwezig, waardoor startende
bedrijven de beschikbaarheid krijgen over onderzoekslaboratoria en specialistische apparatuur. Er
zijn verschillende partijen die financiële ondersteuning bieden en er zijn subsidies voor startende
bedrijven. Het blijkt echter dat bedrijven niet teveel “gepamperd” moeten worden, ze zijn hierdoor
minder succesvol op de langere termijn. Er ligt met de aanwezigheid van kennis, incubators en
financiers een potentiële basis voor start-ups, innovativiteit en snelgroeiende bedrijven. De
institutionele omgeving lijkt zich eveneens redelijk aangepast te hebben aan de food sector. De
regionale cultuur in de Regio FoodValley lijkt echter niet innovatief. De universiteit richt zich vooral
op onderzoek en er is weinig aandacht voor ondernemerschap. Dit lijkt een belangrijke rol te spelen
in het niet vervullen van het regionale potentieel.
Van agglomeratienadelen lijkt weinig sprake. Er is geen sprake van een schaarste aan vastgoed en
grond. De prijzen liggen rond het Nederlands gemiddelde. Voor bedrijven die op zoek gaan naar de
eerste zelfstandige huisvesting lijkt er echter wel sprake van een problematische situatie, de
huurprijzen voor deze bedrijven zijn relatief hoog. Ook wat betreft de congestie blijkt er sprake van
een positieve situatie in de Regio. Op het gebied van bereikbaarheid blijkt de afstand vanaf
Wageningen naar het treinstation Ede-Wageningen echter een drempel. Daarnaast zijn de interne
OV-verbindingen niet overal toereikend. Daartegenover staat een uitstekend datanetwerk, een
redelijke aansluiting op het internationale netwerk en een aantal plannen om de bereikbaarheid te
verbeteren. Ongeveer een derde van de werknemers in de FoodValley Regio is forens en afkomstig
van buiten de Regio.
Het totaalbeeld voor de Regio FoodValley op het gebied van de voorzieningen is positief te noemen,
al scoort de Regio slechter op veiligheid en relatief goed op voorzieningen. De Regio is echter minder
aantrekkelijk voor expats dan steden als Utrecht en Arnhem, of de afwezigheid van een
internationale school hier een rol in speelt is onduidelijk.
Er zijn twee partijen actief in de internationale promotie. De Stichting FoodValley is actief in het
internationaal profileren van de gehele Nederlandse foodsector, terwijl ontwikkelingsmaatschappij
Oost NV actief is in het koppelen van bovenregionale en internationale bedrijven aan de Regio
FoodValley. De universiteit en enkele grotere kennisintensieve bedrijven participeren eveneens in
internationale netwerken. Naast het internationale netwerk is er binnen de Regio FoodValley sprake
van een regionaal netwerk waarin partijen elkaar kennen, over langere tijd contact onderhouden en
kennis uitwisselen. De Wageningen UR speelt hierin een centrale rol. De wederzijdse afhankelijkheid
tussen de kennisintensieve food-bedrijven in de Regio FoodValley is echter klein. Er is binnen de
Regio onder de grote partijen in de food sector een grote participatie in de FoodValley Society.
De naam van de Regio wordt ook in de media steeds meer gebruikt. De betekenis achter de naam is
echter minder bekend. De Regio lijkt nog bezig met het vaststellen van de eigen identiteit, terwijl de
toegevoegde waarde van een vestiging in de Regio voor foodbedrijven niet duidelijk wordt vermarkt.
Over het handelen van de gemeente zijn de bedrijven in de Regio wisselend tevreden. Er wordt
gesproken over een geïnteresseerde en coöperatieve houding, maar ook over een ongeïnteresseerde
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en passieve houding. Ten slotte blijkt de houding van de gemeente een beslissende rol kan spelen in
de acquisitie van bedrijven.
Op het gebied van acquisitie is de Regio FoodValley tegenwoordig redelijk actief, maar zijn er nog
weinig succes geboekt. Dit kan deels liggen aan een te passieve rol in het verleden, maar ook doordat
de betekenis achter de naam FoodValley nog niet echt bekend is. Hierdoor is de toegevoegde waarde
van een vestiging in de Regio voor foodbedrijven niet duidelijk.
De Regio voert voornamelijk een voorwaardenscheppend beleid. Er is actief contact met de
foodbedrijven in de Regio en er worden verbeteringen doorgevoerd in het regionale infrastructurele
netwerk, het voorzieningsniveau en het op peil houden van de woonaantrekkelijkheid. Daarnaast
wordt er innovatie beleid gevoerd door het actief stimuleren van startende kennisintensieve
bedrijven. Op het gebied van mobiliserend beleid is er weinig vooruitgang geboekt in het vormen van
een regionaal netwerk. Hier blijft hier echter vooral bij het noemen van ambities. De samenwerking
tussen het onderwijs, de universiteit en de kennis intensieve ondernemingen is niet optimaal.
Op bestuurlijk gebied is de samenwerking ook allerminst optimaal. Er is sprake van acht gemeenten,
met verschillende ambities, agenda’s en samenstelling van de economie, die bovendien in twee
provincies liggen. In de provincie Gelderland lijkt FoodValley hoger op de agenda te staan. Er blijkt
tussen de gemeenten nog vaak sprake van onenigheid. Het ontbreken van een gezamenlijke agenda
met concrete doelstellingen en afrekenmodellen speelt hierin een belangrijke rol. Het gevaar is dat
deze bestuurlijke situatie de ontwikkeling van FoodValley onnodig gaat vertragen. Ook is het de
vraag of de ontwikkeling van het cluster op een duurzame wijze in het beleid gehandhaafd kan
worden.
Ten slotte is de samenwerking tussen de Regio en de Stichting FoodValley matig. Het belang van de
Regio FoodValley overschrijdt de grenzen van de acht participerende gemeenten nauwelijks, terwijl
de Stichting de belangen van de gehele Nederlandse food industrie behartigd. Hierin ligt een taak bij
beide partijen om een basis voor samenwerking te vinden. Deze samenwerking is eveneens nodig in
het vaststellen van de ambitie voor de Regio. Beide partijen hebben hiertoe afzonderlijk een poging
gedaan. Het knelpunt ligt vooralsnog in het vertalen van de ambitie in concrete en meetbare
doelstellingen. Een bundeling van de verschillende ambities in één regionale agenda, met concrete
actieplannen en doelstellingen kan mogelijk de aanzet geven tot een samenwerking waarin zowel de
provincies, de Regio FoodValley, de Stichting FoodValley en de kennisinstellingen elkaar weten te
vinden.

92

7. Aanbevelingen en Reflectie
In de Regio FoodValley blijkt er sprake van een klein cluster in de kennisintensieve food industrie. Het
cluster blijkt zich in een (voorzichtige) groeifase te bevinden. De kennisintensieve bedrijven
functioneren in het cluster doordat het toegang tot waardevolle kennis oplevert, terwijl er eveneens
hoogwaardig human capital (werknemers) in de regio aanwezig is. De kleinere kennisintensieve
bedrijven spreken over voordelen op het gebied van kennisuitwisseling. Hiermee lijkt het cluster het
meest op het clustertype alliantie (Visser, 2008).
In dit hoofdstuk worden een aantal beleidsaanbevelingen besproken die de regionale overheid in kan
zetten om het functioneren van het cluster te verbeteren. Volgens de wetenschappelijke
clustertheorie kan de overheid in het stimuleren van een cluster kiezen uit verschillende
beleidsvormen. Ten eerste is dit een voorwaardenscheppend beleid, ten tweede een mobiliserend
beleid, ten derde een innovatie beleid en ten vierde een beleid gericht op acquisitie en marketing.
Op bestuurlijk niveau blijkt er echter sprake van een aantal knelpunten. Het formuleren van helder
clusterbeleid blijft hierdoor vooralsnog uit. Er zijn ambities opgesteld, maar het vertalen van deze
ambitie in concrete agendapunten en meetbare doelstellingen ontbreekt. Strategisch- en lange
termijn clusterbeleid blijft hierdoor vooralsnog uit.
Hoofdstuk 7 geeft op basis van de bovenstaande knelpunten, het functioneren van het huidige
cluster en het huidige beleid, een aantal adviezen voor de Regio FoodValley om het functioneren van
het cluster te verbeteren. De deelvraag die hier centraal staat is: “Op welke wijze kan beleid in de
regio FoodValley een positieve invloed hebben op het functioneren van het cluster in de Regio
FoodValley?”

7.1 BELEIDSADVIEZEN
In de Regio FoodValley blijkt er sprake van een cluster van kennisintensieve activiteiten. Dit cluster
bevindt zich in een groeifase. De kennisintensieve activiteiten concentreren zich vooral in
Wageningen, terwijl ook Ede een oververtegenwoordiging van deze activiteiten kent. Een groeiend
cluster wint aan massa door een drietal aan mechanismen. Het ontstaan van nieuwe bedrijven en
spin-offs, het succes van bedrijven in het cluster die sneller groeien en minder snel van de markt
verdwijnen en bedrijfsimmigratie. Het gaat hier zowel om bedrijven met dezelfde activiteiten in de
waardeketen of bedrijven met aanvullende en gerelateerde activiteiten zoals toeleveranciers,
afnemers en dienstverleners. Als er een kritische massa wordt bereikt zal dit proces volgens de
theorie versnellen, waardoor er een zelfversterkend proces kan ontstaan (Klepper, 2007; Brenner,
2004; Menzel & Fornahl, 2007).
In de Regio FoodValley blijkt het aantal succesvol aangetrokken bedrijven echter klein, terwijl ook het
aantal nieuwe bedrijven dat ontstaat tegenvalt. Het vergroten van de massa zal echter wel het
belangrijkste onderdeel van het clusterbeleid in de Regio moeten zijn voor de komende jaren. Zowel
een acquisitiebeleid, als een innovatiebeleid (zie ook paragraaf 3.2.2 conceptueel kader op pagina
54) lijken daarom cruciaal om de massa van het cluster te vergroten. Acquisitie is ten tijden van een
financiële crisis echter moeilijk te realiseren, aangezien bedrijven over het algemeen minder geneigd
zijn te verplaatsen. Verder blijken gemeenten de resultaten van acquisitie vaak te overschatten
(Interview Stec groep, 2012). Daarom zal het behouden van de huidige food bedrijven een nog
hogere prioriteit moeten krijgen. Het behouden van bedrijven past het beste bij een
voorwaardenscheppend beleid. Een goede verstandhouding met de regionale foodbedrijven is voor
FoodValley cruciaal. In de onderstaande deelparagrafen worden de beleidsadviezen per beleidsvorm
besproken. Ten eerste het voorwaardenscheppende beleid, daarna volgt het acquisitiebeleid, het
innovatiebeleid en ten slotte het mobiliserende beleid.
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7.1.1 VOORWAARDENSCHEPPEND BELEID
De Regio FoodValley heeft concrete plannen en is actief bezig in het doorvoeren van verbeteringen in
het regionale infrastructurele netwerk, het voorzieningsniveau en het op peil houden van de
woonaantrekkelijkheid. Om food bedrijven te behouden is het van belang dat er sprake is van
gunstige voorwaarden voor deze bedrijven. Over het algemeen blijkt er sprake van redelijke
tevredenheid onder de food bedrijven in de Regio FoodValley. Het beleid op dit onderdeel lijkt dus
redelijk succesvol.
Onder de food bedrijven werd het als positief ervaren als de gemeente een betrokken en
coöperatieve houding toont. Deze houding blijkt echter niet overal aanwezig. Het voordeel van een
dergelijke houding is naast het tevreden houden van het regionale bedrijfsleven dat de overheid op
deze wijze terugkoppeling krijgt over knelpunten in het productiemilieu. Het bedrijfsleven heeft
doorgaans een betere kijk op welke problemen er spelen en welke kansen er zijn. Binnen en rondom
de afzonderlijke bedrijven blijkt er sprake van kleinere knelpunten. Op deze wijze kan een dergelijke
aanpak terugkoppeling geven aan het huidige beleid en input geven voor toekomstige
beleidsmaatregelen. Het verdient daarom aanbeveling om in elke gemeente in gesprek te gaan met
de food bedrijven en een betrokken houding te tonen. Het is belangrijk dat hierbij niet alleen naar de
grotere bedrijven wordt gekeken, die belangrijk zijn in het kader van werkgelegenheid. De kleinere
kennisintensievebedrijven groeien over het algemeen snel en deze bedrijven verankeren zich sterk in
de regionale economie doordat men veel samenwerkingsrelaties aangaat. Het uitsluiten van
bepaalde bedrijven zal tevens weerstand oproepen.
Een groot knelpunt lijkt vooralsnog te liggen in de bereikbaarheid. Bepaalde bedrijventerreinen
blijken per openbaar vervoer slecht bereikbaar, terwijl er onvoldoende taxi’s beschikbaar zijn. De
afstand van Station Ede-Wageningen naar de universiteit is eveneens problematisch. De huidige
busverbinding is vooralsnog onvoldoende. Vooral voor bedrijven die participeren in een
internationaal netwerk en voor de Wageningen UR is deze afstand nu een barrière. Het verbeteren
van deze verbinding zou de Regio aantrekkelijker maken voor deze bedrijven. Dat de afwezigheid van
een internationale school een gemis is voor FoodValley, wordt door de food bedrijven in de Regio
vooralsnog betwist. Het blijkt dat expats en net-afgestudeerden die in de Regio een baan vinden
eerder kiezen voor steden als Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. Het is dus de vraag in
hoeverre een internationale school de Regio voor expats aantrekkelijker maakt.
7.1.2 ACQUISITIEBELEID
Een combinatie met marketing om het cluster een positief imago te geven en de bekendheid van het
cluster te vergroten kan een positieve invloed hebben op de vestigingsbereidheid van bedrijven. De
naam van de Regio FoodValley wordt door Oost NV en de Stichting FoodValley in het buitenland
gepromoot, terwijl de Regio zich richt op marketing in Nederland. De naam van de Regio is inmiddels
redelijk bekend. Het probleem ligt echter in het duidelijk maken van de betekenis achter de naam.
De Regio lijkt nog bezig met het vaststellen van de eigen identiteit. De toegevoegde waarde van een
vestiging in de Regio voor foodbedrijven wordt niet duidelijk gecommuniceerd.
In het vaststellen van de eigen identiteit zou het bijhouden van een database op FoodValley niveau
van grote waarde kunnen zijn. Een dergelijk database zou de basis kunnen vormen voor een jaarlijks
rapport met statistische data over de Regio FoodValley. Interessante gegevens zijn de ontwikkeling
van het aantal bedrijven en banen in food sector binnen de Regio (met een focus op de
kennisintensieve activiteiten). Het verdient aanbeveling de data ook een niveau dieper te analyseren.
Op de wijze kan er inzicht verkregen worden in het aantal food start-ups, het aantal aangetrokken
food bedrijven, het aantal vertrokken food bedrijven en het aantal food bedrijven dat op is gehouden
met bestaan. Maar ook op het gebied van innovatie is er nog zeer weinig bekend, het behouden van
het aantal patenten, de R&D uitgaven en het lokaliseren van de innovatieve food bedrijven binnen de
Regio zou daarom ook interessant kunnen zijn.
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De voordelen van het bijhouden van een dergelijke database zijn groot. De gegevens kunnen ten
eerste gebruikt worden in (wetenschappelijke) studies naar de Regio FoodValley. Ten tweede kan
vigerende beleid getoetst worden. Ten derde kan het knelpunten binnen de Regio aan het licht
brengen en input geven aan te ontwikkelen beleidsmaatregelen. Ten vierde kan de Regio FoodValley
bekendheid verkrijgen als entiteit. Doordat de Regio FoodValley pas sinds 2010 is gevormd, worden
in veel studies de Valleiregio en de Eemregio opgenomen. Deze indeling doorkruist de Regio
FoodValley. Ten vijfde kan een statistische basis een rol spelen in het bepalen van de eigen identiteit.
De regio is gebaat bij verschillende vestigingsmilieus. Het noemen van concrete statistische data kan
een belangrijke rol spelen in de vermarkting van de Regio. Het analyseren van deze gegevens kan
tenslotte input geven aan het acquisitiebeleid van de Regio FoodValley.
In de marketing is het World Food Centre een cruciaal project. Het is een kans voor de Regio. Het
binnenhalen van dit centrum zal een belangrijke stimulans geven aan de bekendheid en
aantrekkelijkheid van de Regio voor food bedrijven. Het mislopen zal een negatieve invloed hebben
op de publiciteit en het imago van de Regio. De Regio zet zich in om het World Food Centre aan te
trekken. In de acquisitie zal het binnenhalen van dit centrum absolute topprioriteit moeten krijgen.
Op het gebied van marketing is ten slotte de naam van het bedrijventerrein Nude erg ongelukkig
gekozen. Bedrijven die internationale relaties hebben noemen het zelfs uitgesloten dat ze zich daar
zullen vestigen.
In de acquisitie kan er winst behaald worden door meer betekenis te geven aan de naam FoodValley.
Het vermarkten van de toegevoegde waarde van de Regio voor food bedrijven en investeerders, kan
de acquisitiemogelijkheden vergroten. De keuze zou in de acquisitie vooral moeten liggen op de
kennisintensieve bedrijven in plaats van de kennis extensieve bedrijven. Dit heeft een aantal
redenen.
De Regio FoodValley is voor kennis extensieve bedrijven aantrekkelijk door de centrale ligging, de
bereikbaarheid en de beschikbaarheid van grond. De locatie-eisen van deze bedrijven zijn echter
nauwelijks sector specifiek. Dit betekent dat de Regio FoodValley voor een bedrijf dat actief is in de
vervaardiging van voedsel net zo aantrekkelijk is als voor een bedrijf met activiteiten in de
vervaardiging van andere producten. Een vestiging in FoodValley heeft voor deze bedrijven weinig
toegevoegde waarde. De nabijheid van andere food bedrijven is nauwelijks voordelig, terwijl ook de
nabijheid van de universiteit slechts een handige bijkomstigheid is. Voor kennis extensieve bedrijven
is FoodValley als marketingstool echter wel interessant. Een ander voordeel is het human capital in
de Regio. Voor middelbare en lager opgeleiden is er echter sprake van een krappe arbeidsmarkt in de
Regio. Dit maakt dat het aantrekken van deze bedrijven in het kader van werkgelegenheidscreatie op
dit moment geen prioriteit behoeft. Het overgrote deel van de R&D activiteiten vindt echter niet als
aparte activiteit plaats, maar in een hoofdkantoor of productievestigingen. Voor deze bedrijven kan
de Regio wel een extra aantrekkekingskracht hebben.
Voor kennisintensieve bedrijven heeft de Regio FoodValley voordelen in het toegang krijgen tot
waardevolle kennis, de beschikbaarheid van hoogwaardig human capital (werknemers) en op het
gebied van kennisuitwisseling. Dit is voor veel kennisintensieve bedrijven een reden om in
FoodValley gevestigd te blijven. De locatie-eisen van kennisintensieve bedrijven zijn sterk sector
specifiek. De specifieke kennisbron die de Regio FoodValley herbergt zorgt echter voor een unieke
positie. Dit biedt kansen voor de Regio FoodValley. Het aantrekken van deze bedrijven zal op de
lange termijn tevens het meeste impact hebben op de innovativiteit en groei van de regionale
economie, terwijl kennisintensieve bedrijven zich ook gemakkelijker verankeren in de regio. Het gaat
hier niet alleen om food bedrijven, maar ook bedrijven met aanvullende en gerelateerde activiteiten
kunnen interessant zijn.
De laatste jaren was het aantal kennisintensieve en buitenlandse bedrijven wat naar de regio is
getrokken echter beperkt. De huidige economische situatie zorgt ervoor dat het aantal
bedrijfsverplaatsingen sterk is verminderd. Dit maakt het aantrekken van bedrijven moeilijk. Een kans
voor de Regio is het in kaart brengen van de bedrijven waarmee de Wageningen UR
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samenwerkingsrelaties onderhoudt. Deze bedrijven zouden gemakkelijker aangetrokken kunnen
worden.
Ten slotte blijkt de houding van de gemeente een beslissende rol in de acquisitie kan hebben. Vooral
in het onderhandelingsproces dat voorafgaat aan de bedrijfsverplaatsing. Het is belangrijk dat de
Regio actief op zoek gaat naar interessante bedrijven en op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden
om deze bedrijven aan te trekken.
7.1.3 INNOVATIEBELEID
In de Regio FoodValley is er sprake van een gunstige institutionele omgeving. Voor startende
bedrijven zijn er voldoende faciliteiten en incubators aanwezig. Tevens zijn er verschillende partijen
die financiële ondersteuning bieden en zijn er subsidies voor startende bedrijven. Het steunen van
startende kennisintensieve bedrijven is cruciaal en noodzakelijk. Deze bedrijven zijn vaak de eerste
jaren bezig met exploratie zonder dat er over gegaan kan worden op exploitatie. De food sector is
een lastige branche om een onderneming te starten. In veel gevallen zijn er kostbare initiële
investeringen noodzakelijk in kostbare laboratoriumruimte en geavanceerde onderzoeksapparatuur.
Het huidige systeem lijkt hier echter in te voorzien.
Wageningen is de kraamkamer van de kennisintensieve food industrie. Ongeveer elke maand
ontstaat hier een nieuw kennisintensief bedrijf. Door het huidige netwerk van incubators, financiële
steun en subsidies krijgen deze bedrijven de mogelijkheid om de eerste fase te overleven. Na deze
fase waarin het bedrijf doorgaans gevestigd zit bij een incubator gaat een bedrijf echter over op een
zelfstandige vestiging. Hier ligt het grootste knelpunt op dit moment. Bedrijven die de incubator
verlaten en op zoek gaan naar de eerste zelfstandige huisvesting, vestigen zich niet altijd binnen de
Regio. Er blijkt een gebrek aan (goedkope) huisvesting voor deze bedrijven. Vaak betreft het hier
kennisintensieve en relatief snel groeiende bedrijven. Het faciliteren en behouden van deze
bedrijven zou de komende jaren de absolute prioriteit moeten krijgen. Deze bedrijven zijn immers al
binnen de Regio actief en het verdient aanbeveling om deze bedrijven te laten doorgroeien binnen
de Regio. Dit heeft een positief effect op de massa van het cluster en op de lange termijn op de
regionale economie.
Er ligt met de aanwezigheid van kennis, incubators en financiers een potentiële basis voor start-ups,
innovativiteit en snelgroeiende bedrijven. Toch lijkt er in potentie nog veel meer bedrijvigheid te
kunnen ontstaan. De regionale cultuur blijkt hierin een barrière. De universiteit richt zich vooral op
onderzoek en er is weinig aandacht voor ondernemerschap. De regionale cultuur in de Regio
FoodValley lijkt daarnaast weinig innovatief, terwijl veel natuurwetenschappers niet ondernemend
genoeg zijn of geen ervaring hebben in het opzetten van een succesvolle onderneming. De regionale
cultuur is door middel van beleid echter bijna niet te beïnvloeden. Het inzetten van MKB-coaching
zou een stap kunnen zijn. Daarnaast zou ondernemerschap en ondernemen een belangrijke rol op de
Wageningen UR moeten krijgen. Het starten van de Wageningen Business Generator is hierin een
goede eerste stap. Het oprichten van kennisintermediairs, innovatiecentra en het stimuleren van
marktgericht onderzoek en kennisvalorisatie kunnen hierop een aanvulling zijn. Om dit te
bewerkstelligen is er echter een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en de
onderwijsinstellingen noodzakelijk. Het veranderen van deze cultuur zal echter pas op langere
termijn succes hebben.
Een laatste aandachtspunt zijn subsidies. Het geven van subsidies aan startende bedrijven is
belangrijk. Het blijkt echter dat bedrijven niet teveel “gepamperd” moeten worden, ze zijn hierdoor
minder succesvol op de langere termijn. Het aantal subsidies moet dus beperkt blijven. Anders
ontstaat het gevaar dat het verkrijgen van subsidies een te prominente rol krijgt in het
ondernemerschap.
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7.1.4 MOBILISEREND BELEID
Op het gebied van mobiliserend beleid is er weinig vooruitgang geboekt in het vormen van een
regionaal netwerk. De samenwerking tussen de overheid, de universiteit en de kennis intensieve
ondernemingen is niet optimaal en op bestuurlijk niveau is de samenwerking ook allerminst
optimaal.
In de Strategische Agenda wordt er gesproken over de versterking van de relatie tussen onderwijs en
arbeidsmarkt. Zo is het Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt opgericht. Het blijft hier echter vooral bij
het noemen van ambities, zonder dat er concrete plannen zijn gemaakt. De krappe arbeidsmarkt
vraagt echter wel om een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. De wens
hiertoe wordt door verschillende food bedrijven in de Regio aangegeven. Het bij elkaar brengen van
kennisinstellingen en bedrijven is daarnaast belangrijk in het stimuleren van kennisvalorisatie en
marktgericht onderzoek.
Een aantal food bedrijven in de Regio FoodValley zijn verenigd in de FoodValley society. Een dergelijk
netwerkplatform kan voor bedrijven belangrijk zijn in het leren kennen van andere partijen in de
Regio. Op het gebied van het internationale netwerk is de Regio aangewezen op Oost NV en de
Stichting FoodValley. Het organiseren van internationale congressen en beurzen zou hierop nog een
aanvulling kunnen zijn. De Regio FoodValley kan zich dus met name gaan richten op het versterken
van het regionale netwerk. In de groeifase van een cluster is juist het samenbrengen van bedrijven
belangrijk, om onderlinge samenwerking te stimuleren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van food
bedrijven om lid te worden van de FoodValley society. Vooral nieuwe en kleine bedrijven moeten
worden betrokken in het regionale netwerk. Op deze wijze kan de wederzijdse afhankelijkheid tussen
de kennisintensieve food-bedrijven, die nu nog klein is, vergroot worden.
Op bestuurlijk niveau wordt het tijd om te beslissen wat de gemeenten van de Regio FoodValley
verwacht. De acht participerende gemeenten hebben elk een eigen agenda. Om te kunnen komen
tot onderlinge samenwerking zullen dus elk van deze acht gemeenten moeten profiteren van deze
samenwerking. Het blijkt echter dat de lokale economie per gemeente sterk verschilt. Zo is food in
Rhenen, Veenendaal en Barneveld geen belangrijke sector, terwijl de economie in Wageningen bijna
geheel op de food sector is gericht. Ook in Ede, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel is de food
sector belangrijk voor de lokale economie. De regio zou in elk geval moeten streven naar een
gezamenlijke acquisitie van bedrijven, zonder dat er sprake is van onderlinge concurrentie. Met het
komen tot gemeenschappelijk doelen en targets zou de regionale samenwerking ook een stap in de
goede richting zetten. Een volgende stap zou het opstellen van regionale sleutelprojecten kunnen
zijn. Het is in elk geval tijd om de ambities om te zetten naar agendapunten.
Het samenbrengen van de FoodValley Society (waarin de food bedrijven zich verenigen), de Regio
FoodValley en de kennisinstellingen (Wageningen UR & TNO Zeist) is op korte termijn noodzakelijk.
Het inzetten van brokers die actief zijn binnen verschillende netwerken en deze netwerken aan
elkaar kunnen linken, kan hierin helpen. Zowel de Regio als de Stichting zijn bezig met het vaststellen
van de ambitie. Beide pogingen zijn echter vooralsnog onvoldoende. Er zijn geen agenda’s en
concrete doelstellingen vastgesteld. Daarom lijkt het tijd om beide ambities te integreren en te
bundelen. Als elke partij afzonderlijk zal blijven handelen, zullen de knelpunten in de regionale
economie niet adequaat verbeterd worden. De Regio zal dan op het gebied van food binnen
Nederland belangrijk blijven, maar op internationale schaal geen echte rol van betekenis spelen. In
plaats van verschillende bestuursorganen die met name langs elkaar werken in plaats van met elkaar,
is het tijd voor een flexibele organisatie met partijen die bereidheid hebben om het cluster te
versterken. Daarbij is de ambitie om van FoodValley een internationaal topcluster te maken in de
food technologie een haalbare.
Ten slotte is voor de Regio FoodValley de keuze voor een focus op de food sector een verstandige,
die past bij de regionale kwaliteiten. Het is echter belangrijk dat er ook aandacht blijft voor andere
(kansrijke) sectoren. Hiermee kan worden voorkomen dat de economie te eenzijdig en afhankelijk
wordt van de food sector. Dit zou de regionale economie kwetsbaar maken voor externe schokken.
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7.2 REFLECTIE
In deze paragraaf volgt een reflectie op de uitgevoerde studie. Naar het cluster in de Regio
FoodValley zijn meerdere studies uitgevoerd. De toegevoegde waarde van deze studie is het feit dat
er is gekozen om de studie uit te voeren op het schaalniveau van de Regio FoodValley en de
koppeling van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden.
De studie heeft ten eerste een bijdrage kunnen leveren aan het afbakenen van de food sector. Deze
afbakening was in studies naar het food cluster op een verschillende wijze gedaan. Dit maakt de
studies onderling moeilijk vergelijkbaar. De thematische afbakening die voor deze studie is gebruikt
komt bijna geheel overeen met die van de nationale overheid in het beleidsrapport Pieken in de
Delta. Ook in de provinciale werkgelegenheidsenquêtes, is deze nieuw opgestelde afbakening van de
sector food opgenomen. Het aanhouden van deze afbakening is ook voor toekomstige studies naar
het food cluster aan te raden.
In deze studie is een kwantitatieve methode gebruikt om de massa van het cluster te bepalen. Op
basis hiervan is veel informatie over het cluster gevonden. Er blijkt sprake van een kennis cluster dat
zich in een groeifase bevindt en met name in Wageningen (en deels in Ede) concentreert. Er zijn in
deze studie vanwege beperkingen in geld en tijd slechts twee jaartallen gebruikt (2001-2011).
Hiermee is de ontwikkeling van het cluster in het laatste decennium geanalyseerd. Het zou echter
zeer interessant zijn om de ontwikkeling van het cluster in de tussengelegen jaartallen te
achterhalen. Hierdoor kunnen mogelijk andere patronen zichtbaar worden en kan de ontwikkeling
van het cluster in de laatste jaren achterhaald worden.
Een andere verdiepingsslag kan gemaakt worden in de data. De data die gebruikt wordt in de
werkgelegenheidsenquêtes is in deze studie per activiteit geanalyseerd. De data geeft echter de
mogelijkheid voor een studie op basis van afzonderlijke bedrijven. Hiermee kan het ontstaan, het
verdwijnen en de groei van afzonderlijke bedrijven binnen de Regio gevolgd worden. Dit kan
voornamelijk over de kennisintensieve bedrijven (74 in totaal) waardevolle informatie opleveren.
Tevens kan dit inzicht geven in het aantal bedrijven dat is aangetrokken en dat is vertrokken in de
Regio.
Op het gebied van innovatie en het innovatienetwerk is eveneens weinig bekend. Het benaderen en
interviewen van kleine kennisintensieve onderneming rondom de Wageningen UR kan mogelijk
informatie op dit gebied verschaffen.
De lacune tussen clustertheorie en clusterbeleid blijkt ook in deze studie te bestaan. Er is veel
bekend over de mechanismen die clustering veroorzaken, maar weinig over welk beleid een postieve
uitwerking heeft op het functioneren van een cluster. In deze studie is getracht een
beoordelingskader samen te stellen, om het functioneren van het cluster te kunnen toetsen. Op deze
wijze kan er input gegeven worden aan clusterbeleid. Uiteindelijk zijn er een aantal concrete
beleidsmaatregelen opgesteld. Dit sluit echter niet uit dat er meer succesvolle beleidsmaatregelen te
bedenken zijn. Voor de Regio FoodValley ligt er dus nog een taak om op basis van de gesignaleerde
knelpunten te bepalen of er nog andere mogelijke beleidsmaatregelen genomen kunnen worden.

98

8. Conclusie
De centrale vraag die in deze studie centraal staat is: (1) In hoeverre functioneert de Regio FoodValley
als een cluster in de food sector, (2) welke sectorale en geografische afbakening kan worden
aangehouden voor het cluster, (3) welke clustervoordelen zijn er voor food-bedrijven in de Regio
FoodValley, (4) welke locatiefactoren beïnvloeden het functioneren van het cluster in de Regio
FoodValley, (5) door middel van welk beleid kan de overheid het functioneren van het cluster
beïnvloeden?
Uit deze studie blijkt ten eerste dat er in de Regio FoodValley sprake is van een klein, maar groeiend
foodcluster in de kennisintensieve activiteiten. In 2011 bestond die cluster uit 74 vestigingen, met
een totale werkgelegenheid van 2840 banen. Het aantal kennisintensieve foodbedrijven is in de
periode 2001-2011 met 21 vestigingen en 371 werkzame personen gegroeid.
De sectorale afbakening van het cluster beperkt zich tot de kennisintensieve activiteiten. In deze
studie zijn zowel keuring- en controle van voedingsmiddelen als speur- en ontwikkelingswerk
aangemerkt als kennisintensief. In deze activiteiten is een groot deel van het personeel hoger
opgeleid. De geografische afbakening van het cluster beperkt zich voornamelijk tot Wageningen. In
Wageningen is er sprake van een zeer sterke oververtegenwoordiging van factor 22,8 voor
vestigingen en factor 56,4 voor banen in de kennisintensieve food sector. De
oververtegenwoordiging in Ede is kleiner met factor 1,7 voor vestigingen en factor 2,8 voor banen. In
de overige FoodValley gemeenten zijn deze activteiten zo goed als afwezig.
De kennisintensieve bedrijven in FoodValley profiteren vooral van een constante toevoer van human
capital. In de Regio zijn er veel werknemers met relevante kennis en vaardigheden. Bedrijven blijven
om die reden in of dichtbij de Regio gevestigd. Een ander voordeel is de toegang tot waardevolle
kennis. De grotere kennisintensieve bedrijven in FoodValley blijken vooral te participeren in
internationale netwerken. De wederzijdse afhankelijkheid tussen de kennisintensieve food-bedrijven
in de Regio FoodValley is hierdoor klein. De kleinere kennisintensieve bedrijven spreken met name
over voordelen op het gebied van kennisuitwisseling. Ze functioneren in een regionaal netwerk
waarin men elkaar kent. Hierdoor heeft men gemakkelijker toegang tot kennis. Tevens maakt dit de
kennisuitwisseling gemakkelijker. Ten slotte blijkt FoodValley in de marketing en het imago van food
bedrijven in de Regio een positieve rol te spelen. Food bedrijven gebruiken de aanwezigheid in de
Regio als een marketing tool. Naast de clustervoordelen is de Regio FoodValley aantrekkelijk door de
centrale ligging in Nederland.
Het functioneren van het food cluster in de Regio FoodValley wordt beïnvloedt door een twaalftal
locatiefactoren. Volgens de theorie zullen bedrijven in een cluster sneller groeien en minder snel van
de markt verdwijnen. Daarnaast is er volgens de theorie sprake van bedrijfsimmigratie en werkt een
cluster als kraamkamer voor nieuwe bedrijven. In de Regio FoodValley blijkt het aantal
kennisintensieve start-ups en kennisintensieve bedrijven dat naar de Regio is getrokken echter tegen
te vallen. In de Regio FoodValley ligt er voor startende met de aanwezigheid van kennis, incubators
en financiers een potentiële basis voor start-ups, innovativiteit en snelgroeiende bedrijven. De
institutionele omgeving lijkt zich eveneens redelijk aangepast te hebben aan de food sector. De
regionale cultuur lijkt echter een belangrijke rol te spelen in het niet vervullen van het regionale
potentieel. Een ander knelpunt is de huisvesting voor bedrijven die de incubator verlaten en op zoek
gaan naar zelfstandige huisvesting. Op het gebied van bereikbaarheid blijkt de afstand vanaf
Wageningen naar het treinstation Ede-Wageningen een drempel. Daarnaast zijn de interne OVverbindingen niet overal toereikend.
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Over het handelen van de gemeente zijn de bedrijven in de Regio FoodValley wisselend tevreden. Er
wordt gesproken over een geïnteresseerde en coöperatieve houding, maar ook over een
ongeïnteresseerde en passieve houding. Volgens de wetenschappelijke clustertheorie kan de
overheid in het stimuleren van een cluster kiezen uit verschillende beleidsvormen. In deze studie zijn
vier verschillende beleidsvormen geïdentificeerd. De Regio voert met name een
voorwaardenscheppend beleid. Er is actief contact met de foodbedrijven in de Regio en er worden
verbeteringen doorgevoerd in het regionale infrastructurele netwerk, het voorzieningsniveau en het
op peil houden van de woonaantrekkelijkheid. Over het algemeen blijkt er sprake van redelijke
tevredenheid onder de food bedrijven in de Regio FoodValley. Het beleid op dit onderdeel lijkt dus
redelijk succesvol. Daarnaast wordt er innovatie beleid gevoerd door het actief stimuleren van
startende kennisintensieve bedrijven. Het faciliteren en behouden van deze bedrijven zou de
komende jaren de absolute prioriteit moeten krijgen. Op het gebied van acquisitie is de Regio
FoodValley tegenwoordig redelijk actief, maar zijn er nog weinig succes geboekt. Dit kan deels liggen
aan het feit de naam FoodValley wel bekend is, maar de toegevoegde waarde van een vestiging in
FoodValley voor foodbedrijven niet duidelijk wordt vermarkt. Op het gebied van mobiliserend beleid
is er weinig vooruitgang geboekt in het vormen van een regionaal netwerk. Hier blijft hier vooral bij
het noemen van ambities. De samenwerking tussen het onderwijs, de universiteit en de kennis
intensieve ondernemingen is niet optimaal. Op bestuurlijk gebied is de samenwerking ook allerminst
optimaal. Het formuleren strategische en lange termijn clusterbeleid blijft hierdoor vooralsnog uit.
Het knelpunt ligt vooralsnog vooral in het vertalen van de ambitie in concrete agendapunten en
meetbare doelstellingen. Een bundeling van de verschillende ambities in één regionale agenda, met
concrete actieplannen en doelstellingen kan mogelijk de aanzet geven tot een samenwerking waarin
alle partijen elkaar weten te vinden.
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Bijlage I Afbakening Food Sector
FoodValley, een statistisch onderzoek
Voor mijn afstudeeronderzoek (master opleiding economische geografie aan de universiteit Utrecht)
ben ik voor de gemeente Ede bezig met een onderzoek naar de food sector in de Regio FoodValley.
De food sector is een van de tien economische sectoren, die door de overheid aangemerkt is als
topsector. De regio FoodValley is door de Nederlandse overheid dan ook gekenmerkt als een
economische regio van nationaal belang. Hiermee is FoodValley duidelijk op de kaart gekomen. Er
wordt gesproken over een cluster met kennisintensieve instellingen rondom de Universiteit van
Wageningen en over een relatief groot aantal bedrijven in de productie, groothandel en distributie in
de overige gemeenten. Cluster is echter een zeer ambigu begrip. In dit onderzoek wordt getracht een
statistische onderbouwing van het cluster te geven, met de nieuwste gegevens. Hoeveel
werkgelegenheid en bedrijven zijn er nou in werkelijkheid in de regio FoodValley in de food sector?
De food sector is in dit onderzoek afbakening op basis van indelingen die gebruikt zijn bij andere
studies van de gemeente Gelderland, Oost NV (Foodvalley een nulmeting en
Onderzoeksmemorandum, condities en de groeipotentie van de FoodValley) en de beleidsnota
Pieken in de Delta. De primaire sector (landbouw) is uitgesloten. In deze sector is al decennia een
krimp zichtbaar in het aantal bedrijven en de werkgelegenheid. In dit kader zou het opnemen van
deze sector een vertroebeling van de cijfers betekenen. Daarnaast zou het opnemen van deze
bedrijfsactiviteiten leiden tot een overwaardering in het aantal bedrijven en de werkgelegenheid in
het buitengebied ten aanzien van de stad. Daarom is de primaire sector volledig buiten beschouwing
gelaten. De direct gerelateerde sectoren die wel van belang kunnen zijn voor de Food sector zijn ook
niet opgenomen (zoals de farmacie). Enerzijds omdat dit het statistische onderzoek zou bemoeilijken,
terwijl het anderzijds af zou wijken van de primaire focus van dit onderzoek, de food sector. Een
derde afwijking ten opzichte van de gebruikte indeling in eerdere onderzoeken is het opnemen van
de groothandelsactiviteiten. Deze is in FoodValley een nulmeting buiten beschouwing gelaten, maar
is in deze studie als relevant beschouwd, met in het achterhoofd houdend de voordelen van het
huisvesten van de gehele bedrijfskolom (exclusief de primaire sector). Dit leidt uiteindelijk tot de
volgende indeling (zowel in SBI 1993 als SBI 2008):
De gegevens waarover ik graag zou willen beschikken zijn het aantal bedrijven en banen in de food
sector uit de PWE (voor Gelderland) of de PAR (voor Utrecht) van 2001 en 2011 (de afbakening van
de sector staat op pagina 2 tot 4). Aan de hand van deze gegevens zal ik de relatieve locatiequotiënt
voor het aantal bedrijven en banen in de sector kunnen berekenen voor 2001 en 2011. De relatieve
locatiequotiënt, houdt in dat er gecontroleerd wordt voor de grootte van de industrie op nationaal
niveau. Maar de gegevens zullen ook de mogelijkheid bieden om de ontwikkeling in het laatste
decennium te kunnen weergeven. Hiermee kan bepaald worden of er sprake is van een relatieve
oververtegenwoordiging van de sector food en of deze relatieve oververtegenwoordiging het
afgelopen decennia is gegroeid of afgenomen.
De uitkomsten zullen vertrouwelijk worden verwerkt, maar indien andere gemeenten geïnteresseerd
zijn naar de uitkomsten zullen deze gedeeld worden.
Kortom zou ik graag beschikken over gegevens uit de PWE of PAR van 2001 en 2011 van de
gemeenten, Ede, Wageningen, Veenendaal, Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude en
Rhenen.
-Het gaat om het aantal banen in de betreffende gemeenten in de food sector (afgebakend in SBI
1993 en SBI 2008 hieronder) voor 2001 en 2011
-Het gaat om het aantal bedrijven in de betreffende gemeenten in de food sector (afgebakend in SBI
1993 en SBI 2008 hieronder) voor 2001 en 2011
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-Het totaal aantal bedrijven en totaal aantal banen in de betreffende gemeente, met de gegevens
van 2001 en 2011
-Een lijst met alle food bedrijven in de gemeente Ede (met eventueel het aantal werknemers per
bedrijf).
Alvast erg veel dank voor uw medewerking,
Sam Elders
Stagair gemeente Ede
Student economische geografie
Universiteit Utrecht
sam.elders@ede.nl
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De afbakening van de SBI codes 2008 geïdentificeerd als de food sector.
10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

10.1 Slachterijen en vleesverwerking
10.11 Slachterijen (geen pluimvee-)
10.12 Pluimveeslachterijen
10.13 Vleesverwerking (niet tot maaltijden)
10.2 Visverwerking
10.20 Visverwerking
10.3 Verwerking van aardappels, groente en fruit
10.31 Vervaardiging van aardappelproducten
10.32 Vervaardiging van fruit- en groentesap
10.39 Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)
10.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
10.41 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten)
10.42 Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten
10.5 Vervaardiging van zuivelproducten
10.51 Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)
10.52 Vervaardiging van consumptie-ijs
10.6 Vervaardiging van meel
10.61 Vervaardiging van meel (geen zetmeel)
10.62 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
10.7 Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren
10.71 Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
10.72 Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk
10.73 Vervaardiging van deegwaren
10.8 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
10.81 Vervaardiging van suiker
10.82.1 Verwerking van cacao
10.82.2 Vervaardiging van chocolade en suikerwerk
10.83 Verwerking van koffie en thee
10.84 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage
10.85 Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks
10.86 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
10.89 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g.
10.9 Vervaardiging van diervoeders
10.91 Vervaardiging van veevoeders
10.92 Vervaardiging van voeders voor huisdieren

11 Vervaardiging van dranken
11.0 Vervaardiging van dranken
11.01 Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen
11.02 Vervaardiging van wijn uit druiven
11.03 Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen
11.04 Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken
11.05 Vervaardiging van bier
11.06 Mouterijen
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11.07 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

20 Vervaardiging van chemische producten
20.1 Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van
kunststof en synthetische rubber in primaire vorm
20.15 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
20.2 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën
20.20 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

28 Vervaardiging van overige machines en apparaten
28.3 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
28.30 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
28.9 Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
28.93 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)
46.1 Handelsbemiddeling
46.11 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en
voedingsmiddelen
46.17 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
46.2 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
46.21.1 Groothandel in granen
46.21.2 Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten
46.21.3 Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder
46.21.4 Groothandel in meng- en krachtvoeder
46.21.5 Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)
46.21.6 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen
46.21.8 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment
46.21.9 Groothandel in overige akkerbouwproducten
46.22 Groothandel in bloemen en planten
46.23.1 Groothandel in levend vee
46.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen
46.31.1 Groothandel in groenten en fruit
46.31.2 Groothandel in consumptieaardappelen
46.32 Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)
46.33.1 Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten
46.33.2 Groothandel in eieren
46.34 Groothandel in dranken (geen zuivel)
46.36 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
46.37 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)
46.38.1 Groothandel in snacks
46.38.2 Groothandel in vis, schaal- en weekdieren
46.38.3 Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g.
46.38.4 Groothandel in bakkerijgrondstoffen
46.38.9 Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten
voedingsmiddelenindustrie n.e.g.
46.39 Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

voor

de

46.6 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel
46.61 Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren
46.68.2 Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie
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46.7 Overige gespecialiseerde groothandel
46.75.2 Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen

71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle
71.2 Keuring en controle
71.20.1 Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen

72 Speur- en ontwikkelingswerk
72.1 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
72.11.1 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen
72.11.2 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en
farmaceutische processen en van voeding
72.11.3 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen
72.19.1 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch)
72.19.3 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)

77 Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
77.3 Verhuur en lease van machines en werktuigen en van overige goederen
77.31 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen

82 Overige zakelijke dienstverlening
82.9 Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.
82.99.1 Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten
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De afbakening van de SBI codes 1993 geïdentificeerd als de food sector
15
151
1511
1512
15131
15132

Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
Slachterijen en vleesverwerking
Slachterijen (geen pluimveeslachterijen)
Pluimveeslachterijen
Vervaardiging van snacks en kant-en-klaarmaaltijden
Vervaardiging van vleeswaren (geen snacks) en overige vleesverwerking

152
1520

Visverwerking
Visverwerking

153
1531
1532
1533

Groente- en fruitverwerking
Vervaardiging van aardappelproducten
Vervaardiging van fruit- en groentesap
Groente- en fruitverwerking (geen vervaardiging van sap)

154
1541
1542
1543

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten
Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
Vervaardiging van margarine

155
1551
1552

Vervaardiging van zuivelproducten
Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)
Bereiding van consumptie-ijs

156
1561
1562

Vervaardiging van meel
Vervaardiging van meel (geen zetmeel)
Vervaardiging van zetmeel

157
1571
1572

Vervaardiging van diervoeder
Vervaardiging van veevoeder
Vervaardiging van voer voor huisdieren

158
1581
1582
1583
15841
15842
1585
1586
1587
1588
1589

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met verkoop in winkel
Banketfabrieken en vervaardiging van beschuit en biscuit
Vervaardiging van suiker
Verwerking van cacaobonen
Verwerking van chocolade en suikerwerk
Vervaardiging van deegwaren
Koffiebranderijen en theepakkerijen
Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiderijen
Vervaardiging van gehomogeniseerde preparaten en dieetvoeding
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g.

