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Samenvatting  

Buitenlandse bedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie, zowel voor wat betreft werkgelegenheid 

als de kennis die zij met zich meebrengen. Bovendien dragen ze bij aan het concurrentie- en innovatievermogen. 

Tegenwoordig zien we steeds vaker dat buitenlandse bedrijven vestigingen sluiten, samenvoegen of verplaatsen. 

Oorzaak is de hedendaagse globaliserende economie, waarin bedrijven focussen op schaalvergroting en hun 

kerncompetenties. Gevolg is één vestiging voor, bijvoorbeeld, heel Europa. Voor deze vestiging moet Nederland 

concurreren met omliggende landen. Door open grenzen in de uitbreidende Europese Unie wordt de concurrentie 

steeds heftiger. In deze concurrentiestrijd is, naast het aantrekken van buitenlandse bedrijven, goed beleid dat 

gericht is op het behoud van buitenlandse bedrijven essentieel. Maar hoe moet dat beleid ingestoken worden?  

Naast de vanzelfsprekende Randstad, is Noord-Brabant de provincie die het best presteert op het gebied van 

buitenlandse investeringen. In onderhavig onderzoek is met behulp van een database en 21 diepte-interviews 

gekeken naar de ontwikkeling van lang aanwezige buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant. Eventuele 

overeenkomsten zouden factoren kunnen zijn waarop beleid gericht kan worden.  

De probleemstelling van dit onderzoek luidt daarom als volgt: 

Hoe verloopt de evolutie van lang aanwezige dochtervestigingen van buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant 

en zijn hier overeenkomsten in te ontdekken?  

Voor dit onderzoek is uitgegaan van de theorie, dat evolutie een bepalende factor is om als dochtervestiging te 

blijven voortbestaan. De taken die een dochtervestiging uitvoert (mandaten genoemd) hebben een levenscyclus. 

Dit betekent dat zij naar verloop van tijd niet meer op de goede locatie uitgevoerd worden en dus worden 

verplaatst. Dochtervestigingen moeten hun mandatenpakket dus ontwikkelen naar een strategisch steeds 

belangrijker niveau voor de multinational als geheel.  

Uit de theorie is duidelijk geworden dat een dochtervestiging voor deze ontwikkeling gebruik maakt van het 

eigen initiatief, de vestigingsregio en de relatie met het hoofdkantoor. Samen met de omgeving ontwikkelt de 

dochtervestiging capaciteiten. Afhankelijk van de doelstelling van het hoofdkantoor gaat deze ontwikkeling door 

totdat een dochtervestiging binnen de multinational is uitgegroeid tot de belangrijkste vestiging van zijn soort.   

De evolutionaire economie kent echter verschijnselen die bovenstaand ontwikkelingstraject ter discussie stellen. 

Volgens de evolutionaire factoren padafhankelijkheid, routines en lock-in zou constante positieve ontwikkeling 

namelijk onmogelijk zijn. Het is dus maar de vraag of een dochtervestiging in staat is om steeds tijdig te zorgen 

voor een nieuw mandaat of voor voortdurende ontwikkeling van een bestaand mandaat.  

Toch zijn er alleen al in Noord-Brabant 728 dochtervestigingen van buitenlandse bedrijven die hier al minimaal 

10 jaar aanwezig zijn. Dit betekent dus dat voortdurende positieve ontwikkeling niet nodig is om voort te blijven 

bestaan. De negatieve invloed van de evolutionaire factoren is dus niet meteen bedreigend voor het voortbestaan. 

Dit komt enerzijds omdat een dochtervestiging over het algemeen over meerdere mandaten beschikt, met elk een 

eigen ontwikkelingstraject. Mocht het met het ene mandaat slechter gaan, dan gaat het met een ander mandaat 

wellicht beter. Daarnaast kan een dochtervestiging (bedreigde) mandaten proberen te beschermen door een soort 

verlengstuk te worden van het hoofdkantoor. Een zogenaamd large integrated mandate past binnen de strategie 

van het hoofdkantoor. Met behulp van regelmatig contact over en weer wordt dit mandaat voortdurend verfijnd.  
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Ondanks de beperkte representativiteit van het onderzoek (vanwege de kleine populatie) zijn en trends waar te 

nemen. Zo is duidelijk geworden dat de onderzochte bedrijven zich over het algemeen padafhankelijk 