159
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598

Vervaardiging van dranken
Distilleerderijen en likeurstokerijen
Vervaardiging van ethylalcohol door gisting
Vervaardiging van wijn
Vervaardiging van cider en andere vruchtenwijnen
Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde, gegiste dranken
Bierbrouwerijen
Mouterijen
Vervaardiging van mineraalwater en frisdranken
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24
241
2415
2420

Vervaardiging van chemische producten
Vervaardiging van basischemicaliën
Vervaardiging van meststoffen en daarmee samenhangende stikstofverbindingen
Vervaardiging van landbouwchemicaliën

29
295
2953

Vervaardiging van machines en apparaten
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor specifieke industriële activiteiten
Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van voedings- en genotmiddelen

51
511
5117

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)
Handelsbemiddeling
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

512
5121.1
5121.2
5122
51231

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
Groothandel in granen
Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten
Groothandel in bloemen en planten
Groothandel in levende vee

513
5131.1
5131.2
5132.1
5132.2
5133.1
5133.2
5134
5136
5137
51381
51382
51383
51384
51385
5139

Groothandel in voedings- en genotmiddelen
Groothandel in groenten en fruit
Groothandel in consumptie-aardappelen
Groothandel in pluimvee, wild en gevogelte (niet levend)
Groothandel in vlees en vleeswaren
Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten
Groothandel in eieren
Groothandel in dranken
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe tropische producten)
Groothandel in snacks
Groothandel in vis, schaal- en weekdieren
Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g.
Groothandel in bakkerijgrondstoffen
Groothandel in overige grondstoffen en halffabricaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie
Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

71
Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend personeel en van
overige roerende goederen
713
Verhuur van machines en werktuigen
7131
Verhuur van landbouw- en bosbouwmachines en –werktuigen
73
731
73101
73103

Speur- en ontwikkelingswerk
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij
Medisch en farmacologisch speur- en ontwikkelingswerk

74
743
74301

Overige zakelijke dienstverlening
Keuring en controle
Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen

748
n.e.g.
74873

Fotografie, pakken en sorteren in loon, sectretariaats- en vertaalwerk, zakelijke dienstverlening
Veilingen van landbouw-. Tuinbouw- en visserijproducten
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Bijlage II Opgestelde topiclijst voor het interview met bedrijven in
FoodValley
In dit interview zullen aantal vragen gesteld worden over de bedrijfsactiviteiten in de food sector,
over de regio FoodValley, over de gemeente Ede en over bedrijfsverplaatsingen in de sector food.
Het doel van de vragenlijst is om te achterhalen, welke voordelen er voor uw onderneming (indien
actief in de FoodValley regio) te behalen zijn in dit regionale productiemilieu. In deze studie zijn
aanvankelijk een aantal mogelijk belangrijke locatiefactoren geïdentificeerd uit de wetenschappelijke
literatuur. Een van deze voordelen is clustering van activiteiten. Het doel van dit interview is
drieledig. Allereerst om te achterhalen of er voor bedrijven sprake is van clustervoordelen in de
regio. Ten tweede is het doel om te achterhalen welke locatiefactoren van belang zijn bij het
aantrekken en behouden van bedrijven in de food sector in de regio. Het derde deel van het
interview heeft als doel om meer inzicht te krijgen over de positie van de gemeente Ede binnen de
FoodValley regio.
De door uw verstrekte gegevens in dit interview zullen niet voor commerciële doeleinden worden
gebruikt en zullen op strikt vertrouwelijke wijze worden verwerkt. Daarom vraag ik u vriendelijk om
zo uitgebreid mogelijk te zijn in uw antwoorden, omdat juist kleine nuances van groot belang kunnen
zijn in de uitkomsten.
Welke activiteiten worden er uitgevoerd in dit bedrijf/deze vestiging?
Onder welke activiteit vallen de activiteiten in dit bedrijf/deze vestiging onder te verdelen?
Hoeveel medewerkers heeft het bedrijf?
Is het (moeder) bedrijf Nederlands of buitenlands?
Welke markt wordt bediend? Lokaal, regionaal, nationaal of internationaal?
Hoe lang is uw bedrijf al op de huidige locatie gevestigd?
Heeft het bedrijf ooit op een andere locatie gevestigd gezeten? Zo ja welke?
Indien verplaatsing, wat was de belangrijkste reden om het bedrijf te verplaatsen?
Bedrijfsuitbreiding, samenvoeging, verplaatsing, upgrading.
Waarom is er gekozen voor de huidige locatie?
Wat waren de locatiefactoren die een rol hebben gespeeld bij de keuze voor de huidige locatie?
Bijvoorbeeld, FoodValley, geografische ligging, nabijheid kennisinstellingen/universiteit, aanwezigheid gunstige
arbeidsmarkt, beschikbaarheid kantoor- en/of bedrijfsruimte, gunstige infrastructuur, aanwezigheid markt,
aanwezigheid partners en toeleveranciers en aantrekkelijk woon- en werkklimaat?
Zijn er andere steden of regio’s die zijn overwogen?
Welke locatiefactoren zijn momenteel belangrijk om het bedrijf op de huidige locatie te handhaven?
Heeft het bedrijf veel contacten en samenwerkingsrelaties met andere bedrijven of instellingen in de regio?
Zo ja, welke bedrijven zijn dat?
Zijn er samenwerkingsrelaties met bedrijven buiten de regio? Zo ja met welke bedrijven?
Zo ja, welke bedrijven zijn dat?

115

Wat is het totale oordeel over uw vestigingslocatie?
Is dit oordeel verbeterd of verslechterd sinds de vestiging en waarom?
Zou u FoodValley typeren als een cluster? En zo ja op basis van welke localisatievoordelen?
Clustertype
Formatie

Industrie

Complex

Alliantie

Milieu

Clustereigenschappen
Clustering onder invloed van een aantrekkelijke
externe factor, bijvoorbeeld een grondstof, haven,
snelweg, luchthaven of binnenstad.
Clustering onder invloed van lokalisatie- voordelen,
bijvoorbeeld de aanwezigheid van gespecialiseerde
arbeidskrachten en diensten.
Clustering onder invloed van fysieke nabijheid van
bedrijven waarmee samenwerkingsrelaties zijn en de
aanwezigheid van kritische massa, bijvoorbeeld de
aanwezigheid van gerelateerde diensten en bedrijven
(uit andere sectoren).
Clustering onder invloed van samenwerkingsrelaties
tussen bedrijven en instituties, bijvoorbeeld in
investeringen, training, innovatie, marketing,
internationalisering en infrastructuur.
Clustering onder invloed van openheid, flexibiliteit en
variëteit, intensieve samenwerking tussen de
regionale markt, de overheid, de instituties (en
ondernemers).

Clustervoordelen voor bedrijven
- Beperkte transportkosten

- Interne schaalvoordelen
- Beperkte zoekkosten
- Beperkte transactiekosten
- Grotere flexibiliteit en kwaliteit

- Strategische samenwerking

- Co-evolutie van de regionale
markt, instituties en beleid

Zijn er zaken op de huidige vestigingslocatie waar u ontevreden over bent en die verbetering behoeven? En
kunt u deze benoemen?
Overweegt het bedrijf een bedrijfsverplaatsing in de toekomst? Zo ja, welke locaties worden overwogen en
waarom?
Zijn er plannen in de regio (vernieuwing van het station, de ontwikkeling van de kennisas, de ontwikkeling van
de Veluwse poort, of de verbreding van de A-12 die de kwaliteit van het huidige productiemilieu verbeteren?
Wat vindt u van het ontstaan van de regio FoodValley?
Heeft de aanwezigheid in de FoodValley regio voordelen voor uw bedrijf?
Acht u de aanwezigheid in FoodValley noodzakelijk?
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Bijlage III Expert-interviews
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV
De afbakening van de food sector, is gedaan in het rapport “FoodValley een nulmeting “ in een nauwe en ruime
definitie, daar zijn allerlei gerelateerde activiteiten opgenomen.
Deze afbakening hebben wij gemaakt overigens.
De vervaardiging van voedingsmiddelen lijkt me relevant voor de gehele sector, maar er zijn ook gerelateerde
sectoren opgenomen zoals de houtindustrie en de vervaardiging van chemische producten. Ik vroeg me af hoe
deze afbakening tot stand is gekomen?
Hout is plant, het is heel moeilijk in een kader te plaatsen. In de ruime definitie is alles wat vanuit een zaadje
groot wordt of met planten te maken heeft toegevoegd. Ook de houtverwerking, daarin zitten chemische
processen. Het thema duurzaamheid moet je hier aan koppelen. In de houtindustrie wordt alles verduurzaamd,
er mogen geen chemicaliën gebruikt worden om hout te conserveren. De vervaardiging van chemische
producten heeft een belangrijke rol. Chemische producten hebben een oliefractie als basis en men gaat nu over
op plantaardige oliën omdat olie steeds schaarser wordt.
In de ruime definitie is duurzaamheid dus toegevoegd, is dit omdat het gerelateerd is aan de food sector en
omdat Universiteit van Wageningen hier ook sterk gespecialiseerd in is?
De WUR heeft inderdaad een houtinstituut. Onder de krappe definitie vallen deze subonderdelen weg.
Vervaardiging van chemische producten en de verduurzaming van hout vallen weg in de krappe definitie. Aan
de hand van de sub codes kun je daar een selectie van maken, maar dat zijn slechts nuances. Wat wil je met die
afbakening bereiken?
De afbakening van de food sector is de basis voor het kwantitatieve onderzoek dat ik wil uitvoeren, bijvoorbeeld
het berekenen van de locatiequotiënt.
Dat hebben twee studenten in het rapport van 2003 ook uitgevoerd. Volgens mij is dat ook in 2005 en 2007
gedaan. Dat gaat om de twee jaar, de cijfers van het CBS lopen een aantal jaar achter.
Op basis hiervan zou ik de ontwikkeling van de regio statistisch willen weergeven. Bijvoorbeeld van de laatste
tien jaar. Om een trendontwikkeling te kunnen weergeven. Zijn er ook nog gegevens over het aantal patenten
en het aantal pageviews van de site FoodValley beschikbaar?
Het aantal pageviews hebben we losgelaten. Het aantal patenten volgen we wel, en gebruiken we ook wel,
maar in principe is het vrij simpel als je iets wilt meten kun je heel ver terugkijken, maar de wereld verandert
elke keer. Dus terugkijken heeft soms geen zin. Vooruitkijken is dan veel belangrijker. Tien jaar geleden keken
we naar logistiek en naar call centres. Nu kijk je meer naar sustainability en high tech. Je ziet een verschuiving.
Het is heel moeilijk meetbaar. De betrouwbaarheid van de cijfers van CBS is ook af te vragen. Het probleem
met dit soort BIC codes is dat een bedrijf vaak onder een BIC code staat van het moederbedrijf, maar dat men
heel iets anders doet in FoodValley. Er is dus een foutenmarge waar rekening mee wordt gehouden. Je moet er
wel melding van maken dat conclusies gebaseerd kunnen zijn op onbetrouwbare BIC codes en dus statistieken.
De werkgelegenheidsenquête van de provincie geeft een beter inzicht, want deze wordt door de ondernemer
zelf ingevuld.
Waar zijn deze gegevens eventueel beschikbaar?
Ze worden waarschijnlijk niet meer bijgehouden. Ik zou de stichting FoodValley benaderen maar of ze
beschikbaar zijn betwijfel ik.
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Dan een aantal vragen, een van de unique selling points van Ede is FoodValley. Oost NV houdt zich bezig met de
acquisitie van buitenlandse en binnenlandse bedrijven, maar voor welk gebied? En wat doen jullie precies?
We proberen bovenregionale bedrijven binnen te halen. Het gaat om bedrijven buiten de provincies
Gelderland en Overijssel. Maar ook uitbreidingen worden begeleidt door ons, deze zijn in de regio. Daarnaast
doen we match making. Bovenregionale en internationale bedrijven proberen we te koppelen aan bedrijven in
FoodValley. Dit noemen we technology matchmaking. Maar dus zowel bovenregionaal als internationaal.
Maar nog even terug op het unique selling point van Ede. Ede is een onderdeel van een groter geheel en dat
groter geheel is het unique selling point. Als je Ede ten opzichte de andere gemeenten in FoodValley bekijkt is
het belangrijkste unique selling point dat Ede een intercitystation heeft.
FoodValley is voor alle gemeenten in de regio dus een unique selling point. In pieken in de Delta heeft de
overheid de Regin FoodValley duidelijk aandacht gegeven, met een focus op food bedrijven. Wat is de rol van
Oost NV hierin?
We hebben twee beleidsvormen. Proactieve en reactieve acquisitie. De provincie Gelderland heeft gekozen
voor het thema gezonde mens. Food en Health staan centraal. Alle subsidievormen zijn dan ook een beetje die
richting op geduwd. Ons participatiebeleid is ook gericht op die thema’s. Ook technology is nu een thema. Daar
komt nog een vierde thema bij, dat is energie milieu technology (sustainability). Er is dus sprake van een
duidelijke focus. Oost NV is binnen Nederland een van de eerste ontwikkelingsmaatschappijen die voor een
sectorale benadering kiest. Vandaar ook dat FoodValley concept. Daar ben ik vanaf het begin bij betrokken. Ik
ken dus de hele ontstaansgeschiedenis. Het is pure focus op het aantrekken op hoogwaardige innovatieve R&D
componenten.
Is dat met name gericht op Wageningen?
Dat lijkt zo ja. Maar internationaal gezien is FoodValley een straal van 30 kilometer rond Wageningen, dit is de
landingsplek voor R&D. Hier is 85 procent van de Nederlandse bedrijvigheid in de food-agro science
vertegenwoordigd. We hebben 1442 bedrijven daar zitten en een flink aantal research centres. Ons
acquisitiemodel is er op gericht is om als ze iets willen in de wereld dat ze naar FoodValley komen. Of dat nu
Ede, Wageningen, Barneveld of Veenendaal is voor ons niet van belang. Eerst kijken we of we ze naar
Nederland kunnen krijgen. Daar speelt taxation een rol. De havens van Amsterdam en Rotterdam spelen daarin
een rol, de positie ten opzichte van de Europese markt speelt een rol. En afhankelijk van wat voor soort type
bedrijf het is, R&D zal in de meeste gevallen naar FoodValley trekken. Een hoofdkantoor zal eerder naar
Amsterdam gaan, dan heeft wel een binding met FoodValley. Dus het is breder dan alleen Wageningen. Maar
het belangrijkste is dat wij hier alles wat met food-agro en R&D componenten en innovatie en high tech in deze
regio willen laten landen. We zijn ook niet zo bezig met afzonderlijke bedrijven maar met de community en
community building. Het doel is dat bedrijven zich aansluiten bij die community. Er zijn in deze regio ontzettend
veel wetenschappers bij elkaar. Het is een sterke community. En dan zie je vanzelf dat de Europese Unie en de
Nederlandse overheid en de regio zelf zijn incentives naar de regio brengen. Hier gebeurt het. Men wil er zijn
en deel van uitmaken. Als bedrijven hier succesvol zijn, zullen er meer food en agro gerelateerde
subsidievormen en programma’s hier landen. Wij eisen van bepaalde bedrijven die een subsidie of participatie
met ons hebben dat ze zich ook in onze regio vestigen.
Het gaat dus met name om de kennisintensieve bedrijven?
De factor, de vestigingsfactoren, daar is een onderzoek naar gedaan bij 100 CRO’s wereldwijd, daar is kennis
nummer een. Tweede is employees. Geld is niet altijd het belangrijkste. Belangrijker is lid worden van een
community. Die is niet zomaar te verplaatsen. De meeste mensen maken het meeste geld met nieuwe
producten. Dit gaat ontzettend snel. De time to market neemt af. Bedrijven zoeken dus een omgeving waar ze
time to market kunnen winnen. Er moeten dus alle faciliteiten aanwezig zijn om heel snel te kunnen schakelen.
Dat betekent R&D, consumer research en upscaling. Dat moet bij elkaar zitten. Als dat niet bij elkaar zit, treed
er vertraging op. In FoodValley zit dit bij elkaar. De time to market kun je hier verkleinen en de innovatiegraad
vergroten. Zo kan er tijd gewonnen worden en nieuwe producten op de markt gelanceerd worden. Alle
logistieke factoren en bereikbaarheid doen er niet toe in deze tijd.
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Doet er niet toe voor de kennisintensieve bedrijven, want hoe zit dat bij productie en logistieke bedrijven?
Voor logistiek nog wel natuurlijk, maar voor productie moet er naar anderen gebieden gekeken worden. In
FoodValley zit de gehele keten. agro, logistiek, R&D, productie, retail en de consument. Het liefst breng je deze
hele keten bij elkaar. Alleen je hebt in Nederland wat sterkere logistieke regio’s en sales marketing regio’s.
Maar je ziet dat sales marketing dichter bij R&D gaat zitten. Dus wij krijgen ook steeds meer sales marketing.
Het contact tussen sales en marketing en R&D is belangrijker omdat de time to market is afgenomen. Als deze
teveel uit elkaar zitten verlies je tijd. Dus wat zij in de markt zien moet direct vertaald worden door R&D,
althans er moet een R&D programma op gemaakt worden. En dan wordt het weer in de markt gezet. Je ziet dus
R&D en sales bij elkaar, maar je ziet ook logistieke hubs ontstaan.
Hoe ziet u de rol van de gemeente Ede in de FoodValley Regio? Het is de grootste gemeente qua inwonersaantal
en ze zijn bezig met de ontwikkeling van een kenniscampus ten zuiden van de stad.
Ziet u in Ede ook R&D vestigingen landen of zal het vooral bij logistiek en productie blijven?
Het beleid van Ede moet naar een hoger niveau getild worden. Er moeten grenzen losgelaten worden. Dat
geldt ook voor de Universiteit van Wageningen. Ede kan voor de universiteit ook belangrijk zijn. Wat zijn de
unique selling points van Ede? Op dit moment zou het veel interessanter zijn om de Universiteit van
Wageningen bij het station te hebben. Maar Ede mist ook een hotel bij het station. De huidige salesmanager
vliegt in op Schiphol wil snel ergens zijn en daar dichtbij kunnen overnachten om vervolgens weer snel terug te
gaan. En die faciliteiten moet je hebben en daar kan Ede wel wat aan doen en Wageningen niet. Dus Ede heeft
veel meer potentie om uit te groeien naar een kenniscampus maar dan met bedrijvigheid er om heen. Maar
dan wel met bedrijvigheid anders kun je net zo goed een universiteitscampus neerzetten. Maar dat is wel een
lange adem een visie die je voor twintig jaar moet vasthouden. Dan krijg je het zelfde als het Bioscience park in
Leiden, die hebben het lef gehad om daar twintig jaar in te investeren en verliezen durven nemen. En als je een
dergelijk business park ontwikkeld dan is het makkelijk om bedrijven in bijvoorbeeld de logistiek uit de regio
zelf aan te trekken. Maar dan ben je niet met een visie bezig. Als je wilt uitgroeien en je ziet dat je
fundamenten hebt om uit te groeien tot een wereldleider op het gebied van R&D en food en agro dan zul je
moeten kijken welke faciliteiten missen we nu. En daarom is het zo mooi dat Ede onderdeel is van het
ambitieverhaal van FoodValley 2020. Er wordt nu nog te dorps gedacht. Teveel vanuit de eigen regio.
Hoe ziet u de onderlinge samenwerking tussen de gemeenten binnen de FoodValley Regio dan?
Als ik naar het wereldbekende Silicon Valley kijk dat ligt in 20-30 verschillende counties. Maar hier is het al
moeilijk om met twee laat staan vier of vijf gemeenten een acquisitieoverleg te voeren of projecten te delen.
Ze durven niets te delen omdat men bang is dat de buurman er mee vandoor gaat. Maar daar is wel een
oplossing voor te verzinnen. Als je een gemeenschappelijk doel hebt dan moet je ook gemeenschappelijke
targets afspreken en ook afgerekend worden op deze gemeenschappelijke targets. Dan moet je het loslaten dat
ruimtelijke ordening wordt afgerekend op het aantal vierkante meters dat men verkocht heeft in Ede, maar op
hoeveel vierkante meters is er verkocht in FoodValley. Als we de grote broek aan willen trekken moeten we
gaan voor gemeenschappelijkheid. Anders gaan we het niet redden. Dan gaat elke gemeente voor zichzelf aan
de slag en met elkaar concurreren. Het slechtste zou zijn als Ede met Wageningen concurreert. Dat heeft er
mee te maken dat er eigenlijk geen gemeenschappelijkheid is. Er wordt wel vergaderd, maar we moeten onze
ego’s uitschakelen. Over de gemeentegrenzen heenkijken blijkt moeilijk en dat is de rol die Oost NV speelt, wij
kijken vanuit een veel groter kader. Maar dat is ook het spanningsveld waarin Ede zit in de hele acquisitie.
Want je slaat als gemeente geen deuk in een pakje boter op internationale schaal. Je hebt niet de middelen
niet het personeel, dus je zult het grote geheel moeten opzoeken. Daarom is Oost NV ook aangesloten op het
strategische acquisitieteam van het ministerie. Puur om het grote geheel. Zo wordt FoodValley ook in het
buitenland geprofileerd. Daardoor kunnen grote partijen als Heinz, FrieslandCampina naar FoodValley
getrokken worden. Als Ede die ambitie heeft zal de gemeente eerst moeten kijken naar de eigen rol in de regio
FoodValley en hoe kunnen we daarin ondersteunen. Dan moeten er gemeenschappelijke targets, afspraken en
afrekenmodellen ontstaan. Ook wat betreft bedrijfsparken, die je speciaal beschikbaar maakt voor food agro.
Dan moeten de afzonderlijke gemeenten niet met elkaar concurreren. Dat hoeft slechts op een thema, food
agro. Alle projecten komen in een database waar iedereen bij kan, er wordt niks voor zichzelf gehouden. Dat
zou een ideale positie zijn met een gedragen beleid. Het zouden open cases moeten worden, dan ben je veel

119

krachtiger. Dan moet je echter wel accepteren dat je soms verliest en soms wint. Het gaat om het belang van
de regio.
U ziet de arbeidsmarkt dus als een regionale markt, dat de vestiging in een andere gemeente ongewenst is dus
volgens u ook ten onrechte?
Als een bedrijf van de ene naar de andere gemeente binnen de regio verhuist doet dat geen pijn. De mensen
die in dat bedrijf werken blijven daar werken. Een grote fabriek in een andere gemeente binnen de regio zal
ook voor de buurtgemeenten voordeel opleveren. Dat is wat ik al tien jaar probeer te bewerkstelligen. Als er
geen commitment is en er wordt niet gedeeld heeft het geen zin. Maar het is zonde want je mist
gemeenschappelijke slagkracht en ook op events kun je niet gemeenschappelijk materiaal overleggen en
acquisitie heeft en dezelfde vlag heeft. Niet als aparte gemeente maar als regio FoodValley. We willen
bedrijven naar de regio halen en daarna kijken we bij welke gemeente het bedrijf past. En dat bepaalt de klant
natuurlijk ook.
Een hele andere aanpak dus! Nu nog een korte laatste vraag. Op het gebied van buitenlandse bedrijven, trekt
FoodValley buitenlandse bedrijven. Is het bekend of is het slechts de Universiteit van Wageningen?
Ja, wij hebben 280 leads gehad, ofwel investeringsaanvragen. De helft daarvan is buitenlands en daarvan is 30
procent succesvol afgerond. Sommige zijn in Wageningen terecht gekomen, sommige in Ede. Maar dat zijn
alleen de projecten waar het team van FoodValley bij betrokken is geweest. Maar natuurlijk zijn er ook
projecten van de afzonderlijke gemeenten waar wij niet bij betrokken zijn geweest.
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Stec Groep
De food sector, hebben jullie daar onlangs nog onderzoek gedaan? Naar de ontwikkelingen binnen de sector?
De bedrijven?
Naja, goed het belangrijkste wat wij hebben, is ook wat Jorn heeft uitgezocht. Wat de grotere
locatiebeslissingen zijn geweest in de sector in de laatste tien jaar. Dat is het belangrijkste. Maar we hebben
niet recent analyses gedaan van de food sector.
De Database Bovenregionale Locatiebeslissingen die heeft de bovenregionale verplaatsingen van bedrijven met
meer dan 50 werknemers als ik het goed heb. Dus dat is slechts een klein deel van het totaal aantal
verplaatsingen.
Ja, het meeste vindt gewoon binnen de eigen gemeente plaats. Bedrijven die uit hun jasje groeien en dan in de
directe nabijheid kijken.
Dit zijn dus de uitzonderingen?
Ja, hier zitten meestal echt strategische motieven achter. Het is eigenlijk de slagroom op de taart. Het zijn vaak
grote bedrijven, het kan zo gaan om een paar honderd banen en enkele hectares grond. Dus dat is wel
interessant.
Dit lijken de bedrijven waar gemeenten op zitten te wachten?
Nou ja, we hebben het ooit gedaan omdat er geen realistisch beeld was van hoe zit die markt nou in elkaar. En
hoewel het voor sommige steden maar een heel klein deel is, is het wel heel interessant. En als je het hebt over
Venlo, Schiphol of Tilburg dan gaat het over een veel groter deel dat van buiten of het buitenland komt. Dus
enerzijds is het wel om aan te geven, temper ook een beetje je verwachtingen. Sommige gemeenten denken
dat ze de helft van de locaties kunnen uitgeven aan bedrijven van buiten. Zo werkt dat dus ook niet. Plus je ziet
echt patronen er in. Logistiek kiest voor bepaalde regio’s, productie kiest voor bepaalde regio’s. Hoofdkantoren
voor bepaalde regio’s. Dus bijvoorbeeld voor Ede heeft het ook weinig zin om hoofdkantoren te gaan werven,
tenzij het nog een relatie heeft met foodproducten. Dus het helpt ook wel om een beetje de goede combinaties
te vinden, de goede kansen in acquisitie.
Hoe goed zijn gemeenten nou daadwerkelijk op de hoogte van de eigen kwaliteiten?
Dat is heel wisselend. Maar over het algemeen is het beeld dat men toch te hoge verwachtingen heeft van wat
men allemaal van buiten kan halen. Of bijvoorbeeld dat ICT hot is, dus zich daar dan ook op gaat richten. Of
bijvoorbeeld is interessant, dus daar moeten wij ook iets mee. Je moet als gemeente natuurlijk wel kijken wat is
je eigen kracht en hoe kun je van daar uit kansen benutten. Dat is bij de een wat beter dan bij de ander. En dat
wisselt nog wel eens. Er wordt nog al een gereageerd op hypes. Er komen nieuwe bestuurders of er komt een
nieuwe locatie en dan ontstaan er weer allerlei ambities.
Wordt er teveel meegegaan met de waan van de dag?
Ja, dat gebeurt ook. En je mag natuurlijk wel ambities hebben en op zich is FoodValley een mooi voorbeeld.
Want het is wel is wat komt uit de kracht van de regio zelf. Er zit al veel food in allerlei vormen. Dat probeer je
uit te bouwen, dat probeer je samen te doen. Dat is dus heel logisch. Dat je niet gaat inzetten op automotive of
ICT, want daarmee ben je niet onderscheidend.
Een van de bedrijfsactiviteiten die ik heb afgebakend voor de regio zijn de R&D, met de universiteit van
Wageningen die daar gespecialiseerd in is. Zouden die activiteiten ook een kans voor Ede kunnen zijn? In Ede zit
natuurlijk al veel logistiek, productie en groothandel. Is er een overzicht van bedrijven die naar die regio zijn
gekomen?
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Ik heb niet specifiek naar de regio Ede Wageningen gekeken. Maar wat je wel zet is dat van het totaal aantal
locatiebeslissingen van productiebedrijven het relatief vaak R&D vestigingen zijn. In de hele database zitten
niet veel R&D locatiebeslissingen. Het gebeurt niet heel vaak in Nederland. Maar als je dan kijkt naar de food
sector specifiek dan zie je wel dat daar relatief veel bewegingen van R&D vestigingen zijn. Dus wat dat betreft
biedt dat natuurlijk kansen voor de regio Ede-Wageningen.
Maar je weet niet waar ze zijn neergestreken?
Dat kan ik wel nakijken voor je, maar weet ik niet uit mijn hoofd. Als je dat wilt kan ik dat straks even voor je
opzoeken en opsturen.
Dat zou waardevol zijn. Dan kan ik zien of R&D mobiel is en daadwerkelijk in FoodValley neerstrijkt.
Weet je wat bij R&D vaak een beetje het probleem is, het zijn vaak kleinere vestingen. Dus het beeld wat de
DLN schept is dan ook minder nauwkeurig. Dus je moet denk ik ook even lokaal kijken. Vaak zijn het ook spin
offs van de Universiteit of wat daar omheen hangt. Dus meestal zit het daar toch ook wel in de buurt. Dus wat
dat betreft lijkt me Wageningen nog net wat aantrekkelijker dan Ede. Heeft ook wat meer dat imago. Maar
volgens mij is Danone net naar Utrecht gegaan. Daar heb je ook weer meet te maken. Die zijn daar juist weer
weggegaan. Maar Heinz gaat ook een groot Europees onderzoekscentrum in Nijmegen opzetten. En een van
hun motieven was de universiteit van Nijmegen maar ook omdat het in de nabijheid van de FoodValley zat. Die
zitten er dus niet echt in, maar wel vlakbij.
Hieruit blijkt al de problematiek van de afbakening.
Ja Utrecht, Amersfoort liggen er natuurlijk heel dichtbij en hebben ook veel food. Ik denk dat de afbakening
vooral iets bestuurlijks is. Maar bedrijven denken zo natuurlijk niet.
Over de huidige economische tijd. Is het wel de tijd om je bedrijf te verplaatsen? Wat zie je hierin,
bijvoorbeeld meer samenvoegingen.
Je ziet inderdaad veel samenvoegingen. Dat zie je ook terug in de food sector terugkregen. Daar heb ik specifiek
ook even naar gekeken. Daar zie je vanaf 2005 maar ook zeker sinds de crisis ook een trend tot samenvoeging.
Die grootschalige locatiebeslissingen dat zijn samenvoegingen van verschillende bedrijfsvestigingen op een
plek. En ja dat geldt ook zeker voor de food sector. Het voordeel van Ede of FoodValley is dan dat je wel
redelijke centraal ligt. Soms zijn het bedrijven die in zowel Noord-Nederland en Zuid-Nederland allerlei
productie doen. Bijvoorbeeld veevoer of andere types. Vaak zie je dan toch dat je door die fusies en
concentraties toch centralere locaties gaan opzoeken. Meestal eerst in het noorden. Zoals FrieslandCampina
dat eerst een hoofdkantoor in Meppel had. Dat was dan een samenvoeging van Leeuwarden en nog wat. En nu
zijn ze dus naar Amersfoort gegaan met functies uit het zuiden erbij. Er zijn dus nog steeds kansen, juist door
dat soort trends. En dan zijn Utrecht, Arnhem, Ede, die lijn is dan best interessant. Omdat je dan centraal zit
dichtbij de afzetmarkt en de arbeidsmarkt.
Dan gaat het dus minder om de kwaliteiten van de regio zelf, maar meer om de positie van de regio binnen
Nederland?
Nou ja, als de regio een sterk profiel heeft helpt dat natuurlijk nog extra.
Vinden er nog wel bedrijfsverplaatsingen plaats, of ligt dat stil?
Van het hele bedrijf, erg weinig. Dat zie je niet zoveel. Maar dat zal dan ook een gevolg zijn van een overname
of een fusie. Dan wordt er gezegd, we gaan bij die fabriek consolideren. De andere locatie wordt dan
afgestoten. Maar het is niet zo dat je dan zegt we gaan de hele tent verplaatsen naar een nieuwe plek. Zeker in
deze tijd zal dat niet zoveel gebeuren.
Je zei voorafgaand aan het gesprek dat je wat had uitgezocht over de food sector in de DLN. Kun je daar wat
over vertellen?
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Ik heb gekeken ten opzichte van de totale database. Daar moet je wel bij in je achterhoofd houden dat die
database dus gaat over locatiebeslissingen waarmee 50 arbeidsplaatsen gemoeid zijn. Dat wil dus niet zeggen
dat het representatief is voor de hele food sector. Opvallend is dat het relatief veel R&D vestigingen zijn ten
opzichte van het totaal, maar ook veel samenvoegingen. Locatiebeslissingen in de food sector gaat ook relatief
vaak over productie assemblage vestigingen. Dan heb je het over FrieslandCampina, dat soort dingen. De
motieven wijken niet heel veel af van de algemene motieven. Het gaat vooral over geografische ligging en
bereikbaarheid. Wel is het in tegenstelling tot de algemene database waar ook veel kantoren inzitten, die zitten
vaak in het centrum en op stationslocaties enz. En je ziet toch wel dat die food bedrijven toch wat vaker buiten
de stad zitten, langs snelwegen bijvoorbeeld. Maar ze zijn niet vaker buiten de Randstad gevestigd dan het
totaal. Beide rond de 62 procent. Als je zou denken die zitten misschien nog vaker in Friesland, dat valt dus
mee. En nog een overzicht per provincie gemaakt, maar daar zijn toch ook geen hele grote verschillen
waarneembaar.
Het hangt misschien ook een beetje af van het type activiteit. Als het logistiek is of een hoofdkantoor van een
food bedrijf, dat is toch weer anders dan een productievestiging. En dat zie je ook in het boekje logica in
locatiebeslissingen. Daar zie je die verschillen heel duidelijk. Dus productie meer in het Noorden en Zuiden.
Logistiek op de as Breda en Venlo en de hoofdkantoren vooral naar de noordvleugel van de Randstad. Maar als
je nou bijvoorbeeld een regionaal distributiecentrum van Heineken hebt dan kan het bijvoorbeeld wel prima in
Ede, of hier in Arnhem of Zwolle gaan zitten. Het moet dan een regionale markt bedienen. Dus het hangt dus
ook weer af van het type vestiging en de oriëntatie van de vestiging. Maar als het internationaal is dan gaat het
al snel naar Amsterdam of naar Venlo, Moerdijk, Tilburg.
Bepalend zijn de het type vestiging, het type bedrijf, hoe zijn ze georganiseerd. Over het algemeen zie je dan
dat de centrale steden in een provincie die ook nog wel juist dat soort functies aantrekken. Dus Arnhem voor
regiokantoren maar ook regionale distributiecentra kijken naar dat soort plekken. Eindhoven, Zwolle, die
omgeving. Dan kun je weer zo’n heel gebied bedienen. En dan maakt sector eigenlijk niet zo veel uit. Dat geldt
voor alle typen branches. En volgens mij, food. Je hebt natuurlijk FoodValley. Maar er zijn nog wel meer regio’s
die op food inzetten. Bijvoorbeeld in Noord-oost Brabant, de vijfsterren regio, rondom Veghel als een soort
speerpunt. Die hebben ook volgens mij food.
Is dat concurrentie binnen Nederland?
Ja, er zijn heel veel clusters en valley’s. Maar ik denk dat qua food FoodValley een van de eerste is die er op die
manier mee aan de slag is gegaan. Tegenwoordig heb je ook Metal Valley in Drunen. En maintenance Valley bij
Loensdrecht. Ik geloof dat Venlo document Valley had bedacht. Omdat ze daar printerfabrieken hebben staan.
Er is heel wat creativiteit wat dat betreft. Het zijn een beetje van de hypes, valley’s. Campussen heb je ook
tegenwoordig. Je hebt natuurlijk de Philips campus in Eindhoven, een enorm ding en dat wilt iedereen dan wel
hebben.
Op internationale schaal, kan Nederland daar nou ook internationaal een rol betekenen?
Je ziet wel dat het Europees onderzoekscentrum naar Nederland komt. Nederland heeft natuurlijk heel veel
sectoren waar we best goed in zijn. Food is natuurlijk wel vanuit de hele landbouwontwikkelingen en export
een sector met best wat sterke food bedrijven. Alleen ik geloof dat we tien topsectoren hebben. Ik weet niet
eens of food erbij zit.
Food is een van die tien ja.
Alleen is dan de vraag waar ben je nou echt goed in. Als je tien topsectoren hebt. En je kunt het altijd zo
draaien dat we daar echt heel goed in zijn. Maar ik denk dat ook het type vestiging hier een rol speelt. Als je het
hebt over distributie zijn we super sterk. En ik denk dat we dat ook wel blijven. Die functie heb je van oudsher,
van handel en doorstroom en export.
R&D willen heel graag, maar het is de vraag of we daar nou echt, dan moet je wel blijven investeren in
opleidingen en kennis. Als je je dan weer op tien segmenten moet richten. Daar heb ik mijn vraagtekens bij. In
die optiek zijn we natuurlijk weer heel klein. Als je kijkt wat Chinezen allemaal opleiden in aantallen en
kwaliteit. Dat is een heel ander verhaal. Daarom denk ik ook dat het goed is dat zoiets als FoodValley er is.
Omdat je dan je krachten gaat bundelen. En verder denkt dan per stad proberen zoiets te doen. Dus je moet
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veel meer, op nationaal niveau en misschien ook nog wel samen met Duitsland. Volgens mij is dat schaalniveau
wel van belang. En voor een gedeelte zit het ook in je arbeidsmarkt. Hoe is je beschikbaarheid van je personeel.
En locaties zijn hier ook van belang, dus bereikbaarheid. Dus dan is het ook weer verschillend per regio, hoe dat
ontwikkeld is. Dat FoodValley, het concept staat wel. Maar het doorvertalen naar typen bedrijven, vestigingen
wat stelt het nou echt voor, dat ontbreekt eigenlijk nog. Als je ook zoekt op internet, krijg je een heel verhaal
over innovatie en samenwerking. Maar als je als ondernemer daar in zou willen investeren, krijg je geen idee
wat het is, wat de meerwaarde is of waar je dan zou moeten zijn. Dus het is echt nog een beetje intern gericht
op innovatie en we zijn daar heel goed. En niet op investeerder, dit zit er al en dit kun je hier halen en dit zijn
de locaties. Dat mist echt.
De samenwerking kan natuurlijk ook problematisch zijn.
Dat blijft altijd een beetje zo. In theorie kun je zeggen, de bedrijven denken regionaal of zelfs nationaal. De
arbeidsmarkt werkt ook zo, dus waarom zit je nog zo te stechelen op gemeente niveau. Rationeel gezien is er
gewoon bij niet meer overeind te houden dat gedrag. Natuurlijk is het voor de gemeente belangrijk in het
kader van grondverkoop en imago. En zogenaamd is het goed voor jou werkgelegenheid. Dat zal voor een
gedeelte zo zijn maar dat is vaak ook regionaal. Je bent daarin afhankelijk van bestuurders die daar een beetje
boven kunnen gaan staan. En ja kun je ook successen delen en gun je elkaar wat, dat hangt voor een gedeelte
ook af van personen. Het kost ook heel veel tijd. Kijk naar Eindhoven, daar werken ze nu ook heel goed samen
met brainport. Maar dat heeft ook wel zo 10 tot 15 jaar geduurd. Voordat een beetje staat en dat vertrouwen
er is. Maar in principe is een regio natuurlijk gebaat bij verschillende vestigingsmilieu. R&D is meer
Wageningen, Productie en logistiek is meer Ede en dan heb je misschien nog wat meer kantoorachtige die
ergens kunnen. Als je die kwaliteiten wat meer segmenteert en laat zien. Dan kunnen bedrijven daar
makkelijke voor kiezen. Dan heb je meer een soort breed pallet. Als iedereen voor alles kan gaan dan houd je
ook die concurrentie.
Maar zie je ook nog voordelen van het samenbrengen van die verschillende bedrijfsactiviteiten, vooral in het
kader van innovatie.
Bij de clustering denkt men in eerste instantie, iedereen moet dan bij elkaar zitten. Maar dat bepalen bedrijven
eigenlijk ook wel zelf. En het hoeft ook niet altijd. Er zijn ook kennislocaties waar bedrijven bij elkaar zitten,
maar die hebben uiteindelijk niks met elkaar. Die vinden het leuk om op een campus te zitten, want dat staat
interessant. Dus het hoeft niet per se fysiek bij elkaar te zitten. Maar het is wel handig dat partijen elkaar
kennen. Dat er een soort virtueel zakelijk of netwerk bestaat of dat iemand de boel aanjaagt. Dus dan kan het
wel interessant zijn voor toeleveranciers om naar de regio te komen. Dan hoeft je nog niet precies naast bedrijf
X te zitten. Die afstanden zijn soms ook zo klein, dat kan ook vanuit Nijmegen en Utrecht.
Maar dat is dan meer op het gebied van samenwerking?
Ja, uiteindelijk kan daar misschien best een clustering uitkomen, maar dan moet je wel goed kijken, werkt dat
ook zo in die sector. Vinden bedrijven dat ook interessant. Want dat hoeft vaak helemaal niet, of misschien kan
dat op een bepaalde manier. Want ik weet toevallig in Ede hadden ze dat bedrijventerrein aan de A-12
helemaal ingedeeld, acht jaar geleden ongeveer. Hier komt food, hier komt distributie en hier komt dit. Zo
werkt dat natuurlijk niet. Je bent geen planeconomie, die zegt jij moet naast die zitten. Uiteindelijk kiezen de
bedrijven de locatie.
Als je het hebt over R&D dan zie je ook vaak dat het niet als aparte activiteit plaatsvindt. Dan zie je dat het bij
een hoofdkantoor of productiecentrum erbij wordt gedaan. Je hebt Heinz en Danone, maar volgens mij zijn dat
relatief wel uitzonderingen, met van die grote onderzoekscentra.
Dus dan heb je R&D bij het bedrijf, bij de grote spelers met een speciale R&D afdeling. En je hebt die kleine spinoffs van de universiteit?
Kijk wat volgens mij het belangrijkste is veel meer, is dat partijen in de regio elkaar kennen. En dat ze dus ook
weten, wat zit hier aan kennis en wat kan ik gebruiken. Heel vaak merk je ook dat als wij op een
bedrijventerrein aan de slag gaan, bijvoorbeeld met de herstructurering van een bedrijventerrein en er zitten
allemaal ondernemers in de zaal. Oh wie ben jij, maak jij dat en dat en die zitten dan 50 meter van elkaar of
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twee straten verder. En dan blijkt dat ondernemer X die producten uit China haalt, terwijl die ze dus ook twee
straten verder kan halen. Dat FoodValley moet dus ook veel meer een netwerk zijn waarin men elkaar weet te
vinden. En dat er ook bekend is, ja oké R&D maar wat zit hier dan, wat kan ik daar nou halen. Dan ontstaan er
wel dingen. Dan kan het best fysiek geclusterd worden, maar dat hoeft dus niet per se.

Maar hoe zou je zo’n netwerk kunnen versterken?
Nou ja dat gaat dus vooral ook om informatie en communicatie en coördinatie. Wat jij doet is dus heel
belangrijk, wat zit er nou eigenlijk. En dat moet ook bekend worden. Ik denk dat er allerlei platforms te
bedenken zijn. Virtueel maar ook vooral face-to-face om te zorgen dat partijen elkaar tegenkomen. Dat kan op
allerlei manieren. Borrels, events of social media. De gemeente Ede doet toch ook van die buurt barbecues op
bedrijventerreinen?
Netwerken met je buren bedoel je. Dat zijn geen barbecues maar borrels. Er worden dan inderdaad een 40tal
ondernemers van een stuk bedrijventerrein uitgenodigd en die brengt men bij elkaar.
Dat soort dingen kan ook veel helpen. Ja, kijk vaak zie je ook dat onderwijs, universiteiten en R&D
samenwerken, maar dat zijn ook allemaal verschillende werelden. Dus je moet elkaar eerst leren kennen en
van daaruit dingen gaan bedenken. En het is ook belangrijk dat dingen die bedacht worden aansluiten bij
dingen die zij willen en niet wat de gemeente wil. De gemeente kan denken dit moet een cluster worden, maar
dat werkt natuurlijk andersom. Maar goed bij FoodValley is wel een heel actieprogramma dus ik neem aan dat
daar wel aan gewerkt wordt. Maar ik zou ook gewoon kijken naar Brainport Eindhoven. Het is een hele andere
sector maar het idee is gewoon hetzelfde. Succesvolle dingen kun je kopiëren en doorvertalen naar FoodValley.
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Buck Consultants International
Op welke wijze wordt een locatieonderzoek door een consultant uitgevoerd? Het gaat met name om de
bedrijfsactiviteiten groothandel, R&D activiteiten, logistiek en industrie, met dus de focus op de Food sector.
Als wij locatiekeuzeonderzoeken doen, dan doen we dat eigenlijk onafhankelijk voor sector van industrie, we
kijken veel meer naar type vestiging. Dus een Europees Hoofdkantoor heeft andere vestigingscriteria dan een
R&D centre, dan een logistiek centrum of support centre of dergelijke. Dus we kijken naar type vestiging en
daar is de industrie ondergeschikt aan. Dat is onze ervaring. Als we dan kijken voor een type vestiging dan
kijken we altijd naar kosten, altijd naar kwaliteit en indien relevant ook naar risico. En dat betekent dat we
zeggen bij kosten, alles wat differentieert, en dat betekent wat zijn je arbeidskosten op de verschillende
locaties, wat zijn je start up kosten, wat zijn je trainingskosten, wat zijn je implementatiekosten (bijvoorbeeld
voor de bouw van een gebouw of vernieuwen of renoveren), in sommige gevallen zijn transportkosten
belangrijk (als er transportbewegingen verwacht worden), soms zijn je reiskosten belangrijk (als er veel mensen
heen en weer gevlogen worden), je telecomkosten. Zo probeer je al deze kosten op de tellen, voor de komende
5 jaar, ook rekening houdend met een inflatiecijfer. Daar kun je de investeringspremies die beschikbaar zijn van
af trekken. Dus uiteindelijk zorgt een dergelijke analyse dat je een bedrag krijgt dat hoort bij die locatie, over 5
jaar tijd. Voor kwaliteit kun je hetzelfde doen, dit is echter minder transparant. Kosten zijn hard te maken.
Maar kwalitatieve factoren zijn moeilijk meetbaar. We identificeren de kwalitatieve factoren die van belang zijn
en daar geven we een gewicht aan. Dan operationaliseren we deze factoren. Bijvoorbeeld de kwaliteit van
arbeid. Dit kun je op veel verschillende manieren operationaliseren. Bijvoorbeeld, hoe groot is de
arbeidsmarkt? Welke andere partijen zitten er al? Heb je mensen die talen spreken? Zo kun je een aantal
factoren bedenken die je een gewicht geeft. Wij beoordelen dan die informatie die je krijgt, is die goed of
slecht voor deze klant. Dit is een beetje subjectief, maar wij proberen het zo transparant en objectief mogelijk
te maken. Hoe groter de arbeidsmarkt over het algemeen hoe positiever het scoort. Dan krijg je een score 1 tot
5, 1 negatief, 5 positief. En daarmee kun je een totaal gewogen kwaliteit score berekenen. Voor risico kun je
het zelfde doen, wat zijn je risicofactoren. Die kunnen intern liggen bij de organisatie, want als je gaat
verschuiven kun je mensen kwijtraken. Het kan iets te maken hebben met negatieve publiciteit, als je bedrijf
ergens weg gaat. Denk aan Philips dat zijn hoofdkantoor van Eindhoven naar Amsterdam verplaatste, daar is
veel pers bij aanwezig. Dus dat soort risico’s kun je ook inschatten. Daar geef je ook een gewicht aan, geef je
ook een score aan. Zo kom je tot een totaal gewogen risicoscore. Daarmee kun je een matrix maken. Heb je
enig idee hoe die er uit ziet?
Ik denk dat ik inderdaad wel een idee heb hoe een dergelijke matrix er uit zou zien.
Dan zet je de kosten aan de ene kant, de kwaliteit aan de andere kant. En dan risico kun je met een stoplicht
kleurtje positioneren. Hier heb ik een voorbeeld. Kosten, kwaliteit en dan met kleurtjes risico.
En hoeveel locaties weeg je dan tegen elkaar af en hoe selecteer je deze?
Dat is de grote hamvraag. We beginnen ieder project met een intake. Dan leer je de klant kennen. Wie is hij?
Waar zoekt hij naar? En wat is voor hem belangrijk? Daarin bepaal je de keydrivers. De belangrijkste
uitgangspunten voor het project. We hebben nu een project dat we mountain noemen bijvoorbeeld voor de
gemeente Ede. Doe zeiden bijvoorbeeld we moeten in een gebied zitten, een straal van 30 km rondom de
betreffende gemeente. Dan is de keuze dus al sterk afgebakend. De klant heeft dan goede redenen om binnen
dit gebied te blijven.
We krijgen ook vaak klanten die zeggen, ik weet het niet, zeg het maar. En dan begin je met argumenten om te
zeggen, wat zijn jou belangrijkste criteria? Is dat nabijheid van markten? Is dat beschikbaarheid van hoog
kwalitatief personeel? Is dat in de buurt van een grote haven of luchthaven? En zo proberen we met
argumenten een longlist te onderbouwen. Onze ervaring is dat als die longlist niet onderbouwd en helder is.
Dan loop je het risico dat je een advies uitbrengt voor locatie x, terwijl iemand out of the blue met een andere
keuze komt. Aan het begin van het project moeten de keuzes dus onderbouwd worden. Bij veel van de
projecten wordt een schaal gekozen. Dat kan Europa zijn, of de hele wereld. Dan selecteer je in eerste instantie
op landsniveau. Bijvoorbeeld alle landen met een hoger risico gaan er uit. Dus alle landen waar oorlog en
onrust is er uit. Alle landen waar de benodigde expertise nog niet beschikbaar is gaan er uit. Vaak blijkt het in
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onze projecten vaak om ene kostenbesparing te gaan. Dus alle landen die duurder zijn dan wat je nu hebt gaan
er uit. Zo geef je dus argumenten op landen of gebieden binnen landen er uit te gooien.
Er wordt dus vanuit een hoog schaalniveau gewerkt in eerste instantie? Ga je daarna op kleinere schaal
selecteren?
We gaan zo snel mogelijk op landenniveau selecteren, maar er zijn natuurlijk ook veel regionale factoren. Dus
als de landen er uit zijn gaan we op regionaal niveau selecteren. Al onze analyses zijn op regionaal niveau. Want
onze ervaring is dat de verschillen tussen regio’s groter zijn dan de verschillen tussen de gemiddelde van
landen.
Vindt er ook nog een analyse op lokaal schaalniveau plaats? Bijvoorbeeld tussen verschillende
bedrijventerreinen?
Dat ligt een beetje aan het project. Bij projecten voor een productiebedrijf meestal wel. Bij elk ander soort type
project gaat het eerst om het bepalen van de regio of stad. En dan ga je daarna wel kijken waar in die plek is
nou de beste locatie. Soms is het een tweede trap, en onze ervaring is dat in negentig procent van de projecten
het pand niet onderscheidend is. Dat heeft zo weinig effect op je totale business operatie dat het alleen
faciliterend is maar nooit beslissend. Voor project mountain is er sprake van een zeer specifiek
productieproces, waarbij het gebouw ook een bepaalde hoogte heeft en milieucategorie. Dan moet je gelijk
een selectie maken op het niveau van bedrijventerreinen.
Wordt de sector waarin het bedrijf actief is in de locatiebeslissing minder belangrijk geacht?
Nou, ik zeg niet zo zeer minder belangrijk geacht. Wij leren dat de Europese hoofdkantoren van food-bedrijven
bijna dezelfde criteria hebben als de Europese hoofdkantoren van bedrijven in andere sectoren. Want een
hoofdkantoor moet goed bereikbaar zijn, er moeten veel buitenlanders in de buurt zitten, want de
buitenlandse markt moet bediend worden, front offices moeten zichtbaar zijn en er moeten talen gesproken
worden. Dus dan maakt de sector niet zoveel uit, misschien tien procent specifiek. We hebben wel eens een
project gedaan voor een hoofdkantoor van een food bedrijf. Die wilde bewust niet bij een concurrent zitten. Dit
is dan een zeer specifieke factor die alleen voor dit bedrijf van belang is. Maar er zijn ook veel partijen die het
totaal niet uitmaakt of daar concurrenten zitten, of het juist graag hebben. Dan is de arbeidsmarkt gunstig.
Maar voor R&D is de aanwezigheid van een universiteit is de cruciaal. Ook nog wel eens voor productie, maar
voor R&D is het kritisch. Nou dan is dus voor een R&D centre van food versus R&D binnen een andere sector
zijn de factoren wel hetzelfde, want ze moeten allebei een universiteit hebben en een knowledge pool, en een
pool van personeel. Maar dan is de specifieke kennis die gezocht wordt verschillend. Dus wat dat betreft maakt
het wel uit welke sector het is.
Dus per bedrijfsactiviteit zijn er dus verschillen. We hebben dan hoofdkantoor en R&D gehad dan ga ik ze even
allemaal af. R&D is dus meer plaats specifiek. Welke andere activiteiten kun je hierin dan nog meer
onderverdelen?
Ja, R&D is heel erg cluster gericht. Hoofdkantoor kun je nog indelen naar Nederlands, Europees en Wereldwijd
hoofdkantoor. Dan heb je R&D, daar merken wij zeer kennis gedreven en campusgericht. Het delen van
faciliteiten is hier ook belangrijk. Die vinden het ook niet erg om te clusteren.
De Europese, nationale en regionale distributiecentra. Die kijken veel meer naar de logistieke situatie. Kun je
gemakkelijk vanuit de haven de import transporteren. Hoe is de doorstroom naar de achterlanden (ook
afhankelijk van wat de achterlanden zijn). Die lijken me voor Ede Wageningen ook nog wel interessant. Dat is
voor het algemeen wat minder kennisgericht, je hebt mensen met een logistieke en supply chain achtergrond
voor nodig. Die hoeven ook niet op de dure plekken bij universiteiten in parken gevestigd te zitten. Die zitten
veel meer op snelweglocaties of industrieterreinen. Wat wij veel doen voor food zijn shared service centres.
Wat bedoel je precies met die term?
Shared service is eigenlijk de administratieve support voor een onderneming, vooral intern. Die heb je ook weer
op verschillende schaalniveaus. Een Europees shared service centre doet alle administratieve functies voor de
Europese business units. En over het algemeen zijn dat alle financiële diensten. Rekeningen versturen, niet
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betaalde rekeningen na bellen, accountancy achtige functies om de boeken bij elkaar te breng. Daarnaast heb
je een stuk IT-support, voor bedrijfsinterne problemen met computers, software. HR zit daar vaak in, dus alle
reiskosten, alle loonadministratie. Er is nu een trend om daar ook wat meer toegevoegde waarde functies zoals
marketing en sales bij te voegen. Dus daar maken ze brochures, website informatie, ook sales offertes of
productoffertes. Dus dat soort interne administratieve functies die over een pan Europese schaal plaatsvinden,
waar mensen talen nodig hebben om de verschillende landen te kunnen bedienen, dat is wel een trend. Dat zie
je ook bij de food bedrijven. Maar daar scoort Nederland gewoon niet zo goed in, in het Europese perspectief.
Daar zijn de loonkosten drijvend, daar zijn de talen drijvend.
Talen zijn hier juist wel goed toch?
Ja, de talen zijn prima maar voor West-Europa. En je ziet toch steeds meer dat bijvoorbeeld Russisch nodig is.
Wij hebben altijd goede talen gehad met Engels en Duits. Daar hebben we de koppositie ook wel in gehad.
Maar die hebben we wel weer verloren. We hadden wel honderd van deze shared Service centres, maar nu zijn
ze bijna allemaal vertrokken.
Waar zijn die hoofdzakelijk naartoe getrokken?
Allemaal naar Centraal en Oost Europa, Noord-Afrika, en Azië.
Omdat de loonkosten daar lager zijn?
Ja gaat puur om loonkosten. Dan heb je nog de customer contact. Een hele andere categorie. Dit zijn de
callcentres, noemen we wel een aparte categorie. Kunnen ook weer op verschillende schaalniveaus opereren.
Ze zijn vooral taalgericht. Ik denk dat Ede Wageningen voor de Nederlandse callcenters ook nog wel een goede
propositie zou kunnen hebben. En dan gaat het veel meer over kun je mensen vinden, die administratieve
functies willen en kunnen doen en support kunnen bieden aan de telefoon. Goede bereikbaarheid per
openbaar vervoer is daar een belangrijke factor. Die zijn minder geclusterd. Die trekken graag de binnensteden
in, want daar heb je een kwalitatief meer hoogwaardige omgeving en meer schoolverlaters en jeugdige
medewerkers die in dergelijke ondernemingen werken.
Dan heb je nog datacentres. Deze zijn vooral de plekken waar de servers bij elkaar zet. Vaak uitbesteed, soms in
eigen beheer voor grote partijen. Die willen vooral betrouwbaarheid van elektriciteit en van telecom. Dus die
liggen vooral op de grote ringen, en daar is Amsterdam wel een bekend voorbeeld van. Maar daar zou je dus
als je dus een aanbod kunt maken voor Ede Wageningen. Je hebt vast telecomringen, een ring wil zeggen dat je
twee kanten op kunt. Als er ergens een breuk zit dat je de andere kant nog op kunt. En dan zal ook als er
elektriciteitsknooppunten zijn zou dat ook nog wel wat kunnen zijn. Dat heeft wat minder toegevoegde waarde
want het heeft wat minder medewerkers.
Wat is met name belangrijk voor productie? Ik denk direct aan loonkosten, maar verder?
De transportkosten kunnen vooral een hele grote rol spelen. Het ligt er maar net aan wat je product is en waar
het vandaan komt, maar je zag bijvoorbeeld in dat mountain project wat we doen, dat de transportkosten
bepaald hebben dat dat het gebied is. Want wat zijn binnen Nederland de verschillen in loonkosten? Tien
procent is veel. Dus dan zijn de loonkosten over het algemeen wat minder differentiërend. Dat ligt er ook een
beetje aan, het is behoorlijk kapitaal intensief. Ik kom net terug uit China waar we voor een producent een
locatiekeuze gedaan hebben en die zoekt 30 medewerkers, in China vind je die overal. Die loonkosten is het
niet. Het gaat veel meer om de prijs van het land, wat zijn de bouwkosten en krijg je dan investeringspremies?
Want die investeringspremies kunnen net het verschil maken. Daarnaast is de nabijheid van kennis belangrijk
bijvoorbeeld door de nabijheid van een universiteit. Dat gaat vaak op een aantal niveaus. Heb je van de 30 man
30 productiemedewerkers nodig. Die moeten handmatig producten mixen, het mixen van poeders vooral. Dat
wordt wel allemaal getest door R&D engineers. Die moeten een opleiding hebben. Dan heb je nog een
productie of operation manager die moet een zware opleiding hebben gehad. Dus dan zit het opleidingsniveau
vooral bij het midden en de top van het bedrijf en niet zozeer bij de lagere productiemedewerkers. Maar het is
natuurlijk niet overal zo, als je een zwaar hightech productieproces hebt dan moet iedereen op de werkvloer
kennis hebben van food. We hebben eerder een project gedaan, was een project in het noorden van het land.
Die keken ook naar Ede. Daar hadden ze ook een R&D vestiging. Daar moest iedereen in de productie een
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opleiding hebben. Dus dat was minder handmatig laaggeschoold, maar juist meer hooggeschoold werk. Nou
dan is dat kritisch.

Ook in het kleine Nederland waar de afstanden zo klein zijn?
Nou ja als je van Limburg van Groningen moet reizen is dat toch een flinke afstand. Maar goed Ede ligt
natuurlijk centraal, ik denk dat jullie best een mooi argument hebben voor een mooi propositie.
Ja, dan heb je voor food misschien nog de packaging. En dat lijkt me vooral relevant voor partijen die
importeren naar Europa en die dan hier nog de laatste landen specifieke verpakkingen maken. Dat gebeurt
vaak in een distributiecentrum. Dat noemen ze de value added services (VAS). Maar dat zou ook nog een aparte
(assembly achtige activiteit) kunnen zijn.
Kan dat ook in het midden van het land? Of zal dat nabij de mainports plaatsvinden?
Wat daar nog wel eens van belang kan zijn is of je bounded warehouses kan hebben. Dat betekent als je een
product voor de Europese markt Nederland invoert dat je in een bounded warehouse het product even kunt
reserveren voor de douane. Dat product komt Nederland dan niet in, het komt dan in een soort
niemandslandje, het wordt doorgevoerd. Dus dan betaal je geen douaneheffingen over iets dat het land weer
uit gaat, maar dan kun je wel een verpakking voor het betreffende land er op zetten. Dus dat is vaak een
belangrijke of dat mag en kan. En dat zou in een cluster ook nog wel interessant kunnen zijn. Maar waar richt
de regio Ede Wageningen zich voornamelijk op met het cluster?
In Ede zit nu vooral productie en groothandel. Maar ze zouden zich meer op de hoogwaardige R&D activiteiten
kunnen gaan richten. Maar er zijn natuurlijk ook nog bestuurlijke problemen. Het is moeilijk om gemeente
overstijgend te denken. Er moet een slag gemaakt worden, in plaats van denken op eigen schaal naar regio
niveau. Als je je als regioniveau kunt verenigen kun je meer gewicht in de schaal leggen.
Ja, want een cluster overstijgt ook de gemeentegrenzen.
In Ede zijn er wel plannen om een campus te ontwikkelen aan de zuidzijde van de stad. Hier zou ook de focus
meer op kennisintensieve activiteiten te liggen.
Ja, het is niet eenvoudig. Ik heb een jaar of 5 geleden geroepen dat in internationaal perspectief het heel raar is
dat Rotterdam en Amsterdam met elkaar concurreren. Het is gewoon de Randstad en wij presenteren het heel
vaak samen want de arbeidsmarkt is wel overstijgend. Maar dat is een heel moeilijk verhaal. Dan gaat het over
de persoonlijke resultaten van mensen en ook het persoonlijke beleid. Beleid is natuurlijk op gemeente niveau.
Dat soort schaalvergroting is dus ook volgens u positief?
Ja, en ik denk ook vooral voor clusters, en vooral als je het internationaal vergelijkt. Want je concurreert
internationaal.
Het doet er weinig toe of een R&D bedrijf in Wageningen of in Ede gaat zitten.
Nou, voor Ede wel en voor Wageningen ook.
Maar voor de regio niet, omdat de arbeidsmarkt toch regionaal is.
Wat wij heel vaak zien bij clusters is dat ze roepen, wij zijn goed in en dan komt er een brede technologie. Maar
dan concurreer je met iedereen. Dus je moet goed gaan kijken naar je niche. Dus ik denk als jij naar het cluster
in Ede Wageningen kijkt, dat je goed moet kijken wat is nou precies de niche. Food is te breed. In Wageningen
zal dat de specifieke en moleculaire kennis zijn.
Inderdaad, gen-tech noemen ze dat en duurzaamheid.
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Duurzaamheid is ook nog wel breed, zo specifiek mogelijk maken. Want dan heb je internationaal ook je beste
propositie. Dan kun je het beste verkopen.

Maar zou je die selectie dan het beste kunnen maken door te kijken van welke hoogleraren en opleidingen zijn
er in Wageningen, daar komen de specialisten uiteindelijk vandaan.
Ja, wij hebben een BCI clusterklok. Waarbij twaalf vakjes hebt die allemaal meespelen in wat is nou een
succesvol cluster. Daar is een van deze factoren de hoogleraren en de universiteit. En de rest, ik kan hem even
voor je vragen. Maar daar speelt ook een rol heb je venture capital. Heb je geld om spin-offs te faciliteren.
Is dat niet lastig nu met de crisis? Zijn er wel financiers?
Ja, dat is interessant. We zijn net bezig met de vraag of er private investeerders gevonden kunnen worden in de
clusters en science parken. Daar heb je net met de hightech campus en Philips een mooi voorbeeld van gezien.
Een groep private investeerders, Boekhoorn heeft de hightech campus voor 400 of 450 miljoen euro gekocht,
het hele science park.
Is dat een paar maanden geleden gebeurd?
Ja begin maart ergens. Dat is nog wel wat doorgesijpeld, maar er zijn ook in het buitenland voorbeelden
waarbij private partijen, maar dat kunnen ook institutionele beleggers zijn, delen gebouw of soms een heel
science park kopen. We zijn net aan het kijken of we een multiclient study kunnen doen. Om daar veel meer
inzicht in te krijgen. Waardoor je ook argumenten gaat geven voor die private partijen, wat is nou het voordeel.
Iedereen denkt met R&D, dat vindt plaats in hele specifieke cleanrooms. Maar 70 procent van de R&D
activiteiten vindt plaats in reguliere kantoren. En die zijn dus voor meerdere doeleinden te benutten. Dus ook
makkelijker te herverhuren. Dit maakt het risico lager.
Incubators dat zijn dus die start up centres zijn ook een belangrijk onderdeel. Dus wij geloven dat er meerdere
factoren allemaal moeten kloppen.
Er zijn dus veel verschillende factoren van belang, maakt dat stimuleren van de overheid niet ontzettend
moeilijk? En variëren die factoren nog per locatie?
De succesvolle clusters in Nederland voldoen aan die factoren. Dat is dus wel grappig. Je kunt dus wel zien wat
heb je nodig voor succes. Dat hebben in onze clusterklok te vatten. We hadden er dus 12.
Dat is een leuke toevoeging die kan gebruiken in mijn onderzoek. De factoren zullen voor een groot deel
overeenkomen met factoren in de literatuur. Maar het kan een leuk overzicht vormen.
Nee, het is niks nieuws.
Weet u of er nog specifieke ontwikkelingen in de food sector zijn?
Ik ben niet de food expert, dat is Nicolaas Waane. Wat ik zie gebeuren is dat er meer aandacht is voor food. De
bevolking groeit, er zijn ook wat schandalen geweest. Het heeft ook politieke aandacht, bijvoorbeeld Michelle
Obama heeft daar een aantal zetten in gegeven. Die internationaal toch ook wel gezien worden. Er is een trend
naar gemaksfood nog steeds. Dus allemaal voorbereide producten. Je hebt in mijn beleving een aantal
verschillende spelers. Maar die heb je eigenlijk in iedere sector. Je hebt de pioniers of front lopers. Die partijen
zijn al vrij ver met geavanceerde R&D centra. Die hebben al wereldwijd gekeken naar wat de beste plek is. Die
hebben hun productie op een aantal plekken geconcentreerd en die hebben ook hun shared services al
wereldwijd staan. Dat zijn dus de grote multinationals die wat volwassen zijn in hun wereldwijde
internationalisatie. Dan heb je altijd een groep. Die zijn wel multinationaal maar die zijn nog niet wereldwijd.
Die zijn nog nieuwe markten aan het ontwikkelen en aan het groeien. Die zie je dan ook nog expanderen. Dat
zou voor Ede Wageningen interessant kunnen zijn, van welke multinationals heb je nou op food gebied uit
andere niet Europese regio’s die nog de Europese markt als een markt zien. Nou is wereldwijd gezien de
Europese markt een schrik markt als je internationaal kijkt. Iedereen lacht eigenlijk om Europa. Economische
crisis, Eurocrisis geen groei. Dus de markten zijn niet zo sexy meer. Dus Europa is voor heel veel niet Europese
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bedrijven een lastige markt nu. Dus wij zien veel buitenlandse partijen die wachten met investeringen in
Europa. Ze gaan liever naar Azië. Daar is meer winst te behalen in korte tijd. Toch is Europa een enorme grote
markt en een geïntegreerde markt. En met toch een relatief hoog besteedbaar inkomen. Dus de Europese
markt blijft een interessante. Dan heb je de partijen die al in de Europese markt multinationaal aanwezig zijn.
Daar heb je er een aantal van die hebben al een rationaliseringsslag gemaakt. Maar we zien ook een groep die
hebben meer geld verdiend, die hebben het nooit zo moeilijk gehad en die gaan nu door de economische crisis
kritisch kijken of er geschoven moet worden. Die schuivers doen dat vooral door samenvoeging. Kunnen we
R&D samenvoegen, kunnen we productie samenvoegen of kunnen we shared services samenvoegen. En dan
zijn over het algemeen de wat meer risicomijdende partijen. Want als ze wat meer risico lievend waren hadden
ze eerder al die stap gezet. Dus er beweegt nog steeds wat. Er zijn nog steeds bedrijven die groeien en hun
marktaandeel zien toenemen. Maar het zijn dus niet alleen de partijen die groeien ook de partijen die het
moeilijk hebben. Moeten nu gaan bewegen. Om kosten te besparen. Je hebt dus winners and losers.
Als je dan een goede propositie hebt, kun je dus ook in een moeilijke markt winnaar zijn en projecten
aantrekken. Het is minder makkelijk het komt minder voor, je moet er harder aan trekken en je moet er meer
proactief voor de markt op. Je zou dus heel actief op allerlei food events moeten staan als regio.
Dat doet de regio ook.
Internationaal?
Zowel nationaal als internationaal.
Vooral internationaal is dat belangrijk. Die zou je in kaart kunnen brengen. Wie zijn dat? Wat zijn dat? Daar
hebben we hier onlangs onderzoek naar gedaan. Er was deze maand een grote beurs in Shanghai er is ook iets
in Warschau komende maanden.
Dan zou je dus de Wageningen UR er bij moeten betrekken? Die heeft de naam waar je van moet profiteren.
Ja absoluut. Maar een universiteit heeft over het algemeen wat minder capaciteit om dat internationaal te
vermarkten. Terwijl een ontwikkelingsmaatschappij dat wel heeft. Dus je moet koppelen. Combined of forces.
Kracht samenbundelen. Niet dat je twee stands hebt, een van de universiteit en een van de gemeente
Wageningen of Ede. Dat is niet handig.
Kunnen we nog even de clusterklok behandelen? Money? Financiers?
Venture capital over het algemeen bedoelen we daarmee. Dat kan van verschillende partijen komen. Angel
investors, rijke mannen die wel willen investeren in kansrijke initiatieven, durfkapitalisten, andere bedrijven die
kansen zien, banken. Op individueel bedrijfsniveau zijn dit ze wel. Heb je het over het science park niveau, dan
gaat het meer om institutioneel beleggers. Die zie je in het buitenland dit soort parken opkopen en
ontwikkelen. In de VS en Groot-Brittannië. Bijvoorbeeld pensioenfondsen die een vijftal science parken hebben.
Dat zie je hier nog niet. Maar Marcel Boekhoorn, geen institutioneel belegger maar een particulier belegger,
dat is dus een eerste. Maar zijn doelstelling is ook winst halen.
Is dit een kans voor de toekomst?
Wij denken van wel, maar er zit nog wel behoorlijk wat onwetendheid bij die partijen. R&D klinkt al moeilijk,
wat is nou de toegevoegde waarde van een cluster. Dat is ook niet zo bekend. Hoe vermarkt je dat dan. Als er
dan een gebouw leegkomt kun je dat dan hergebruiken en door wie dan. Dat is natuurlijk lastig. Dat is met
kantoren gewoon makkelijker.
de klok mee, facilities?
Gebouwen, daar zou je incubators bij moeten zetten. Kantoren, labs, cleanrooms. Alles wat met panden van
doen heeft.
Incubators heeft ook een andere categorie.
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Oh, dan is facilities veel meer. Heb je een science park, parkbeheer, een plek waar mensen een conferentiezaal
kunnen huren. Zoals de hightech campus heeft. Zitten er voorzieningen. Dat zijn dus meer de ondersteunende
diensten.