ontwikkelen. Op eigen initiatief ontwikkelt men zich vanuit het bestaande mandaat. Om niet te maken te krijgen 

met de negatieve gevolgen van padafhankelijkheid zijn klantcontacten essentieel om het eigen initiatief goed uit 

te kunnen voeren. Zolang de winstcijfers goed zijn, kunnen dochtervestigingen namelijk buiten schot blijven van 

rigoureuze maatregelen van hun hoofdkantoor, dat steeds meer stuurt op winst- en omzetcijfers. Klanten bezitten 

namelijk de kennis die nodig is om in de juiste richting te blijven ontwikkelen (product en proces). Bovendien 

leveren klantcontacten (via de verkoop van dienstverlening) direct financieel resultaat op. Niet onbelangrijk in 

het dure Nederland. Op deze manier bouwen dochtervestigingen een goede reputatie op waardoor men meer 

inspraak krijgt bij het hoofdkantoor en de kans op overleving groter is. 

Eigen initiatief betekent ook meedenken met het hoofdkantoor. Kunnen bepaalde zaken beter elders gedaan 

worden, dan moet een dochtervestiging dit zelf aangeven. Eigen initiatief is dus open denken en communiceren 

in het algemeen belang van de multinational. Gevolg van deze denkwijze is, dat dochtervestigingen zich nog 

meer specialiseren, want alleen die zaken die het beste in Nederland gedaan worden blijven hier. Dit betekent dat 

een vestiging niet zo zeer groter wordt, maar door de hoogwaardigere activiteiten wel belangrijker, autonomer en 

moeilijker verplaatsbaar. Specialisatie leidt bovendien tot geografische mogelijkheden, omdat inzet van unieke 

kennis wereldwijd vermarkt kan worden. Marketing & sales en service & repair zijn dan ook steeds 

hoogwaardigere takken van sport aan het worden.  

Padafhankelijkheid is vaak aangetroffen. Dit geldt niet voor de overige evolutionaire factoren routines en lock-in.   

Voor klantcontacten is nabijheid belangrijk. Aangezien klanten vaak andere bedrijven zijn is het niet onlogisch 

om te veronderstellen dat ook zij bezig zijn om activiteiten te verplaatsen richting het oosten. Het is daarom zaak 

om hier zelf wat aan te doen als dochtervestiging en regio. Betere ICT-verbindingen en procesinnovatie zijn 

manieren om deze negatieve ontwikkelingen enigszins op te vangen. Door betere ICT kunnen klantcontacten op 

grotere afstand onderhouden worden en door procesinnovatie worden werkzaamheden efficiënter. Nederlandse 

vestigingen springen er op dit terrein regelmatig positief uit ten opzichte van andere dochtervestigingen binnen 

hun multinational. Dit geldt ook voor de Nederlandse handelsgeest, cultuur en de bereidheid tot grensover-

schrijdend denken. Een andere potentie is het overnemen van taken die de klant nu zelf doet. Hierdoor wordt de 

band met deze klant sterker en kan ook de klant zich meer op de kernactiviteiten focussen. Daarnaast levert dit 

vaak een kwalitatieve verbetering op van het eigen mandaat. Tenslotte is er de niet onbelangrijke mogelijkheid 

om een licentie af te sluiten met de klant. Licenties zijn langdurig en onverplaatsbaar. Dit komt omdat het een 

co-productie is, die gebouw-, locatie en land (wetgeving) gebonden is. De kans is groot dat licenties in 

toenemende mate nodig zullen zijn.   

Waar de relatie met de vestigingsregio de afgelopen decennia is afgenomen, biedt een en ander perspectief voor 

de vestigingsregio. Noord-Brabant biedt namelijk ontwikkelingspotentie. Ook de Nederlandse mentaliteit heeft 

nog altijd een onderscheidend vermogen en heeft daarmee potentie in de ontwikkeling van de klantcontacten. 

Wel is er nog een aanzienlijke verbetering te behalen in de afstemming van publieke en private initiatieven en 

het wegnemen van onwetendheid en onduidelijkheid ook op het gebied van beschikbare subsidies. 
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1  Inleiding  

Buitenlandse bedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. In Nederland zorgen ze met ruim 500.000 

banen voor zo n 7% van de werkgelegenheid (Ministerie van Economische Zaken, 2003, pp. 10); in de provincie 

Utrecht nemen ze zelfs 10% van de werkgelegenheid voor hun rekening (College van Gedeputeerde Staten van 

Utrecht, 2008, pp. 5). Daarnaast brengen buitenlandse bedrijven ook kennis met zich mee en dragen ze bij aan 

het concurrentie- en innovatievermogen (Wintjes, 2005, pp. 8).  

Tegenwoordig zien we steeds vaker dat buitenlandse bedrijven vestigingen sluiten, samenvoegen of verplaatsen. 

Oorzaak is de hedendaagse globaliserende economie, waarin bedrijven focussen op schaalvergroting en hun 

kerncompetenties. Gevolg is één vestiging voor, bijvoorbeeld, heel Europa.  

Voor deze Europese vestiging moet Nederland concurreren met omliggende landen als Duitsland, Frankrijk, het 

Verenigd Koninkrijk en België  (Ernst & Young, 2008, pp. 1). Door open grenzen in de uitbreidende Europese 

Unie wordt de concurrentie steeds heftiger.   

Geen wonder dus dat het ministerie van Economische Zaken beleid heeft geformuleerd gericht op buitenlandse 

bedrijven. Enerzijds is dit beleid gericht op het binnenhalen van nieuwe bedrijven, anderzijds op het behoud van 

bedrijven.   

Dit onderzoek heeft te maken met het behoud van buitenlandse bedrijven. Om de concurrentie met andere landen 

aan te kunnen, is goed beleid dat gericht is op het behoud van buitenlandse bedrijven essentieel. Maar hoe moet 

dat beleid ingestoken worden? Om een antwoord te vinden op deze vraag moet duidelijk zijn waarop het beleid 

moet worden gericht: de factoren die bijdragen aan het behoud van buitenlandse bedrijven. Eén van deze 

factoren zou de evolutie van buitenlandse bedrijven kunnen zijn. De evolutionaire economie geeft namelijk aan 

dat aanpassing en verandering noodzakelijk worden geacht om te kunnen blijven bestaan. Evolutie is namelijk de 

enige mogelijkheid om technologische innovatie, conjuncturele ontwikkelingen en veranderende 

maatschappelijke structuren te overleven (Boschma e.a., 2002, pp. 13). Evolutie als factor voor behoud, steunt de 

theorie dat behoud een resultante is van de evolutie die buitenlandse bedrijven door de jaren heen doormaken.   

In lijn met de evolutionaire economie stellen meerdere theorieën dat buitenlandse bedrijven zich door de tijd 

heen via bepaalde fases ontwikkelen tot een vestiging met meer en/of hoogwaardigere taken en 

verantwoordelijkheden in vergelijking tot het moment van vestiging (Delany, 2000, pp. 227 en Birkinshaw & 

Hood, 1998, pp. 775-776). Het is echter de vraag of de evolutie in de praktijk net zo verloopt als de theorie 

veronderstelt. Aan de andere kant blijkt namelijk dat een kwart van de buitenlandse vestigingen die in de periode 

1992-1996 via het CBIN (Commissariaat Buitenlandse Investeringen in Nederland) in Nederland zijn 

neergestreken na vijf jaar al weer vertrokken of gesloten zijn (Ministerie van Economische Zaken, 2003, pp. 10).  

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de overgebleven buitenlandse vestigingen na vijf jaar verblijf veel sterker zijn 

gegroeid dan voorzien in de oorspronkelijke prognose (gemeten in aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen). Of deze 

bedrijven op langere termijn door blijven groeien is nog maar de vraag. De evolutionaire economie geeft immers 

ook aan dat bedrijven slechts beperkte aanpassings- en veranderingsmogelijkheden hebben. Door fenomenen als 
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routines, padafhankelijkheid, lock-in en de productlevenscyclus bijvoorbeeld, kunnen bedrijfsvestigingen 

simpelweg niet alle ontwikkelingen de baas zijn.   

Toch zijn er honderden dochtervestigingen van buitenlandse bedrijven in Nederland aanwezig die hier al 

decennia vertoeven. Ondanks maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen, lijkt het dus 

mogelijk om voort te blijven bestaan zonder het constant verkrijgen van meerdere en/of hoogwaardigere taken. 

Op de één of andere manier zijn zij dus in staat om hun bestaansrecht richting hoofdkantoor steeds weer te 

legitimeren zonder voortdurende positieve ontwikkeling.  