Support of authorities? Op welk schaalniveau.
Steunt de regionale overheid het initiatief, is er beleid op gevormd. Maar de nationale overheid speelt ook een
rol met hun topsectoren beleid.
Vibrant business climate?
Zijn er andere partijen die het levend houden. Dus als je er in je eentje zit dan is het nog niet echt een science
park. Er moeten meerdere partijen zitten. Die een levendige omgeving creëren. Er moet leven zijn
Quality of life?
Woonmilieu, er zijn daar verschillende indexen van. Mercer gebruiken we veel. Er zijn er een aantal en
iedereen gebruikt weer andere indicatoren. Cushman & Wakefield is een andere. Dus je er altijd een zoeken die
het beste scoort. En het kan ook iets te maken hebben met internationale scholen voor de expats.
Branding marketing lijkt me logisch, evenals talent pool. En je hebt education.
Dat is de universiteit. Heb je HBO en universitaire opleidingen die aansluiten bij het cluster. Kunnen mensen de
juiste opleiding krijgen.
Internationale scholen, waar vallen die onder?
Dat is erg belangrijk. Dat ligt een beetje aan het project. Die hoort meer bij quality of life. Kun je nou een
aantrekkelijke omgeving creëren. Daarom zal een Europees hoofdkantoor eerder voor Amsterdam kiezen. Alle
expats kunnen daar wel vrouwen meenemen, die vermaken zich wel. Die komen in een omgeving die
aantrekkelijk is en kinderen die naar school kunnen.
Technolgie?
Is er specifieke kennis aanwezig. Is er technologie. Wordt die gebruikt door andere partijen. Waar blink je in uit.
Misschien heb je hoogleraren die daar een belangrijke rol in spelen. Er zijn soms hoogleraren die een gezicht
van een bepaalde technologie zijn.
De markt?
Heb je een afzetmarkt.
Business networks?
Is er een food samenwerkingsorganisatie.
Een overkoepelende organisatie? Bijvoorbeeld stichting FoodValley, waar veel partijen en bedrijven zich hebben
verenigd?
Ja precies, dan kun je dingen delen, met elkaar in contact komen en leren van elkaar. Het zijn bijeenkomsten
waar kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden. Een soort netwerk bijeenkomsten. Ik denk dat het zowel
georganiseerd en als informeel kan plaatsvinden. Vaak is er ook een netwerk onderling. Dat merk je ook
duidelijk dat op het moment dat we bij een bepaald project locatiekeuze gaan doen. Dan vragen we of we ook
andere partijen spreken die hier al zitten. Nou dan merk je dat ze elkaar al allemaal kennen. Dus dan is het vrij
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makkelijk. Dan heb je contact met een, maar via de ene kun je een netwerk in. Dat is natuurlijk voor een
nieuwkomer een enorme hulp.
Is dat vooral belangrijk voor kennisintensieve bedrijven?
Ja, maar ook voor shared service.
Waar valt de ondernemer onder?
Die zou ik in de business climate zetten.
Bedankt voor dit interessante kader. Die ga ik gebruiken door de wetenschappelijke theorie hieraan te
koppelen.
Het nadeel van de klok is dat er twaalf categorieën moeten zijn.
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Accountmanager gemeente, werkgelegenheid
Wat gebeurt er op de afdeling werkgelegenheid?
We doen de dienstverlening rondom werkgelegenheid. Dat gaat verder dan vacatures en kandidaten bij elkaar
brengen. Maar ook meedenken aan P&O vraagstukken. Bijvoorbeeld een van de dingen die spelen is de
vervangingsvraag die voortkomt uit de vergrijzing. Wat als die mensen straks met pensioen gaan, dan zit je met
een gat. Dus dat is een aspect. Maar ook netwerken opzetten en onderhouden. Want het is steeds belangrijker
dat je uit een relatie of netwerk je kansen gegund krijgt en vacatures gegund krijgt. En waar we het laatste jaar
ook mee bezig zijn, is met regionalisering. Samenwerking binnen de gemeentegrenzen van Ede, maar ook
daarbuiten. Met Wageningen werken we al nauw samen, maar ook met Veenendaal, met Barneveld. Op die
manier probeer je een beetje overstijgend bezig te zijn. En de input die ik mee krijg geef ik weer mee aan de
beleidsmedewerkers bijvoorbeeld. En dat gaat zo verder de organisatie in.
Regionale samenwerking, omdat de arbeidsmarkt regionaal is?
Ja, precies.
En hoe typeer je de situatie in Ede, is er bijvoorbeeld ook een stijging van het aantal werklozen?
Ja, ook hier komen er meer werklozen bij maar we zijn een relatief gunstig gebied met een hoog arbeidsethos.
In de dorpen rondom Ede zijn er bijna geen mensen meer in de uitkering. Dus die redden het wel, in de zin van
dat ze elkaar helpen. Die werkloosheid wordt opgevangen. In Ede zelf neemt het ook toe. Maar wij hebben niet
veel te klagen. Als je naar het landelijke gemiddelde kijkt doen wij het nog heel goed. Maar in de bouw begint
het nu pas. Bedrijven beginnen om te vallen. Dus dat is allemaal wat later. Transport en logistiek hebben we
best veel. Dus daar ontstaat ook wat meer werkloosheid in. Maar aan de andere kant is er in de zorg weer heel
veel behoefte aan mensen. In de techniek is er veel behoefte aan mensen. Wij merken het niet heel erg, het
valt dus mee. Dit houdt overigens wel in dat de mensen die nog in de uitkering zitten echt de onderkant is. Ter
vergelijk in Rotterdam en Almere zit zes, zeven of acht procent van de beroepsbevolking in de uitkering. Dan
heb je het over duizenden mensen. In Ede zit er maar ruim een procent in de uitkering, iets meer dan 1300
mensen. Dat is dus heel weinig en dat doen we dus goed in Ede. Maar de mensen die er in zitten zijn echt wel
de moeilijkere of zwaardere gevallen. Die vaak meervoudige problematiek kennen. Dus dat is weer een extra
uitdaging voor ons. Waar je over het algemeen wat meer inspanning voor moet leveren. Wij moeten echt
zoeken naar mensen om projecten te vullen en creatiever worden.
De bouw en in de logistiek, zijn er nog meer sectoren waar je een concentratie van werkloosheid ziet?
De zakelijke dienstverlening. Vaak zijn dat wat hoger opgeleiden. In de uitkering zitten vooral middel- of lager
geschoolden of ongeschoolden. In de zakelijke dienstverlening wordt het aantal banen dat er beschikking staat
door automatisering steeds kleiner. Dit is een lastige voor ons. Ik heb wel een mail voor jou met de
arbeidsmarktcijfers van de regio in maart of april. Waar je ook meer input hebt over trends die gaande zijn. Zal
ik die naar je sturen?
Ja, daar kan ik wel wat mee. En specifiek op de food sector. Je hebt in Ede een HBO en een ROC. Bieden die nou
opleidingen aan die van toepassing zijn op die sector?
Voor Ede niet direct maar wel indirect. Een afdeling communicatie heeft communicatie medewerkers nodig.
Een afdeling P&O mensen die daarin opgeleid zijn. Dus het is indirect. En het ROC heb ik niet echt contact mee
gehad hier in Ede. Wel in Wageningen, daar zit ook een vakschool. Die hebben opleidingen die specifiek van
toegevoegde waarde zijn voor FoodValley. Bijvoorbeeld koksopleidingen en opleidingen voor horeca.
En je hebt hier een aantal organisaties zoals NIZO bijvoorbeeld. Die hebben zelf een eigen research centre. Dit
heeft Friesland Foods volgens mij ook. Voor specifiek onderzoek hebben ze het vaak zelf in huis. Maar als je
naar Deli XL kijkt, dat is dan logistiek. Daar moeten mensen weer logistieke opleidingen hebben.
Dat vind ik wel een lastig met FoodValley. Wat versta je er onder? Het is maar een klein percentage van het
geheel wat hier zit. Het gaat om hoeveel procent van het totaal banen, 15 procent?
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Tien procent, in de Vallei regio ongeveer 11.000 banen. In prognoses wordt wel een groei van 700 tot 4000
banen in de komende tien jaar verwacht. Maar de vraag is hoeveel van de banen ingevuld gaat worden door
mensen die uit de regio komen.
Daarom is een visie nota heel goed om de prognoses te verlaten naar wat het doet met de woningbouw, met
de voorzieningen. Want het hangt allemaal aan elkaar. Daarom is het goed dat ze naar 2025 kijken om vanuit
die ambitie daar invulling aan te geven. Maar dat is mijn vraag ook wel hoor. Ook met bedrijven die hier
naartoe komen. Er zijn nu gesprekken met een aantal food gerelateerde bedrijven of ze naar Ede komen en
daar zijn grote aantallen mensen nodig. Ja, welkom. Maar we hebben maar 1300 mensen in de uitkering,
waarvan het grootste deel meervoudige problematiek heeft en dat werk geen eens zouden kunnen doen. Dus
waar haal je ze dan vandaan? Dus je zult meer moeten gaan doen dan het alleen verwachten van mensen die
werkloos zijn. In de WW zitten ook nog aardig wat mensen. Maar je ziet vaak dat er sprake is van een
missmatch. Het verschil tussen vraag en aanbod is dan heel groot. Dat is best wel een issue en daar heb je dus
weer onderwijs voor nodig om die mensen om te scholen. Alleen de scholingsinstituten moeten weer
aansluiten bij het bedrijfsleven om juist die opleiding te geven waar het bedrijfsleven ook echt behoefte aan
heeft. En dat vindt men nog wel eens lastig.
Je hebt de drie O’s. Overheid, onderwijs en ondernemers. Die hebben elkaar gewoon heel hard nodig en alle
drie hebben ze een eigen arrogantie. De overheid weet precies wat werkgevers nodig hebben. De werkgever
weet precies wat hij zelf nodig heeft en wat hij vooral niet nodig heeft van anderen. En het onderwijs weet ook
precies wat de ondernemer nodig heeft en wat de overheid moet betalen. Zolang men niet met elkaar om de
tafel gaat en gaat luisteren blijf je er een beetje omheen cirkelen. En dat gebeurt al heel lang. Er zijn initiatieven
om dat dichter bij elkaar te brengen, POA (Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt) bijvoorbeeld. Maar het zit wel
heel diep. Het heeft echt met cultuur te maken. Er moet veel meer geluisterd worden naar de werkgever. Door
te luisteren kan er gewerkt worden aan een netwerk. Dit is de beste manier om ook duurzaam wat te kunnen
beteken voor elkaar.
Vindt er ook samenwerking tussen bedrijven plaats als werknemers een nieuwe baan zoeken?
Dat gebeurt wel maar nog steeds te weinig. Dit heeft ook met vertrouwen te maken. Je moet elkaar kennen om
het elkaar te gunnen. Daar is nog wel winst te behalen. Men vindt het heel erg eng. Je ziet bij de overheid dat
publiek een stap terug doet en dat er steeds meer verantwoordelijk komt te liggen bij de burger, maar ook bij
de ondernemer, bij privaat. De overheid beperkt zich steeds meer tot initiëren en faciliteren. De ondernemers
moeten nu dus hun verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap en maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Dit begint heel langzaam door te dringen
bij de ondernemers. Het ideaalbeeld voor de regio zou een regionaal facility point werkgelegenheid zijn met
maar een contactnummer. Dat facility point zou je dan door kunnen leiden naar alles voor werkgelegenheid,
maar dan voor de hele regio onder een dak. Nu is het een wirwar aan instanties en adviesbureaus. Dat hoor je
ook in de private sector, dat daar steeds meer behoefte aan is.
Nu moet een bedrijf uit bijvoorbeeld Barneveld dus bijvoorbeeld vacatures aanbieden bij verschillende
gemeenten?
Klopt, nu is dat zo. Daar zit je als bedrijf ook niet op te wachten. Nou is het wel zo dat wij contacten hebben
met de omliggende gemeenten. Vacatures of projecten die interessant voor de omliggende gemeenten zijn
worden ook wel gemeld bij die gemeente. Maar dat is allemaal niet georganiseerd, op uitvoering. Als je
georganiseerd kijkt dan zeg je wat wil de politiek? Wil de politiek dat wij samenwerken? Mijn ervaring is dat het
daar stopt. Als je de wethouders bij elkaar brengt om te praten, dat lukt dan al niet. Dan gaan er andere
belangen spelen. Dan krijg je je toko, dit is mijn vesting, die andere gemeente heeft zijn vesting. Maar dat zijn
wij als mensen. Wij beschermen ons, ons eigen soort.
Als wethouder word je natuurlijk ook afgerekend op het werkloosheidspercentage in je eigen gemeente.
Ja precies. En in dat proces, daar zitten we midden in. Ik hoopte dat FoodValley de paraplu was waar we met
zijn alleen onder konden. En dat dat eigenlijk een beetje structuur zou zijn om dit probleem op te lossen. Een
jaar of twee geleden geloofde ik daar heel erg in. Al doende heb ik steeds meer bedenkingen gekregen omdat
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ik de synergie gewoon niet ervaar. We hebben stichting FoodValley, een regio FoodValley en FoodValley dit en
dat. Waardoor ik door de bomen het bos niet meer zie. En omdat er nog best wat verdeeldheid zit. Als er weer
een andere raad zit eens in de vier jaar, die weer andere ideeën heeft, waardoor dingen die in gang gezet zijn
niet afgemaakt worden. Dus de duurzaamheid kan niet gerealiseerd worden. Ja, ik zet er wel vraagtekens bij of
dit het wel is. Maar als dit niet werkt zou ik ook echt niet weten wat dan wel. Kijk en Veenendaal zit bij de
provincie Utrecht. Dus dat provincie gedoe heb je dan al. Barneveld heeft alles gewoon goed op orde en heeft
een heel gezond bedrijfsleven. Die kunnen ook gewoon self supportive zijn. Dus waarom hebben ze andere
nodig? Nijkerk richt zich meer op Amersfoort, dat ligt dichterbij. Ede en Wageningen weten elkaar goed te
vinden. Die gedragen zich weer als de grotere broer. Nou ik weet wel wat goed voor je is. Wat ook weer
frustraties oproept bij de kleinere gemeenten, hier omheen. Dus als je het ontleed dan zit er al geen synergie
onder elkaar. En dat is nooit geweest. Veenendaal en Ede dat is altijd rivaliteit geweest. Ede ging een nieuw
winkelcentrum bouwen, Veenendaal ging een nieuw winkelcentrum bouwen. Veenendaal ging renoveren, Ede
ging renoveren. Nou even als voorbeeld en het is al veel minder groot dan het was. De grenzen zijn veel, door
het nieuwe bedrijventerrein BT-A12 zie je al dat ze dichter bij elkaar zijn gekomen. Dit soort items zitten zo in
de genen bijna dat het wel heel lastig is om er echt toe te komen.
De samenwerking blijft dus lastig, maar zie je nu nog concurrentie?
Social return op het gebied van werkgelegenheid is voor mij nog steeds een issue dat ik mis. Dat bij de
afspraken over een bedrijf dat zich komt vestigen hier ook gewoon, en daar hebben ze wel een vorm van hoor
want ze hebben werkgelegenheidscriteria dus je moet zoveel personeel meenemen om je te vestigen. Daar is
nog veel meer uit te halen. Maar dat het ook al heel snel op het gebied komt van concurrentie. Nou ja, dan ga
ik wel naar Veenendaal toe. Daar hoef je niet aan de criteria te voldoen bijvoorbeeld. Dus dat stukje van
onderlinge concurrentie, dat snap ik wel. En dan kom ik ook weer een beetje op landelijk uit. Moeten we dat
niet veel meer landelijk aanpakken? In onze manier van denken en onze manier van benaderen om dat
beweging in te creëren. Als we met elkaar nou iedereen een kans gunnen. Bijna iedereen kent iemand
gehandicapt is in de Wajong of iemand die arbeidsongeschikt is. Maar bijna niemand wil zo iemand bij zich
hebben werken. Dat is een heel raar iets, maar in een dergelijk systeem zitten we wel. Dat we uiteindelijk
allemaal uiteindelijk voor ons eigen hachje gaan en dat er dan ook concurrentie gaat spelen.
Hoe zit de aansluiting van de HBO-opleidingen en ROC opleidingen op de regionale behoefte van het
bedrijfsleven? Dat is misschien lastig en een nationaal probleem, maar wel een interessante kwestie.
Toevallig was ik vanochtend bij het ROC en toen heb ik met de directeur een gesprek hierover gehad. Dit zegt
hij natuurlijk niet hard op, maar dat zeg ik wel hard op, puur geld. Hoe meer studenten een opleiding krijgen
hoe meer geld ze krijgen. En hoe sneller ze afgestudeerd zijn, hoe hoger de factor dat ze geld krijgen. Nu gaat
het systeem veranderen per 1 augustus 2013. Daar heeft het dus mee te maken. Dat is dus die arrogantie wat
ik net zei. Ze denken te weten wat voor opleidingen ze nodig hebben. Terwijl de gemeente denkt te weten wat
bedrijven nodig hebben. Ik denk dat het nodig is om de handen in elkaar te slaan, de overheid en het
onderwijs. Om met de ondernemers in gesprek te komen, om te horen, waar ligt nou die echte behoefte. En
dan merk je dat het nog steeds zo diep zit. Wij hebben onze toko, en wij weten wat goed is. En daar red je het
dus niet mee. Dus dat het niet aansluit herken ik. Maar goed een klas van 25 leerlingen is pas financieel
rendabel. Dat is heel veel als je maatwerk wilt gaan leveren. De kwaliteit onderling is ook nog een issue, die
verschilt per opleiding. Er is weinig contact tussen het ROC en de bedrijven. De aansluiting tussen de
arbeidsmarkt, dus de werkgevers en het onderwijs aan de andere kant laat echt te wensen over. Daarbij komt
dan dat de ondernemers het lastig vinden om te investeren in medewerkers en investeren bedoel ik dan mee
dat ze ook een stuk van de opleidingen betalen en in het verleden zijn ze natuurlijk best verwend, toen
betaalde de overheid de opleiding. Dat stukje financiering zat er bij vanuit de overheid. Dus de werkgevers
hebben altijd erg weinig hoeven betalen voor nieuwe medewerkers. Dat publiek een stap terug doet en privaat
dus een stap vooruit moet doen. Dus ook op het gebeid van onderwijs. Daar mis ik bij de ondernemers een
stukje willen investeren in deze mensen. Je moet ook echt met elkaar er wat voor doen. Dan is een
branchegerichte aanpak wel goed, dan heb je brancheorganisaties. We hebben wel een aantal systemen en
onderdelen in het systeem zitten. Die zijn gecreëerd vanuit het benoemen van dat is nodig. Terwijl het nu veel
meer de tijd is dat we naar elkaar gaan luisteren en daar van uit het systeem inrichten. Doordat er zoveel
politiek doorheen zit, het heeft met gunnen en contacten te maken. Je hebt altijd voorkeuren. We hebben wel
veel, maar het sluit niet meer echt aan bij de behoefte. Omdat die behoefte nu niet helder is.
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Er ligt dus een taak bij het bedrijfsleven om beter aan te geven waar behoefte liggen?
Ja, dat is een, maar ook dat ze gewoon meer de deur open zetten. Dus ook jongeren laten zien wat er binnen
een bedrijf zich afspeelt. Zodat jongeren beter weten wat er is. Heel vaak kom je als kind ergens mee in contact
en dan begint het. Dat leggen we ook wel terug bij bedrijven. Wat doe je er zelf aan om ook zelf die interesse
bij jongeren te wekken. Als je op een bedrijventerrein langs de bedrijven rijdt zie je allemaal hele saaie
gebouwen, maar dan heb je hele gave producten. Daar moet je mee naar buiten gaan dat vinden mensen
interessant en leuk. Je hebt internet maar dat is ook een bos waar je de bomen niet meer ziet. Dan uiteindelijk
kom je weer uit op persoonlijk contact en het gunnen. Waarom zou ik jou wat gunnen op marktplaats? Puur
om het geld dan waarschijnlijk, en misschien omdat je in de buurt woont. Terwijl je buurman waar je goed
contact mee hebt het misschien ook wel heeft. Het onpersoonlijke en dat is een beetje de andere kant van de
medaille ook. Het lijkt allemaal sneller en beter. Maar per saldo is dat echt wel een beetje de vraag voor mij. Of
we echt wel goed bezig zijn met elkaar. En of we niet meer aan het uithollen en verschralen zijn, dan dat we
kwalitatief aan het opbouwen zijn. Dat is met FoodValley zo, met werkgelegenheid is dat zo. Dat heeft echt
allemaal te maken met relaties en met partnership en met gunnen.
Kijken dat FoodValley komt niet echt van de grond, maar waarom eigenlijk? We hebben alle ingrediënten, er
ligt geld bij de provincie. We hebben de WUR hier en food bedrijven en toch is er iets waardoor het niet lukt.
Volgens mij gaat het dan verder. Dat dit allemaal zo stroef verloopt en voor onszelf houden en voor ons eigen
hachje gaan. Misschien moeten we eens kijken hoe de mens in elkaar steekt en echt behoefte aan heeft.
Even terug naar de regio FoodValley en de afbakening. Is deze indeling wel plausibel?
Kijk in Amersfoort zitten ook een paar grote, Schuitema, en het hoofdkantoor van FrieslandCampina. Die heeft
ook weer heel veel food gerelateerde, vaak op distributie gericht dan. Die hoort er dan weer niet bij. Maar aan
de andere kant denk ik, waarom niet. De Vallei lijn begint hier in Wageningen. Met de bus naar Ede en dan met
de trein naar Lunteren en Amersfoort. Dus Nijkerk zou veel liever met Amersfoort in zee gaan. Waarom zou je
Amersfoort er niet bij nemen. Door dat te concentreren isoleer je ook weer.
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Stichting FoodValley
Telefonisch, zodoende geen transcript
In de stichting FoodValley zijn foodbedrijven en food gerelateerde organisaties vertegenwoordigd. De leden
zijn verspreid door heel Nederland, al is er een sterke oververtegenwoordiging van het ledenaantal in
Wageningen. De stichting behartigt de belangen van de gehele Nederlandse food sector in het buitenland,
maar is tegelijkertijd wel van mening dat het hart van de innovatie voedingsindustrie in Wageningen ligt. De
Nederlandse food industrie heeft echter meer te bieden. Het Unilever cluster in de regio Rotterdam en de
activiteiten in food rondom de Universiteiten van Amsterdam, Groningen en Maastricht zijn hier voorbeelden
van. De Stichting is dus van mening dat FoodValley niet direct stopt bij de grens van de acht participerende
gemeenten in regio FoodValley. Het bedrijfsleven kiest uiteindelijk zelf een geschikte vestigingsplaats, hierin
speelt de ontwikkeling van de Regio FoodValley een kleine rol. Het gaat met name om het vestigingsmilieu.
Bedrijven moeten redenen zien om samen te werken en verbindingen op te zetten. De regio moet dus
inhoudelijk wat te bieden hebben. Dat heeft FoodValley met de WUR en andere kennisinstellingen en een
groot aantal private partijen. Hierbij is de bestuurlijke situatie aan ondergeschikt belang aan de kwaliteit van
wonen, het openbaar vervoer, de autobereikbaarheid, de aanwezigheid van goede scholen, de arbeidsmarkt,
mogelijke financiële en fiscale voordelen en subsidies. Bedrijven kijken dus veel meer internationaal en
bovenregionaal en daar is de stichting FoodValley een betere samenwerkingspartner dan de regio FoodValley
waarvan het belang de grenzen van de acht gemeenten niet of nauwelijks van overschrijdt. De vestiging van
deze bedrijven en kennisinstellingen heeft daarnaast natuurlijk een positieve invloed op de regionale
economie. Het is tijd om na de onenigheid die er aanvankelijk tussen de stichting en de regio was over de naam
(de regio heeft de naam FoodValley van de stichting gekopieerd en dit zou volgens de stichting tot verwarring
leiden), om samen te werken aan de toekomst van de Regio. Beide partijen hebben elkaar hier immers hard
voor nodig. De stichting ziet de Regio FoodValley immers als kern van de Nederlandse voedingsindustrie en zal
de belangen van de Regio dus in veel gevallen behartigen.
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Bijlage VI Interviews met foodbedrijven
Riedel FrieslandCampina BV
Wat houdt je functie precies in?
SHEQ staat voor Safety, Health, Enviroment, Quality en projecten. Dat is wat het op papier zegmaar is. Dat
houdt in dat ik voor deze locatie of business unit verantwoordelijk ben voor alles wat met veiligheid en milieu
te maken heeft en met kwaliteit. Productkwaliteit, voedselveiligheid, dat soort zaken. En dat ik de portfolio van
projecten beheer die we hier op deze locatie doen. Dus dat is het overzicht houden waar zetten we onze
resources op in en wat voor budget hebben we daar voor nodig. Dat is eigenlijk in een notendop wat mijn rol is
hier.
Deze vestiging is onderdeel van FrieslandCampina, maar ik zag beneden dat deze vestiging ook de naam Riedel
draagt. Hoe ziet de bedrijfsstructuur er uit? En welke positie heeft deze vestiging?
FrieslandCampina is een zuivelcoöperatie en is eigendom van iets van 15.000 melkveehouders in Nederland en
in Duitsland met name. FrieslandCampina is voortgekomen zegmaar uit, in de loop van 20-25 jaar uit kleinere
zuivelcoöperaties die er waren in Nederland. Die zijn op een gegeven moment steeds meer met elkaar gaan
fuseren. En uiteindelijk zijn de twee grootste die nog over waren Frieslands Foods en Campina die zijn met
elkaar gefuseerd, 2 jaar geleden. En toen ontstond FrieslandCampina. De vestiging waar je hier bent is een
beetje vreemde eend in de bijt. In die zin, dat wij helemaal niks met zuivel doen. We produceren hier
vruchtensap, Appelsientje, Dubbelfris, Coolbest, Taxi en Extran. Dat is wat we hier maken en afvullen. Dus in
die zin zijn we een beetje rare tak van sport binnen dat enorme zuivel gebeuren. Om je een beetje een idee te
geven. Bij FrieslandCampina totaal werken op dit moment wereldwijd iets van 20.000 mensen. Hier bij de
vruchtensappen zijn dat er 250. Dus dat is maar een heel klein stukje van het grote geheel. Hoe dat zo gekomen
is. Het bedrijf dus zoals je hier zit, heet Riedel in de volksmond. Dat is ooit in 1879 gestart door de familie
Riedel, door Jaap Riedel. Die is ooit begonnen met flesjes water en koolzuurhoudende drankjes enzo te maken.
Dat is heel lang zo doorgegaan. Dat is ooit begonnen in Leiden ergens en is in 1960 of zoiets verhuisd hier naar
Ede. En de Riedel familie die heeft dat bedrijf verkocht in de jaren 70 aan Coberco. De zuivelcoöperatie hier uit
deze regio. Die wilde kennelijk zijn business wat vergroten en die zijn op zoek gegaan naar andere takken van
sport dan melk en die kwamen bij een sappenfabriek uit dus die hebben Riedel toen gekocht en dan is eigenlijk
altijd zo gebleven. Coberco is toen gefuseerd met Friesche Vlag en met andere nog. Dus die melkjongens
gingen allemaal fuseren met elkaar en Riedel bleef daar elke keer zo een beetje aanhangen. De positie nu van
Riedel is dat het een aparte business unit is binnen FrieslandCampina en we doen niks met melk, maar we
leveren wel geld op. Dus dat is de reden waarom we nog steeds bij FrieslandCampina zijn. Zo is dat een beetje
tot stand gekomen. We heten officieel ook FrieslandCampina Riedel BV. Die hier dus zit als aparte business
unit. Iedereen in de regio kent men het hier ook als Riedel. Als je zegt ik werk bij FrieslandCampina dan weten
mensen niet direct waar het over gaat. Als je zegt ik werk bij Riedel dan weet men direct waar het over gaat.
Je zei net, dat men in 1960 vanuit Leiden hier naar deze omgeving is gekomen. Weet je de redenen hier voor?
Ja, ik weet wel waarom ze daar voor gekozen hebben. Dat is de kwaliteit van het grondwater. Grondwater, wat
ik begrepen heb, er loopt een grondwater stroom zegmaar vanuit het noorden richting de Rijn. Door het
zanderige bosgebied wat boven Ede ligt. Door die samenstelling van de grond wordt dat water op een hele
natuurlijke manier gezuiverd en dat betekent dus ook dat het grondwater wat je na die zone omhoog haalt dat
dat van hele goede kwaliteit is en dat is de reden geweest waarom Riedel toen hier is gaan zitten. Vanwege de
kwaliteit van het water.
Zat het bedrijf toen ook al op deze locatie?
Ja, het heeft altijd op deze locatie gezeten.
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Dus deze fabriek is dus eigenlijk al 50 jaar oud?
Sommige delen zijn nog steeds uit die periode, er zijn wel wat dingen gerenoveerd. Er zijn nog wel plekjes te
vinden die echt nog van de beginperiode zijn.
Het CBS heeft SBI-codes waarin ze de bedrijfsactiviteiten uit verschillende sectoren onderverdelen. In deze
vestiging worden dus dranken vervaardigd? Dus daarmee komt het bedrijf in de SBI-code in groep 11?
Ja klopt, 11 vervaardiging van dranken.
Is dit nou de enige business unit die zich op sappen heeft geconcentreerd?
Ja, klopt.
Welke markt wordt bediend? Lokaal, regionaal, nationaal of internationaal?
De markt is Nederland en een heel klein beetje België maar vooral Nederland. Die merken Dubbelfris, Coolbest,
Taxi die vind je niet buiten Nederland. Appelsientje nog wel in België maar dat is het dus wel. Het is dus echt de
Nederlandse markt.
Hoe is de markt voor sappen in het buitenland dan?
Daar zitten hele grote sap producenten, in Duitsland bijvoorbeeld, maar dus niet binnen FrieslandCampina.
Eigenlijk in alle landen om ons heen. Dat is wel heel apart. We zouden als Riedel heel graag iets in het
buitenland willen doen. Maar ik geloof niet dat dat past binnen de strategie van FrieslandCampina. Zo’n beetje
al onze merken zijn in hun categorie toch wel marktleider. En iedereen kent die merken ook. Iedereen kent
Appelsientje, iedereen kent Dubbelfris. Dat zijn gewoon echt gevestigde merken. Om je een beetje een beeld te
geven. We werken hier vijf dagen per week volcontinue. Per dag produceren we gewoon een miljoen
verpakkingen. Dan kun je zelf uitrekenen hoeveel pakken een gemiddelde Nederlanders van onze producten
drinkt. Dat is dus enorm.
Het bedrijf heeft 250 medewerkers?
Ja, inderdaad 250.
Het (moeder) bedrijf is dus Nederlands?
De eigenaren zijn dus oorspronkelijk de melkveehouders en daarvan zitten de meeste in Nederland. De meeste
zijn gevestigd in Nederland. Dan zijn er ook nog Duitse bedrijven, maar dat zijn in de meeste gevallen
Nederlanders die naar Duitsland zijn getrokken. Maar het is van oorsprong echt een Nederlands bedrijf. Maar
waar tegenwoordig geloof ik het meeste geld wordt verdiend in Zuid Oost Azië. Weer een heel ander verhaal.
Grondwater was dus de belangrijkste reden om voor de huidige locatie te kiezen. Zijn er verder nog factoren die
belangrijk zijn geweest in de keuze voor de huidige locatie?
Het was echt de waterkwaliteit. Misschien dat heeft meegespeeld omdat het natuurlijk in het midden van het
land ligt dat distributie nog een rol heeft gespeeld, maar dat weet ik niet. De overlevering gaat echt dat het
over het water ging. Dat was in ieder geval voordat de term Food Valley is ontstaan.
Dit weet je denk ik niet. Maar in dat locatiekeuzeproces in 1960, zijn er nog andere plekken in andere steden of
regio’s overwogen?
Nee, dat zou ik inderdaad echt niet weten.
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Dan gaan we naar de huidige tijd. Welke locatiefactoren zijn momenteel belangrijk om het bedrijf op de huidige
locatie te handhaven? Is de kwaliteit van het water nog steeds zo goed?
Het water is wel minder geworden in kwaliteit. Ik heb begrepen dat het grondwater tegenwoordig niet alleen
meer uit die zanderige bodem komt maar deels wordt vermengd met oppervlaktewater uit de rivieren. En dat
is van mindere kwaliteit. Maar aan de andere kant is het verplaatsen van het bedrijf geen optie. Dat is gewoon
te duur.
Zijn er dan andere locaties in Nederland met beter grondwater?
Ik denk dat dat niet zo is, dit blijft wel op zich wel een goede regio.
Is die centrale positie van Ede voor de distributie tegenwoordig een voordeel?
Ik denk dat het wel wat voordeel oplevert, maar het is niet doorslaggevend. Dit land is zo vergeven van wegen
en distributienetwerken dat dat voordeel erg beperkt is.
Heeft het bedrijf veel contacten en samenwerkingsrelaties met andere bedrijven of instellingen in de regio?
Nou eigenlijk wel, we hadden een mooi initiatief waar we veel mee samenwerkten. Dat heet dan de sapfabriek.
Dat was een soort uitvloeisel van een regionaal opleidingsinstituut hier die hebben zelf een fabriekje gemaakt
waar ze ook sap afvullen. En dat ook nog commercieel vermarkten dat is natuurlijk op hele kleine schaal. En dat
was voor ons een mooi initiatief omdat daarmee een soort kweekvijver ontstond voor operators en technische
mensen zegmaar die bij ons in potentie natuurlijk een baan zouden kunnen vinden. Het vervelende is alleen dat
die sapfabriek failliet is gegaan vrij onlangs. Dus dat is wel een jammere ontwikkeling. Dat had gewoon te
maken met zegmaar dat er niet voldoende studenten zijn die dat soort richtingen kiezen en dat is wel heel erg
jammer.
Die sapfabriek had dus indirect invloed op de kwaliteit van de arbeidsmarkt voor dit bedrijf?
Nou wij hebben natuurlijk behoefte aan gekwalificeerde operators in de fabriek. Maar met name monteurs zijn
erg moeilijk te vinden. Technische mensen. Door middel van zo’n sapfabriek ben je dus in staat om mensen
tijdens hun opleiding al klaar voor te stomen. Dat kan dus niet meer, dat is heel erg jammer. Dat was wel een
samenwerkingsverband waar we erg hoog op hebben ingezet, veel meer dan bijvoorbeeld richting het
Wageningen. Er zijn wel vanuit hier vanuit onze R&D afdeling wat contacten met Wageningse instituten als het
gaat om ontwikkeling in algemene zin. Productontwikkeling en research activiteiten. Maargoed wat wij als
Riedel zegmaar doen qua ontwikkeling en qua research is niet zo heel grootschalig. Dat is vanuit
FrieslandCampina optiek natuurlijk we zo dat FrieslandCampina research and development zit wel in
Wageningen. Dat is een heel bedrijf op zich waar honderden mensen werken, dat is gewoon gevestigd in
Wageningen. Daar is die link natuurlijk veel sterker dan bijvoorbeeld een productiebedrijf wat we toch hier
vooral zijn.
De R&D van Riedel is dus kleinschalig en dat gebeurt niet in het FrieslandCampina research and development
centre in Wageningen?
Dat is kleinschalig en dat gebeurt hier. En dat is meer productontwikkeling dan echt fundamentele research.
Dat is wel een verschil. Het gaat om kleine verbeteren, de introductie van een nieuwe smaak een nieuw recept,
of een nieuwe verpakking. Maar dat is niet in die zin keiharde diepgaande research. We hebben wel een aantal
projecten lopen die verder gaan. Dus bijvoorbeeld iets heel specifieks als het ontsuikeren en ontzuren van
grondstoffen die wij hebben. Daar werken we, dat is dan niet in Food Valley, met TNO samen. En zo hebben we
wel wat projectjes lopen die wat meer research echt in zich hebben. En dan kloppen we wel aan bij bedrijven
binnen de regio. Maar dat kan ook net zo goed buiten de regio zijn.
En TNO zit dat buiten de regio?
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Dat zit in Zeist, dus volgens mij net buiten de regio. Dat is een gevoelig onderwerp volgens mij in de Food
Valley, wat valt er binnen en wat er buiten.
Zijn het HBO en het ROC nu belangrijker omdat de sapfabriek failliet is gegaan? Is er bijvoorbeeld toenadering
tussen die instellingen en het bedrijf?
Ja, die is er natuurlijk wel. We hebben veel stagiaires hier vanuit dat soort onderwijsinstellingen. Dus die
contacten zijn er wel heel veel.
Dreigt er een probleem met een arbeidsmarkt die niet meer voldoet aan wat het bedrijf nodig heeft?
Nou toch wel op termijn. Wat je ziet hier is dat tussen nu en tien jaar ongeveer 30 of 40 mensen van de 250
met pensioen gaan van die 250. En die zullen toch op de een of andere manier wel aangevuld moeten worden.
En dat is niet zo’n punt op het moment dat ze op een marketing afdeling werken of een finance afdeling. Daar
vindt je wel mensen voor. Maar echt mensen die operator willen worden in een fabriek of echt
onderhoudsmonteur willen worden, die zijn schaars. Die zijn heel schaars. Dus dat is wel een probleem. Niet
acuut maar wel binnen nu en tien jaar.
Zie je daar nog een rol voor de gemeente in?
Als de gemeente of Food Valley of wie dan ook op de een of andere manier in staat is om daar wat meer animo
voor te creëren op wat voor manier dan ook. Dan is dat natuurlijk wat ons betreft wel heel goed uitkomen.
De samenwerkingsrelaties zijn dus niet specifiek in de regio, maar heb je een aantal voorbeelden van
samenwerkingspartners naast TNO in Zeist?
Er zit een Wageningen nog een klein bedrijf, daar ben ik even de naam van kwijt, die specifiek op
marketingconcepten ook werkt. Even denken, wat hebben we hier nog meer lopen. Weet je heel veel expertise
en knowhow en kennis is natuurlijk binnen die FrieslandCampina organisatie ook wel te vinden. We werken nog
wel internationaal samen in het kader van een aantal brancheorganisaties die er zijn. Als je gaat kijken naar sap
producerend Nederland, die zijn verenigd in een brancheorganisatie, dus we werken in die zin samen met
andere sap producenten. Maar dat doen we ook op Europees niveau bijvoorbeeld. Dan zit het meer op het
gebied van centraal afspraken maken, wat vinden wij nou waar een sap aan moet voldoen. Wat vinden wij nou
dat goed is of dat niet goed is. Dus een beetje in die sfeer moet je het vooral zoeken.
Ik heb hier een aantal typen cluster uit de wetenschappelijke literatuur. De vestiging van Riedel is dus met name
geïnitieerd uit een externe factor, het grondwater. Maar er zijn wat samenwerkingsrelaties. Maar er wordt niet
echt kennis gedeeld?
Nee, we zijn niet een hele kennisintensief bedrijf. Natuurlijk is er wel veel kennis over wat wij doen en
kwalitatief is het allemaal hoogwaardig maar het is niet zo dat kennis onze business is. Wat voor ons een thema
nog wel is. Dat is toch wel infrastructuur en logistiek. We zitten hier nu op deze plek. Toen we hier in de jaren
60 gingen zitten kan ik me zo voorstellen dat hieromheen nog niet zoveel was. Dat het een beetje buiten Ede
vielen, een industrieterrein wat net buiten Ede werd gebouwd. Inmiddels zitten we natuurlijk midden in de
bebouwde kom en zien we dat aan de ene kant woonwijken oprukken en aan de andere kant winkelactiviteit
steeds groter wordt. Zien we dat wegen die nu nog eenrichting zijn vanaf het industrieterrein ontsloten gaan
worden en doorgaande wegen gaan worden. Dus we komen wel ingeklemd te zitten tussen allerlei activiteiten
dat eigenlijk niks met ons te maken heeft. Aan de andere kant zie je bij ons de wens om toch wel blijvend te
groeien en te ontwikkelen en dat gaat op een gegeven moment wel botsen met elkaar. Onze locatie heeft een
kantoor, een fabriek en een distributiecentrum. Dat zit aan de achterzijde. De weg die hiervoor langs loopt, is
de Frankeneng. Alle grondstoffen die de fabriek ingaan, die worden ook aan deze kant van het industrieterrein
aangeleverd. Alles wat er uit gaat, uit de opslag en distributie en expeditie, dat gaat er aan de andere kant uit.
Dat gaat niet hier over het industrieterrein maar dat gaat dwars door de woonwijk langs de Albert Heijn en
hartstikke druk, moeders met kinderen op de fiets. En dan zestig vrachtwagens per dag die daar moeten laden
en lossen en doorheen komen. Dat is gewoon niet ideaal. Dus dat zouden we graag op termijn willen
verplaatsen naar de kant van het industrieterrein. Het lastige daar alleen is, dat deze Frankeneng die nu nog
doodloopt aan het eind van de rit, dus eenrichtingsverkeer. Je kunt wel vanuit het centrum de Frankeneng op
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maar je kunt niet terug. Dat daar waarschijnlijk een tunnel gaat komen waardoor die Frankeneng twee
richtingen wordt en dan wordt het een soort ontsluitingsweg vanuit het centrum. Dus die weg die wordt veel
drukker. Maar waar moeten we dan op een gegeven moment naartoe met al die vrachtwagens. Dat gaat
uiteindelijk wel complex worden. Nou hebben we natuurlijk met de gemeente daar overleg over, op zich ook
gewoon open en eerlijk overleg. Daar kunnen we prima mee om tafel, dus dat is het punt ook verder niet. Maar
dat is er wel eentje die de komende vijf jaar nog wel wat aandacht gaat behoeven. Dus als je het vanuit die
optiek bekijkt. Stel dat je Riedel weer ergens neer moet zetten, zou je dan per se hier gaan zitten. Dan denk ik
dat Ede misschien nog wel voor de hand ligt, maar dan uiteindelijk gewoon aan de andere kant van de A-30 op
een industrieterrein. Waar je wat minder ingesloten wordt door andere activiteiten. Je komt gewoon klem te
zitten, dat zie je met veel oude fabrieken.
Een probleem in de arbeidsmarkt, in de bereikbaarheid, zijn er verder nog knelpunten?
Er is nog een belangrijke uitdaging waar we zeker de gemeente en Food Valley bij nodig hebben en dat is het
begrip duurzaamheid. Wat voor FrieslandCampina hoog in het vaandel staat is duurzaam ondernemen. We
hebben heel veel koeien en we hebben heel veel fabrieken en die koeien hebben natuurlijk effect op het milieu
en op uitstoot en op dat soort dingen. We hebben heel veel vrachtauto’s rondrijden en we hebben heel veel
fabrieken en die hebben allemaal een bepaalde impact op onze omgeving. Als FrieslandCampina hebben we
gezegd we willen eigenlijk die impact reduceren, zonder dat onze business daar onder leidt. Dus dat maakt dat
we ook investeren en moeten investeren in duurzame productiemethodes, duurzame manier van zaken doen,
duurzame gebouwen, noem maar op. En dat is natuurlijk op het moment dat je iets nieuws gaat bouwen nog
wel vrij makkelijk. Maar op het moment dat je wat ouds hebt en je zit in een oude situatie is dat best wel
complex. In zo’n oude situatie op zoek gaan naar slimme oplossingen. Daar hebben we zelf de expertise niet
voor. Daar zullen we de komende tien jaar nog wel een beroep moeten doen op externe partijen om ons
daarbij te helpen.
Wat voor partijen denk je dan aan, de Universiteit van Wageningen die zich bezig houdt met duurzaamheid?
Ja, dat zou kunnen. Het moet natuurlijk wel uiteindelijk iets zijn dat aan de ene kant financieel feasable is en
aan de andere kant ook wel praktisch uitvoerbaar is. Het moet dus wel zodanig zijn dat het iets is dat wat je bij
wijze van spreken een op een kunt implementeren en wat dan meteen werkt. We zijn er niet de organisatie
naar om ellenlange ontwikkelingstrajecten in te gaan. Dat kan hier gewoon niet. We moeten hier gewoon
pakken vullen.
Je noemde de regio Food Valley, waarom is dat?
Nou ik kan me zo voorstellen dat dat soort thema’s sterker is als je die regionaal aanpakt. Dus een aantal
voorbeelden daarvan. Wij produceren hier en hebben best wel wat restwarmte. Hier niet zo heel ver vandaan
aan de overkant van de straat zit een zwembad en dat moet verwarmd worden. Onze restwarmte gaat nu naar
boven en draagt bij aan het broeikaseffect en een eind verderop staat iemand zijn zwembad te verwarmen. Als
je als regio een stap kunt zetten, wacht even, als ik nou een en een bij elkaar optel dan komt er misschien wel
drie uit in dit geval. Dan kun je een stap zetten. Alleen het is natuurlijk niet zo dat we dan zeggen, wij hebben
restwarmte dus gaan wij een pijpje aanleggen waarbij onze restwarmte het zwembad ingaat. Zo werkt het ook
niet. Er zal iets van regie op dat soort initiatieven moeten zijn meer vanuit een helikopter view. Ik denk dat een
gemeente, of een regionaal initiatief als Food Valley of een provincie, dat ligt er maar net aan op welke schaal
je het bekijkt, zo’n rol uitstekend zou kunnen pakken. Als voorbeeld dan, ik kan nog andere voorbeelden
bedenken.
Maar mist die coördinatie nu nog?
Die mist nu nog wel. Maar die mist op alle vlakken hoor. Voor dat Riedel hier kwam heeft hier een verffabriek
gezeten. Dus we werden een aantal jaren geleden geconfronteerd met dat de bodem hier verontreinigd was.
Dus toen was er een bodemsanering nodig, onze buren hebben daar ook last van die hebben ook een
bodemverontreiniging dus die zijn ook aan het saneren en de buren aan de andere kant van de straat hebben
ook een bodemverontreiniging dus die zijn ook aan het saneren. Alle drie onafhankelijk van elkaar, maar die
praten natuurlijk wel met elkaar. Maar wat je dan bijvoorbeeld ziet is dat vanuit het bevoegd gezag en dat is in
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dit geval de provincie die drie partijen allemaal een bepaalde doelstelling hebben meegekregen met betrekking
tot die saneren. Dus tot op een bepaald niveau moet het schoon worden. Maar die doelstellingen wijken van
elkaar af, dus de een moet verder gaan dan de andere. Dat is eigenlijk raar. Als je wilt enthousiasmeren dat
bedrijven met elkaar in een bepaalde regio of in een bepaald gebied samenwerken en je wilt daar de
randvoorwaarden creëren dan moet je op zijn minst voor zorgen dat ze er hetzelfde in kunnen zetten.
Leidt dit tot scheve gezichten?
Ja, dat leidt tot scheve gezichten, wij hoeven minder ver te gaan dan de buren aan de overkant. Dat maakt dat
wij slecht kunnen praten met de buren aan de overkant. Dat soort dingen.
Heeft de aanwezigheid in Food Valley voordelen?
Ik heb zelf voor dat ik bij Riedel begon vier jaar geleden in Wageningen gewerkt bij een bedrijf wat daar nog
steeds zit. En het ontstaan van Food Valley wat meer van dichtbij meegemaakt. Voor dat bedrijf was dat ook
echt een goede ontwikkeling en is dat nog steeds. Voor Riedel is dat wat minder relevant. Voor
FrieslandCampina research zoals dat in Wageningen zit is het denk ik van meer belang dan per se voor Riedel.
Een van de voordelen die wordt genoemd is dat je kennis geclusterd hebt in een bepaalde regio. Dat is in die
zin wel een klein voordeeltje we zijn alleen niet zo heel kennisintensief in die zin. Maar dat maakt dus dat je
dus niet zo ver hoeft te zoeken als je iets nodig hebt dat is dan wel wat voordeel. Misschien voor ons nog wel
het belangrijkste voordeel is de uitstraling die het heeft. Dat je kunt zeggen als voedselproducent zitten wij in
de Food Valley. Dan gebruik je het op die manier. Een soort imago marketing thema. Daar heeft het nog het
meeste voordeel voor Riedel specifiek.
Acht u de aanwezigheid in FoodValley noodzakelijk?
Onze aanwezigheid niet, maar de aanwezigheid van FoodValley op zich, ja vind ik wel goed. Ik denk dat het wel
bijdraagt aan het algemene niveau op het gebied van voedingsmiddelentechnologie.
Wat is het totale oordeel over de vestigingslocatie?
Bereikbaarheid, goede mensen weten aan te trekken en duurzaamheid zijn de thema’s op de langere termijn.
Dat zijn de uitdagingen die we hier hebben. Onze relatie met de gemeente Ede is erg goed moet ik zeggen. Ik
vind de gemeente Ede ook altijd erg bedrijven minded. Er valt goed mee te praten. Dat wil niet zeggen dat alles
altijd maar kan, maar alles is bespreekbaar en binnen grenzen kunnen we echt wel onze gang gaan. Dat vind ik
bijvoorbeeld veel sterker aanwezig dan binnen Wageningen. In Wageningen heb ik altijd ervaren dat met name
Wageningen universiteit een enorme stem heeft, een enorme vinger in de pap heeft. En dat de gemeente
weliswaar op papier bepaald, maar dat Wageningen universiteit eigenlijk op de achtergrond bepaald wat er
gebeurd en wie waar gevestigd wordt. Dat heb ik altijd een heel apart politiek spel gevonden. Het bedrijf waar
ik heb gewerkt die was op zoek naar een andere locatie en die was op een gegeven moment gevonden. Alleen
die locatie wilde de universiteit ook hebben om iets mee te doen, of die was van de universiteit. En de
gemeente had helemaal bedacht, dat is een mooie vestigingsplek voor dat bedrijf, maar dat ging mooi niet
door. Dat was niet bespreekbaar. En dat is in de gemeente Ede veel minder. Veel meer een open mind voor
bedrijven en ontwikkeling daarvan.
Het oordeel over de vestigingslocatie is die verbeterd of verslechterd?
Het grondwater is iets in kwaliteit afgenomen en we zitten veel meer ingeklemd. Dus in die zin denk ik dat het
wat minder is dan vijftig jaar geleden. In hoeverre dat relevant is, is lastig te zeggen. En het is gewoon een
gegeven wat mij betreft, want een optie om te verhuizen is er eigenlijk niet.
Je zei, als we zouden verhuizen? Maar dat is dus niet realistisch?
Nee, dat gaat niet gebeuren, dat is gewoon te duur. We dragen wel bij aan de winst maar niet zo veel.
Maar je zei wel, dan zouden we in Ede blijven?
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Ja, ik denk dat die kans wel groot is.

En waarom?
Nou ik denk nog steeds wel vanwege die waterkwaliteit. Als je echt naar het westen van Nederland gaat is dat
niet heel handig. De kwaliteit van het water is daar gewoon minder, of je moet wel echt in de duinen gaan
zitten, maar dat is ook niet een heel voor de hand liggende plek. Dus in die zin is het wel mooi centraal en is dat
nog steeds wel een thema. Aan de andere kant denk ik ook, maar dat is even los van, dat is puur mijn eigen
mening laat ik het zo zeggen. We hebben natuurlijk wel in die zin een binding met de regio dat de meeste
mensen die hier werken, hier ook gewoon wonen. Dus ook vanuit sociaal aspect zou dat het voor de hand
liggen als dit aan de orde zou zijn om hier in de regio te blijven. Ik zou dat belangrijk vinden. Stel dat
FrieslandCampina ooit besluit om sap anders te produceren, dan weet ik niet of meespeelt.
Zouden jullie daar zeggenschap over hebben? Of zou zoiets voor Riedel bepaald kunnen worden?
Dat kan bepaald worden. Dan sta je gewoon dicht hier en ga je ergens anders weer open.
Zou dit een gevaar voor de regio kunnen zijn?
Ik denk niet dat dit gebeurt. Er gaan wel fabrieken dicht van FrieslandCampina vanwege die fusies een paar jaar
geleden. Maar dat zijn allemaal zuivelfabrieken. Als je in de buurt van Rotterdam een fabriek hebt en in de
buurt van Tilburg een en bij de één heb je ruimte over, dan gaat die andere dicht. Zo simpel is het. Alleen het
punt binnen FrieslandCampina is geen andere fabriek waar we sap produceren. Dus samenvoegen ligt niet voor
de hand. Een risico maarja dat is wel erg koffiedik kijken. Stel nou dat FrieslandCampina op een dag besluit sap
hoort niet meer tot onze business en we verkopen Riedel. Dan is het natuurlijk afhankelijk aan wie het verkocht
wordt of het dan in de huidige vorm blijft bestaan. Maar dat zijn van die hypothetische kwesties, als je daar
overna gaat denken.
Nog even over de economische crisis, heeft de food sector daar relatief minder onder te leiden heeft. Men blijft
nou eenmaal eten en drinken. Hoe is het hier bij Riedel?
Wat wij in algemene zin zien is dat onze totale volume wel stabiel blijft, maar dat we meer goedkope
producten maken en minder dure. Dus dan gaat het uiteindelijk wel ten koste van onze omzet. Dat zie je wel
heel sterk. Dus in die zin merken we het wel. En voor ons nog een belangrijker thema is, is de wereldwijde
wijzingen in het economische klimaat. Grondstoffen van die sappen die komen vanuit de hele wereld.
Sinaasappels uit Brazilië, appels uit Polen en Italië, mango’s uit India, het komt echt overal vandaan. Wat je in
algemene zin ziet is dat die grondstoffen steeds duurder worden. Vanwege allerlei economische
ontwikkelingen op wereldniveau. Het schijnt bijvoorbeeld in China een teken van welvaart te zijn als je dagelijks
op straat een appeltje eet. Als een miljard Chinezen elke dag een appel gaan eten wat ze voorheen niet deden
dan heeft dat een heel groot effect op de wereldwijde appelmarkt. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat er veel
meer appels geproduceerd worden voor de versconsumptie en dat er veel minder overblijven voor de
industrie. En dan wordt het duurder.
En de brandstofprijzen?
Brandstofprijzen zie je stijgen, hoewel je ook ziet dat transport steeds efficiënter wordt. Er wordt bijvoorbeeld
veel geïnvesteerd in schepen om die zuiniger te laten zijn en dat soort dingen. Je ziet ook dat landen als India
en Brazilië dat de economieën daar groeien dat welvaart groeit, dat lonen hoger worden en dat betekent dus
ook dat de kosten stijgen. En je ziet dat op het moment als de mensen lokaal meer te besteden hebben dat er
lokaal meer verhandeld wordt en dus minder beschikbaar komt. Dus dat soort ontwikkelingen zie je overal. Dus
daar hebben we ook last van. Dus aan de ene kant hebben we last van de Nederlandse malaise zegmaar, dat
mensen minder geneigd zijn om dure producten te kopen. En aan de andere kant zien dat we wereldwijd we
last hebben van stijgende grondstofprijzen.
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Komen die grondstoffen vooral via de boot?
Dat hangt er een beetje vanaf. Wat we vanuit Europa halen komt eigenlijk allemaal per vrachtwagens. Wat
buiten Europa komt, komt eigenlijk allemaal met boot, dus niet met het vliegtuig.
Zijn er plannen in de regio (vernieuwing van het station, de ontwikkeling van de kennis-as, de ontwikkeling van
de Veluwse poort, of de verbreding van de A-12 die de kwaliteit van het huidige productiemilieu verbeteren?
De verbetering van de A-12 zou dat wel kunnen, dat is moeilijk inschatten. Maar het maakt het alleen maar
beter denk ik qua bereikbaarheid. Wat ik wel een themaatje vindt is de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer van dit industrieterrein. Die is wel slecht.
Is dat wel belangrijk voor dit bedrijf?
Nou toch wel, we hebben best veel mensen die in Nijmegen wonen, of in Utrecht wonen en die komen dan
met de trein en dat willen we ook graag. Dat ze met de trein komen en niet met de auto. En dan staan ze op
het station. Dus dan is het aan te raden om een oude fiets te kopen, want met de bus is het niet te doen. Qua
ontsluiting zou dat nog wat beter kunnen. Die spoorzone aanpassen, daar zullen we niet zoveel effect van
hebben. Behalve een uitvloeisel ervan, die tunnel die ze hier aan het eind van de straat willen maken, wat de
aanpassing van de weg hier voor langs. Dus zoals dat plaatje er nu ligt is dat negatief. We hebben daar echter
wel over gesproken en er zijn wel alternatieven om daar een draai aan te geven, dat het positief wordt. Als
deze weg gewoon blijft bestaan zoals hij nu ligt en hij wordt drukker en twee richtingen dan hebben we er
meer last dan gemak van. Stel dat op een of andere manier de weg wat verlegd kan worden richting het spoor,
dan hebben we er gemak van. Dan hebben we aan onze voorzijde wat meer ruimte en wat meer
bewegingsvrijheid daar. Dus dan zou het ook goed kunnen uitpakken.
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Essensor BV
Welke activiteiten worden hier uitgevoerd?
We doen kort gezegd marktonderzoek, maar dan wel een specialisatie binnen het marktonderzoek. En dat is
een productgerichte specialisatie. Dus wij houden ons bezig met producttesten, eigenlijk vooral van
voedingsmiddelen. En we houden ons bezig met sensorisch onderzoek. Dus als wij producten testen gaat het
ook heel vaak om de sensorische eigenschappen. Dan praat je eigenlijk voor 80-90 procent over voeding. En de
resterende procenten gaan dan bijvoorbeeld over huidgevoel, voor na het scheren, om geur van huishoudelijke
en persoonlijke schoonmaakmiddelen. Over geur van andere producten, bloemen kunnen dat bijvoorbeeld zijn.
Maar de specialisatie heeft dus altijd met sensorisch te maken. En dat brengt ons altijd in de sfeer van
producten. Dat betekent ook dat wij veel mensen hier in ons pand ontvangen. Er zit hier in Ede een groep van
twee- misschien wel drieduizend mensen, die zich bij ons hebben opgegeven en die dus interesse hebben om
opgeroepen te worden om bij ons te komen testen. Waarbij we ook een groep van minimaal 36 mensen die bij
ons in dienst zijn, die hebben dus ook een arbeidscontract met ons, niet via payrolling of een uitzendbureau
maar met ons. En dat zijn mensen die wij hebben gevonden in een uitgebreide selectieprocedure en die een
hele goede neus, hele goede zintuigen hebben in zijn algemeenheid. En die dus hier komen om producten te
beoordelen om hele kleine verschillen in geuren en smaken te ontdekken. Om te analyseren wat de verschillen
zijn tussen bepaalde producten, beter dan dat de consument dat kan, dus effectiever ook voor onze klanten.
Dus we hebben eigenlijk een specialisatie sensorisch onderzoek, dat bestaat uit twee onderdelen. Dat is het
beantwoorden van de vragen van zijn er verschillen tussen deze producten en hoe kunnen we die zo goed
mogelijk omschrijven. In sensorisch opzicht, zoals ieder mens dat doet als die producten gebruikt. En het
tweede onderdeel is, wat vinden consumenten nu van die verschillen. Dan gaat het niet over de beschrijving
daarvan maar dan gaat het om de betekenis van die verschillen. En dan gaat het heel vaak over voorkeuren,
wat vind je lekkerder, wat vind je prettiger, wat pas beter bij je en dat soort vragen. Dus dat is ons werkterrein.
Onder welke SBI-categorie zou je de activiteiten binnen dit bedrijf kunnen indelen?
Ja, dat vind ik trouwens altijd een lastige. Ik ben zelf nooit zo van het in die categorieën opdelen. Maar we
vervaardigen niks, we vervaardigen gegevens zou je kunnen zeggen. Speur- en ontwikkelingswerk als je dat zo
in het normale taalgebruik zou noemen, zou dat kloppen. We doen heel veel speur- en ontwikkelingswerk daar
spelen we een rol in, maar ook keuring en controle. Maar ik meen dat we onder de overige zakelijke
dienstverlening vallen.
Hoeveel medewerkers heeft het bedrijf?
We hebben een paar verschillende soorten medewerkers. We hebben medewerkers die daadwerkelijk de
werkzaamheden uitvoeren. Dus de projectleiders, de testleiders allemaal daaromheen. Daar hebben op het
moment twaalf mensen rondlopen, plus twee, nee drie stagiaires. Twee van de universiteit en eentje van de
MBO school hier wat verderop.
Van de universiteit in Wageningen?
Van de Universiteit van Wageningen van die opleiding die ze samen doen met de universiteit van Kopenhagen.
Dat is een specifiek sensorische opleiding. Daar komen twee studenten vandaan. Die opleiding is drie jaar
geleden opgezet. Dit is de eerste lichting die ook echt zijn vleugels uitslaat en die doen dus bij ons stage. Nou
dan hebben we een tweede soort werknemers, dat zijn de flexwerkers, zoals wij ze noemen. Dat zijn mensen
die als er projecten zijn opgeroepen worden om de afspraken met de consumenten te maken, dus te bellen.
We hebben een eigen callcentre, kleinschalig, maar je kunt het als callcentre zien. En die gaan dus alle mensen
die bij ons hebben opgegeven, dus graag mee doen, bellen en afspraken maken. Kijken of ze in aanmerking
komen natuurlijk van te voren. En dat zijn ook de mensen die meehelpen met het uitvoeren van de testen. En
dan hebben we nog de testleider die kwaliteit bewaakt en dan heb je de flexwerkers die dan dus meehelpen
om daadwerkelijke alle voedingsmiddelen voor te bereiden. Om te zorgen dat de soep gekookt is, dat de
asperges geschild zijn dat de worst in plakjes is gesneden. Nou noem alle heel praktische dingen maar op. En
dat het netjes volgens de proefopzet in de bakjes zit. Dat het dus aan de juiste persoon op het juiste moment
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wordt uitgereikt. En dat soort dingen. Daar zorgt de testleider met zijn team van flexwerkers ook voor. Dus dan
heb je de tweede categorie, dat waren de flexwerkers. En dan de derde categorie, dat hebben we al genoemd,
dat zijn natuurlijk de mensen die bij ons in dienst zijn, eigenlijk in de functie van meetinstrument. Een heel
bijzondere constructie. Een chemisch-analytisch laboratorium heeft een investeringsbudget en koopt er dure
apparaten voor. Wij doen aan analyses met zintuigen van mensen en we hebben dus een vrij grote kostenpost
aan de HR kant om te zorgen dat die mensen zodanig functioneren dat je ze ook echt als meetinstrument, de
resultaten ook als meetwaarde kunt gebruiken. Kijk ik omschrijf het heel technisch maar je snapt dat dat een
heel andere insteek is voor het dienstverband wat de mensen met ons hebben. Die groep mensen wordt ook
niet op een bepaalde scholing getest. Die worden getest of ze goed kunnen ruiken ja of nee. Dus daar zitten
mensen uit allerlei lagen van de bevolking bij elkaar. Dat is heel grappig. Dat is een hele rare mengelmoes
eigenlijk van mensen. En die doen gezamenlijk eigenlijk een stuk van hun werk en natuurlijk doen ze individueel
een meting. Dus dat is, dus een stuk of 10 flexwerkers en 12 vast personeel. Niet allemaal full-time, het zijn
allemaal kleine dienstverbanden. Als de accountant het totaal aantal uren deelt op het aantal full-time
dienstverbanden dan krijgen we iets van 21, 22 mensen. Dus dat zijn de full-time equivelants.
Is het (moeder) bedrijf is Nederlands?
Ja.
Welke markt wordt bediend?
Dat is niet per se de Nederlandse markt alleen, het is natuurlijk voor een groot gedeelte de Nederlandse markt.
Voor het consumentenonderzoek doen we natuurlijk heel veel ons werk hier in Nederland. Maar voor het
consumentenonderzoek als daar een vraag achter ligt die Europees is dan doen we Europees onderzoek. Maar
we hebben ook vragen die richting Azië gaan en maar ook richting Amerika. En dat komt wel wat minder voor,
uiteraard. Maar we hebben een heel netwerk van collegebureaus waarmee we dit soort vragen netjes kunnen
afhandelen. Dat is dus duidelijk een internationale clementie. Dan zijn het vaak dus klanten die een positie
hebben hier in Nederland. Of een productielocatie of een ontwikkel locatie en die dan dus geïnteresseerd zijn
in gegevens niet alleen vanuit Nederland, de Nederlandse consument maar ook Duitsland, Frankrijk, Italië,
Griekenland, Rusland, Zweden, Engeland, nou noem maar op.
Maar dat zijn dus wel vaak bedrijven die hier in Nederland gevestigd zijn?
Ja, die dus een soort van vestiging hebben, dat hoeven niet per se Nederlandse bedrijven te zijn. Die
voorbeeldjes die ik je nu geef die hebben we natuurlijk vooral bij grote internationaal werkende
voedingsmiddelen bedrijven. Dan praten we over Unilever, Heinz, Danone, dat soort bedrijven. Dat zijn de
bedrijven die denken niet alleen aan Nederland, maar die denken vooral als het om de consument gaat vaak in
termen van, we hebben vier productielocaties in Europa en dan willen we eigenlijk weten welk land we vanuit
welke locatie het best kunnen bedienen. Kunnen we met precies de goede receptuur in elk land staan, maar
met zo min mogelijk recepturen in het totaal. Nou en daar voor moet je dan dus in verschillende landen kijken
wat men van de verschillende recepturen vindt. Je kunt je daar van alles bij voorstellen. Als je in detail ingaat, is
het een sterk methodologisch vak. Hangt het heel erg er vanaf of je je onderzoek gewoon netjes en goed doet.
Maar in essentie is dat de achterliggende vraag vaak.
Dit bedrijf heeft dan vooral inzicht in wat de Nederlandse consument voor voorkeur heeft?
Wij hebben, moet je je voorstellen hier in Nederland kunnen wij gewoon zelf die gegevens verzamelen. Als het
om de consument gaat. Als het om het panel gaat, dat maakt niet uit. Dat panel proeft ook Chinese sojasauzen
hoor. Maakt ze niet uit. Ze moeten iets langer trainen dan een panel in China. Maar het scheelt je een hele
hoop communicatieproblemen als je het hier doet in plaats van in China. Dat soort voorbeeldjes hebben we.
We hebben het panel ook met groene thee laten werken, toen dat populair werd. Dat werd in Japan ingekocht,
ingevlogen en dat beoordeelden wij dat hier. En onze klanten hadden dan eigenlijk vrij snel inzicht in de
beschrijving van die producten. Als het er om gaat hoe smaakt het nou eigenlijk, wat vindt de consument er van
dan kun je in Nederland alleen maar er achter komen wat de Nederlandse consument er van vindt. Op het
moment dat je wilt weten wat in Duitsland gevonden wordt, dan moet je dat de Duitse consument vragen. Dan
komt er dus in ons netwerk een Duits bureau. We hebben een aantal Duitse bureaus waar we graag mee
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samenwerken. Zo hebben we dat in verschillende landen. Dan gaan we hun vragen, doe eens een voorstel, hoe
zou het onderzoek er uit zien als we dat bij jullie zouden doen en dan verzorgen wij voor onze klant dat zo’n
onderzoek in drie, vier, vijf verschillende landen wordt uitgevoerd.
Dus het is eigenlijk een heel netwerk met dit soort bureaus over de hele wereld, om dus de verschillende
markten te onderzoeken?
Ja, want je kunt niet vanuit Nederland de Duitse consument aanspreken. Je moet weten hoe laat je moet
bellen. Je moet weten wat er op de Duitse televisie is, weet je er zitten zoveel details in. Dat kun je eigenlijk
alleen maar als je goed ingevoerd bent in Duitsland. En laat staan Zuid-Europa, daar liggen dingen allemaal nog
weer anders. Dat laat je dus graag aan je collega’s over. Maar je spreekt dus de methodologie af. Laten het de
mensen thuis beoordelen, roepen we ze naar een locatie, vragen we op straat of in een winkelcentrum. Dat
soort dingen spreek je met elkaar af. Je vragenlijst wordt hier gemaakt en wordt lokaal vertaald. Zo worden dat
soort dingen opgezet. De markt om dit soort bureaus, die hebben zich over het algemeen wel goed verenigd in
Nederland maar ook in Europa dus daar zijn altijd wel collega’s waar je dus een goede kwaliteit kunt en mag
verwachten. Daar combineer je dan je werk mee. En vaak komen de gegevens hier naartoe. De infrastructuur
staat hierachter deze muur. Om bijvoorbeeld een vragenlijst te publiceren op het web die in Griekenland
beantwoordt kan worden. Die infrastructuur ligt daar voor. Maar dat hebben de andere bureaus ook. Dus heel
vaak maak je dan veel gemakkelijker gebruik van hun infrastructuur. Maar spreek je de vragenlijsten af aan het
begin, hoe ze de data verzamelen is hun vaardigheid. En je spreekt het format af waarin de data wordt
opgeleverd zodat je ze gemakkelijk kan analyseren en dat is dan weer onze taak. Maar onze Duitse collega’s
hebben ook van dat soort klanten en komen dan bij ons als ze de Nederlandse markt willen weten. Dat gebeurt
ook heel veel. Dat is dus echt georganiseerd in een soort van los netwerk.
Blijft het dan vooral binnen Europa?
Ja, praktisch gesproken blijft het binnen Europa, maar we hebben wel heel veel contacten ook binnen Amerika.
En het gebeurt ook wel regelmatig dat we testen organiseren in Amerika. Enkele keren per jaar komt dat voor.
Dat is dus niet super vaak maar het hoort duidelijk wel bij ons werk. En de mensen in de sensoriek is een groep
die elkaar ook regelmatig tegenkomt. Dus veel mensen in Amerika ken je ook op persoonlijke gronden. Dus dan
is het ook vrij gemakkelijk om daar afspraken mee te maken.
Hoelang is het bedrijf al op deze locatie gevestigd
Op deze exacte locatie bijna twee jaar en twee maanden.
Heeft het bedrijf hiervoor nog op een andere locatie gezeten?
Ja op meerdere. We hebben hiervoor vanaf 2003 in Ede een locatie gehad. Daarvoor hebben we in Delft
gezeten en ook in Heerlen. Maar toen hadden we twee vestigingen en we hebben nu alle werkzaamheden
onder een dak gebracht.
Dus het bedrijf bestond eerst uit twee vestingen, een in Heerlen een in Delft?
Ja precies. We zijn in 2003 naar Ede gekomen. Toen hebben we besloten dat we in Ede ons verder wilden
ontwikkelen en hebben we vervolgens nog wel een tijd werkzaamheden in Heerlen uitgevoerd. Maar praktisch
gesproken was het zo dat we in Heerlen begonnen omdat we daar van de Hogeschool faciliteiten konden
huren. Die werden eigenlijk te weinig gebruikt en die konden door ons heel goed gebruikt worden. En we
hadden daar dus ook een panel. Ons eerste panel was afkomstig uit Heerlen. En in een panel investeer je heel
veel. Maar we bestaan sinds 1994 en in 2004 en 2005 was die groep eigenlijk te klein geworden. Was ook wat
ouder geworden. Dat hebben we besproken, en toen is uiteindelijk het besluit genomen om daar
langzamerhand steeds minder werk te doen en dus eigenlijk al het werk hier in Ede te concentreren. We
hebben nog wel een grote consumentenpopulatie in Heerlen en een grote consumentenpopulatie in Delft. Dat
is heel plezierig, want het is altijd fijn om mensen in je testen mee te kunnen laten doen, die wel of niet in de
Randstad wonen. Nou dat is voor klanten soms heel aantrekkelijk om een soort van spreiding te hebben.
Die eerste vestiging van Heerlen, woonden die werknemers daar ook?
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Ja, die werknemers woonden allemaal in de omgeving van Heerlen. Dat waren allemaal mensen uit die buurt.
Ik was de enige die heen en weer reed.
Waar komt u vandaan?
Het bedrijf is in Delft opgericht omdat ik daar vandaan kwam.
Er was dus sprake van een samenvoeging hier in Ede, wat waren de belangrijkste redenen om naar Ede toe te
komen op dat moment?
De vestiging in Heerlen was er eigenlijk omdat we het idee hadden dat dat misschien in Nederland excentrisch
lag, maar in Europa een stuk centraler dan Delft. Dat was een naïeve verwachting. Want in de praktijk bleek dat
alles wat vanuit Europa kwam gewoon via Delft binnen te komen. Daar speelde Heerlen eigenlijk niet een
cruciale rol in. Dus om die reden was het uiteindelijk niet nodig. En de voedingsmiddelen industrie die zit niet
geconcentreerd in de Randstad. Dus om die reden was er ook geen reden om in de Randstad te zitten. We zijn
natuurlijk toch een kennisintensief bedrijf. Dus de reden om vlakbij een Universiteit te zitten is er wel. En dan is
de Wageningse Universiteit eigenlijk nog passender dan welke andere in Nederland. Vroeger had je een stuk
geurpsychologie in Utrecht. Daar heb ik in een vorig leven ook nog veel mee samengewerkt. Maar die is op een
gegeven moment opgedoekt. En toen is het stuk sensoriek, er is een leerstoel sensoriek geweest. Die heb ik
ook helpen oprichten, in Wageningen ingesteld. Eerst een bijzondere leerstoel, daarna is die in het normale
financieringsstroom meegenomen. Dat betekent dus dat er hier gewoon werk op dat gebied gebeurt. Voor ons
als bedrijf is dat plezierig om daar in de buurt te zitten. Simpelweg omdat je daarmee je contacten toch wel wat
vergemakkelijkt. En het tweede is dat er toch ook wel aardig wat bedrijven aangetrokken worden door
bijvoorbeeld FrieslandCampina. Dat heeft natuurlijk ook een grote ontwikkelingsafdeling die zich ook hier gaat
concentreren in Wageningen. Dus in die zin is het voor ons aantrekkelijk om in de buurt van onze klanten te
zitten.
En die oprichting van die leerstoel, geeft dat extra binding met de regio?
Dat was namens mijn vorige werkgever, Unilever. Die hebben geholpen die leerstoel op te richten. Ja, dat
klopt. Maar de belangrijkste binding zit hem toch in het feit dat het centraal gelegen is. Dat is belangrijk omdat
de voedingsmiddelenindustrie toch veel meer gespreid is en niet alleen in de Randstad zit en de universiteit
hier in de buurt. Dat zijn eigenlijk twee belangrijke redenen.
Zijn er in 2003 andere steden en regio’s overwogen.
Zeist is er ook een geweest, want daar zit TNO. Het NIZO ziet hier in Ede en uiteindelijk zijn we daar eerst
terecht gekomen. Maar TNO zit in Zeist en daar hebben we op een gegeven moment ook nog mee gesproken
om ons daar te vestigen.
Dus de eerste stap in Ede was bij het NIZO?
Onze vorige locatie voordat we hier twee jaar geleden terecht kwamen was vlakbij het NIZO. En met het NIZO
werken we ook vrij veel samen dus dat was een hele goede locatie. En daar hebben we dus vanaf 2003 tot
2010 gezeten. En in 2010 zijn we hier naartoe gekomen.
En waarom die switch vanaf het NIZO hierheen?
Omdat we daar te weinig ruimte hadden en we konden daar ook niet uitbreiden. Dus daarom moesten we daar
weg en uiteindelijk zijn we hier terecht gekomen op deze locatie binnen Ede vanwege de gunstige ligging ten
opzichte van het winkelcentrum moet ik zeggen. Want we hebben toen we moesten verplaatsen uitdrukkelijk
gezocht naar een locatie die voor onze consumenten makkelijk was om te bereiken. En we hebben expliciet dus
niet gezocht naar een locatie op het industrieterrein. Maar juist veel meer in het centrum hebben we gekeken.
Maar dat is voor onze klanten weer een onhandige locatie. En uiteindelijk hadden we hier de beste gelegenheid
om zowel voor de klanten makkelijk bereikbaar te zijn als voor onze consumenten eigenlijk gehuisvest te zijn
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vlakbij een locatie waar consumenten heel gemakkelijk naartoe gaan. Het winkelcentrum en de Stadspoort
daar kunnen ze parkeren en vervolgens ook zo bij ons even langs. Dat kunnen ze lopend doen bij wijze van
spreken. Dat zijn de overwegingen geweest hier. Maar ook omdat we hier ook goed aantal vierkante meters
hadden, een modern gebouw, nog niet ingericht zodat we het makkelijk naar onze hand konden zetten.
En in die verplaatsing van het NIZO hierheen nog andere steden overwogen?
Nee, de eerlijkheid gebied te zeggen, toch wel al vrij snel duidelijk dat we binnen Ede zouden blijven. We
hadden hier natuurlijk al vrij veel geïnvesteerd in de contacten met onze consumenten database. Een heleboel
werknemers in onze panels. Dat zijn kleine dienstverbanden. Dat zijn niet mensen die je heel gemakkelijk
meeneemt naar een ander locatie. Dat mag je niet verwachten. Toen was de afweging al snel gemaakt dat we
hier in Ede een geschikte ruimte zouden moeten vinden.
Zijn er nog andere zaken belangrijk om het bedrijf op deze locatie te handhaven naast het panel en de
contacten hier?
Wat ik me minder gerealiseerd had van tevoren, wat een prettige bijkomstigheid is, dat is de locatie hier aan de
snelweg. We zitten in een aantal grotere projecten, waarbij mensen vanuit Nijmegen en vanuit Zeist zitten. Dan
is Ede precies het midden en de snelweg lekker makkelijk. Waar dus ook mensen van de Universiteit en het
NIZO zitten. En ook daar zijn we weer precies het midden in. En dat is dan dus een stukje toeval, maar dan
merk je toch wel dat dat voor een heleboel mensen heel prettig is. En dat betekent dat wij dus heel faciliterend
kunnen zijn in allerlei bijeenkomsten in projecten en dergelijke. En dat doen we dan ook.
Heeft het bedrijf veel contacten en samenwerkingsrelaties met andere bedrijven of instellingen in de regio?
We zitten nu in een aantal combinaties, dus inderdaad met de Universiteit van Wageningen, met de
Universiteit van Nijmegen ook, met bedrijven die hier in de buurt zitten, met NIZO en met TNO en een stukje
ook met de Universiteit van Twente. Dat zijn een paar grote projecten, waar wij in verzeild zijn geraakt. Dat is
een beetje a-typisch, want dat zijn niet de normale projecten die we doen. Maar dat maakt nu ook wel dat we
nog in meer dan daarvoor gebonden zijn aan de regio hier.
En de klanten waarvoor projecten worden gedaan loopt dat nog steeds? Met die grote spelers uit de Food
sector?
Ja, we hebben Unilever als grote klant van ons, het MBC, FrieslandCampina, Heinz, Arla, Douwe Egberts, voor
Nestle heb je ook nog wel een wat, verschillende kaasbedrijven, we werken wel wat voor Philips. En een
heleboel ook wat kleinere bedrijven. We werken ook voor een bedrijf in Dokkum wat pepermuntjes maakt.
Maar we werken ook voor een bedrijf in Zeeuws Vlaanderen, wat koolzuur als bijproduct heeft. En wat in de
voedingsmiddelen industrie gebruikt wordt. Wat dus helemaal tip top moet zijn. Niet alleen analytisch maar
ook qua geur. Daar moet niet een rare bijgeur aan zitten. En daar helpen wij die mensen weer mee, om dat tot
stand te brengen. Dat zijn over het algemeen projecten voor bedrijven die veel mensen kennen, doodgewoon
omdat ze in de supermarkt staan en iedereen wel wat van ze eet op een of andere manier, of dat wel eens
gezien heeft.
De klantenkring is dus nationaal kun je zeggen?
Ja, die is zeker nationaal.
Wat is het oordeel over de huidige vestigingslocatie?
Die is goed, zonder knelpunten.
Is dat oordeel verbeterd of verslechterd in de twee jaar dat jullie hier nog zitten?
Eigenlijk onveranderd gebleven.
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Zijn er zaken die verbetering zouden kunnen behoeven hier?
Nou weetje, dan moet je het wel zoeken in de sfeer van, waarom bouwt men Heinz niet in Wageningen maar in
Nijmegen. Waarom bouwt Danone in Utrecht? In die sfeer. Ik heb niet zo een aantal zaken paraat zegmaar.
Nee, daar kan ik niet zomaar eventjes wat aan toevoegen. Wat dat betreft heb ik geen grote verlanglijst.
Overweegt het bedrijf nog een verplaatsing in de toekomst?
Nee uitbreiding misschien wel, maar verplaatsing niet.
Is er dan ook voldoende uitbreidingsplaats?
Ja meer dan genoeg.
Zijn er plannen in de regio (vernieuwing van het station, de ontwikkeling van de kennisas, de ontwikkeling van
de Veluwse poort, of de verbreding van de A-12 die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het huidige
productiemilieu?
Nee in die zin zijn we betrekkelijk weinig afhankelijk daarvan. Onze panel leden hoeven meestal niet ver te
reizen. Er zit een klein clubje in Veenendaal. Ja, die hebben er last van als er file staat. Het is niet een halszaak
moet ik je eerlijk zeggen. Hoewel het fijn is als dat soort dingen gemakkelijk verlopen. Dan wordt onze
actieradius net even wat groter. Dan wordt de kwaliteit ook beter. Als mensen uit Veenendaal hier gemakkelijk
kunnen komen en mee kunnen doen. Je zit hier niet voor niets aan een mooie locatie. En daarmee wordt de
spreiding goed. Dus dat is een goede beweging als dat inderdaad loopt. De Veluwse Poort dan denk je aan
werknemers die hier zich makkelijk vestigen. Dat gaat bij ons om kleine aantallen. Ik heb nog geen werknemer
gehad die ik wilde aannemen, maar die niet in Ede wilde wonen. En de kennis-as, daar ben ik heel erg voor. Wij
zijn natuurlijk toch hoog kennisprofiel. We zijn er alleen maar bij gebaat als er veel meer bedrijven zijn hier met
een dergelijk profiel. Daarmee trek je ook mensen gemakkelijker naar deze regio. Dat is een heel vaag idee,
maar ik denk wel dat dat zo werkt. Dat je daarmee dus de aantrekkelijkheid van je regio vergroot voor je
werknemers. En ook al was het maar omdat dergelijke mensen ook weer andere voorzieningen vragen, meer
voorzieningen vragen die bij hun passen. Een goede bioscoop, een wat meer ontwikkeld culturele set van
activiteiten. Dat vinden mensen gewoon altijd hartstikke leuk. En daarmee kun je ook mensen makkelijker
trekken. Dus in die zin denk ik dat, je kunt van mij niet anders verwachten dat we die kennis-as zeker
stimuleren. Maar waarschijnlijk ook gewoon door samenwerken. Samenwerken met Nijmegen, samenwerken
met eventueel Twente zelfs, of Utrecht. Daar heb je ook kennisconcentraties. Je kunt ook de andere kant op
denken. Denk eens aan Eindhoven en Veghel die nog wat voeding hebben. Alles wat je op dat vlak kunt doen.
Als algemene richting zie ik daar het belang wel van.
De werknemers hier in het bedrijf, zijn die nu allemaal afkomstig uit de directe omgeving hier?
Ja de meeste zitten in Wageningen, Oosterbeek, eentje Utrecht, Houten, meerdere uit Ede, Amersfoort,
Hoevelaken, Zwolle. Dat soort plaatsen.
Hebben die ook een opleiding gehad binnen de Universiteit van Wageningen?
Nee niet allemaal, een aantal wel. Drie wel en twee stagiaires dus ook. Die rechtstreeks uit Wageningen
komen. Maar ook van verschillende HBO’s zoals Groningen en Nijmegen, de Universiteit van Utrecht en MBO
opleidingen in Amersfoort en Utrecht.
Die specifieke sensorische opleiding in Wageningen, kan dat een soort kweekschool worden voor jullie bedrijf?
Ja, dat kan zeker. Want aan die stageplaatsen zien we ook dat dat heel belangrijk is. Dat werkt gewoon goed.
Daar zijn we tevreden over.
Die panel, waar zitten die leden tegenwoordig naast Ede en Veenendaal?
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In Delft en in Heerlen vanuit historische redenen. Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam ook. Maar heel veel
van dat soort werk besteden we dan ook weer uit. Daar heb je speciale bureaus voor die zorgen dat als jij een
test wilt organiseren dat er consumenten zijn. Die doen dat het wervingswerk. Dat kun je ook niet meer
landelijk doen eigenlijk. Maar er zijn dus bureaus die zich daarin gespecialiseerd hebben.
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NIZO
De algemene gegevens u bent Ad Juriaanse directeur van een NIZO en dit is het Nederlandse instituut voor
zuivel onderzoek.
Nee, dat is het niet meer. Net als DSM niet meer voor Dutch State Mines staat en VPRO niet meer vrijzinnig
protestants is, zijn wij geen instituut meer maar een bedrijf geworden en doen we meer dan zuivel. Want
vroeger waren we hier alleen maar voor zuivel maar tegenwoordig werken we voor de gehele
voedingsindustrie zowel nationaal als internationaal.
En hoe is dit zo ontstaan?
We zijn opgericht door de zuivel, toen waren we een soort cooperate research. Dat was in 1948. Door fusies
binnen de sector was er eigenlijk geen plek meer voor een gemeenschappelijke research organisatie zoals we
waren. En de bedrijven hadden zelf R&D opgestart. Dus toen zijn we in 2009 geprivatiseerd via een
management buy-out. Het managementteam heeft het aandelenpakket gekocht en we opereren dus nu als een
zelfstandig bedrijf.
En dus ook veel breder tot hoe lang is het alleen op zuivel gericht geweest?
Ik denk dat we tot 2003 eigenlijk alleen maar zuivel hebben gedaan en sindsdien zijn we dus verbreed naar
voedingsmiddelen.
En voedingsmiddelen wat voor soorten?
Alles.
Heel erg breed dus?
Vroeger legden we uit NIZO is een zuivel instituut. En nu zeggen wij weten heel veel van smaak, of we weten
heel veel van textuur of van houdbaarheid en productveiligheid. Als je zo zeg maar je kern expertise definieert
dan maakt het niet meer uit. Smaak analyseren is hetzelfde als je dat doet voor kaas of van ketchup of van
babyvoeding of van sinaasappelsap die expertise kun je op verschillende markten gebruiken.
En die verbreding slag is dus onlangs in gang gezet?
Ja, een jaar of 10 inmiddels.
Dat is nog vrij recent, welke activiteiten worden hier precies uitgevoerd?
Onderzoek. Wij ontwikkelen technologie voor de bedrijven waar we voor werken. We zijn geen
overheidsinstituut maar privaat. Wij werken dus in opdracht van bedrijven zoals FrieslandCampina, Heinz of
Unilever. Die mensen komen naar ons op het moment dat ze een probleem hebben wat ze zelf niet kunnen
oplossen. Wij hebben hier iets van 180 medewerkers en dat zijn allemaal natuurwetenschappers. En die
bedrijven komen naar ons op het moment dat ze iets niet kunnen oplossen. Dan stellen wij een projectteam
samen. En dan lossen wij dat probleem voor ze op. En met het resultaat kan het bedrijf dan weer verder. Dat
kan van alles zijn.
Wat zijn de meest gebruikelijke vragen van bedrijven?
Dat is moeilijk te zeggen er is nu heel veel belangstelling voor eiwit. Omdat bijvoorbeeld in de voeding streeft
men, die hele ontwikkeling rondom obesitas, daarvan weet iedereen dat je minder vet en minder koolhydraten
moet gaan eten en dus meer eiwit. Maar het maken van een eiwitrijk product is nog niet zo makkelijk. Dus daar
is weer nieuwe technologie voor nodig. Er zijn ook heel veel bedrijven die komen voor smaak verbeteringen.
Smaak blijft de bepalende factor voor een consument om iets te kopen of niet. Je vindt het lekker of je vindt
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het niet lekker. Dus smaak is in heel erg veel terugkerend thema. En wat je natuurlijk hebt zijn andere vragen
zoals kunnen we minder zout in ons product stoppen want zout geeft een hoge bloeddruk. Kunnen we minder
suiker in ons product stoppen want daar word je dik van. En kunnen we minder vet in ons product stoppen.
Maar als je dat allemaal doet houd je niks over. Dus wil je ook een lekker eetbaar product houden dan moet je
met toch met iets slims komen. Dat zijn veel vragen die bij ons binnenkomen.
Dus dan werken jullie eigenlijk ook aan de productverbetering?
Ja, dus bijvoorbeeld een kaasfabrikant wil minder zout in zijn kaas. Dan kijken wij wat doet het zout daar
eigenlijk, waarom zit het er in, heeft het meer functies dan alleen maar smaak en een voor een proberen we
die functies dan te vervangen.
En dan zou je een nieuw soort kaas ontwikkelen? Hoe wordt het dan getest of die kaas dan nog even populair
is?
We hebben hier een proeffabriek achter dus we kunnen een aantal van die producten zelf maken, en soms
kunnen we dat niet. Dan doen we dat bij die ook bij de opdrachtgever en die doet dan een consumententest.
Die doen dat dan wel zelf?
We hebben wel consumenten panels, maar ongeveer 60% procent van onze klanten komt uit het buitenland.
En een Amerikaan wil toch niet zijn producten getest hebben door Edese huisvrouwen. Dus die zegt dat doen
we allemaal zelf wel. Dus we hebben hier wel een samenwerking met een bedrijfje in Ede. Waar we dat soort
testen bij uitbesteden.
Onder welke categorie bedrijfsactiviteiten valt dit bedrijf?
Dat is dat is met name speur & ontwikkelingswerk. Ongeveer 10 procent van de omzet is productie maar 90
procent is speur- en ontwikkelingswerk.
U zei 180 medewerkers, is dit aantal gegroeid sinds de privatisering?
Nee
Het moederbedrijf is Nederlands, waar wordt veel internationaal gewerkt. Hoe zijn die contacten ontstaan?
Als je kijkt naar de wetenschappelijke wereld dat is geen Nederlandse wereld. Onze klanten, de zuivelindustrie
was destijds wel Nederlands, maar de wetenschap die is internationaal. Dus NIZO had al een enorm groot
netwerk in de internationale wetenschap. En als je die al eenmaal hebt dan is het ook niet zo moeilijk, want
dan heb je overal je contacten, en dan kun je daar ook wel op voort bouwen, op het moment dat je daar een
zakenrelatie mee wil aangaan. En dat gaat dan weliswaar met vallen en opstaan maar zo werkt het wel. En
NIZO had destijds uit de tijd dat we puur zuivel waren een ontzettend goede reputatie op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek dat hebben we nog steeds. Maar die reputatie kun je wel te gelden maken zeg
maar, door gewoon naar de bedrijven te gaan die daar dan achter zitten, ook in andere landen en dat hebben
we dus gedaan.
Maar begrijp ik daar ook uit dat jullie ook publiceren?
Nou dat is steeds minder geworden want heel veel van ons werk is tegenwoordig vertrouwelijk. Er is nog maar
iets van 5 procent dat het gepubliceerd mag worden. Dat is het grote verschil tussen een universitaire opzet en
NIZO. Wij doen alles in projecten alles is vertrouwelijk en alle resultaten zijn voor de opdrachtgever. Terwijl,
aan een universiteit duren onderzoeken meestal veel langer, want de unit operation bij een universiteit is AIO's
afleveren, dus dat duurt vier jaar. En de jongens en meisjes moeten erop kunnen promoveren, dus het gaat
vooral ook allemaal de publiciteit in. Dus ja dat is toch wel een heel andere soort business.
Is dat ook meer fundamenteel onderzoek?
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Nou dat valt wel mee, want je ziet toch dat heel veel bedrijven zelf een goede R&D afdeling hebben. En de
vragen waar ze hiermee komen zijn toch best vaak fundamenteel van aard. Gewoon omdat ze de eenvoudige
dingen, die kunnen ze zelf wel. Ze komen toch voor de moeilijkere vragen. Dus NIZO is een heel gespecialiseerd
bedrijf eigenlijk. Want 80 procent van ons personeel is HBO niveau en hoger opgeleid. Dus wat dat betreft
heeft het nog steeds wel iets academisch. Het is een door onderzoekers gedreven bedrijf.
Even terug naar de markt, NIZO is erg internationaal? 60 procent is buitenlands? Waar komen die klanten
vandaan?
Ja klopt, we hebben Amerikaanse klanten, Chinezen hebben we niet zoveel, we hebben Australische klanten,
we hebben klanten uit heel Europa. De twee continenten die eigenlijk ontbreken zijn Zuid-Amerika en Afrika.
En Afrika verwacht ik ook niet. Maar je ziet wel steeds meer belangstelling komen ook uit Zuid-Amerika zo
langzamerhand.
Zijn er concurrenten?
In Nederland zijn dat TNO en DLO. Maar dat wisselt ook weer heel erg met expertise. Omdat we zo
gespecialiseerd bezig zijn. Soms hebben die andere partijen die expertise ook niet.
Is dat TNO Zeist? Zijn die speciaal op voedsel gericht?
Ja, zowel wij als TNO als DLO hebben een vrij breed pakket aan expertises. Sommige dingen overlapt het wel en
andere niet. Ja, nou dat gebeurt.
En internationaal?
Het concept waarop die Nederlandse instituten werken. Dat wordt niet zo gek veel internationaal toegepast.
Op zuivelgebied zit er een club in Ierland. En verder is er niet zo gek veel. Dat wordt al gauw universitair. Dan
worden het universitaire vakgroepen. Die zijn dan toch vaak veel smaller dan wij qua expertise. Maar op een
individueel traject kunnen je ze wel eens tegenkomen. Maar dat het er nou heel veel zijn, nee. En dat heeft
voordelen, want je hebt niet veel concurrenten. Maar het nadeel is ook, dat mensen in de industrie in andere
landen onze manier van werken niet kennen. Dus het is een raar concept, een typisch bedrijf. In het buitenland
moet je heel lang uitleggen hoe dat nou werkt. Ze hebben daar wel universiteiten, maar die zijn heel anders
dan hoe wij werken. Want universiteiten zijn gericht op vakgebieden, en wij zijn gericht op toepassingen. Dus
eigenlijk heb je de matrix 90 graden gedraaid. Het gaat bij ons over smaak. Dan heb je een sensoricus, een
microbioloog en een fysisch chemicus enzovoort voor nodig. En zo zijn universiteiten en heel veel buitenlandse
instituten niet georganiseerd. Die hebben gewoon een vakgebied microbiologie en een vakgebied fysische
chemie en dat werkt gewoon niet samen. En dat is het unieke van een propositie die NIZO heeft.
Zit het bedrijf sinds 1948 in Ede?
Sinds 1953.
Maar in 1948 is het opgericht, waar heeft het eerst gezeten?
In Hoorn. Toen was NIZO nog van de Nederlandse boeren. En toen vond men het gewoon ontzettend vervelend
dat boeren uit Noord-Holland met een kwartiertje daar waren en boeren uit Zuid-Limburg toen er een dagreis
voor over moesten hebben. Dus toen hebben ze een diagonaal door Nederland getrokken en op het kruispunt,
dus het geografisch centrum van Nederland dat zit in Lunteren. Dus toen hebben ze gezegd laten we daar maar
in de buurt gaan zitten. Toen kwam dat wel goed uit dat het in de buurt was van de Landbouw Hogeschool
Wageningen, zoals dat toen nog heette.
Maar daar is geen rekening mee gehouden dus in feite?
Nee in feite is het puur gedreven door de reisafstanden van boeren.
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Waarom is er toen voor Ede gekozen?
Dat weet ik niet, er was grond beschikbaar. Althans dat denk ik.
En sinds die tijd is het altijd hier in Ede gebleven ook in hetzelfde pand?
Ja, in dit pand, dat is speciaal hier neergezet. Als je heel veel boeren hebt en iedereen legt een dubbeltje bij. In
die tijd ging het om een dubbeltje per 100 liter melk per jaar kwam naar NIZO. Dus de boeren hadden dan een
melkheffingsysteem, dat bestaat nog steeds alleen wij krijgen het geld niet meer. En dat was toen 0,10 cent per
100 liter melk, en dat geld ging naar NIZO, als het R&D budget van de zuivel. En daar heeft NIZO heel lang van
bestaan, tot ongeveer 2000. Daarna werd dat pas bevroren en daarna afgebouwd. Dus nu is het op. We leven
helemaal op contractbasis. Maar in die tijd kreeg NIZO ieder jaar die geldstroom, konden wel leuke dingen van
doen.
Hoe is die privatiseringen nou precies geïnitieerd?
Die is geïnitieerd vanuit fusies, al die bedrijven gingen fuseren en dan heb je voor een club als deze in die
context geen ruimte meer. Dus toen was de afweging van, of NIZO wordt de corporate research van het nieuwe
bedrijf, of NIZO gaat er uit. Nou toen hebben we dus gekozen voor die management buy-out.
Dat heeft er wel toe geleid dat jullie nu veel breder onderzoek kunnen doen?
Ja, want vroeger mochten wij niet voor andere zuivelbedrijven werken. Danone was geen lid van die club dus
daar mochten we niet voor werken, dat mag nu wel.
Dan even naar de huidige tijd, want het bedrijf zit hier nog steeds. Welke factoren zijn nu belangrijk om het
bedrijf hier te handhaven?
Nou dat is nu gewoon praktisch. Want je personeel woont hier. En je kunt zo'n tent wel gaan verkassen, maar
wat heeft dat voor nut. Dan ben je de helft van je personeel kwijt. En wij zijn toch een mensen bedrijf. Alles
draait hier op mensen. En als mensen niet meegaan, of je verliest de helft, want hier zijn natuurlijk betrekkelijk
veel van dit soort banen in de buurt, een universiteit en FrieslandCampina en er zitten nog wat meer bedrijven
hier in de buurt. Voor die mensen als ze niet willen verhuizen, is het relatief gemakkelijk om een andere baan
te vinden. Dus dat is niet echt aantrekkelijk. Maar zeker met de internationalisering maakt het uiteindelijk ook
niet zo veel uit. De afstand naar Schiphol is één uur met de trein. Maar je merkt wel dat mensen het makkelijk
vinden, zo organiseren ze ook wel vergaderingen op Schiphol, om in te vliegen er weer terug te gaan. En als je
dan toch weer één uur in de trein moet zitten dan helpt dat niet zegmaar. Maar verder, het is hier een prima
plek om te zitten, het is mooi wonen voor de mensen die hier in de buurt wonen. Het is lastig om jonge mensen
te krijgen, althans het is niet lastig om te krijgen maar ze komen hier niet wonen, laat ik het zo zeggen. Mensen
zoals jij die uit Utrecht komen die zeggen, ik reis wel heen en weer, want Ede hmm. Amsterdammers hebben
dat nog wat uitgesprokener. Dus je ziet dat mensen pas deze kant op verhuizen rond hun 35e. Want dan zijn de
kinderen aan de peuterschool toe, of ze gaan lopen of zoiets dergelijks en dan denken ze nou dan is het
misschien toch wel prettig.
Rustige omgeving en veiligheid?
Ja precies, maar voor die tijd krijgen we geen jonge mensen van jouw leeftijd naar Ede. We krijgen ze hier wel
te werken want we het werk is leuk genoeg maar het verhuizen doen ze niet.
Dat is wel interessant. Er mist hier dus iets voor die jonge mensen.
Loop in Utrecht maar eens langs de gracht in het weekend, en loop daarna hier over de markt. Dan zie je het
verschil. Dat hoef je aan niemand uit te leggen.
Over de contacten en samenwerkingsrelaties, je zei dat jullie al veel internationaal actief zijn. Ongeveer 40
procent is nationaal. Waar zitten die contacten?
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Die zitten door het hele land.

Maar dat zijn die grote partijen?
Ja, we zijn te gespecialiseerd en te duur om veel voor het midden en kleinbedrijf te doen. Waar we wel mee te
maken hebben hier in de buurt, dat zijn die kleine spin-out BV-tjes. Die dus heel erg op hightech gericht zijn.
Dat zijn bedrijven waar we ook wat mee doen samen. Maar gewoon de bakker op de hoek, niet nee.
Over het oordeel van de vestigingslocatie? Hoe tevreden zijn jullie met de huidige locatie?
Wij zitten hier prima.
Is dit oordeel nog verbeterd of verslechtert de laatste 10 jaar?
Ja, met de ontsluiting naar de A-30 is het hier voor ons gewoon heel prettig geworden. Je zit nu heel snel op de
A-12 of op de A-1. Dat is voor ons een prima ontsluiting.
Zijn er nog factoren die verbetering behoeven?
Het openbaar vervoer hierheen is hopeloos en taxi's ook. In Ede een taxi krijgen op het juiste moment is vrijwel
onmogelijk. Als hier vergaderingen afgelopen zijn en je probeert een taxi te bellen, moet je niet raar opkijken
als die mensen na een kwartier of 30 minuten nog steeds staan te wachten. Heel erg opschieten doet het niet.
Maar dat is wat mij betreft het enige echt zwakke van deze plek.
Maar het gaat dus om het openbaar vervoer naar het station?
Ja, vanaf het station is het prima.
Zou er nog een bedrijfsverplaatsing in de toekomst kunnen plaatsvinden?
Ja, dat zou kunnen. Daar hebben we het ook wel met de gemeente over gehad. Met die management buy-out
hebben we ook niet het pand gekocht, alleen het bedrijf. Wat je nu ziet is dat dit soort dingen toch wel heel
groot en oud zijn. En eigenlijk niet meer geschikt zijn voor de moderne manieren van werken. Dus één van de
dingen die er in ons achterhoofd zit is de vraag of we een geschikter pand kunnen vinden voor datgene wat we
doen.
En wat zou het zoekgebied zijn, voor een nieuwe pand?
Nou ik denk betrekkelijk pragmatisch toch in een cirkel van 20 kilometer hier omheen. Maar dat doe je meer
voor de mensen die hier werken, omdat je die niet kwijt wil, althans niet allemaal.
Dat mee verhuizen zit er niet in?
Die flexibiliteit neemt misschien wel weer toe door de crisis. Maar heel veel van onze mensen hebben een
partner die ook ergens werkt en de reis bereidheid is er wel maar die is niet onbegrensd. Wat je in een R&D
omgeving hebt is een enorme flexibiliteit voor je mensen. Op zich maakt het mij niet uit wanneer ze een
rapport schrijven, of ze het thuis doen 's avonds of 's nachts, of de volgende dag weer om negen uur hier, als
het maar op tijd bij klant is. Die flexibiliteit zit er in. En ja dat is ontzettend mooi. Maar ja die mensen hebben
wel allemaal partners en die gaan niet alle kanten op.
Zijn er nog plannen in de regio die de locatie hier kunnen verbeteren? Bijvoorbeeld de vernieuwing van het
station, de ontwikkeling van de kennis-as, de ontwikkeling van de Veluwse poort en de kazerneterrein, de
verbetering van de A-12? Zijn die nog van invloed?
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Ik vind het prettig als het allemaal nog wat comfortabeler wordt. Maar of ze nou op mijn bedrijfsbeleid van
invloed zijn, nee.