Het is daarom interessant om te kijken naar de evolutietrajecten van dochtervestigingen. Dit onderzoek is 

bedoeld om erachter te komen welk traject lang aanwezige dochtervestigingen van buitenlandse bedrijven 

hebben doorgemaakt. Zijn zij als gevolg van padafhankelijkheid blijven hangen in een bepaalde taak? En zo ja, 

hoe hebben ze hun voortbestaan dan weten veilig te stellen? 

Ondanks de diversiteit in organisatie binnen elk bedrijf en de ver uiteenlopende bedrijfsactiviteiten is het niet 

onlogisch om te veronderstellen dat er overeenkomsten zijn in hun evolutietrajecten. Elke bedrijfsvestiging 

bevindt zich immers in een wisselwerking met het hoofdkantoor en de omgeving waarin ze gevestigd zijn.  

Door de evolutie van buitenlandse bedrijven te onderzoeken komen bepaalde gebeurtenissen en/of feiten boven 

tafel die wellicht het behoud van deze bedrijven mede verklaren.  

Het onderzoek is uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant. Deze provincie is, na de min of meer 

vanzelfsprekende koppositie van de Randstad, degene die in Nederland het beste scoort op het aantal banen bij 

buitenlandse bedrijven. Noord-Brabant ligt goed in West-Europa; het staat zelfs in de top 20 van de meest 

concurrerende regio s in de wereld (BOM, 2006-1).  

Probleemstelling:

 

Hoe verloopt de evolutie van lang aanwezige dochtervestigingen van buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant 

en zijn hier overeenkomsten in te ontdekken?  

1.1 Nut van het onderzoek 

Het beleid op het behoud van buitenlandse bedrijven staat nog in de kinderschoenen. Eventuele overeenkomsten 

in de evolutie van lang aanwezige buitenlandse bedrijven kunnen in eerste instantie dan ook interessant zijn voor 

beleidsbepalers. Zij kunnen enerzijds een betere keuze maken tussen welke bedrijven ze wel en welke ze niet 

willen ondersteunen met de beperkte mogelijkheden die zij tot hun beschikking hebben. Daarnaast geeft het 

beleidsbepalers de mogelijkheid om de succesgarantie van hun ondersteuning te vergroten. 

Verder kunnen buitenlandse bedrijven die zich in Nederland bevinden of willen vestigen voordeel hebben van de 

conclusies van dit onderzoek. Zij kunnen lering trekken uit de keuzes die de overlevenden door de jaren heen 

hebben gemaakt om hun bestaan steeds te verlengen en bepaalde ontwikkelingen in perspectief plaatsen.   

1.2 Onderzoeksopzet 

Voor dit onderzoek is gekeken naar de ontwikkelingspaden die meer dan tien jaar in Noord-Brabant gevestigde 

dochtervestigingen van buitenlandse bedrijven hebben gevolgd. Uit deze individuele evolutiepaden kunnen 
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gegevens worden gehaald over de levensloop van deze dochtervestigingen en de factoren die hebben bijgedragen 

aan het behoud. De lessen die hieruit worden geleerd, kunnen factoren zijn die het voortbestaan van deze 

bedrijven (mede) bepalen en zo bijdragen aan de inhoud en de richting van het beleid gericht op het behoud van 

buitenlandse bedrijven.  

 
1.3  Onderzoeksmethode 

Om een antwoord te vinden op de probleemstelling is allereerst literatuuronderzoek gedaan naar de ontwikkeling 

van buitenlandse bedrijven om tot een goede theoretische basis te komen. Vervolgens is een database met daarin 

alle Noord-Brabantse buitenlandse bedrijven geanalyseerd. Daarna zijn diepte-interviews gehouden met lang 

zittende managers van 21 buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant, gebaseerd op de theoretische basis. Er is 

gekozen voor het houden van diepte-interviews, omdat alleen door middel van doorvragen de werkelijke redenen 

kunnen worden achterhaald. Bovendien zijn vele antwoorden die bedrijven aandragen vaak bedrijfsspecifiek en 

niet in een hokje te plaatsen. 

Om deze bedrijfsspecifieke paden terug te voeren naar een algemeen patroon, zijn de antwoorden uit de diepte-

interviews naderhand geanalyseerd.  

Met 21 onderzochte bedrijven is sprake van een erg kleine populatie. Dit betekent dat er geen sprake is van een 

representatieve groep. Het onderzoek is meer bedoeld als een verkennend onderzoek, bedoeld dus als test. 