En wat bedoel je precies met comfortabeler?
Het is handig als er geen files meer staan, absoluut. Maar ik zit te wachten op een beter station, nee. Ik zit meer
te wachten op die bus of die taxi die hier makkelijk komt, maar verder niet. Het station hier hebben is
ontzettend praktisch dat is mooi. Maar zeg je nou ik wil een brug, of een autoweg of een school erbij, nee het is
mooi. De investeringen of de groei van NIZO worden er niet beter of slechter van.
Dan even over het personeel. Het zijn bijna allemaal hoger opgeleide mensen met een natuurwetenschappelijke
achtergrond waar komt het gros van het personeel nou vandaan?
Het gros van het personeel, 100 van de 180, die wonen in een kring van 10 kilometer, na laat ik Wageningen
meenemen 15 kilometer, van NIZO. Maar dat betekent dus ook dat er 80 van de 180 werknemers erbuiten
wonen. Dus die komen inderdaad wat ik net al zei, die jonge mensen blijven gewoon in Amsterdam, Nijmegen
of Utrecht wonen of iets dergelijks of gaan naar Arnhem. Want dat is natuurlijk ook een leuke stad. En daar
kunnen Wageningen, Wageningen is ongelofelijk Wagenings wij nemen relatief weinig Wageningers aan. Want
dat is ook maar weer een gesloten wereldje. En omdat wij internationaal moeten opereren, neem ik liever
buitenlanders aan. Of mensen van andere universiteiten. Dan Wageningen. Dus ja je ziet dat toch nog vrij veel
mensen op grote afstand wonen.
Maar wat voor opleidingen hebben die met name gevolgen?
Het zijn allemaal academici. En academici wonen het verst weg. Het zijn fysici, chemici, en microbiologen en
procestechnologen.
En aan welke universiteiten hebben ze dan gestudeerd?
Fysici, chemici en microbiologen kunnen overal vandaan komen. Technologen komen voor een groot deel uit
Wageningen en Twente maar ook uit Tilburg. En ongeveer 15 procent van onze academici, dat is iets van 7
procent van het totale personeel, komt ook uit het buitenland.
Hoe worden die buitenlandse academici aangetrokken?
Door rekrutering in het buitenland.
Is dat dan omdat die omdat die specialismen in Nederland niet aanwezig zijn?
Nee, het is wij willen internationaler worden want Nederlanders zijn maar zo Nederlands. Wij maken allemaal
van die domme fouten, wij begrijpen buitenlandse culturen zo slecht. Ons gedrag is echt belabberd
internationaal. Wij begrijpen gedrags- en omgangsregels vaak niet. Wij maken als Hollanders elementaire
fouten daar in. Wij hebben gewoon buitenlanders nodig om ons wat te leren. Vooral met de Aziatische wereld
is het cultuurverschil enorm.
Die buitenlanders komen hier dan ook in de regio wonen, zijn er voorzieningen voor? Bijvoorbeeld een
internationale school?
Wat je ziet is dat ze allemaal, zeker in eerste instantie, zekerheid zoeken, in de nabijheid van een internationale
school of zo. Maar heel veel mensen die hier komen, het zijn toch niet de oudere mensen die verhuizen. Het
zijn jonge mensen met jonge gezinnen en kleine kinderen. Heel veel van die mensen die gaan dan gewoon in
Ede of Wageningen zitten, Wageningen is nog wat internationaler qua bevolking dan Ede, die gaan dus dan in
Wageningen zitten en worden dan lid van een of andere club, of weet ik veel wat en dat past zich dan wel aan.
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Heel veel mensen vinden het ook geen probleem om hun kinderen op een Nederlandse school te doen.
Natuurlijk zijn er ook mensen die dat niet willen. Maar het verschil tussen mensen die bij een groot bedrijf
werken en binnen dit bedrijf rouleren of mensen die naar NIZO komen, is in die zin groot. Mensen die in een
internationaal bedrijf zitten, die weten dat het maar voor een beperkt aantal jaar is, en dat ze daarna weer weg
gaan. Dus die willen gedurende die verblijftijd continuïteit en ook in de vorm van een school voor hun kinderen.
Mensen die naar NIZO komen die zijn of postdocs of AIO’s maar die hebben dat probleem helemaal niet. Die
willen hier vier jaar reuze veel plezier hebben en wat leren en dan gaan ze weer. Of je hebt mensen die zeggen
nou oké ik heb NIZO gekozen en dat is mijn baan. En die vinden het dan ook niet erg om te integreren. We
hebben vrij veel Engelse en een paar Duitsers, die zeggen ik pas me wel aan integreer wel. En die gaan hier dus
ook gewoon in het dorp wonen.
Ik vroeg dit ook, omdat er stemmen opgaan dat het een probleem is dat er geen internationale school hier in de
regio zit?
Bij ons is dit geen probleem. Ik vind dit typisch Nederlands gezeur. Er is een Amerikaanse school in Arnhem, in
Utrecht hebt je wat. En je hebt tegenwoordig zelfs hier in Ede scholen die tweetalig onderwijs geven. Ook
middelbaar onderwijs. Vergelijk het maar met een bedrijf dat in Parijs zit of in Londen of in Amerika in New
York. Al die expats die daar wonen, die wonen niet in het hartje van de stad. De reistijd van de rand van New
York naar Manhattan, dan ben je minstens één uur in de metro bezig. Als je hier je kind naar de internationale
school in Arnhem brengt, ben je 35 minuten misschien onderweg. Dus het is ook een beetje het perspectief.
Het is heel erg relatief. Zelfs bij de Danone, was die discussie jullie zitten zo ver van de internationale school en
het vliegveld. Je moet eens van Charles de Gaulle, het vliegveld naar hartje Parijs willen gaan. Dat is net zo ver
als van Schiphol naar hier naartoe, maar de perceptie is ineens heel Nederlands. Maar het blijft gewoon
rondzingen. Het zijn van die dingen daar kom je in Nederland bijna niet vanaf.
Zijn er samenwerkingsverbanden met de universiteit van Wageningen?
Tientallen, allemaal projecten, uitwisseling van studenten en één van onze medewerkers is parttime hoogleraar
daar. We zitten samen in allerlei onderzoek dwarsverbanden in Nederland. We zitten ook samen in het bestuur
van Stichting FoodValley.
Zou die relatie nou nog een reden zijn om op deze locatie te blijven?
We hebben heel veel relaties met Wageningen, dat is waar. Maar we hebben ook, we hebben vier hoogleraren
binnen NIZO en daarvan is er eentje in Wageningen, eentje in Utrecht, eentje in Nijmegen en een afkomstig uit
Canada. Dus ook daar zie je dat we internationaler onze vleugels gaan uitslaan.
Nog even terug naar het MKB, je zei al, daar zijn we eigenlijk te duur en te gespecialiseerd voor?
Als klant gebruiken we het om de schilder en de timmerman te gebruiken. Maar het MKB hier lokaal daar
hebben we weinig mee. We hebben een klant in Veenendaal, dat is een middelgroot bedrijf. En we hebben wat
contacten met kleinere bedrijven, die uit de universiteit van Wageningen zijn voorgekomen en een bedrijf als
Essensor. Die hebben bij ons hier op het terrein gezeten. Maar verder dat we nou heel veel MKB bedrijven als
onze klanten hebben, nee.
Zijn er nou ook spin-offs die vanuit NIZO die ontstaan?
We hebben er twee gehad, eentje zit hier nog achter op het terrein. Dat is een bedrijfje dat maakt ingrediënten
voor de suikerindustrie. Een we hebben een soort consultancy bedrijf gehad dat milieudiensten verrichtte. Dus
analyses en milieu advies en zo. Dat is uiteindelijk verkocht. Daarna hebben we een hele tijd gehad dat dat niet
kon en mocht en paste in de relatie met de zuivelindustrie die we toen hadden. We hebben hier een keer een
paar jongens gehad die waren voor zichzelf begonnen. Die hebben een ingrediënt uit eieren geprobeerd te
isoleren. Die jongens waren niet ondernemer genoeg en dat traject is gesneuveld, dat was jammer. En we zijn
nu weer met drie kleine spin-outs bezig. We hebben ze nog niet als bedrijf opgericht, maar we zijn dus wel nu
bezig met drie leads om daar bedrijfjes van te maken.
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Wordt het dan ook vanuit hier gefaciliteerd?
Op het ogenblik verhuren we hier dus een paar kamers. Er zit hier nu een jongen die is van buiten gekomen
maar die heeft dus wel heel bewust NIZO opgezocht. Die maakt verf en dan ingrediënten voor verf voor clean
rooms en operatiekamers nou dat soort dingen. En die stopt dus een ingrediënt in die verf waardoor er geen
bacteriën of schimmelgroei op de muur kan optreden. En er komt nu een tweede bedrijf hier dat maakt
medische implantaten. Dus dat zijn bedrijfjes die niet concurrerend zijn met onze eigen R&D zeg maar. Maar
die komen hier dan wel voor de infrastructuur en beetje inbedding. Dus die krijgen hier wat tegenwoordig een
incubator heet. Dus dat is een rol die we ook nog vervullen.
Zijn er verschillen tussen de benadering van bedrijven die van buiten komen of die intern ontstaan?
Ja, we vervullen een andere rol ten opzichte van mensen die bij ons zelf vandaan komen dan mensen die van
buiten komen. Voor die andere mensen zijn we meer gewoon verhuurder dan coach. Maar voor die initiatieven
die intern ontstaan, daar zitten we dus zelf heel erg dicht bovenop.
Wordt er ook financiële hulp gegeven?
Bij de bedrijven die hier ontstaan wel, bij die huurders niet.
Wordt er ook ondersteund in ruil voor bijvoorbeeld aandelen van het bedrijf?
Dat hebben we bij die jongens met dat product uit eiwit wel gedaan. Dat in ruil voor aandelen konden ze hier
gratis zitten. Maar de jongens die hier nu zitten die laten we gewoon huur betalen.
En hiernaast, daar zitten daar is ook ruimte voor andere bedrijven?
Hier op de hoek staat een villa, dat is de oude directeurswoning van NIZO. Daar heeft Essensor ingezeten, een
jaar of acht. En aan de overkant van de straat zit Vika. Die waren ook uit hun pand aan het groeien. Dus toen
Essensor daar wegging hebben ze die villa gehuurd. Daar hebben ze nu hun verkoopafdeling inzitten.
Nog even terug maar dat incubator concept. Er wordt hier geroepen dat er meer gaan gedaan moet worden
met de kennis die hier aanwezig is in de regio. Dat moet vermarkt worden. Zo kunnen er nieuwe bedrijven
ontstaan en dynamiek in de sector. Dit is uiteindelijk gunstig voor de regionale economie. Is er binnen NIZO nog
meer ruimte om bedrijven te faciliteren. En staan jullie daar open voor?
Ja, dat kan en daar staan we open voor. Wat je ziet is dat niet alleen fabrieken zijn geautomatiseerd, maar ook
onderzoek. En toen we hier zijn komen zitten was onderzoek heel arbeidsintensief werk. Al die analisten
stonden hier met reageerbuizen te schudden. Maar dat is allemaal geautomatiseerd en bovendien is het zo dat
onze mensen tegenwoordig nog maar de helft van de tijd hier zitten. De helft van de tijd zijn ze onderweg, ze
zitten bij klanten, ze werken bij bedrijven in de fabriek en ze zitten op congressen. Dus de afwezigheid hier is
groot. En vandaar dus, het nieuwe werken heet dat tegenwoordig. Wat je dus ziet is dat onze ruimtebehoefte
behoorlijk aan het afnemen is. Dat is ook de reden dat we nieuwe mensen en bedrijven hier ook gewoon naar
binnen halen.
Hoe zien jullie je rol als incubator in de toekomst?
We zijn er nu dus met drie bezig. Maar wat ons betreft gaan we daarmee door. Sinds die verzelfstandiging,
daarvoor mocht en kon dat niet. Maar door die verzelfstandiging zijn we daar dus nu heel serieus mee bezig.
Dat is absoluut ons beleid. Maar meer dan drie kun je ook niet aan. Het moet niet ten koste gaan van onze
bedrijfsactiviteiten. Dus je moet gewoon kiezen, we gaan voor deze drie en daarna zien we wel weer even
verder. Het gewone werk moet ook doorgaan.
En hoe is die relatie met die spin-outs?
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Daar worden 100 procent eigenaar van. En wat we natuurlijk doen, je zoekt daar directeur voor. En die geef je
ook 10 of 20 procent van de aandelen. Want dan loopt hij wel harder.
Zijn er ook mensen die op eigen kracht hier weggaan en dan voor zichzelf beginnen?
Ja, dat is gebeurd bij die twee bedrijven die we hebben gehad.
Nu even kort over de regio FoodValley. NIZO zit in de Stichting FoodValley. De bestuurlijke situatie is een
ingewikkeld geheel. Ik kijk ook vanuit het cluster concept. Er zitten hier veel activiteiten in de food branche. Wat
is jouw mening over het food cluster?
Wat ons betreft is er voldoende levendigheid. Want voor NIZO is FoodValley een marketingplatform. Dat klinkt
een beetje onaardig richting de gemeente. Maar of een bedrijf zich hier naast vestigt of niet, dat maakt niet uit.
Als de aandacht maar naar deze regio getrokken wordt. En dan heb je weer dat met TNO in Zeist, dat de rekent
men hier weer niet mee in de Regio FoodValley. Dat is allemaal weer dat Hollandse gedoe. Maar Wageningen
heeft Keygene en Ede heeft NIZO. Het is best een interessante regio om daar te komen kijken. Het is alleen
ontzettend moeilijk voor die bedrijven om de weg te kunnen vinden. Daar heeft die stichting FoodValley een
prima rol in. En de gemeenten en zo die krijgen pas een rol zodra het gaat over scholen, wegen en huizen et
cetera. De Stichting FoodValley zou van deze regio een interessante regio moeten maken. En dat met name
naar buiten brengen. Nou die rol daar ben ik in geïnteresseerd. Het is heel fijn als hier goede voorzieningen zijn,
dat is voor onze mensen fijn. Maar men komt hier pas wonen of zich vestigen als hier iets interessants te doen
is. De omgeving hier is prachtig, maar daarmee komt een voedingsbedrijf zich hier nog niet vestigen. Het begint
met inhoud. Het begint met een interessante omgeving. En dat moet, dat zou primair die rol van die Stichting
moeten zijn.
Die bekendheid, vergroten?
De naam FoodValley is ijzersterk, die is echt heel goed gekozen. Dat werkt. Ik ben daar nog steeds jaloers op
dat ik dat zelf niet had bedacht. Dan had ik NIZO omgedoopt in het FoodValley instituut of zoiets. Maar ik was
te laat. Het is zo gemakkelijk uit te leggen, iedereen heeft er een beeld bij en ook al klopt dat niet, het heeft
een beeld, het heeft een nieuwsgierigheidswaarde. Er komt iets van, mensen komen hier naartoe. Dus dat is
gewoon heel interessant. En daar zitten we dus met volle overtuiging samen met de WUR en Keygene en dat
soort bedrijven, zitten we daar allemaal in. En dat werkt gewoon heel goed wat dat betreft.
In de toekomst hopen ze hier nog veel meer bedrijvigheid naartoe te trekken. Hij heeft het komen van meer
activiteiten naar de regio nog voordelen voor NIZO?
FrieslandCampina gaat zich hier vestigen, Danone gaat van Wageningen naar Utrecht en Heinz blijft in
Nijmegen. Nou dat zijn dan drie van de 100 of 150 klanten die we hebben. Dus ja laten er nou nog eens drie in
de buurt gaan zitten, dan zijn het er vier. Ik praat er misschien wat relativerend over maar dat is ongeveer de
context. De bedrijven waar wij voor werken, die gaan toch niet hier heen komen. Het is makkelijk, het helpt,
het is allemaal prima. En vanuit de gemeentes en de Regio snap ik het ook allemaal en ik zal ze ook helpen. Ik
word ook regelmatig betrokken bij dit soort acquisitie trajecten. En dan ontvangen we die bedrijven ook. Dat is
onze loyaliteit aan de Regio, want de Regio die houdt altijd keurig rekening met ons. De contacten zijn
uitstekend. Dus als wij de Regio ook kunnen helpen door dit soort bedrijven rond te leiden en te laten zien wat
er allemaal kan. Of zelfs tijdelijk onderdak te bieden want samen met Oost NV hebben we hier ook in aantal
kamers beschikbaar voor bedrijven die hier een tijdje willen rondneuzen. Dus dan kunnen ze iemand
neerzetten gedurende een week of een maand. Je moet mensen een beetje een context bieden een beetje
wegwijs maken. Dat is op zich een hele constructieve samenwerking die we hebben met Oost NV. Daarmee
help je ook hun acquisitie proces. Die mensen moet je niet in een hotel zetten dat is saai en voor hotels moet je
niet in Ede zijn.
NIZO heeft een wereldwijd netwerk en overstijgt dus de regio FoodValley?
Wij zijn een bedrijf dat over de hele wereld klanten heeft.

162

Nog even over die clustering zijn er ook kennisintensieve samenwerking met andere partijen hier?
Hier in de regio zijn de grote spelers de WUR, NIZO en Keygene. Er zijn geen grootse nieuwe spelers in opkomst
die interessant lijken.
Ook in Wageningen niet?
Nee, dat zijn allemaal van die kleine bedrijfjes die blijven klein. Die groei komt er niet uit. Je ziet dat dus heel
veel, die bedrijfjes ontbeert het aan coaching. En zeker in zo'n Wageningen worden ze niet goed gecoacht.
Want er komen allemaal van die natuurwetenschappers uit die universiteit. En het eerste wat ze zeggen is, ik
moet nog 10 jaar research doen voordat ik mijn product kan verkopen. Ja, zo krijg je een klein bedrijf nooit
groot. Het eerste wat je moet gaan doen is marketing. En laat die reageerbuis maar even stilstaan je moet aan
je marketing gaan werken en je verkoopplan en je klantenbestand. Tegen die tijd dat je klanten denkt te
hebben, die gaan kopen, dan leer je ook wel wat er nog moet verbeteren. De mensen die worden opgeleid die
denken iedere keer weer dat ze nog meer research moeten gaan doen. Daar moet je mee ophouden. Daar
worden ze niet op gecoacht.
Daar ligt dus een kans het vermarkten van die kennis?
Er zijn natuurlijk allerlei initiatieven hier in de regio geweest om starters te coachen. Kennelijk werkt het niet.
Terwijl daar waarschijnlijk toch ook hele intelligente mensen hebben zitten te coachen. Maar ook het
coachconcept is fout. Want wat je heel veel ziet, is dat mensen met ervaring in een groot bedrijf gaan coachen.
Die hebben allemaal assistenten om zich heen gehad en weten helemaal niet wat het is om in een klein bedrijf
te starten. Dan moet je weten hoe het is om ieder dubbeltje om te draaien, en om de longen uit je lijf te bellen,
of de wereld rond te reizen voor je klanten. Die mensen weten dat niet. Die komen met prachtige
hoogdravende strategische verhalen. Maar daar zijn die jonge mensen ook niet bij gebaat. Die hebben gewoon
een MKB coach nodig. Dat hele coaching concept ik weet het niet. Maar het is wel hard nodig dat wel. Vaak zijn
het hele leuke technische ideeën waarmee ze uit zo'n universiteit stappen en ze hebben lef, zijn gedrevenheid
en ze geloven ergens in. Maar ja als je dus niet weet dat je dit soort dingen eerst moet doen. Die mensen
hebben geen business gevoel, het zijn allemaal natuurwetenschappers.
Is een samenwerking met een faculteit bedrijfskunde geen optie?
Er is een faculteit bedrijfskunde, maar het is ook een publiek geheim, dat is niet de sterkste
bedrijfskundefaculteit in Nederland. Die zit ook weer een beetje wetenschappelijk te doen. En daar is niks mis
mee want onze business is wetenschap. Maar die zitten dus allerlei dingen te analyseren die in de praktijk al
gebeuren. Dus die faculteit loopt ook een beetje achter de economische realiteit aan. Als je dus 10 jaar nadat in
de markt een bepaald principe is ingevoerd eindelijk eens wetenschappelijk bewezen hebt dat het zo werkt.
Dan heb je daar als starter of als spin-out helemaal niks aan. En die hoogleraren die daar zitten die hebben ook
nog nooit een bedrijf gezien. Die hebben bedrijfseconomie gestudeerd en zijn vervolgens goed klinkende
publicaties gaan schrijven. Maar onderhandeld hebben ze nog nooit. En dat is denk ik een beetje het makken,
maar niet alleen van deze regio.
Wat vindt u van het ontstaan van de Regio FoodValley?
Eigenlijk vind ik daar niets van. Ik vind het erg verwarrend hoe dat toen gegaan is in de relatie met de Stichting.
En ik zit daar betrekkelijk onthecht in. Als men hier denkt dat het goed is, nou dan moeten ze dat vooral doen.
Maar ik heb heel weinig met de plaatselijke politiek. Ik ben heel tevreden met de relatie met de gemeente, dat
is allemaal uitstekend. Maar welke gemeenten zich daar nu bij aansluiten, het zal wel.
Het gaat meer om de gemeente Ede?
Ja precies.
De aanwezigheid in de Regio FoodValley heeft dat een positieve invloed op het NIZO?
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Ja, het is een marketingplatform. De nabijheid van goede inspirerende kennispartijen bijvoorbeeld de WUR en
Keygene zijn voor ons de belangrijkste inspirerende partners. Dat is prima, dat is heel leuk.
Maar de aanwezigheid binnen de Regio FoodValley is voor NIZO niet noodzakelijk?
Het is handig, maar niet noodzakelijk.
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Silliker
Silliker is actief in de keuring en controle, hoeveel medewerkers heeft het bedrijf?
Wij hebben hier in de vestiging Ede, we zijn namelijk onderdeel van een wereldwijd bedrijf. Laat ik dat eerst
vertellen. Mérieux Nutri sciences, onderdeel van de Merieux Alliance in Frankrijk. Dus we zijn eigenlijk in Frans
eigendom. Dat is de laatste 10 jaar ontstaan en wij zijn de Nederlandse vestiging van Merieux Nutri scienses. Dit
bedrijf bestaat eigenlijk uit drie bedrijven, die alledrie iets doen op food en agro gebied. Dat zijn biofortis, daar
doen we clinical trials, maar nog niet in Nederland. Bio-agri doet meer milieu en omgevingsonderzoek en
goedkeuring van agro-chemicaliën en pesticiden. Die is nu nog hoofdzakelijk actief in Brazilië en nog niet
wereldwijd, dat gaat ook komen. Silliker is al wel wereldwijd werkzaam. En Silliker heeft ongeveer 40-45
laboratoria in 16 of 17 landen. Recentelijk zijn we ook in Zuid-Afrika gestart. En in het jaar 2000 zijn wij hier de
Nederlandse tak van Silliker geworden. Wij waren al een bestaand laboratorium in Ede. Vroeger in
Wageningen, maar in 1986 zijn we naar Ede gekomen. En hier in Ede werken ongeveer 100 mensen, en als
FTE’s uitgedrukt, dat wisselt wat, maar ik denk tegen de 85. Wereldwijd hebben we 3000-4000 medewerkers.
Het is dus de enige vestiging binnen Nederland en in Frankrijk en ook in Zuid-Afrika actief?
Ja, en Amerika, Silliker is van oorsprong in 60-er jaren ontstaan in de Verenigde Staten en in Canada. En daar
zijn nog steeds iets van 12-13 laboratoria. We zijn daar de leidende partij. Een jaar of 15 geleden is men
begonnen met het overnemen van een Franse keten van laboratoria en toen hebben de fransen eigenlijk meer
geïnvesteerd en het eigendom overgenomen. Het hoge management zit in Frankrijk, maar we hebben nog wel
een hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Een jaar of 10-12 geleden heeft die keten zich uitgerold over de
wereld. We zijn hoofdzakelijk laboratorium. Veel bedrijven hebben of hadden een intern laboratorium voor
hun eigen controles, maar kunnen dat niet of willen dat niet. Het is vaak ook niet verstandig want dan kun je
het niet geaccrediteerd doen. Je kunt het beter uitbesteden. Daar is Silliker een van de partijen voor. Het
analysewerk, dat is de hoofdzaak. En daarnaast geven we ook advies naar aanleiding van de analyseresultaten,
of om bedrijven te helpen om besmetting op te lossen, of advies te geven hoe men de voedingswaarde op een
etiket moet zetten. Of hoe men allergenen uit de productie moet mijden. Dus dat is een stukje advies. En wij
geven ook trainingen aan medewerkers van productiebedrijven. Op het gebied van voedselveiligheid en
hygiëne. Maar het draait eigenlijk allemaal om het laboratoriumwerk. Dat is in feite de core business. Dus het
analysewerk in het laboratorium. Vandaar ook dat hier van die 100 mensen die ik net noemde, er in het lab hier
in Ede ongeveer 60 werken. En ook in ploegendiensten waarbij we in het weekend doordraaien. En andere
mensen die werken dus in de ondersteunende diensten, bijvoorbeeld de klantenservice, sales, we hebben nog
een groepje afvalwater onderzoek en dan monsterontvangst. Er zijn allerlei diensten rondom dat
laboratoriumwerk die ook een plaats in de organisatie hebben.
Is dat wetenschappelijk of routinematig controle laboratoriumwerk?
Daar raak je een goed punt, wij moeten gevalideerde methodes toepassen. Het meeste van wat we doen is,
oneerbiedig gezegd routinewerk. Het is hoogstaand routinewerk, maar wij doen eigenlijk routine werk. Dus wij
doen niet aan ontwikkeling, wij ontwikkelen ook geen nieuwe methodes. Binnen Silliker worden wel eens
nieuwe methodes ontwikkeld, bijvoorbeeld een variant, of een snellere methode om salmonella te bepalen of
E-colie te bepalen. Dat gebeurt niet lokaal, dat gebeurt in enkele research centres in de Verenigde Staten en
Frankrijk. Dat kunnen wij niet zelf doen want Silliker streeft er naar om wereldwijd uniforme methodes toe te
passen en een uniform kwaliteitssysteem. Mocht er een nieuwe methode op de markt komen of wij ontdekken
zelf iets, dan doen we dat centraal. Een centraal lab wordt dan aangewezen en ontwikkeld dat dan. Dus wij
passen routineanalyses toe en onze analyses moeten geaccrediteerd zijn, dat eisen onze klanten. Dat wil
zeggen volgens een officieel internationaal erkend kwaliteitssysteem geborgd zijn. En ja, dat kunnen alleen
maar routine methodes zijn. Want het moet gevalideerd zijn ten opzichte van internationale referentie
instituten enzovoorts. En ja dat eisen onze klanten en de afnemers van onze klanten. Want onze klanten zijn
hoofdzakelijk de voedingsmiddelen industrie, cateringbedrijven of fastfood restaurants. En de grote retailers
eisen bijvoorbeeld kwaliteitsrapporten van producten waar geen speld tussen te krijgen is. Dus wij ontwikkelen
eigenlijk niet.
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Het moederbedrijf is dus Frans of Amerikaans?
Ik moet eigenlijk Frans zeggen.
En de klanten, welke markt wordt bediend? Is dat alleen de Nederlandse voedingsmiddelen industrie?
Wij bedienen de Nederlandse markt, hoewel we ook klanten hebben die een monster vanuit Denemarken naar
ons sturen. Wij hebben sinds kort geen vestiging meer in België, daar waren we te klein en daar was het niet
interessant genoeg om daar verder te groeien. Dus vanuit Frankrijk bedienen we nu ook België, maar vanuit
Nederland ook. En zo krijgen we langzamerhand ook wat meer klanten uit België. Maargoed wij richten ons
met verkoop en diensten op de Nederlandse markt. En veel verder kun je ook eigenlijk niet gaan, want een
groot deel van ons onderzoek is bacteriologisch onderzoek uit verse producten. Die kun je niet over een te
lange afstand vervoeren. Want de producten moeten ook binnen een bepaalde tijd in onderzoek genomen zijn,
anders is de toestand van die monsters niet meer representatief. We hebben een eigen monstername dienst,
een team van mensen die zelf hygiëne inspecties en monstername uitvoert. Daarnaast gebruiken we een
koeriersbedrijf gespecialiseerd in laboratorium monsters, die rijden met een redelijk aantal auto’s door
Nederland en die rijden vaste routes en die pikken op honderden plekken de monsters op, die komen dan hier.
Dat is dus door geheel Nederland?
Labs hebben een landelijke functie, er zijn in Nederland een stuk of 5 hele grote labs. Wij zijn een van de
grootste. En daarnaast heb je ook wat kleinere labs die meer een regionale functie hebben. Er zijn gebieden in
Nederland waar we minder klanten hebben dan anderen gebieden. Waar meer voedingsmiddelen industrie zit
daar hebben we meer klanten. Dat is dus meer het midden en het zuiden van het land. Ik denk dat wij op de
Veluwe en rondom een straal van 30 tot 50 kilometer van Ede, dat de concentratie van klanten hoger is, omdat
wij hier zitten. Maar dan nog, in deze markt is de service en de prijs belangrijk. Het is een erg concurrerende
markt. Maar goed we kunnen grote volumes aan. Capaciteit is erg belangrijk, dus je moet een capaciteit in
logistiek, ofwel een sterk netwerk hebben in Nederland om de monsters naar het lab te vervoeren. En de
logistiek in het lab en de capaciteit in het lab moeten zodanig zijn dat je dus variaties in monsteraanbod kunt
opvangen. Het is nooit goed voorspelbaar wat er binnen komt. Om daar op in te springen moet je een bepaalde
capaciteit hebben. Onze markt is met name de voedingsmiddelen industrie. En dat varieert van producenten
van halffabricaten, of van sauzen of van onderdelen van maaltijden die weer naar andere fabrieken gaan en
daar complete maaltijden van maken. De voedingsmiddelen industrie kun je dus onderverdelen in vlees en
vleeswaren. Wij werken voor grote slachterijen en vleeswaren fabrieken, de banket industrie, groente en
verwerking, de visindustrie nou noem maar op. Maar daarmee zeg ik dus dat wij niet zoveel in cosmetica doen,
of medicijnen onderzoeken dat doen wij ook niet. Daar heb je weer andere richtlijnen voor, andere
kwaliteitseisen in een laboratorium. Nou zie je wel dat de grens tussen voeding en medicijnen met het ontstaan
van steeds meer producten die een positieve werking op de gezondheid kunnen hebben, aan het vervagen is.
Als dat binnen ons pakket past dan kunnen we die producten wel analyseren. Wij kunnen bijvoorbeeld niet
vaststellen of een claim dat bijvoorbeeld Omega 3 vetzuren een goede invloed hebben op de bloeddruk of dat
ook daadwerkelijk een positieve invloed heeft op de bloeddruk van patiënten.
Een belangrijke groep is ook nog de catering bedrijven. Die dus ook overal restaurants bedienen. En die huren
dan inspectie bedrijven in. Wij doen ook van tijd tot tijd simpele hygiëne inspecties. En hetzelfde doen we ook
bij fastfood restaurants. Hygiëne in keukens van instellingen, bijvoorbeeld ziekenhuiskeukens en keukens van
bejaardentehuizen. En een kleinere groep opdrachtgevers zijn de retailers. Dus dan heb je het over de grote
retailers. Enkele laten controles doen, met name op eigen merk producten. Een andere kleine opdrachtgever is
de ambachtelijke detailhandel, collectief brengen die wel onderzoek bij ons onder. Ook in diervoederindustrie
doen we nog wat. Daar hebben we ook kennis en routine in. Dit wijkt niet veel af van het voedsel van mensen.
Want diervoeder is uiteindelijk een onderdeel van de voedselketen.
Over het algemeen dus de grotere partijen?
Ja, de grote voedingsmiddelen bedrijven die leveren ons het meeste omzet op.

166

Hoe lang zit het bedrijf al op de huidige locatie?
Dat kan ik precies zeggen, omdat ik dat zelf meegemaakt heb, wij zitten hier sinds 1986. Daarvoor zaten we in
Wageningen. Tot het jaar 2000 toen zijn we dus Silliker geworden heette ons bedrijf Conex (Conserven Export).
Deze stichting Conex was opgericht door het productschap groente- en fruit. Dat is nu het productschap
tuinbouw. Men begon eigenlijk een controle instelling in 1953 alweer. En dat was ondergebracht bij het
Sprenger instituut in Wageningen, dat bestaat al niet meer. Dat is nu een van de WUR instituten geworden.
Daar had Conex een klein afdelinkje. Conex was opgericht om conserven van groente en fruit te controleren.
Dat hoeft nu niet meer, dat zijn allemaal EU-voorschriften geworden. Maar toen wilde de industrie een eigen
controle instelling hebben. En ik denk dat dit met opzet is geplaatst binnen een van de Wageningse instituten
op het gebied van onderzoek van conservering van groente en fruit. In de 70-er jaren is Conex begonnen met
een eigen pand in Wageningen. Ergens rond 1985 kwam de vraag, Conex moest uitbreiden. We werden
zelfstandig, van een stichting werden we BV. We moesten commercieel gaan. En toen was de vraag kunnen we
in Wageningen uitbreiden, of welke gemeente geeft de beste voorzieningen. Toen hebben we ook nog in
Veenendaal gekeken. Toen bleek dus dat Ede, de betere voorzieningen gaf, of althans dat daar meer
medewerking was om een nieuw gebouw te bouwen. Omdat we zo gelieerd waren aan Wageningen wilden we
het liefst in Wageningen blijven, omdat we dicht tegen de ontwikkelingen van het conserveren van groente en
fruit aan blijven zitten. En ook de naam en het logo droegen de naam Wageningen. Dat hebben we moeten
laten vallen en in 1986 zijn we toen hier gaan bouwen. In 1997 is de grond in eigendom genomen en is het
pand uitgebreid. In 2000 is het bedrijf over gedaan aan Silliker. Dus we zijn hier gevestigd sinds 1986. Maar we
wilden altijd dicht bij Wageningen zitten. Dat is ook goed geweest denk ik. Maar op het moment dat in 2000
Silliker ons kocht, Silliker wilde in het kader van globalisering uitbreiden. Er waren natuurlijk meerdere
laboratoria te koop. Maar ik denk niet dat Silliker heeft gedacht, Ede dat ligt dicht bij Wageningen in
FoodValley, dus daarom kopen we dit. Wel is een overweging geweest dat we centraal in het land waren. Dus
dat is in ieder geval weer een mooi pluspunt. Geografisch bereik. Er is ook nog een lab in Zevenaar
overgenomen, maar die zijn samengevoegd met het lab hier op deze locatie. Het heeft dus historische redenen
dat wij hier zitten. Toen was er nog geen sprake van FoodValley. De Wageningse universiteit wel en daar
hebben we nog steeds veel contact mee en dat is altijd een vraagbaak voor ons geweest.
Die kennis zit daar?
Ja, wij werken met kleine en grote opdrachtgevers. De groteren weten zelf de weg wel te vinden naar NIZO,
TNO en Wageningen. Maar de kleinere vaak niet. En soms hebben wij toch wat gemakkelijker toegang tot
instituten of onderzoekers en dan kun je soms wel eens een connectie leggen tussen klant en onderzoeker. En
andersom werkt het ook wel goed. Wij voeren ook wel eens routine analyses uit voor instellingen in
Wageningen.
En NIZO doet dus enigszins hetzelfde maar op een niveau dieper?
NIZO kun je niet echt vergelijken met ons. NIZO is wel een research bedrijf, een ontwikkelbedrijf. Dat gebeurt
niet op een routinematige basis. Ze zijn niet in de wereld voor routine onderzoek. Dat besteden ze liever uit,
we doen ook wel werkzaamheden voor hun.
De nabijheid van de Universiteit van Wageningen is dus wel een voordeel?
Als je een lab in Amsterdam zou hebben dan weet je die mensen van de Universiteit ook wel te vinden. Maar
toch werkt in de praktijk wel zo, of blijkt het zo te werken. Omdat wij hier zitten kennen Wageningse
onderzoekers, die zoeken ook wel eens een extern laboratorium en die komen ons dan sneller op het spoor
dan een lab in Eindhoven. Het heeft dus toch voordelen.
Er spelen dus voordelen op meer dan alleen geografische nabijheid maar ook in kennisoverdracht.
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Een werkelijke uiting daarvan is de FoodValley society. Daar zijn we lid van. Dan creëert men echt
ontmoetingsgelegenheden. Daar kun je je bekendheid vergroten of klanten proberen te vinden. Maar ook leren
wat voor nieuwe bedrijven zich in de regio hebben gevestigd. En nog denk ik dat wij te onbekend zijn binnen
Wageningen. Want in Wageningen kun je onderscheid maken tussen echt de universitaire onderzoeksgroepen
en de commerciële research bedrijven die zijn permanent. Wij werken veel voor studenten, voor promovendi
of bepaalde onderzoekers. Die wisselen steeds. De uitdaging is om ons bij deze wisselende groep, elke paar jaar
zijn er weer nieuwe mensen die weer nieuwe onderzoeken doen en die ons opnieuw moeten leren kennen. Dat
is een heel dynamische wereld waar je je continue moet laten zien en dan is het handig dat je heel dichtbij zit.
Zijn er nog andere samenwerkingsverbanden met regionale partners?
Nou ja als je bedoelt klanten, die zitten hier wel. Ik kan wel noemen het Nederlandse bakkerijcentrum, daar
hebben we een intensieve samenwerking mee. Die zitten ook in Wageningen. Dat is het opleidingsinstituut en
het exameninstituut van de Nederlandse brood en banket sector. Wij zijn hun laboratorium. We zijn wel lid van
de Dutch Poultry Centre in Barneveld. Dat levert wel wat contacten op. Wij doen heel veel werk in de pluimvee
sector. Zowel in de pluimvee vlees sector als in de eieren sector, bijvoorbeeld naar salmonella. Dus heb je veel
met partijen in en rondom Barneveld te maken.
Nog even terug naar die verplaatsing hier, er is dus naar plekken in de regio gezocht, zouden jullie nog steeds in
de regio willen blijven?
Als ons dat advies hier werd gevraagd zouden wij hier willen blijven. Maar we zijn natuurlijk maar een klein
stukje van een wereldwijde organisatie. En als daar besloten wordt om te verkassen, maar dat zal niet zo snel
gebeuren. Nee, we zien geen reden om te verplaatsen, we kunnen hier ook nog wat groeien en uitbreiden. Dat
blijven hier gaat trouwens niet alleen om FoodValley maar vooral geografisch is het ook handig. Ook voor die
koeriers om hier centraal te zitten, dicht bij de snelwegen, met weinig file. Wij zouden hier wel graag willen
blijven.
Wat zijn de belangrijkste motivaties daar achter?
Met name dus die bereikbaarheid en centrale ligging, maar dan zou Amersfoort bijvoorbeeld ook goed zijn.
Zijn er nog andere factoren?
Het feit dat we in de FoodValley zitten?
Dat is een misschien een factor maar misschien zijn er meer?
Daar hebben we nog nooit zo over nagedacht. Het is nou eenmaal zo, ons leven is altijd hier geweest. Ik denk
wel als je dan voorstelt dat wij dan niet op 20 kilometer maar bijvoorbeeld 80 kilometer afstand zouden zitten.
Stel in Nijmegen of bijvoorbeeld Groningen. Dan zou je daar wel weer contacten zoeken met regionale
instituten. Je zoekt toch wel vraagbaak en wetenschappelijke ondersteuning. Dus in die zin zouden we
Wageningen wel missen.
Je zei ook dat het belangrijk is, dat de gemeente een indruk wekt dat je als bedrijf welkom bent en je graag in de
gemeente wilt hebben? Dat kan de keuze dus daadwerkelijk beïnvloeden?
Ja, dat klopt, dan praten we wel over weet ik hoe lang geleden. Die situatie was toen heel anders. Wij waren
toen nog maar een klein lab van 30-35 mensen. Dat was toen voor een lab al redelijk groot. Maar nu met 100
mensen zijn we ook wel een redelijke werkgever. Maar ja dat is wel een belangrijke ja, dat kan invloed hebben.
De personeelsvoorziening is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Het is heel moeilijk om goede analisten of
laboratorium personeel te krijgen. En wij zoeken dan goede MBO-ers of HBO-ers. De meesten zijn MBO-ers.
Dat heeft twee aspecten, ten eerste heb je nog wel verschillende opleidingen op dat gebied. Omdat je in zo’n
gebied zit waar veel labs zijn, zitten daar ook laboratorium opleidingen. Wat ook voor ons een voordeel is.
Maar het lijkt alsof er steeds minder leerlingen gaan naar dat laboratorium onderwijs en het agrarische
onderwijs. Dat is op een of andere manier niet aantrekkelijk genoeg. Daar maken we ons wel wat zorgen over.
Maar in die zin zitten we hier nog wel redelijk goed. Omdat dit in FoodValley zegmaar een aantrekkelijk gebied
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is voor de afzet van afgestudeerde analisten. Aan de andere kant ervaren we ook de concurrentie van andere
labs om deze mensen. Vooral van labs waar minder routinematig gewerkt wordt, maar meer afwisselend werk
is. Dat kunnen we niet bieden. Maar het zou wel een overweging zijn om niet ergens ver weg te gaan zitten
waar je personeel minder goed bij je te komen.

Is het dan ook zo dat het gros van de werknemers binnen dit bedrijf uit de regio afkomstig is?
Ja, ik weet niet precies waar ze allemaal wonen maar wel hier in de naaste omgeving. Ze reizen niet ver met de
trein. Misschien dat er een enkeling uit Utrecht of Nijmegen komt, dat weet ik niet precies. Dat is nog goed te
bereiken. De meeste mensen wonen toch wel hier in Ede of in de plaatsen hier rondom ons. Ook nog wel
aardig wat in Wageningen. En we maken ook wel gebruik van een flexibele pool. We hebben altijd een variabel
aanbod, daarom gebruiken we een flexibele pool van Wageningse studenten. Het voordeel voor ons is dat die
al microbiologie aan het studeren zijn. Dus dan hebben ze nog niet het analisten werk gedaan, maar ze weten
heel goed waar ze mee bezig zijn. Voor die studenten is dat ook een voordeel omdat ze niet in de kroeg hoeven
te werken, maar een relevante bijbaan hebben. Nu is dat niet altijd even makkelijk in de zomer met dat mooie
weer.
Over de vestigingslocatie, is er tevredenheid over de vestigingslocatie en is deze tevredenheid nog afgenomen
of gegroeid de laatste tien jaar?
Nee, ik denk dat de locatie, nu heb ik het even niet over dat hier de afgelopen paar jaar ons uitzicht is
verdwenen en we de zon niet meer zien. We zijn hier altijd nog gebleven en waren een van de eerste bedrijven.
Er was hier toen nog bijna niets. Als je kijkt naar de bereikbaarheid vanaf het station dan zitten we hier veel
beter. We zitten hier nog tegen de stad aan. Dat kan veel slechter. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is
dus prima. Als ik naar de afgelopen jaren kijk dan is de tevredenheid denk ik eerder toegenomen dan
afgenomen. Sinds de A-30 hier gebouwd is. We zitten in de hoek van de A-30 en de A-12. Dichtbij Wageningen.
Nee, we hebben nooit ervaren dat we minder blij zijn met de locatie.
Dan nog even over de plannen in de regio, je noemde de verbetering van de snelweg al. Maar er gebeurt
natuurlijk meer. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een kennisas en de Veluwse poort en het aantrekken
van het World Food centre? Zijn dat nou nog ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het bedrijf?
Nee, ik heb daar niet echt in verdiept. Ik zie het met blijdschap tegemoet, dat wel. Het verstrekt de Regio en
het food aspect en dat is alleen maar positief van ons. Het is wel een beetje aan onszelf of we daar dan ook
gebruik van maken. Men moet ons ook zien. Dat gaat niet vanzelf. Daar moeten we zelf wel aan werken, maar
dat zijn zeer positieve aspecten niet alleen voor ons lokaal en onze klanten enzo. Die kan het vaak niet zo veel
schelen, die willen goede service en scherpe prijzen enzo. Maar als ik kijk in de groep heb ik al verschillende
keren mensen in contact kunnen brengen met instituten enzo. Verder weet ik ook niet zoveel over het World
Food Centre, wat er in komt en hoever die plannen zijn. Maar ik hoop echt dat het hier komt.
In de Regio FoodValley wordt er gesproken over een cluster, maar maakt dit bedrijf nou echt deel van uit? Is er
ook echt strategische samenwerking of meer zakelijke relaties met klanten?
Die relaties die ik heb genoemd hadden we al voordat FoodValley gevormd werd. Maar wel doordat we allebei
in Wageningen zitten. Anders had je elkaar vermoedelijk niet ontmoet. Maar het is niet zodanig strategisch dat
wij hier nou vastgeklonken zijn.
Het ligt dus meer op het niveau van de aanwezigheid van gespecialiseerde diensten en een gespecialiseerde
arbeidsmarkt?
Ja, dat klopt.
Op deze manier maakt het bedrijf dus minder zoekkosten en transactiekosten?
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Komt niet zo vaak voor, maar je kent die andere partijen inderdaad vaak al. De initiatieven binnen FoodValley
door het FoodValley bestuur en de professionele organisatie van FoodValley, dat gaat heel vaak over puur
innovatie. Dat moet ook, we moeten innovatiekracht hebben. Dat zijn heel vaak onderwerpen waardoor wij
ons niet zo sterk aangesproken voelen. Maar andere bedrijven die niet in deze activiteiten actief zijn zullen
daar ook beperkt gebruik van maken.

Wat vindt u van het ontstaan van die Regio FoodValley?
Ja eigenlijk logisch. Ik vind het identiteit geven en dat is economisch denk ik altijd goed. Een identiteit
verzinnen en dat uitdragen en dan gebruik maken van een uniek kenniscluster met een universiteit en die
instituten daar rondom, ik dat het op wereldschaal gezien, die marketing dan, onvermijdelijk is. Dat is zeer
verstandig om dat te doen. De burgemeesters van de participerende gemeenten zullen allemaal een eigen
agenda daarin hebben. En willen daar allemaal een graantje van meepikken. En waarom ook niet? Dus daarom
kan ik me voorstellen dat, kijk je kunt zeggen heel Nederland is FoodValley of heel West-Europa is FoodValley,
maar daarmee vervaagt het misschien ook weer natuurlijk. Rond Helmond, in Brabant ontstaat ook weer zoiets
en dat trekt dan weer door naar Venlo en in Vlaanderen heb je Flanders Food. Dat zijn ook allemaal regionale
initiatieven om industrie te houden en kennis die er is wat meer zichtbaar te maken. Dus dan is FoodValley als
regio ook belangrijk te noemen.
Kan dat FoodValley nog gebruikt worden als een marketinginstrument voor een bedrijf als dit?
Ja, zeker. We zijn met de nieuwe website bezig. We mogen er niet zomaar allemaal logo’s op zetten maar ik zal
erg mijn best doen om dat logo van de Regio FoodValley er op te krijgen. Dat betekent zeker wat voor ons.
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Delinuts
Hoeveel medewerkers heeft het bedrijf?
Ongeveer 45.
Is het een Nederlands bedrijf?
Ja, het is echt een Nederlands bedrijf.
Welke markt wordt er bediend vanaf deze locatie?
Dat is heel breed. Om te beginnen bij markthandelaren en delicatessenzaken. De bulkinkoop bijvoorbeeld. Dat
wordt verkocht aan de markt en die verkopen dat, die branden bijvoorbeeld zelf noten. En dan heb je
delicatessenzaken, kaashandelaren, wijnshops waar de noten worden verkocht. Dan heb je nog de retailketens.
En dan kun je denken aan de grote supermarktketens maar ook bijvoorbeeld groothandelaren zoals de Makro
en de Hanos. Dus het is eigenlijk heel breed.
Je ziet in de supermarkten vaak ook van die doorzichtige zakjes met verschillende noten. Komen die dan ook
hier vandaan?
Dat hangt van de supermarkt af. We leveren niet bij Albert Heijn. We zijn nog maar heel kort bezig op de markt
van retail. De grote spelers zijn de leveranciers van bijvoorbeeld Albert Heijn bijvoorbeeld. We zijn wel bezig
om daar wat meer naar toe te groeien.
En als je het geografisch bekijk. Is het dan heel Nederland en het buitenland?
Wij leveren door heel Nederland en ook in Europa. We hebben een verkoopteam die contacten heeft in
Nederland. Maar we hebben ook een team wat alles voor export regelt, die leveren in Europa, Scandinavië,
Frankrijk, Spanje, maar ook richting Duitsland, Polen, Tsjechië. Dus eigenlijk heel Europa.
En dat gaat allemaal per vrachtwagen?
Ja, de noten gaan overal naar toe.
En waar komt het vandaan?
We kopen het echt in grote dozen. Het komt over de hele wereld vandaan. De cashewnoten komen
bijvoorbeeld uit Vietnam. Maar die groeien ook in India en Indonesië. De pistache komt bijvoorbeeld uit
Amerika of Iran. De macadamia noot komt bijvoorbeeld uit Zuid-Afrika of Malawi. Overal groeit wel wat
eigenlijk, dus elk land heeft zijn specifieke noten en kwaliteiten.
Dus eigenlijk zijn jullie een soort doorvoer haven?
Ja, eigenlijk zijn we vroeger begonnen als inkopen en verkopen. We hadden een opslag magazijn en was het
puur door verkopen. En tegenwoordig zijn we meer bezig met verpakking en nieuwe producten er bij zoeken.
Het bedrijf is dus net verplaatst. En hoe lang bestaat het bedrijf nu?
Het bestaat ongeveer 20 jaar.
Het is klein begonnen?

171

Het is heel klein begonnen. Van oudsher was het een Reform. Met allemaal gezonde kruiden en noten.
Uiteindelijk is die tak gesplitst. Het Reform gedeelte is naar Zwitserland gegaan. Het noten gedeelte is
afgestoten en toen is Delinuts ontstaan.
Waar is het zich toen gaan vestigen?
Dat durf ik niet te zeggen waar de Reform zich is gaan vestigen. Delinuts is hier gebleven. We kwamen uit
Veenendaal en zijn naar Ede gegaan.
Drie weken geleden zijn jullie verplaatst? Waarom zijn jullie naar en andere locatie gegaan?
We zijn twee straten verplaatst, dus dat was een makkelijke verhuizing. De reden was dat we een groter
magazijn nodig hadden. Er is gekeken naar een groter pand met meer opslag capaciteit. We huurden hiervoor
twee externe opslag ruimtes in. Dan zit je met vervoer heen en weer. Nu heb je alles onder één dak. We
hebben alles gecentraliseerd hier in Ede.
Het was dus vooral de transport beweging verkleinen en het bedrijf was eigenlijk te groot geworden?
Ja, we zijn iets gegroeid met het personeel. Het ging vooral om de opslag en alles onder één dak zodat je
minder transport nodig hebt.
Zijn er nog andere factoren in de regio die belangrijk zijn?
De directeur woont hier in de buurt. Die vond het goed om hier te zitten. En de ligging is centraal in Nederland.
Er zijn markthandelaren die hier de doosjes noten ophalen omdat het mooi centraal ligt. Het heeft twee
kanten. De mensen wonen hier in de regio, maar ook de centrale ligging.
Zijn er ook andere locaties overwogen?
Er is wel eens gekeken in de richting Rotterdam, daar komt zoveel binnen. Daar wordt alles gelost. Dat zou een
mooie locatie zijn. Maar hier zit je ook mooi centraal. Je zit hier bij de A-30 en de A-12. Je hebt wel dat stuk
transport naar Ede, maar dat weegt niet op met het personeel dat hier al zit.
Heeft het bedrijf ook veel contacten en samenwerkingsrelaties met andere bedrijven?
We hebben contacten met een branderij in Zeeland om de noten te branden. Wij brengen die noten daarheen
en vervolgens worden ze daar gezout en gebrand en dan krijgen wij het weer terug. We werken met een
branderij, maar ook met verpakkers. De verpakkers zitten ook in de buurt in Rotterdam. Daar hebben we een
goede relatie mee. Het is niet altijd efficiënt, maar als je flexibel kunt werken met zo’n verpakker is het ook wat
waard.
Maar dan is het traject. Het komt binnen in de haven. Het moet gebrand worden, dus gaat het naar Zeeland.
Het gaat verpakt terug naar Rotterdam en dan naar Ede?
En soms gaat het zelfs van Rotterdam naar Ede. Van Ede gaat het naar Zeeland. Van Zeeland gaat het naar
Rotterdam en vanuit Rotterdam komt het weer hier. Maar het kan ook zijn dat het vanuit de verpakker in
Rotterdam direct naar de klant gaat. Dat gebeurt ook veel, want anders heb je weer een vervoer moment er
tussen. En we proberen ook wel eens om het rechtstreeks vanuit Rotterdam naar de branderij te regelen.
Zijn er ook nog samenwerkingsverbanden met bedrijven hier in de regio?
Silliker, een bedrijf in Ede wat laboratorium onderzoek doet. Die meten wel eens bepaalde waarden in zout
vruchten. Daar werken we mee samen.
Hoe is de tevredenheid met de locatie hier?
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Heel goed. Het is een goede locatie, je zit hier overal dichtbij.
Zijn er nog zaken aan de locatie die tot ontevredenheid leiden of verbeterd zouden kunnen worden?
Nee, we zijn er eigenlijk op vooruit gegaan.
Er is meer opslagruimte hier. Er kan gegroeid worden. Maar willen jullie in de toekomst dan weer verplaatsen?
Nee, komende tijd niet.
Zijn er nog plannen in de regio die invloed hebben op de locatie? Bijvoorbeeld de vernieuwing van het station, ze
willen hier een kennis-as ontwikkelen, de ontwikkeling van de Veluwse poort, de verbreding van de A-12, dat
soort zaken?
Ja, ik denk het wel omdat wij een groeiend bedrijf zijn, dat het mogelijkheden biedt. Door de centrale ligging in
Nederland kun je als bedrijf mooi groeien. Je kunt je naamsbekendheid daardoor goed naar buiten brengen
omdat je centraal ligt. Dat geldt zowel voor medewerkers als voor klanten, dat heeft wel een voordeel dat je
hier zit.
Er wordt wel eens gesproken van een cluster in de regio op het gebied van food. Zijn er hier ook
clustervoordelen door de nabijheid van andere bedrijven in de sector food voor jullie te bedenken?
Ik denk dat we daar nog niet veel mee bezig zijn geweest. Ik denk wel dat we meer die kant op kunnen gaan. Ik
zie zelf vaak artikelen in de krant over de FoodValley en bepaalde samenwerkingsverbanden met andere
bedrijven, bijvoorbeeld met FrieslandCampina of Wageningen Universiteit. Ik denk zelf dat Delinuts in de
toekomst ook meer naartoe zou kunnen. Noten zijn natuurlijk gezond. Wij zijn ook bezig met gezondere
snackjes tussendoor, in plaats van chips kun je ook zeggen van ongebrande noten en noem maar op. Daar
hoort ook een stukje ontwikkeling bij, wat doet een echte noot met je. Dan is samenwerken met Wageningen
Universiteit of andere bedrijven die daar veel van af weten erg interessant. Zeker om te groeien en daardoor
ook bepaalde klanten groepen aantrekt. Dat is meer op het gebied van gezondheid. Ik denk dat we die kant
steeds meer op gaan.
En op het gebied van innovatie?
We gaan steeds meer innoveren op mooie producten als een gezonde snack bijvoorbeeld. Daar heb je wel een
stukje kennis bij nodig van wat doet het met je. Maar dat staat nog in de kinderschoenen. Ik denk wel dat de
regio daar mooi voor is, dat je daar mooi op kunt aansluiten. En dat biedt wel weer kansen denk ik.
De Regio FoodValley krijgt steeds meer bekendheid. Wat vinden jullie van het ontstaan? Je hebt de Regio
FoodValley, de acht gemeenten. Maar je hebt ook de Stichting FoodValley die in Nederland de food industrie wil
promoten. Dat biedt wel kansen voor bedrijven die in de food actief zijn. Wat is je mening daarover?
Als ik alleen uit ga van hoe wij er tegen aan kijken, dan denk ik dat het voor ons nog onbekend is. Je leest wel
wat in de krant maar dan houdt het op. Ik denk dat het meer is voor bedrijven om naamsbekendheid te
creëren. Daar begint het mee en dan komt de stap achteraan van innovaties en mooie nieuwe producten waar
je mee de markt op gaat. Het is nog heel erg aftasten. Wat zijn nou echt de voordelen om ergens in te stappen,
dat is ons nog wat onbekend. Het moet duidelijk gemaakt worden wat dan de toegevoegde waarde is voor
bedrijven.
Er zijn nu dus nog weinig voordelen om aan de Food Valley deel te nemen. Maar wat zouden in de toekomst
voordelen kunnen opleveren?
Ik denk dat je nieuwe klanten groepen kunt gaan vinden, bijvoorbeeld het ziekenhuis. Dat je gezonde mixen
maakt om de patiënten er sneller bovenop te helpen met bepaalde voedingsstoffen die zij nodig hebben op dat
moment. Dat je meer die kant op zou kunnen gaan. Dat is een klein stukje markt, maar dat kan straks wel
landelijk ingezet worden. Ik denk dat je in Ede een soort pilot kunt gaan doen met bepaalde klantengroepen en
dat weer landelijk kunt uitzetten.
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Ik denk als daar weer gezonde berichten uit komen dat er dan ook andere klantengroepen zeggen, bijvoorbeeld
sportscholen etc., het ook interessant voor hen is.

Dan zou je ook goed moeten weten in welke noot welke stoffen zitten. Is dat al bekend?
Er is al veel bekend. We hebben hier een kwaliteitsafdeling en die weten wel weer in welk product welke
stoffen zitten. Dan kunnen zij weer advies geven en samenwerken met bepaalde instanties die er helemaal in
zitten.
Hebben jullie al gehoord over het World Food Centre?
Nee.
Dat is een partij die wil een soort centrum bouwen, daar willen ze dan innovatie en voorlichting geven. Dus ook
kinderen meer enthousiasmeren over voedsel. Dat willen ze hier ook in de regio doen. Dat zou voor jullie ook
interessant kunnen zijn.
De voordelen en de toegevoegde waarden voor bedrijven en de mogelijke samenwerkingspartners moet meer
bekend worden gemaakt. Ik denk dat daar veel werk in ligt. Maar dergelijke projecten klinken ook voor ons
zeer interessant.
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Deli XL
Welke activiteiten worden hier precies uitgevoerd?
Wij zijn een groothandel en wij leveren aan horeca, catering en zorg. En daar zijn wij een van de grootste
spelers van in Nederlands. In Ede is ons hoofdkantoor. In Ede hebben we onze twee grootste distributiecentra
staan. We hebben twee locaties in Ede. Ede is voor ons de spin in het web in ons logistieke model. We hebben
een hub en spoke model met daarin regionale vers centra en ook nog regionale horecavestigingen. Een stuk of
18 in het totaal maar Ede is daarvan het knooppunt.
Er zijn hier zelfs twee distributiecentra?
Er zijn hier twee distributiecentra. De vestiging waar je nu zit aan de Frankeneng is de vestiging voor
kruidenierswaren. En dus staff en hoofdkantoor wat hier zit. Twee straten verder, op het zelfde
industrieterrein, zit ons landelijk verscentrum. Dat fungeert met name voor koelvers. Dus al het langer
houdbare vers. Er komt bijna geen dagvers maar meer zuivel, kaas, vleeswaren, salades, dat soort zaken. Die
worden daar aangeleverd. Voor zowel deze vestiging als voor de andere vestiging geldt dat wij hier direct
uitrijden naar zorgklanten. Dus ziekenhuizen, zorginstellingen krijgen direct vanuit deze vestiging geleverd.
Andere klanten die krijgen geleverd via een lokale vestiging uit het land. We rijden vanuit hier met pendels naar
die andere vestigingen toe.
Dit is bijna hetzelfde model als Ahold heeft.
Wij komen ook uit de stal van Ahold. Deli XL is een samenraapsel van allerlei groothandels. Er zit wel een rode
draad in, die noem ik zo even op. Je hebt een periode gehad dat Ahold zijn retail activiteiten had,
supermarktenkanaal. En is toen op een gegeven moment bedrijven gaan kopen die grootverbruik deden. Dus
groot verpakkingen voor grootverbruikers. Toen is Ahold grootverbruik ontstaan en later vanuit Ahold
grootverbruik en een aantal anders fusies is Deli XL ontstaan. Allemaal onder eigenaarschap van Ahold. En
Ahold had eigenlijk twee business takken, retail en foodservice. Toen hebben zij in het buitenland met name
een aantal boekhoudschandalen gehad, dat was in 2004. Toen hebben zij besloten om op en gegeven moment
toch weer te focussen op retail en alle foodservice activiteiten die zij hadden wereldwijd, om die weer in de
etalage te zetten. Zo werden wij als Deli XL ook in de etalage gezet. Toen zijn wij in 2005-2006 verkocht aan
Bidvest, een Zuid-Afrikaanse handelsmaatschappij die heel erg geloven in lokaal ondernemerschap. Daarom zie
je hier ook nauwelijks Bidvest branding bijvoorbeeld en is Deli XL gewoon als zelfstandig merk in de
Nederlandse markt actief gebleven. Maar Bidvest heeft Wereldwijd ruim 100.000 medewerkers en heel veel
verschillende foodservice bedrijven. Vergelijkbaar met die van ons, maar daar hebben wij vrij weinig contact
mee. Dat is ook de doelstelling van Bidvest. Bidvest gelooft heel erg dat je moet focussen op je lokale
omgeving, moet focussen op je klant en niet teveel moet focussen op de internationale
samenwerkingsverbanden. Dat kost een hoop energie en de synergie komt er lang niet altijd uit. Dat is een
beetje de filosofie. In de tijd dat Ahold de foodservice organisatie aan het optuigen was is Ahold grootverbruik
hier vanuit in Ede een dominante factor geweest. Er zijn toen allerlei andere groothandels overgenomen maar
de locatie Ede was de grootste. En was ook erg actief in de zorg met name. Toen is eigenlijk Ede ook het
centrum gebleven van de activiteiten. Daarvoor was het Kok Ede. De mensen die in Ede wonen, kennen ook de
term Kok Ede, het was een notabele familie hier in de omgeving. Die hebben dit bedrijf opgericht. Vroeger was
dit een puddingfabriek. Net na de Tweede Wereldoorlog was pudding mateloos populair. Hier zat een
puddingfabriek en vanuit hier werd pudding rondgebracht naar zorginstellingen met eigen vrachtwagens. Dat is
wel grappig hoe zo’n mark zich ontwikkelt. Op dat moment had je nog allemaal losse partijen die leverde aan
zo’n zorginstelling: de melkboer, de kaasboer, de puddingboer, dat waren allemaal losse partijen. Op dat
moment gingen de klanten vragen aan meneer Kok ‘je brengt pudding, maar om die pudding te maken heb je
ingrediënten nodig. Kun je dat ook niet meenemen naar ons, dat je dan wat meer koopt van je eigen
leverancier en dat weer meeneemt naar ons?’. Daar is eigenlijk de groothandel ontstaan. Meneer Kok vond dat
wel een handig business model. Dan draai je meer omzet. Op die manier, met name vanuit pudding en zuivel is
dat zich verder gaan ontwikkelen. Dat is niet alleen hier gebeurd, ook in andere delen in Nederland met andere
groothandels is dat op verglijkbare manieren ontstaan. De traditie lag dus bij de zorgklanten. En daar is dus
eigenlijk de groei van Kok Ede in verder gegaan en op een gegeven moment is Kok Ede overgegaan tot Ahold

175

grootverbruik, met een aantal andere groothandels. Later weer Deli XL. Toen, op dat moment waren we ook
belangrijkste leverancier aan zorginstellingen in Nederland. Inmiddels zijn we flink aan het uitbreiden richting
horeca en zijn we bijvoorbeeld ook in de hotellerie de grootste leverancier.
Er is dus wel verbreding van activiteiten?
Er zaten altijd wel horeca klanten bij. Het is nu alleen een derde, een derde, een derde. Dus een derde zorg,
een derde catering en een derde horeca. Dat is in het verleden anders geweest.
Het valt dus onder de categorie groothandel en handelsbemiddeling. En hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?
Bijna 2000 in heel Nederland.
Hoe is de verdeling hier in Ede, want je hebt dan het hoofdkantoor en twee vestigingen?
Als we die twee vestigingen even samen nemen dan hebben we ongeveer 750 man in Ede. Tussen de
vestigingen is het ongeveer grofweg 500 hier en 250 een paar straten verderop.
Het moederbedrijf is dus niet meer Nederlands maar Zuid- Afrikaans. Welke markt bedient het bedrijf als je het
geografisch bekijkt?
Deli XL bedient alleen maar Nederlandse klanten. Er is ook nog een Deli XL België. Dat is een zusterbedrijf van
ons dat ook in handen is van Bidvest. Die bedienen de Belgische klanten. Vroeger waren wij een organisatie,
maar dat is gesplitst. We hebben een paar klanten net over de grens. Onze markt is Nederland.
En zie je nog verschillen bijvoorbeeld in marktaandeel. Dat het bijvoorbeeld in bepaalde delen van Nederland
groter is?
Nou, we zien het niet zozeer in de geografische verdeling van Nederland maar meer in de doelgroep. Als we
kijken naar ons totale marktaandeel in de foodservice. In Nederland ligt dat rond de 11 a 12 procent. Maar
daarvan hebben we binnen de zorg zo’n 35 procent terwijl we onder restaurants bijvoorbeeld maar 6 procent
hebben. De we zien wel grote verschillen in de segmenten.
En wat zijn de grootste concurrenten? Ik denk dan aan HANOS.
Ja, binnen de horeca is dat een grote concurrent. Sligro is een grote concurrent. In de zorg zit je vaak met
bedrijven die zich meer focussen op de maaltijd bijvoorbeeld. En dan zijn er nog een aantal regionale spelers.
Kruidenier foodservice. Dat zijn de grootste spelers. Met name in de horeca zit een fundamenteel verschil hoe
zij opereren en hoe wij opereren. Je ziet dat Sligro, Macro en in Amsterdam de Kweker bijvoorbeeld zich
richten op hun winkel. Ze doen bezorging er bij. Deli XL heeft geen winkels. Wij focussen ons 100 procent op
bezorging. Wij geloven in dat model, in de efficiëntie en in de kwaliteit daarvan. Dat betekent wel dat sommige
kleine klanten voor ons niet zo interessant zijn, als het echt om lage volumes gaat. Dat betekent ook dat wij op
rationeel niveau altijd de strijd winnen, maar op emotioneel niveau niet. Op het moment dat een chef kok de
vis in de ogen kijken of hij vers is. Bij ons moet hij maar geloven dat wat uit de vrachtwagen komt vers is. Voor
ons is het belevings aspect een stuk moeilijker waar te maken dan dat dat is voor de partij die een winkel
hebben.
Zijn er ooit plannen gemaakt om te vertrekken of te verplaatsen?
Nee, eigenlijk de enige keer is toen Ahold grootverbruiker Gastronoom overnam. Dat is inmiddels al heel wat
jaren geleden. Op dat moment had Gastronoom een hele grote vestiging in Almere. In een groot
distributiecentrum. Op dat moment was er wel discussie over om naar Almere te verhuizen. Almere was een
veel nieuwer pand. Maar uiteindelijk is er voor gekozen om niet te veel kosten te maken, maar Ede is als
centrale ligging ook ideaal.
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Het zou toen veel kosten om te verplaatsen, is dat nu nog steeds aan de orde?
Ja, als je nu kijkt naar de marges op eten en drinken die zijn zo laag in Nederland dat een business case het
bijna niet red voor het creëren van een nieuwe vestiging. Dat zien we niet hier alleen in Ede, want voor Ede zijn
er niet echt plannen. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam. Die vestiging is eigenlijk te klein geworden maar een
business case sluitend krijgen voor die investering is heel erg lastig. Omdat de winsten bij ons gewoon laag zijn,
helemaal nu.
Wat zijn nog meer keep factoren?
Juist in het model van ons, als je een hub en spoke model waarin wij de spin in het web zijn is het wel belangrijk
dat we vanuit hier een goede verbinding hebben met onze vestigingen. Die zitten letterlijk overal in het land.
Dan is de ligging hier aan de A-12, A-30, A-1 en A-50 voor ons logistiek heel plezierig.
Hebben jullie de transport afdeling ook in eigen beheer?
Ja. Dat is ook een goede vraag, want bij de meeste van onze concurrenten is dat uitbesteed. Bijvoorbeeld bij
Sligro is dat zo. Wij hebben transport volledig in eigen beheer. Het enige is dat ongeveer 15 procent is
uitbesteed. Dat is met name om piek momenten op te vangen en voor een aantal pendeldiensten. Maar in
ieder geval transport naar de klant is eigen beheer. Dat vinden wij ook erg belangrijk omdat accountmanagers
steeds minder vaak bij een klant komen. Dus de chauffeur is ook echt een ambassadeur naar de klant toe. Als je
dat uitbesteed is dat moeilijker te managen.
Zijn er nog andere factoren die aan de huidige locatie voordelig zijn?
Je ziet wel dat nu wel zo lang hier actief zijn dat Deli XL een goede reputatie hier heeft in Ede. We hebben niet
veel problemen bij de uitzendbureaus om mensen te werven. Je merkt wel dat de concurrentie toegenomen is
door bijvoorbeeld de bloemenveiling die hier een paar honderd meter verderop zit en dat je hetzelfde type
mensen voor aan het werven bent. Je ziet hier dat laaggeschoolde arbeid, dus de magazijnmedewerkers,
bijrijders, klantenservice, dat dat vooral mensen uit de regio zijn. En dat hoogopgeleid publiek vaak een verdere
reisafstand heeft. Daar zie je wel dat het vooral voor het uitvoerend werk de regio erg belangrijk is. Het is niet
echt een keep factor denk ik, maar het gaat wel goed. De werving die we doen voor die functiegroepen lopen
volledig via het uitzendbureau. Nu hebben we natuurlijk zomervakantie en hebben we geen moeite om
mensen binnen te krijgen. Maar in het totaal hebben we ook minder behoefte, dat is ook wel wat ingezakt.
Heeft het bedrijf veel contacten en samenwerkingsrelaties?
Ja, maar niet zozeer met technologie bedrijven. We zijn wel lid geweest, of nog steeds lid van FoodValley. Je
ziet eigenlijk dat we in binnen de FoodValley een vreemde eend in de bijt zijn. Omdat FoodValley veel meer aan
Wageningen Universiteit gekoppeld is, aan de technologische ontwikkeling binnen de
voedingsmiddelenindustrie. Wij, als je het heel plat slaat, brengen gewoon dozen van a naar b. We passen wel
in de foodketen, maar zijn niet een typisch food bedrijf. We hebben daardoor hier in de regio niet zoveel
contacten of benefits. Wat je wel ziet is dat we regelmatig onderzoeken doen met Wageningen Universiteit als
het gaat om dingen rondom CO2 reductie in de voedingsmiddelenketen. Je ziet met name op het gebied van
duurzaamheid, afvalreductie en dat soort zaken, vaker lijntjes ontstaan met Wageningen Universiteit. Met
andere bedrijven hier in de regio is dat nihil.
Ik vind dat lastig te duiden of de contacten met Wageningen Universiteit te maken heeft met de geografische
ligging, of dat we dat anders ook wel hadden gedaan. Net zo goed werken we voor management development
programma’s samen met de Universiteit in Rotterdam. Dan kiezen we ook niet een Universiteit in de omgeving.
De kans is dat we als we toch ergens anders hadden gezeten toch kijkt waar de expertise zit. Dat is voor ons dus
niet een heel belangrijke factor.
Levert de naam FoodValley nog extra voordelen op voor het bedrijf?
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Dat levert een klein beetje trots op voor de medewerkers. Het doet het niet slecht in de uitstraling. Aan de
andere kant betekent dat ook dat ik in mijn rol als communicatie manager vaak wordt benaderd door allerlei
organisaties die allemaal iets met FoodValley organiseren, die iets gesponsord willen krijgen. Dus het is dubbel.
Wat is het totale oordeel over de vestigings locatie?
Die is goed. Ik denk met name dat het voor ons de aanleg van de A-30 erg belangrijk is, waardoor de aansluiting
met de A-1 goed geregeld werd. Voor onze transport is dat een verbetering geweest.
Zou het bedrijf zich nog willen verplaatsen in de toekomst?
Daar zijn nu totaal geen plannen voor.
Zijn er nog zaken in het vestigingsklimaat waar ontevredenheid over is?
Nee, ik spreek regelmatig onze facilitair manager die wat meer de contacten met de milieudiensten van de
gemeente onderhoud. Ik hoor hem eigenlijk nooit mopperen over dat soort dingen. We hebben een paar jaar
geleden flink uitgebreid met onze vestiging die twee straten verderop zit. De gemeente was toen ook erg
geïnteresseerd op een positieve manier. Maar dat was meer dat wij dat aan de gemeente lieten zien dan dat de
gemeente wensen en eisen op tafel ging leggen.
Zijn er nog plannen in de regio die invloed hebben op het vestigingsklimaat? Ze willen bijvoorbeeld het station
gaan vernieuwen.
Onze werving ligt nu een beetje stil. Maar wat je wel merkt voor jong professionals, die categorie die wij de
laatste tijd veel hebben aangenomen, is dat de ontsluiting met het Openbaar Vervoer naar het industrieterrein
matig is. Het is wel een stuk verbeterd met het pendelbusje die richting naar Veenendaal de Klomp gaat. Maar
in het zomerseizoen, als de bus naar Veenendaal bijvoorbeeld verdwijnt bijvoorbeeld blijft dat wel een
aandachtspunt voor het personeelsbeleid.
Wat vindt u van het ontstaan van de Regio Food Valley? En ook van de stichting Food Valley?
Op zich heel erg positief. Ik denk alleen wel Wageningen en Wageningen Universiteit daar meer van profiteert
dan dat Ede dat doet. Maar het ontstaan daarvan vind ik erg positief. De positie van deze regio wordt hierdoor
op een hoger niveau gezet. Ik vraag me alleen af hoeveel benefits het heeft voor de gemeente Ede. Ik denk
toch dat het meeste echt benefits zijn voor de Wageningen.
Je ziet dat hier uiteindelijk meer productie-industrie, hier in Ede. Je ziet ook dat kleine start-ups op het gebied
van biotechnologie of duurzaamheidsbeleid toch eerder in Wageningen zelf gaan zitten, dicht bij de
Universiteitsgebouwen. Sommige nog in Bennekom, maar dan heb je het ook wel gehad.
Wat ik persoonlijk interessant zou vinden is om te kijken of je ook een kenniscluster op het grondgebied van de
gemeente Ede zou kunnen vestigen.
Daar zijn wel plannen voor, met de ontwikkeling van de kennisas die dan tussen Ede en Wageningen in komt.
Daar willen ze het HBO etc. allemaal clusteren. En ook ruimte geven aan bedrijvigheid.
Ik heb zelf hier in Ede gestudeerd aan de Hogeschool Ede. Ze hebben geen enkele studie die daarbij past of
aansluit. Dus als je zo’n as neerlegt of een kenniscluster maakt is de vraag of de term FoodValley nog van
toepassing is.
Dus dan zou je eigenlijk opleidingen moeten aanbieden die daar relevant voor zijn?
Ja, maar die zitten nu meer richting Arnhem. Dus of dat haalbaar is weet ik niet. Het is alleen niet een heel
logische in combinatie met de Hogeschool hier in Ede.
Heeft de aanwezigheid van de regio nog voordelen voor bedrijven?
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Met name de snelwegen en op zich een goede arbeidsmarkt hier voor werving.

En dus een kleine beetje voor het imago?
Ja, maar dat is minimaal.

179

WUR
Er wordt gesproken over spin-offs die vanuit de universiteit ontstaan, zijn hier in de regio faciliteiten om
dergelijke spin-offs te ondersteunen?
Ja, je hebt hier het Biopartners centre. Daar kunnen deze bedrijven de eerste jaren groeien. Maar ze moeten er
naar verloop van tijd ook weer uit.
Hoelang blijven die spin-offs daar gemiddeld?
Het hangt een beetje van de spin-off af natuurlijk, maar zeg vier jaar. Het probleem is een beetje wanneer tel je
het nulpunt? Dat kan met de eerste gedachte. Sommige ondernemers die met een idee spelen, de latente
ondernemer, komt al in een incubator terecht. Die zitten er dan vaak veel langer. Die hebben dan gewoon een
ruimte gehuurd. Het is voor een deel natuurlijk ook gewoon een commercieel verhaal. Als er ruimte
beschikbaar is en een startend bedrijf heeft behoefte aan ruimte dan gebeurt het gewoon. Maar ik zeg
normaliter is een termijn van 4 jaar het meest gebruikelijke. Maar je hebt ook bedrijven die er zes of zeven jaar
zitten. We hebben hier onderzoek maar gedaan en het blijkt dat als een bedrijf te lang bij een incubator zit, het
op de lange termijn bijna altijd faalt. Vanaf het moment dat er echt gestart wordt moet je er als ondernemer na
vier jaar eigenlijk wel weer uit kunnen. Bedrijven die langer dan vier jaar in een dergelijke incubator blijven
worden vaak teveel gepamperd en afhankelijk van subsidies. Een succesvolle entrepreneur heeft de financiële
ondersteuning slechts tijdelijk nodig, die heeft dan al meer dan tien venture capitalists benaderd. Dan heb je
dus niet echt meer een incubator of facilitator nodig. Dan ben je ook al lang op klanten afgegaan. Als je dan nog
afhankelijk bent van de incubator, dan wordt het waarschijnlijk niets. De ondernemer moet contact maken, een
netwerk opbouwen. Daar kan de incubator bij helpen. Maar als dat ook al met venture capitalists is, of business
angels, dat zit zo direct op de core.
Dus die partijen zijn gemakkelijk te vinden?
Die partijen zijn in het algemeen makkelijk te vinden ja. Dan nog kan de facilitator daarbij helpen in het contact
leggen en advies geven, daar heeft een facilitator een belangrijke rol in. Maar ondersteuning niet. Als
entrepreneur moet je die business wereld in. Je moet op bepaalde momenten hulp krijgen, maar je moet ook
zelf ondernemend zijn. Dan is ook het interessant of je in de regio blijft. Want dan ga je ook kijken, wat is de
beste locatie. Dat is een cruciaal en soms werkt dat goed, zoals bij het Planteon. Die is hier naar de regio
gekomen, omdat het hier goed bereikbaar is door de mooie kruising van snelwegen. De verbreding van de A-12
is hierin belangrijk. Dan is de locatie echt belangrijk en kiest een bedrijf dus bewust voor bereikbaarheid in alle
richtingen. Een ideale locatie. Dat soort dingen moet je hebben. In die zin is het fijn dat de A-12 breder wordt.
Dat heeft waarschijnlijk een veel groter effect dan dat je je realiseert. Veel van dit soort beslissingen liggen
echter niet op het niveau van de gemeente, maar van het rijk of misschien de provincie. Dat heeft een
gigantische impact op de lokale economie. Veel meer dan dat je in eerste instantie overziet.
Er zijn dus enorm veel factoren die hier spelen?
Ja, dat is enorm complex, maar als jij je werk goed doet dan kun jij hier inzicht in krijgen. Kijk de Universiteit van
Wageningen is ook bezig geweest met hoe kunnen we de afstand van het station naar de Universiteit
verkleinen. Kijk, dat is een afstand van niks, maar tegelijkertijd een enorme drempel, omdat je met een bus of
taxi moet. Je ziet niet voor niets dat de Universiteit en veel bedrijvigheid tegenwoordig in Wageningen-Noord
zitten. Het moet binnen de gemeente Wageningen blijven, maar wel zo noordelijk mogelijk, want zowel voor
de A-12 als het station Ede-Wageningen zit je daar goed. Dan blijft het nog altijd een gigantische klus om
bijvoorbeeld met internationale conferenties die mensen hier te krijgen. Je moet er dus veel energie in steken
om die mensen naar Wageningen te krijgen. Voor onze keynotes hebben we een taxi regeling van Schiphol naar
het hotel.
Een hotel in Wageningen?
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Ja, we hebben hier het Hof van Wageningen, daar is een combinatie van een conferentiezaal en een
hotelfunctie.
Nog even terug naar de spin-offs. Er is dus dat Biopartnerscentre, maar is er nog meer in de regio op dat
gebied?
Ja, er is ook nog Startlife. Dat is ondersteunend, een facilitator van start-ups, niet alleen acadamic start-ups,
maar alle start-ups uit de regio in het algemeen. Startlife ontvangt ook geld van het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor start-ups. Ik denk dat dit geld vooral is bedoeld voor de
academische start- ups.
Er zijn nogal veel subsidies in Nederland, pamperen we niet te veel?
Ja, uit onderzoek blijkt dat pamperen niet goed is. Bedrijven hebben echt startkapitaal nodig. Er is een tijd dat
een venture capitalist er nog geen geld in wilt stoppen. Hartstikke leuk idee, hartstikke vaag en spannend. Maar
geen venture capitalist die daar in Nederland in ieder geval, in Amerika misschien wel, geld in gaat stoppen.
Dus je hebt een periode waarin je echt seed money moet verschaffen, om het idee uit te werken. Er is
bijvoorbeeld onderzoek nodig naar de mogelijkheid tot opschalen. Er moeten nog dingen aan gedaan worden.
Op een bepaald moment, dan kun je ook naar een venture capitalist toe. Dan heb je een stuk opschaling
gedaan en dan doet het product het goed. Dan wil een venture capitalist eerder aandeelhouder worden. Een
venture capitalist doet dat natuurlijk alleen als hij rijk kan worden. Voordat een venture capitalist ook maar wilt
overwegen om daar geld in te steken, moeten er natuurlijk een heleboel dingen geregeld zijn. Je moet weten
dat niet de eerste de beste het idee zou kunnen overnemen. Dus er moet een octrooi of geheimhouding
geregeld zijn. Dus daar zit een hele periode aan vast. Die bescherming is vaak nog best lastig en daar wordt nog
al eens te gemakkelijk over gedacht. Als het echt een goed idee is, heeft zo iemand echt hulp nodig. In dat
traject moet dan gekeken worden, kan dit bedrijf lenen. Een echte facilitator helpt dan als de betrokkene geen
management capaciteiten heeft. Veel van deze uitvinders spreken een totaal andere taal en zijn over
enthousiast over het eigen idee. Een goede facilitator heeft of een ondernemer die dat zelf kan, dus die
kwaliteiten heeft. Of die heeft hem al in een vroeg stadium gekoppeld aan iemand die als een soort coach hem
mee trekt. Als hij dus na vier jaar niet zijn vleugels kan uitslaan, dan wordt het in groei waarschijnlijk niks. Het is
niet zo dat het dan direct failliet gaat, maar dan blijft het waarschijnlijk altijd op een heel laag niveau. In een
nichemarkt kan het dan bijvoorbeeld wel doorgaan. Dat is een beetje het beeld.
En wat voor partijen zijn hier wat betreft financiering?
Je ziet veel bedrijven, die het vaak overnemen. Wat je nu heel veel ziet is dat ze eigenlijk heel vaak het idee
naar een bedrijf toe brengen. Vroeger dus naar een venture capitalist, nu heel vaak naar een bedrijf. Naar een
Heinz, naar een Danone.
Die nemen dan een bepaald aandeel in het bedrijf?
Ja, die nemen dan een bepaald aandeel. Dan komt en de kennis van het bedrijf plus de reputatie, dat is
ongelofelijk belangrijk. Dat maakt overigens bij de locatiekeuze ook uit, want dan heeft dat bedrijf ook weer
invloed waar het bedrijf naartoe gaat. Maar dat zie je dus steeds meer. Door dat open innovatie denken, veel
minder op zichzelf gericht zijn. Vroeger was het zo, wij zijn zo groot en sterk, wij zijn veel beter dan de rest van
de wereld. En voor sommige dingen is dat natuurlijk ook zo. Want je kunt natuurlijk de knapste koppen aan je
binden. Maar voor vernieuwing moet je echt ergens anders zijn. Dat is ook veel meer bij grote bedrijven
doorgedrongen. Dus men vindt het wel leuk om een aparte venture een beetje op arm lengths te hebben en
om start-ups om zich heen te verzamelen. Dit zie je bij steeds meer bedrijven. Dat die echt veel meer dit soort
kleine investeringen in leuke ideeën doen. Dan kan het moeder bedrijf ook meekijken. FrieslandCampina heeft
bijvoorbeeld hele competentieprofielen gemaakt. Welke competenties hebben we in huis? En welke
competenties willen we extern hebben in open innovatie? Dat is een grote verandering, ten opzichte van
bijvoorbeeld vijf jaar geleden. Toen waren alle competenties per definitie binnen het bedrijf aanwezig. Het idee
dat er überhaupt dingen buiten het bedrijf zouden kunnen zijn, bestond niet. Het hele denken is veranderd,
bedrijven zijn nu van mening dat ze niet alles zelf hoeven te weten en hebben. Dat denken hier over staat
steeds meer in de belangstelling en je ziet ook dat de overheid hier in mee wilt gaan. Jou studie vind ik heel
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interessant, omdat er een focus ligt op de overwegingen van bedrijven. En met name in het feit in het bepalen,
waar kunnen we nu wel invloed op hebben en waar niet. Maar moeten we ons wel realiseren en kunnen we
nadenken over de consequenties, zoals de A-12. Daarmee kun je ook als gemeente het verhaal nog scherper
maken naar een potentieel bedrijf dat interesse heeft om zich hier te vestigen.
Dat mist nog wel, ik denk dat de regio nog bezig is met zijn eigen identiteit vaststellen, wat zijn we nou eigenlijk
en wat hebben we hier?
Ja, dat is nog niet echt duidelijk. We hebben een term gevonden, maar wat betekent dit nu? De communicatie
daarover is nog niet goed, we kunnen het nog veel beter vermarkten.
Wat trouwens ook belangrijk is, de aantrekkelijkheid voor expats van de Regio. Dan zijn steden als Nijmegen en
Utrecht veel aantrekkelijker. Daarin speelt het gunstige belastingklimaat van Nederland ook een grote rol. De
gunstige R&D subsidies zijn eveneens gunstig voor R&D in Nederland.
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Phycom
Welke activiteiten worden er precies uitgevoerd in het bedrijf?
Ik heb twee functies. Ik werk deels voor Phycom, het bedrijf in de algenproductie en ik werk ook voor
ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland.
Phycom heeft een technologie ontwikkeld om algen te produceren. Dat wil zeggen dat het toegepast kan
worden in de food industrie als ingrediënt en dat kan dus alleen als het volledig hygiënisch is als er geen
bacteriën en schimmels en virussen in zitten. En daarnaast kunnen we ook monoculturen van algen kweken.
Dat is een speciaal type dat bepaalde eigenschappen of ingrediënten of componenten heeft, die kunnen wij
speciaal kweken.
Word het veel toegepast?
Er is grote vraag naar algen als nieuw ingrediënt en niemand kan hygiënisch monocultuur van algen kweken.
Algen die nu gebruikt worden komen uit sloten in de achtertuin bij een boerderij of uit China. Dan worden ze
ook uit de buitenlucht gekweekt. Het is nooit hygiënisch.
En in wat voor producten wordt het verwerkt?
Dat kan van alles zijn. We zijn nu in een zwaar traject met de bakkers om algen in brood toe te voegen,
waardoor het zoutgehalte gehalveerd kan worden en er ook geen E-nummers meer toegevoegd hoeven te
worden. Waarbij smaak, vezelgehalte en houdbaarheid hoger zijn dan van de normale producten. Het is dus
eigenlijk revolutionair brood door de toevoeging van algen.
En die E-nummers zijn smaakversterkers, conserveringsmiddelen etc. Dus het is eigenlijk ook gezonder?
Juist.
Onder welke activiteit valt dat in te delen? Ik heb hier de activiteiten binnen de SBI-codes.
Ja, vervaardiging van voedingsmiddelen. Bij ons gaat het om vervaardigen van ingrediënten van de
voedingsindustrie.
Hoeveel medewerkers heeft het bedrijf?
Zeven.
Is het moederbedrijf Nederlands?
Ja.
Voor welke markt wordt er geproduceerd? Is dat de Nederlandse markt, lokaal regionaal of internationaal?
Nu nog de Nederlandse markt, maar er worden wel plannen gemaakt voor internationalisering. Buiten en
binnen Europa. Buiten Europa twee landen en binnen Europa drie landen.
Hoe lang is het bedrijf al actief?
Het is in 2009 opgericht. Dat is nu drie jaar.
Is het vanaf de start op locatie Ochten?
Nee, we zijn op 4 april verhuisd van Wageningen naar Ochten.
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Wat was de belangrijkste reden om te verplaatsen?
De kosten, zoals de huur van het pand. We wilden wel in een omgeving zitten waar ook andere food bedrijven
zitten. Het had Helmond kunnen zijn of een andere plaats. Maar het liefst wel op een plaats zodat de zeven
medewerkers niet heel ver hoeven te reizen.
Zijn er nog andere redenen waarom er is gekozen voor Ochten?
Een belangrijke reden is dat wij een projectontwikkelaar hebben gevonden die ons beter geholpen heeft dan
de productontwikkelaars waar wij in Wageningen mee gesproken hebben. Dus de service van de
projectontwikkelaar in Ochten heeft erg veel bijgedragen tot het nemen van deze beslissing. En een andere
reden is dat wij met het bedrijf wel heel snel internationaal gaan. Het bedrijvenpark in Wageningen heet naakt,
in het engels nude. In het buitenland zeg je dan, we zitten op het adres Naakt 51. Dat willen wij niet. Meerdere
bedrijven hebben de gemeente daar al op aangesproken maar die hebben daar geen boodschap aan.
En heeft de Universiteit van Wageningen nog een rol?
Nee, daar zijn wij niet aan gebonden.
De werknemers die bij Phycom werken waar hebben die de opleiding gevolgd?
Er is op mijn persoon na niemand afkomstig van Wageningen Universiteit. Behalve dat wij nu een Poolse
labmedewerker hebben die nu een master studie heeft gedaan in Wageningen. We hebben een farmaceut uit
Utrecht. Een marketing man van Nyenrode. Dan hebben we nog iemand met een Hbo-opleiding. En dan nog
iemand die geen opleiding heeft, behalve een Havo opleiding.
Die vestiging in Wageningen, hoe is dat tot stand gekomen?
Dat is tot stand gekomen via een incubator, een TDI, en die hebben op een gegeven moment huisvestiging en
andere faciliteiten ten dienst gesteld aan deze start-up, 1 persoon. En daarmee is die persoon zich in
Wageningen gaan vestigen.
TDI is een persoon die een aantal bedrijven om zich heen verzameld heeft, die bedrijven helpt met de eerste
fase, door te helpen met geld vinden, door te helpen met huisvesting, door te helpen met allerlei zaken zoals
fiscale zaken. Dus echt dienstverlenend, maar krijgt daardoor een aandeel in het bedrijf. Dus eigenlijk een
business ontwikkelaar. Op een gegeven moment is het bedrijf dan te groot en kon de stap gemaakt worden
naar iets groters. Toen hebben we gekeken in Wageningen, Helmond, Dodewaard en in Ochten. Toen is de
beslissing gemaakt om naar Ochten te verhuizen. Het is maar 10 kilometer van Wageningen. In Wageningen
konden we geen geschikt gebouw vinden. Er zijn uit Wageningen zeven foodbedrijven weggegaan, Ik denk een
beetje om dezelfde reden als bij ons. Geen geschikte locatie kunnen vinden. Ik denk ook dat de kwaliteit van de
gemeente Wageningen niet altijd al te best is. Ik denk door de huisvestingskosten.
Wat hebben jullie nodig? Doen jullie ook onderzoek in een lab?
Ja, wij doen ook onderzoek in het lab. Daar is geen speciaal vastgoed voor nodig. Ieder voedingsmiddelen
bedrijf heeft een lab. Dat kan gewoon op een regulier bedrijventerrein.
Is er in Wageningen dan geen grond of vastgoed beschikbaar dat modern is?
Bij Cadans Bio Facilities, alleen dan betaal je drie keer zoveel als wat wij betalen in Ochten. Wij hebben het
pand gehuurd. We willen over twee jaar daar nieuwbouw produceren. De verwachting is dat wij over twee jaar
te groot zijn voor dit pand. Het belangrijkste is dat de vraag ongelofelijk groot is. Het is een mooi product.
Het is fijn om in een cluster van gelijk-georiënteerde bedrijven te zitten omdat er dan vaak voorzieningen in de
buurt zitten. Ook met vergunningen, dat een ambtenaar snapt en niet schrikt van namen die in de
voedingsmiddelenwereld gewoon zijn. Dus je wilt wel naar een locatie waar een bepaald imago aan zit. Dus
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Helmond, Veghel, Wageningen, Ede denk ik ook wel. En dan de Zaanstreek is een interessant gebied.
Rotterdam zit ook een voedingsmiddelenindustrie, maar dan heb je kosten en fileproblematiek. En een
belangrijke factor is als je hier aan het groeien bent, je hebt hier je netwerk, je accountant, je medewerkers
wonen hier. Als ik nu naar Rotterdam of de Zaanstreek zou gaan, dan verlies ik het personeel. En deze
omgeving is ook wel plezierig, veel natuur, mooie omgeving, Wageningen met relatief jonge
studentenbevolking, niet al te groot. Het is positief.
Ik vond het persoonlijk jammer dat we niet in Wageningen zijn gebleven, omdat ik ook veel gebruik maakte van
studenten in Wageningen, bijvoorbeeld stage of een afstudeeronderwerp.
Zijn er dan specifieke opleidingen die voor Phycom relevant zijn?
Ja, dat denk ik wel. Je hebt hier veel Food University, maar ook procesontwikkeling en sensor technologie. En
ook de Wageningse mentaliteit. Er is algemene basis interesse over algenproductie. Die kennis wil je wel in het
bedrijf. En dat is gemakkelijker als je hier in de buurt zit. Nu zit je wel in de buurt binnen 10 kilometer. Toch is
het minder gemakkelijk. Je zou bijvoorbeeld ook studenten voor productie als bijbaantje kunnen inhuren. Voor
een student biologie is het leuk om een bijbaantje bij ons in het bedrijf te hebben. Het is net moeilijker, op de
fiets is het drie kwartier.
Zijn er ook veel samenwerkingsrelaties met andere bedrijven?
Er liggen bij ons drie andere foodbedrijven op het terrein. Foodmasters, Ojah, een zusterbedrijf van ons en
Fruity Line Met Ojah vindt samenwerking plaats. Met Foodmasters en Fruity Line nog niet, maar daar zijn we
wel mee bezig.
Wat voor soort bedrijven zijn dat?
Foodmasters is eigenlijk oude veiling, de veilig van groente en fruit. Die hebben ook een afdeling in Ochten.
Fruity Line maken fruit hapjes en fruit drankjes. Op basis van fruit met name uit het buitenland, citrusvruchten.
Ojah die maken een vlees vervangend product, op basis van Soja. In augustus komt het bij de Jumbo. Het is
werkelijk fantastisch. Alle andere vleesvervangers kunnen stoppen, dit is superieur. Ojah is ook voortgekomen
uit die TDI. Hetzelfde verhaal, alleen iets langer geleden en zijn dus verder op weg. Via hen zijn wij ook in
contact gekomen met de mensen uit Ochten. Dat heeft ons een goed gevoel gegeven. Het is eigenlijk dom vind
ik, dat de gemeente niet zwaarder inzet op het aantrekken van bedrijven. Ze komen hier vandaan, wat is er nou
gemakkelijker dan ze te accommoderen. En op de een of andere manier laten ze de bedrijven weg gaan.
De gemeente Wageningen kun je dus zien als een broeiplek, waar de dingen kunnen ontstaan. Maar bij de
tweede fase, als een bedrijf wil groeien zitten dan de problemen?
We hebben de laatste zeven jaar ongeveer honderd nieuwe bedrijven in de benen geholpen. Dat is ongeveer
een nieuw bedrijf per maand. Er zouden hier in Wageningen twaalf nieuwe bedrijven per jaar kunnen ontstaan.
Maar blijkbaar vliegen die alle kanten op. Er was aan de westkant van Wageningen een businesspark waar
bedrijven zouden kunnen komen, maar daar is nu sociale woningbouw. Men heeft dat kennelijk liever dan
bedrijven. Misschien heeft dat te maken met het linkse klimaat. Men is bezorgder om de sociale aspecten van
de lagere inkomens dan de werkgelegenheid.
Ede is wat conservatiever. Zo speelt het in elke gemeente weer door in het beleid.
In Ochten heb je het probleem van een zware religieuze setting. Conservatief en degelijk. Ik heb er zelf geen
last van, maar ik vind dat wel een minpunt.
Wat is het totale oordeel over de huidige vestigingslocatie?
Goed. De bereikbaarheid is erg goed. We zitten naast de snelweg de A-15. Ik denk dat je binnen 1 minuut op de
snelweg zit.
En het Openbaar Vervoer?
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Ik heb zelf geen ervaring met het openbaar vervoer. De mensen waar wij mee te maken hebben, behalve dan
de studenten, komen met de auto. Dus bij ons is het openbaar vervoer nog geen item.
Is dit oordeel verbeterd of verslechterd sinds het vestigingsjaar?
Het is gelijk gebleven. We zitten er pas drie maanden. April, mei en juni.
Zijn er wel punten voor verbetering?
Ik denk dat een gemakkelijke en betere toegang tot de kennis infrastructuur altijd een punt van aandacht is.
Wageningen is de helft Universiteit en voor de andere helft zijn contract research bedrijven. Die doen
opdrachten voor bedrijven op commercieel tarief. En daar is wel wat in te verbeteren denk ik. Het is duur, maar
ze zijn ook ergens ontoegankelijk. Ze kijken veel naar grotere partijen. En het meeste overheidsgeld gaat ook
naar de grotere partijen.