Evolutionair onderzoek naar behoud van buitenlandse bedrijven staat nog in de kinderschoenen. Het is vooraf 

dan ook lastig in te schatten of de gekozen onderzoeksmethode de juiste is. Uit dit testonderzoek moet duidelijk 

worden of de manier van onderzoeken werkt en of de juiste gegevens achterhaald kunnen worden. Ondanks dat 

het onderzoek dus geen significante resultaten op zal leveren, is het wel mogelijk om bepaalde trends waar te 

nemen.  

1.4 In dit rapport  

Dit rapport is als volgt opgebouwd. De theorie over de ontwikkeling van buitenlandse bedrijven en de motoren 

achter deze ontwikkeling (de evolutionaire factoren) staan in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 komt de invloed van de 

evolutionaire factoren op de ontwikkeling aan bod. Aan de hand van de invloed van deze factoren is in hoofdstuk 

4 een conceptueel model opgesteld. Hierin zijn de mogelijke evolutietrajecten samengebracht die lang aanwezige 

buitenlandse bedrijven tijdens hun bestaan kunnen hebben doorgemaakt. Vanuit het conceptueel model is de 

probleemstelling geoperationaliseerd door middel van hypotheses en het benoemen van onafhankelijke en 

afhankelijke factoren. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de rol van de uitbreidende Europese Unie, de 

bijdrage van buitenlandse bedrijven aan de Nederlandse economie en de Noord-Brabantse situatie in het 

bijzonder. Ook wordt de database met Noord-Brabantse vestigingen van buitenlandse bedrijven geanalyseerd. In 

hoofdstuk 6 wordt het veldonderzoek en de selectie van bedrijven behandeld. De analyse van de 

onderzoeksresultaten komen in hoofdstuk 7 aan de orde. In hoofdstuk 8 volgt tenslotte de conclusie.  
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2 De ontwikkeling van een dochtervestiging  

Als eerste wordt gekeken naar de theorie over de ontwikkeling van een buitenlandse dochtervestiging. 

Buitenlandse vestigingen zijn er in alle soorten en maten, maar ze zijn allemaal ergens begonnen en hebben zich 

ergens heen ontwikkeld. Over de ontwikkeling is veel literatuur verschenen. In dit hoofdstuk wordt getracht de 

ontwikkeling van buitenlandse vestigingen in theoretisch perspectief te plaatsen.  

In paragraaf 2.1 komt het begrip ontwikkeling aan bod. Ontwikkeling wordt in dit onderzoek op één lijn gezet 

met het begrip evolutie. In paragraaf 2.2 wordt vervolgens de gangbare theorie over de ontwikkeling van een 

dochtervestiging behandeld. Daarna wordt in paragraaf 2.3 aandacht besteed aan de factoren die zorgen voor de 

ontwikkeling van een dochtervestiging en wat daar allemaal voor nodig is. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 

paragraaf 2.4, de conclusie.   

2.1  De begrippen evolutie en mandaat uitgelegd  

Voordat ingegaan wordt op de gangbare theorie over de ontwikkeling van een dochtervestiging is het 

noodzakelijk om eerst duidelijkheid te scheppen over twee belangrijke begrippen, namelijk evolutie en 

mandaat .   

Evolutie

 

Dat buitenlandse bedrijven na vestiging een bepaald ontwikkelingstraject bewandelen mag inmiddels duidelijk 

zijn. Ontwikkeling kan worden vertaald als evolutie. Het gaat namelijk om een geleidelijk veranderingsproces. 

Onduidelijk is echter nog wat onder evolutie wordt verstaan.  

Evolutie is een belangrijk begrip in de economische geografie. Het boek Evolutionaire economie van Boschma 

e.a. (2002, pp. 19-24) biedt dan ook hulp bij het definiëren van het begrip. Het begrip evolutie in de 

evolutionaire economie komt voort uit de evolutionaire biologie waarin soorten bepaalde eigenschappen 

doorontwikkelen om te overleven. Doordat de individuen met de beste eigenschappen de grootste kans hebben 

op voortplanting wordt de soort in volgende generaties steeds sterker. Evolutie kan in de context van dit 

onderzoek worden beschreven als een onomkeerbaar veranderingsproces dat een bedrijf doormaakt waarbij 

functionele onderdelen behouden blijven en minder functionele onderdelen verdwijnen. Deze onderdelen zijn de 

activiteiten die een bedrijf uitvoert, ook wel mandaten genoemd. De begrippen evolutie en ontwikkeling worden 

vaak door elkaar gebruikt en worden over het algemeen geassocieerd met groei; positieve ontwikkeling dus.  