Je zei al dat je verwacht dat het bedrijf weer zal groeien? Willen jullie dan in Ochten blijven of gaat het dan
weer in het proces van kijken naar andere locaties?
Ochten is de modelfabriek. Daar zoeken we vanalles uit. Die capaciteit moet nog 10 tot 20 keer zo groot
worden als dat het nu is. Het is een modelfabriek, grootschalig, maar als we dat goed in de vingers hebben dan
denken we dat we wel fabrieken kunnen bouwen die tien keer zo groot zijn. En die willen we dan ver weg van
Ochten, ook in het buitenland, gaan neerzetten.
En ga je dan ook naar productiekosten kijken?
Ja, dan gaan we ook naar productiekosten kijken.
Je zei al dat er dan een fabriek in het buitenland komt, maar komt er dan ook nog een fabriek in Nederland?
Ja, er komt ook nog een fabriek in Nederland. Een grotere. En dan verder all over the world. Afhankelijk van
investeerders, afzetgebieden, factor kosten, vergunningen, noem maar op. Dan wil je wel zitten waar de
marktvraag het grootst is en waar ook goed betaald wordt voor de producten.
Wat is er precies nodig voor de productie, wat voor grondstoffen etc.?
Algen groeien op basis van mineralen, onder invloed van licht. Als je daar wat slimme trucjes op doet dan kun
je nog wat versnellen.
Er wordt wel eens gesproken over clustervoordelen, zijn die er ook voor dit bedrijf?
Met name als je het hebt over ontwikkelingen, het ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten en
innovatieve diensten is het handig als je in een cluster zit. Ooit heeft iemand tegen mij gezegd, hij noemde dat
de botsingsfrequentie. Je loopt continue mensen tegen die bezig zijn met food, verpakkingen, met
voedselveiligheid, noem maar op. Die kom je op zaterdag op de markt tegen, in de bioscoop, in je
vriendenkring etc. De informele setting, je botst tegen iemand op, die jou kan helpen met iets. En dat kan ook
zijn in het samenwerkingsverband, nieuwe projecten opzetten, nieuwe ontwikkeling starten. Mensen die je
kent, waar je een vertrouwensverband mee hebt is altijd gemakkelijker. Iemand die je snel even kunt bellen, ik
denk dat dat heel wezenlijk is in een cluster. En ook dat men begrijpt waar iedereen mee bezig is. Alle
dienstverleners hier die snappen wat het is, wat een food bedrijf is. En wat ook belangrijk is, is een stuk
gezamenlijke profilering.
Heeft het voordelen om dicht bij Food Valley te zitten?
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Ik denk het wel. De vraag dient zich een beetje aan de discussie wat is nou FoodValley. In de begin fase was het
zo dat de gemeente Ede die wilde Barneveld niet binnen FoodValley, want dat was al weer te ver. Dat was
alleen maar Ede en Wageningen. Daar heb ik mij sterk tegen verzet. Nu zegt de Stichting FoodValley, wij zijn in
heel Nederland. Dat is weer het andere uiterste. Uit de onvrede daarover is weer de Regio Food Valley
ontstaan, omdat het ook om de regionale component gaat, de vestigingsfactoren en het fysieke. Het gaat niet
alleen om het promotionele, maar het gaat ook om het aantrekken van bedrijven. Daar zit wel wat spanning
tussen. Het is eigenlijk jammer dat het niet goed synchroon opgepakt is. Hetzelfde verhaal hebben we in 2005
gehad. De overheid startte het food subsidieprogramma voor ondersteuning van food bedrijven en als dat
geïntegreerd was geworden met de activiteiten van de stichting Food Valley, dan had dat een heel sterk effect
gehad. Dat is niet gebeurd. Er is nog geen synergie tussen de verschillende partijen. De Regio FoodValley heeft
niet de naam gestolen, iedereen mag de naam FoodValley gebruiken. De Stichting heeft steken laten vallen
door zich met name internationaal te profileren en is vergeten dat het geld waar zij mee betaald worden
afkomstig is van vier gemeenten en de provincie met als doel om de regionale economie te stimuleren. Dat is
voor een deel Internationaal profileren, wat ze goed gedaan hebben. Er zijn veel buitenlandse bezoekers
gekomen, overigens er zijn weinig buitenlandse bedrijven hier naar toe gekomen. Het bureau Food Valley kost
een miljoen per jaar. Je kunt je dus afvragen wat zijn de opbrengsten tegen de kosten.
Je zou je dus meer moeten richten op de bedrijven die hier ontstaan om een cluster te stimuleren en die hier te
behouden? Dat zou dan het beste traject zijn om het cluster te versterken?
De grote bedrijven zijn met name geïnteresseerd in de innovatieve kleine bedrijven. De grote bedrijven zoals
FrieslandCampina zijn zeer weinig innovatief. De kleine bedrijven groeien sneller en zijn innovatiever, daar
moet je het van hebben. Je kunt hier gemiddeld 1 bedrijf per maand creëren, het is relatief gemakkelijk om ze
te behouden. Waarom moet je dan 1 miljoen per jaar besteden aan Stichting FoodValley, waar je geen
buitenlandse bedrijven mee trekt. Waar zijn de opbrengsten.
Jij hebt de goede conclusie getrokken. Een bedrijf per maand dat hier geboren wordt. Phycom is in drie jaar tijd
gegroeid naar zeven personen en wij gaan naar dertig personen toe. En dat kost niks, je moet er alleen voor
zorgen dat die bedrijven gefaciliteerd worden met vergunningen, met een fatsoenlijke plek waar ze kunnen
gaan zitten want anders moeten ze weg gaan.
De kosten zijn ook belangrijk, vooral in de beginfase. Als je net uit de startfase bent, kun je natuurlijk nog geen
hoge huur ophoesten.
Waar denk je dat het geld vandaan komt. Phycom bijvoorbeeld verdient nog geen geld. Het geld komt van
investeerders af.
Hoe zit het in Nederland met investeerders?
Het is moeilijker ontwikkeld dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Nederland is minder gemakkelijk, maar dat
komt ook omdat we in een subsidiecultuur leven. Gelukkig is dat aan het veranderen. Met name door het
afschaffen van subsidie door het afgelopen kabinet. Dan wordt er eindelijk gestopt met het pamperen en het
subsidiëren van bedrijven. Het is markt verstorend en het houdt mensen weg van het ondernemerschap. De
subsidie gaat naar het voorbereiden van het project, het aandragen van subsidie, controle van subsidie,
projecten duren langer, het zijn allemaal verloren kosten. Dus de winst van de subsidies is marginaal.
Dat moet dan dus meer overgenomen door private partijen?
Ja waarom niet?
Maar is die infrastructuur dan al aanwezig?
Nou het kunnen ook andere bedrijven zijn. Grote bedrijven die zeggen dat zij het een interessante technologie
vinden, die bijvoorbeeld investeren met een miljoen en 30 procent van de aandelen krijgen. Je kunt dan wel zo
snel mogelijk naar de productie toe. In Nederland willen we vaak zelf de aandelen houden en vragen dan
subsidie aan. Subsidie aanvragen bij de bekende agentschappen, dat duurt lang. De hele focus wordt verlegd,
van waar het eigenlijk om gaat naar de administratieve zaken, het wachten, een andere subsidie, etc. Je verliest
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heel veel snelheid hierdoor. De starter zegt dan dat hij wel alle aandelen heeft. Maar ik ben meer voor een slim
verbond sluiten met een of twee andere serieuze bedrijven, een participatie van een ander bedrijf in jouw
bedrijf.

Is dan niet het gevaar dat de grote partij de innovatieve bedrijven op te slokken?
Ja, dat is een gevaar dan. Maar de vraag is, wat heb je liever. Een bedrijf dat tien jaar nodig heeft om te groeien
tot enige omvang. Uiteindelijk moet er toch een investering in komen. Of ga je in drie jaar tijd dat doen waarbij
je aandelen kwijt bent. Wat is nou beter?
Netwerk gebruik gebeurt te weinig. En daarvoor is het cluster waar je iemand tegen kunt komen die jou op de
een of andere manier jou weer kan helpen.
Je zei al dat je vanaf het begin betrokken bent bij FoodValley. Zie je een ontwikkeling die positief is of is het aan
het stagneren?
Persoonlijk vind ik het aantrekken van bedrijvigheid niet zo’n succes. Daarbij moet ik zeggen dat wij als
ontwikkelingsmaatschappij daar de belangrijkste taak in hadden binnen de FoodValley. Dat is ook een beetje
naar ons zelf toe, we zijn het wel aan het evalueren en hebben daar ook plannen voor. Op acquisitie gebied
vind ik FoodValley niet erg succesvol. Wat wel succesvol is geweest is de foodsector in Den Haag op de kaart
zetten. Ik denk dat de profilering in een aantal buitenlandse markten erg goed is gelukt. Met name in Maleisië,
Canada, Korea daar heeft men ook benchmarking naar gedaan. Waar het dan wel weer aan schort is de
opvolging, hoe ga je het weer oppakken. Maar de vraag is dan wiens schuld dat is, want wij als
ontwikkelingsmaatschappij zouden dat ook moeten oppakken. Het is zeker ook in Oost-Nederland als basis
concept gebruikt. En ook in Enschede heeft met het niet Valley genoemd maar platform. Maar de gedachte is
dat we meer met een integrale filosofie activiteiten ondernemen ofwel richting Den Haag of wel richting
buitenlandse partijen of met missies. Want dat levert toch iets meer op dan individuele aanpak.
De samenwerking onderling is nog niet optimaal. De samenwerking tussen Utrecht en Gelderland is ook niet
optimaal. Dan heb je partijen als de Stichting en de Regio. Is het niet tijd voor veel meer
gemeenschappelijkheid? Bijvoorbeeld in acquisitie of een regionale database waarin projecten gedeeld worden?
Op de eerste plaats heb je het over een database. Een database is iets wat na een dag dat je het gemaakt hebt
al verouderd is. Dat is iets wat je in de computer zet, dus dat vind ik eigenlijk niet.
Ik denk dat er een andere manier is. Als ik even naar het begin terug ga. Je kunt zeggen je gaat een Stichting
bouwen en een organisatie daaromheen en je gaat die ergens neerzetten wat eigenlijk gebeurd is. Het
oorspronkelijke concept was anders, het was meer virtueel. Die bedrijven willen hetzelfde. Dus in dat
gemeenschappelijke moet je de samenwerking zoeken. En ieder betaalt zijn eigen deel. Dat noem je de
foundation FoodValley. Dan ben je ook van het gezeur af ‘ dat is van mij’, het is van iedereen. En iedereen die
het belangrijk genoeg vindt die levert maar capaciteit. Dat is het concept, dat heeft in het begin even gewerkt.
Maar wat er verbeterd kan worden is dan toch dat die samenwerkingspartijen, die zouden beter moeten. En
dat heeft met personen te maken. Ik denk dat daar het in zit. Het heeft ook met Oost NV te maken. Ik wil niet
de schuld bij andere leggen, maar bij Oost NV hebben wij niet goed die samenwerking bij de hand kunnen
nemen. En eigenlijk hebben wij ons er een beetje uit laten drukken, die beweging is heel sterk. Maar dat is iets
wat ik in het buitenland al een paar keer heb proberen uit te leggen, maar men snapt er niks van. En volgens
mij is dat toch iets typisch Nederlands en moet dit model kunnen werken zonder dat het veel geld kost. Je hebt
alleen iets nodig als een kopieerapparaat en een telefoniste en wat brochure materiaal. En voor de rest pakken
die organisaties dan ieder hun deel en hun verantwoordelijkheid en geven ook hun commitment af aan de
Stichting. Als op een gegeven moment Syntens niet meer bestaat dan verdwijnen ze uit die taart, maar er
komen ook andere partijen bij. De kern is dat dit op een bepaalde manier gemanaged moet worden vanuit een
netwerk perspectief en niet vanuit een organisatie perspectief. Dat is anders. Het resultaat daarvan is een
super flexibele organisatie die dus ieder jaar veranderd. Maar die flexibiliteit is precies wat je nodig hebt in een
ontwikkelend cluster. De resultaten moet je formuleren, wat willen we: willen we acquisitie, of willen we een
innovatie project of willen we alleen maar een lobby naar Den Haag zijn. En aan de hand daarvan kun je je
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flexibele organisatie en de capaciteiten die daarbij horen richten op de doelstellingen. De doelstellingen zijn
veelzijdig. Men wil acquisitie, en promotie en buitenland en start-ups etc. Men wil alles. Maar dat moet wel in
een goed model worden neergelegd. Je hebt met veel organisaties te maken en je wilt ook het commitment
van die organisaties hebben. Je moet ze eigenlijk allemaal een plekje geven in het totaal. En dat kun je niet
doen met een simpel organisatie model van we hebben 1 organisatie en die gaat het allemaal regelen. Het is
een taak van iedereen om het cluster verder te bouwen. En ook zeker de overheid, zowel regionaal als lokale
overheid. Maar wat zie je nu de lokale overheid hier en de lokale overheid Ede, werkt dat goed samen? Het
hele FoodValley heeft te maken met samenwerking. Daar zit het in.

Heinz
Als ik het goed begreep heeft Heinz toen duidelijk werd dat de R&D afdeling verplaatst ging worden een
afweging gemaakt voor een nieuwe locatie waar ook FoodValley als een potentiële vestigingslocatie naar voren
kwam?
Het eerste wat belangrijk is, hoe baken je de regio af. Kijk je kan spreken van de regio als dat gebied rondom
Wageningen. Maar FoodValley is volgens mij veel meer. Je hebt Helmond en Veghel waar veel food zit, je hebt
Amersfoort, TNO in Zeist, Danone in Utrecht, Heinz in Nijmegen. Eigenlijk kun je spreken van een grote diamant
waar Wageningen het middelpunt van is. Het gevaar is alleen dat je binnen Nederland gaat concurreren met
andere foodclusters. Daar wordt niemand beter van. Je moet de positieve dingen verzamelen en elkaar
ondersteunen. Dat fragmenteren en clusteren zorgt ervoor dat we elkaar intern aan het beconcurreren zijn.
Waarbij we de sterke punten met de zwakke punten compenseren. Op globale en Europese schaal worden we
dan ingehaald en worden we voorbijgestreefd en verliezen we de concurrentiestrijd.
Om terug te komen op je vraag, het plan was om Danone, FrieslandCampina en Heinz op een plek samen te
brengen. Dat zou dan hoogstwaarschijnlijk Wageningen worden. Wij moesten intern bij ons hoofdkantoor in
Pittsburgh de strijd aangaan waar we het Europees hoofdkantoor zouden vestigingen. Die Amerikanen maakt
het niet uit waar we terecht komen. Wij moesten verdedigen waarom we in Nederland moesten blijven. Als je
vanuit het Europese oogpunt kijkt dan zijn er zes landen die interessant waren voor food, er bleven er twee
over. Uiteindelijk hebben we gewonnen met Nederland. Dan is de volgende vraag, waar in Nederland. Dat
heeft Nijmegen gewonnen.
Tussen Nederland en welk ander land ging het?
Dat ging om Zwitserland. Het gaat voor een groot deel om het financiële plaatje. Dat is in Zwitserland ook heel
goed.
En waarom viel de keuze uiteindelijk op Nijmegen?
Heel simpel, wil als Ede en Wageningen interessant zijn. Wat heb je financieel te bieden. Die financiële
opportunity’s worden afgewogen. Dan moet je als gemeente niet arrogant zijn door te denken, ze komen wel
naar ons. Zo laat je kansen lopen. Eigenlijk hadden ze een dergelijk onderzoek als jij nu doet vier jaar geleden
moeten doen. Want ik verwacht niet dat van de grotere food bedrijven in Nederland de komende jaren veel
gaat verplaatsen. Het is uniek in Nederland dat er drie grote multinationals een R&D centre neerzetten in
Nederland. Dat gebeurt niet vaak in de food industrie. Dan moet je veel meer kijken wat kun je doen om het
aantrekkelijk te maken, vooral pragmatisch denken. Niet alleen op financieel gebied. De komst van het world
food centre zou daarin een hele grote rol kunnen spelen. Als dat niet komt, dan kan de Regio het nog wel eens
zwaar gaan krijgen.
En als het er wel komt?
Dan hebben ze een goede klapper gemaakt. En dan moet je nog steeds het financiële stuk goed aanpakken.
Maar dan wordt het voor veel bedrijven interessant om in de omgeving van de Regio te gaan zitten.
Wageningen heeft zich te weinig gemengd en geen competitie gespeeld. Ze hebben te arrogant gehandeld en
gedacht, die bedrijven moeten naar ons komen. Daar hoeven wij niet veel voor te doen en Ede heeft
stilgezeten. Die lopen achter de feiten aan. De Regio zou veel meer de mogelijkheden moeten laten zien om
centraal alle activiteiten van de food industrie neer te zetten. Alle tools te geven waardoor het wel
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aantrekkelijk wordt. Want kleine bedrijven kunnen nog wel makkelijk verplaatsen, in tegenstelling tot de grote.
Je zit in het hart van FoodValley. Makkelijk bereikbaar, goede voorzieningen. Dat maakt het attractief, niet
alleen voor bedrijven maar ook voor consumenten. Communicatie en vertrouwen wordt het meest belangrijk
voor de consumenten straks. En jongeren enthousiasmeren om een vak te kiezen richting de food industrie.
Het hele verhaal er achter, dat kinderen weten waar het eten vandaan komt. In de hele food industrie is er een
tekort aan mensen. Er kiezen te weinig mensen voor een opleiding die kant op. Dus je moet veel meer bij
scholieren al aan de slag om food interessant te maken. Hierin kan het World Food Centre een rol spelen. Als
het uitdagend is. In plaats van een pretpark ga je daarheen met de kinderen. Zodat kinderen heel anders tegen
food gaan aankijken dan dat het nu gebeurd. Nu is food slecht en is het niet te vertrouwen. En ze moeten
inzicht krijgen in hoe voedsel gemaakt wordt. Op een attractieve manier ga je ze leren, spelenderwijs,
interactief en uitdagend. Dan heb je het effect voor elkaar. Dan komen er ook bedrijven naartoe die willen
samenwerken. De consument gaat er naartoe dus het moet een centrale locatie worden waar al deze
activiteiten kunnen plaatsvinden.
Dat is ook uit maatschappelijk oogpunt belangrijk natuurlijk.
Je hebt de maatschappij, overheid, food industrie en health en technology en natuurlijk FoodValley. FoodValley
moet zijn kantoor daar ook hebben. En daar moet ook de Stichting zich aan conformeren.
Voor de regionale economie is een dergelijk project doorgang vindt natuurlijk ook van enorm belang.
Ja, dat kan zeker van essentieel belang zijn. Het kan veel bedrijvigheid aantrekken, die daar naartoe gaan voor
interactie. Maar de bereikbaarheid moet goed zijn, ook internationaal. Van Schiphol, met de trein naar Ede en
dan moet het dicht bij het station zijn. Maar het moet zo ingevuld worden, want als het een gebouw wordt
waar elk bedrijf een stukje kan huren, dan ga je het niet redden. Als we dergelijke projecten niet oppakken,
gaat Nederland verliezen. Het buitenland zit niet stil. Het buitenland haalt Nederland in.
Waar merk je dat aan?
We gaan steeds meer samenwerken met kennisinstellingen en bedrijven buiten Nederland. Wij hebben een
nieuwe organisatie neergezet, die voor de helft zeker uit buitenlanders zal bestaan. In Nederland zijn te weinig
mensen beschikbaar.
Waar voor soort mensen doel je op?
Wij hebben met name mensen nodig die meer product-, proces- of verpakkingstechnologen zijn.
Wat zijn andere landen waar we als Nederland mee concurreren?
Duitsland, Frankrijk, België met Flanders Food, Denemarken en in Zweden hebben ze ook alle industrie en
kennisinstellingen gebundeld. Göteborg, Lund, Malmö en Stockholm.
Is de kennis in het buitenland beter?
Ook, maar met name de toegepaste kennis. Die hebben we nodig. Kennis alleen, dat is leuk, maar je kunt er
nog niks mee. Dan heeft het nog geen waarde. Toegepaste kennis daar heeft ook het MKB behoefte aan. Ze
willen de volgende dag resultaten hebben, anders kunnen ze niet overleven en zijn we niet duurzaam.
We maken dus te weinig de koppeling naar kennis waar de markt wat aan heeft?
Waar de consumenten in feite op zitten te wachten. Je zult maatschappelijk, economisch, gezondheid, educatie
en technologie bij elkaar moeten brengen. Er moet interactie ontstaan. Nu lossen we gezondheidsproblemen
vaak op met medicijnen en medical food. Maar met voedsel kun je ook gezondheidsproblemen voorkomen.
Breng de natuur terug naar de natuur. Daarom is de koppeling tussen voedsel en health ook zo belangrijk. De
wetenschap kijkt vaak naar een parameter, dan ben je aan het fixen en sluit je veel uit. De natuur en een mens
is een ketenmechanisme waarin meerdere componenten die een rol spelen en op elkaar reageren. Je kunt dus

190

niet een component beïnvloeden om tot een oplossing te komen. Je moet dus ook weten hoe componenten op
elkaar reageren.
In de voedingsindustrie wordt er veel te weinig vanuit de markt gedacht. Het belangrijkste is dat voeding lekker
is. Daarom is bij de voedingsindustrie het grootste probleem dat een groot deel van de introducties binnen een
jaar van de markt af zijn. Er wordt niet gekeken naar de added value, de prijs en wat de consument bereid is te
betalen.
In dat world food centre, daar zou je dat thema health, life sciences en food allemaal in moeten laten
terugkomen. Daar liggen ook nog veel kansen. Waar het dan komt is minder belangrijk, als het maar in regio
oost komt. Dat is ook belangrijk voor de verschillende industrieën, want voor voedsel is health belangrijk, maar
andersom ook. Hetzelfde geldt misschien in wat mindere mate voor technology. Dat zou een cluster met
innovatieve kennisinstellingen moeten worden. In feite moet hier kennis op het gebied van food, maar ook de
logistiek, houdbaarheid, opslag en gezondheidselementen. Dan centraliseren we de hele regio daar.
Wordt die koppeling nog niet gemaakt?
Die samenwerking is pas sinds kort van de grond. Er is net een consortium opgestart waarbij die drie partners
bij elkaar zitten. Voor het eerst. Deze samenwerking is belangrijk voor heel het oosten van Nederland.
Innovatie is creatief zijn. Dat doe je niet door allemaal in je eigen tunneltje te blijven zitten. Je moet die andere
partners hebben, om verschillende inzichten op te doen. Dan ben je vooruitstrevend en creatief en kom je tot
nieuwe concepten en ideeën. Als je dat in een World Food Centre samenbrengt kan dat belangrijk zijn voor de
industrie, maar ook de overheid en de kennisinstellingen.
Voor de food industrie is het interessant wat er op de wereld voor nieuwe producten op de markt komen.
Maar het is ook een platform waar partijen elkaar kunnen vinden. Kennisinstellingen kunnen zien wat de
programma’s zijn en de overheid krijgt inzicht in de gebeurtenissen op de markt.
Doen we dat hier nog te weinig?
Ja absoluut. Concurrentie begint al met de kennisinstellingen. We moeten vanuit Nederland denken en niet
vanuit locaties. En nu ook weer, in de laatste vijf jaar zie ik overal clusters ontstaan. Je moet die clusters bij
elkaar brengen.
Wat zou de rol van FoodValley hierin kunnen zijn?
Wageningen dan een middelpunt. Ligt ook in het midden van het land. Dan kun je daar op een gegeven
moment kijken. Dat heb je ook nodig. En heb je Veenendaal en dat staat voor ICT. Je kan dan op een gegeven
moment zeggen, wat zijn de mogelijkheden en wat is de beste plek om te zitten. Maar zorg dan ook dat je de
omgeving in dienst stelt voor de regionale economie. Want het gevaar bestaat veel meer dat straks Ede en
Wageningen overblijven in die hele regio. En of ze dat alleen kunnen trekken is een vraagteken. Het geeft ook
een veel betere stoelentelling als je het namens de regio kunt doen.
Die samenwerking blijkt inderdaad niet altijd even gemakkelijk, je lijkt goed op de hoogte.
Ik ben zelf afkomstig uit Veenendaal, dus de Regio gaat me aan het hart. Maar een samenwerking moet altijd
een win-win situatie zijn. Dus als je acht gemeenten hebt moeten ze allemaal profiteren. Zo is het ook met
open innovatie en samenwerking er in. Dat is gewoon een samenwerking van waarbij beide partijen winst
moeten kunnen behalen. Je moet een win-win situatie hebben.
Is het creëren van een platform voor open innovatie een lange termijn project? Ik bedoel je moet de andere
partijen leren kennen en de contacten op te bouwen.
Ja, ook met coaching, dat is een heel traject. Maar als je nooit begint dat lukt het nooit. En straks overleef je
het als bedrijf niet als je die stap niet maakt. Als bedrijf moet je aan duurzaamheid werken, aan gezondheid
werken. Aan gezonde voeding en smaakvolle producten op de markt zetten en gericht op de consument. Als je
dat niet doet overleef je het niet. Corporate responsibility is in feite ook alles wat met gezondheid te maken
heeft en je mensen te maken heeft en beleid te maken heeft. Dan overleef je het als bedrijf.
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Er wordt teveel aan innovatie gedaan wat weinig oplevert. Een arrogant fundamentele manier van onderzoek
in plaats van het luisteren naar markt, de behoefte van bedrijven en de consumentenbehoefte. Er wordt als het
ware met een shotgun vol ideeën geschoten, in de hoop dat een van die ideeën doel zal treffen. Een groot
aantal ideeën sneuvelt. De andere manier is om de behoefte te peilen en op basis van een behoefte uit de
markt vernieuwend bezig te zijn.
Deze manier van denken heeft ook in de subsidie cultuur zijn weerslag gevonden. Bedrijven kijken naar de te
verkrijgen subsidies en verzinnen aan de hand daarvan een project en het zoeken van partners in plaats van dat
er op basis van de behoeften een topic wordt verzonnen en de partners worden bepaald. Dan kan er altijd nog
gekeken worden of er subsidies of financiële ondersteuning mogelijk is.
En daarnaast denk niet alleen lokaal, want je hebt met de internationale markt te maken. Het gaat
tegenwoordig om het Europese of Globale schaalniveau. De communicatie gaat zo snel en de samenwerking
gaat zo gemakkelijk dat is allemaal op Europees schaalniveau of op Globaal schaalniveau.
Hier in Nederland zit dan ook een Europees innovatiecentrum van Heinz, een Europees innovatiecentrum van
Danone en hetzelfde geldt voor FrieslandCampina. We kijken op onze Europese schaal naar ons netwerk, maar
ook naar het aanbod dat het meeste aansluit bij onze behoefte.
Dan nog even terug, naar de keuze binnen Nederland. Wageningen was een van de opties, waarom is het
Nijmegen geworden?
In eerste instantie dachten we dat het Wageningen zou gaan worden. Het klonk zeer aantrekkelijk dat er drie
grote R&D labs bij elkaar zouden zitten. De nabijheid tot de universiteit was een ander voordeel.
Wat voor voordelen zou dit hebben gehad?
Een snelle samenwerking met die andere partijen. Op zich maakt het niet heel veel uit. Het is handig om snel bij
elkaar langs te kunnen en elkaar te kunnen zien. Nijmegen en Utrecht zijn voor wereldse begrippen nog steeds
dichtbij. Dat is trouwens geen must, maar nice to have. Het maakt dingen makkelijker. Financieel was the must
have. Nijmegen was heel slim en scherp. Die wilden naast health ook meer op food gaan richten. Daarom
hebben ze geïnvesteerd. Heinz had al een productielocatie in Nijmegen. Door de projectontwikkelingen aan de
Waalkade moeten we hier weg. De gemeente heeft ons toen een schadeloosstelling van 70 miljoen Euro
geboden, als het innovatiecentrum met 40 medewerkers in Nijmegen gevestigd zou worden. Deze 70 miljoen
schadeloosstelling is leidend geweest voor de vestiging in Nijmegen. De locatie in Nijmegen zorgt ook voor een
centrale ligging. Bijvoorbeeld in het netwerk, Enschede, Wageningen, Nijmegen met technology, life sciences &
health.
Is Heinz van oorsprong Amerikaans?
Ja, het hoofdkantoor zit in Pittsburgh. We hebben ook nog een bedrijf in Elst. Vroeger was R&D allemaal lokaal
aan de bedrijven. Nu zijn we gewoon Europees geworden centraal. Alle regio’s zijn opgegeven. Alle
ontwikkeling van Heinz in Europa worden dus nu in Nijmegen ontwikkeld. Elk product. Behalve babyvoeding
dat hebben we wereldwijd neergezet in Italië, omdat we daar heel groot zijn. Daar zit ook de kennis. Daar
werken we ook heel nauw mee samen.
Hoelang zit het al in Nederland?
In de jaren 50 is het in Nederland begonnen met sandwichspread en ketchup. Daarna zijn er een aantal
overnames geweest bijvoorbeeld op het gebied van fruit, sauzen, babyvoeding en andere voeding en zijn de
onderdelen gegroeid. Nu zijn we actief in allerlei strategische overnames op basis van de behoefte, de markt en
het groeipotentieel in verschillende landen. Je kunt opkopen of investeren. Opkopen is gemakkelijker want dan
koop je het merk. Dat is dan bij de consument bekend. In voeding is dat heel belangrijk, food is emotie een
merk is emotie. Een nieuw merk verzinnen is ontzettend lastig. De consument blijft sterk bij het bekende merk.
Daar kom je niet meer tussen.
De marketing en verkoop zijn lokaal georganiseerd per land. De rest is Europees. We hebben hier ook vrijheid
om zelf eigen keuze te maken. In sommige bedrijven gaat dit vanuit het hoofdkantoor. Bij ons is het gefocust
op de consument. Consument gedreven ontwikkeling doen we.
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Wordt er dan ook veel onderzoek gedaan naar de consumenten behoefte?
Ja, dat besteden we uit. Maar dat wordt veel gedaan. Een consumenten onderzoek is op het moment van
vandaag. Dus trends en gedrag en veranderende gewoonten zijn dus ook belangrijk. Consumenten onderzoek is
puur valideren voordat je iets gaat introduceren. Daarnaast is consumenten onderzoek nodig om aan de front
end te kijken of het concept juist is. Dan gaat het meer om de communicatie en uitleg. De consument moet je
dingen laten zien en observeren. Als je ze vragen stelt krijg je het antwoord van een burger, niet van een
consument. Burgers denken aan maatschappelijke problemen, een consument denkt aan zichzelf en beslist in
een moment. Het gaat om de factoren die belangrijk zijn in de beslissing van de consument.

193

Sligro
Hoeveel medewerkers heeft het bedrijf?
We hebben 10.000 FTE's. Nee, ik zeg het verkeerd we hebben tienduizenden medewerkers we hebben 6-7000
FTE's.
En je hebt hier in Veghel het hoofdkantoren en een distributiecentrum?
Klopt. We hebben hier in Veghel het centrale hoofdkantoren en we hebben hier in Veghel het centrale
distributiecentrum voor onze groothandelsactiviteiten en we hebben hier ook nog een
zelfbedieningsgroothandel op deze locatie.
En hoeveel vestigingen zijn er in Nederland?
We hebben in het totaal 45 zelfbedieningsgroothandels en in het totaal 10 bezorgservice groothandels. Het
verschil tussen die twee is dat bij die zelfbedieningsgroothandels daar komt de klant met zijn pasje en doet zijn
inkopen en bij de bezorgservice groothandels daar komen geen klanten maar daar komen de bestellingen uit
de regio binnen en die worden dan daar verzameld in vrachtwagens gezet en die auto's gaan de volgende
ochtend in de regio de grotere bestellingen bij de grotere klanten afleveren. En dat is een landelijk
distributienetwerk van 10 vestigingen en dan heb ik het over de groothandel van Sligro.
Want er is tegenwoordig meer?
We hebben ook retail, waar we het net over hadden daar komt niet de eindgebruiker maar komt de horeca het
bedrijfsleven het verenigingsleven et cetera en dan heb je de landelijke klanten zoals tankstation
bioscoopketens verpleeghuizen ziekenhuizen en verzorgingstehuizen maar ook vakantieparken ga maar door.
En in de food ziet retail daar komt de consument de eindgebruiker en daar hebben we de naam EMTÉ
supermarkten waarvan er in Ede ook twee gevestigd zijn.
Het moederbedrijf is Nederlands maar zijn er veel overnames geweest?
De Sligro food groep is genoteerd aan de beurs in Amsterdam (een small cap). En dat is Sligro food groep NV en
Sligro food groep NV is 100 procent aandeelhouder van Sligro food groep Nederland BV en hieronder hangen
de werkmaatschappijen als EMTÉ supermarkten en als Sligro BV et cetera. Sligro bestaat 71 jaar en in die tijd
heeft ze meer dan 100 overnames gedaan. En dat zijn overnames van lokale kleine groothandels, ook
voedselproductie bedrijven maar ook grotere groothandels zoals in 2004 waarbij een groothandelscentrum
werd overgenomen met een stuk of 6/7 vestigingen. In de retail hebben we ook een aantal supermarkten
overgenomen dus ja overnames doen we nogal.
Welke markt wordt bediend?
Meer dan 2,4 miljard euro omzet per jaar in Nederland en we doen enkele tientallen miljoenen omzet in België
en Luxemburg maar dat wordt vanuit de Nederlandse vestigingen beleverd aan de klanten in België en
Luxemburg dan wel klanten die in de grensstreken wonen en die op die manier klant zijn bij ons.
Wat zijn de belangrijkste concurrenten dan?
Andere groothandels maar ook op het gebied van bezorging ondervinden we concurrentie. En de kleinere
lokale groothandels.
Hoe lang zitten het distributiecentrum en het hoofdkantoor al op de huidige locatie?
Het bedrijf is ooit begonnen in Den Bosch en is na een paar jaar in Veghel terecht gekomen. Toen zat het op
een andere plek in Veghel en vanwege groei zijn we verhuisd naar deze locatie. Maar dat is al wel 15 jaar
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geleden dat we naar hier gegaan zijn.
Waarom is er ooit gekozen voor Veghel?
Volgens mij omdat de oprichters van het bedrijf een Veghelse familie was. Die zijn dus in de eigen plaats
gebleven.
Welke factoren zijn positief aan huidige locatie? Met name voor het distributiecentrum en het hoofdkantoor.
Kijk, we zijn een heel erg centraal gestuurde organisatie. We hebben alles hier bij elkaar. We hebben hier de
ruimte en de mogelijkheden en in Veghel is er een gezond arbeidsklimaat. Is tegenwoordig goed ontsloten via
de A-50 via de A-2 en naar het Westen is tegenwoordig ook probleemloos rondom Den Bosch. In Veghel zit
relatief veel bedrijvigheid en dat merk je in diverse dingen.
Zijn er nog andere food bedrijven waarmee wordt samengewerkt? Ik hoor namelijk veel over een foodcluster in
Helmond en Veghel.
Ja, Helmond is dan denk ik meer op distributie gebied in Veghel heb je ook nog Jumbo supermarkten
ongetwijfeld bekend, Master foods/Mars Bonduelle heeft hier dacht ik nog iets DNV/Campina. Er wordt op
bepaalde vlakken natuurlijk wel samengewerkt, niet gezamenlijke inkoop, maar je komt elkaar tegen. Maar
geen intensieve samenwerking op wat voor gebied dan ook.
En innoveert Sligro ook zelf?
Ja zijn daar natuurlijk voortdurend mee bezig natuurlijk. Je bent marktleider en dat wil je zo houden dus je bent
continu op zoek naar vernieuwingen. En ook onze food productiebedrijven die zijn continu met innovatie bezig.
En als het gaat om het gebied van logistiek zijn we daar ook voortdurend mee bezig om te zorgen dat alles zeg
maar efficiënt en foutloos gebeurt en steeds beter kunt doen. Waardoor die productiviteit beter wordt en dus
je rendement beter wordt.
Waar komt die kennis vandaan? Zijn er samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen?
Ja ongetwijfeld. En als het om het logistieke gebied gaat dan zijn er ook wel overlegstructuren met andere
groothandel distributeurs er zijn beurzen congressen en onze mensen volgen ook opleidingen. We hebben
stagiaires hier we hebben mensen die afstuderen hier en in samenwerking met Hogescholen en Universiteiten
ben je continu bezig om meer bedrijfsprocessen te optimaliseren.
Waar komen de studenten vandaan welke kennisinstellingen zijn dat kan?
Dat durf ik niet te zeggen. Kijk als ik naar mijn vakgebied kijk dat is vastgoed daar komen ze van de Avans
hogescholen of van de Fontys hogescholen. Maar ik weet dat wij een actief beleid hebben met opleidingen en
stagiairs ook voor onze afdeling P&O. Maar ik heb niet paraat hoeveel studenten op dit moment stage lopen of
afstuderen binnen dit bedrijf.
Dat zijn dus vooral Hbo opleidingen?
Ja, maar ik heb ook wel eens een keer Universitaire stagiaires is gehad.
Dan even over Food Valley? Is dat concept nou bekend hier?
Nou ik ken het omdat wij in Ede twee supermarkten hebben en omdat we ook wel eens een marktonderzoek
gedaan hebben over of het voor ons interessant zou zijn om in Ede met een zelfbediening groothandel te gaan
zitten en we hebben ook voor onze bezorgservice groothandels wel eens naar Ede en Veenendaal gekeken.
Uiteindelijk voor de zelfbediening vinden we de markt net wel net niet groot genoeg om daar een vestiging te
openen. Er zijn nog andere plaatsen in het land die groter zijn waar er dus meer marktpotentie is. Met
betrekking tot het openen van een bezorgservice dus een regionaal distributiecentrum die de leveringen doet
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aan de regionale klanten hebben we ervoor gekozen om dichter bij Utrecht te gaan zitten dat heeft puur met
verkeer en files te maken. Ons systeem is dat we om zeven uur in de ochtend met de vrachtwagens gaan rijden
om de klanten te bevoorraden. Als je dat vanaf zes uur of halfzeven doet en je zit tegen Utrecht aan dan ben je
daar de files voor om de binnenstad te bereiken. En vanaf Nieuwegein waar we zitten richting Ede en
Veenendaal is het toch niet zo filegevoelig om daar in de loop van de dag naartoe te gaan. Dus vandaar dat een
oorspronkelijke overweging om in Ede te gaan zitten toch niet door is gegaan. Maar dat heeft dan dus met
verkeersdrukte en intensiteit te maken dat we dichter bij Utrecht zijn gaan zitten.
De A-2 is nu een stuk beter. Maar was dat eerder dan een groot knelpunt?
Het is natuurlijk perfect dat het nu zo gaat en zo loopt. Ik ben geen logistieke man maar van vastgoed dus in
hoeverre er rekening gehouden werd met de verkeersdrukte en het op pad sturen van je eigen auto's, ja daar
kun je natuurlijk rekening mee houden. Maar het is nu in ieder geval goed laat ik het zo zeggen.
Is er verder nog wat bekend over FoodValley? Of alleen doordat jullie in Ede supermarkten hebben?
Ja, en door dat marktonderzoek gedaan hebben of we in Ede met een zelfbedieningsgroothandel willen zouden
willen gaan zitten. Waarbij ik niet zeg dat we daar niet willen gaan zitten maar nu nog niet in ieder geval en ook
voor een bezorgservice activiteit, dus daarom was het bekend en ook wel vanuit de media en vanuit de
vastgoedbeurs Provada. Waar de gemeentes ook staan. Dus het was op zich wel bekend maar het is voor ons
geen reden om daar naartoe te gaan.
Wat vindt u er nou van dat ze die regio hebben opgericht en die naam die ze daar aan hebben gekoppeld?
Ja, je ziet dat meer die thematiek. Persoonlijk geloof ik daar wel in als het gaat om bijvoorbeeld de automotive
industrie of als het over huis tuin en koken gaat en dat soort dingen meer. Als het nu gaat om productiebedrijf
en distributiecentra is het nou een toegevoegde waarde als je buurman in dezelfde branche zit, daar kan ik niet
zomaar dingen voor bedenken.
Dus FoodValley heeft geen toegevoegde waarde voor dat soort bedrijven? En het feit dat Ede in het midden van
het land ligt?
Ja, maar goed wat je vroeger natuurlijk veel meer zag is dat waar de veiling zat, daar zaten ook de food
gerelateerde bedrijven want de producten werden via de veiling verkocht. Dat is in bloemen nog steeds zo.
Volgens mij krijg je dat niet zomaar gerealiseerd omdat je in Ede een thema wil meegeven aan het te
ontwikkelen bedrijventerrein, maar dat is mijn persoonlijke mening.
Die samenwerking is dus wel vooral voordelig voor kennisintensieve bedrijven?
Dat zie je in Eindhoven natuurlijk met de technische Universiteit en veel techniek in de regio hoogwaardig en
dan heeft het toegevoegde waarde. Maar in food ja ik kan me voorstellen als je enorm in een productie achtige
omgeving zit en je wilt veel innoveren dat je dan dichtbij bijvoorbeeld Wageningen gaat zitten. Maar dat zijn
dan overwegingen en niet omdat iemand een thema wil meegeven aan een bedrijventerrein. Althans niet zoals
dit, misschien wel in de automotive werkt.
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Danone
Telefonisch, zodoende geen transcript
Danone had een R&D afdeling in Wageningen. Er is onlangs besloten om naar Utrecht te verplaatsen, wat zijn
de belangrijkste redenen hier achter?
Danone is gespecialiseerd in de medical foods, daar in is de Universiteit van Utrecht sterk in. Een belangrijke
reden voor de verplaatsing is dus de samenwerking met de Universiteit Utrecht, met de medische faculteit van
de Universiteit en de het Universitair Medisch Centrum. Een andere connectie met de Universiteit van Utrecht
is het feit dat 4 mensen die werkzaam zijn binnen Danone ook deeltijd hoogleraar zijn aan de Universiteit van
Utrecht
Danone heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam. Het voordeel aan Utrecht is de uitstraling en de aanwezigheid
van de internationale scholen. Het feit dat Utrecht dichtbij Amsterdam gelegen is, gaf Danone een extra
stimulans om voor Utrecht te kiezen ook vanwege de bereikbaarheid. Daarin speelt ook de centrale ligging van
Utrecht ten opzichte van de huidige R&D locaties en andere units van Danone een rol.
De kwaliteit van de directe omgeving speelt ook een rol. Utrecht heeft een sterkere internationale uitstraling.
Dit internationale karakter vormt een belangrijke factor in het aantrekken van toptalent. Daarnaast is er in
Utrecht een breder netwerk van dienstverlenende activiteiten voorhanden waar samenwerkingsverbanden
mee bestaan of opgezet kunnen worden.
Wageningen was als case enorm aantrekkelijk. Er was een prima gebouw voorhanden met goede
uitbreidingsmogelijkheden. Wageningen is ook overwogen, maar de bovenstaande factoren hebben de keuze
toch op Utrecht doen vallen.
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