Evolutie komt voor op twee manieren: 

- Kwantitatief door middel van schaalverandering:  

Een dochtervestiging voert een activiteit uit en breidt die activiteit door de jaren heen uit, zowel qua 

omvang als intensiteit. Voorbeelden zijn dat een verkoopkantoor in een land of regio zich ontwikkelt tot 

Europees verkoopkantoor of een productievestiging die een steeds groter deel van de productie van de 

multinational voor zijn rekening neemt. In plaats van uitbreiding kan ook sprake zijn van inkrimping, 

bijvoorbeeld als de marktvraag terugloopt.  



 

14

 
- Kwalitatief door middel van de aanpassing van activiteiten:  

Een onderneming voert een activiteit uit die na verloop van tijd niet meer op de goede plaats wordt 

uitgevoerd of waar geen vraag meer naar is. Op dat moment moet de vestiging op zoek naar een andere 

activiteit. Dit kan leiden tot een toename, afname of substitutie van de activiteiten. Indien de vestiging 

erin slaagt om een nieuwe activiteit te vinden, gaat het over het algemeen  om een hoogwaardigere 

activiteit dan de voorgaande. Een voorbeeld is een productievestiging die na verplaatsing van de 

productie zich bezig gaat houden met Research en Development.   

Mandaat

 

Mandaten zijn de (onderdelen van) zakelijke activiteiten waarin een bedrijfsdivisie (of een vestiging) actief is en 

waarvoor het internationale verantwoordelijkheden heeft binnen het bedrijf (Birkinshaw, 1996, pp. 471). Deze 

activiteiten zijn bijvoorbeeld de markten die bediend worden, de producten die de vestiging maakt, de ter plaatse 

gebruikte technologieën, de functies van de vestiging of combinaties van deze activiteiten (Birkinshaw & Hood, 

1998, pp. 782). Als het gaat om een mandaat voor een dochtervestiging gaan deze verantwoordelijkheden verder 

dan de nationale markt van de dochtervestiging (Birkinshaw, 1996, pp. 471). Voorbeelden hiervan zijn een 

Europees verkoopkantoor en een Europese productievestiging.  

Mandaten kunnen dus variëren van een erg smal deel van het totale productieproces, bijvoorbeeld alleen de 

productie of alleen de Benelux als verzorgingsgebied, tot de totale zeggenschap over een bepaald product, 

inclusief R&D en marketing voor de hele wereld. In dat geval is sprake van een wereldproductmandaat. 

Mandaten hebben een uiteenlopende strategische relevantie voor het bedrijf. Sommige mandaten zijn makkelijk 

en kan iedereen. Andere zijn ingewikkelder en geven een bedrijfsvestiging ook een belangrijke machtspositie 

binnen de multinational als totaal.   

Er kan op twee manieren naar een mandaat worden gekeken. Een mandaat kan gezien worden als het totaal aan 

activiteiten dat een dochtervestiging omtrent een bepaald product doet, zoals bij het wereldproductmandaat. Het 

is echter ook mogelijk om elke afzonderlijke activiteit van een dochtervestiging  als een apart mandaat te 

beschouwen. Verkoop is vanuit dat oogpunt dus een ander mandaat dan productie.   

2.2 De gangbare theorie over de ontwikkeling van een dochtervestiging 

De meeste theorieën gaan uit van een stijgende lijn in het takenpakket en/of de verantwoordelijkheid van een 

vestiging door de jaren heen (o.a. Delany, 2000, Boschma e.a., 2002 en Wintjes, 2005). Een in de theorie veel 

voorkomend evolutietraject is dan ook het volgende. Na een gedegen onderzoek kiest een multinational een 

vestigingsplaats voor, meestal, alleen een verkooporganisatie. Pas als de ervaringen goed zijn en de lokale 

contacten zijn aangehaald, volgt er een productievestiging. Hierna gaat het evolutieproces door. Uiteindelijk kan 

dit zelfs leiden tot een vaste R&D-tak bij de buitenlandse dochtervestiging.   

Delany verdeelt deze ontwikkeling van een dochtervestiging onder in acht stappen (Delany, 2000, pp. 227 e.v.). 

In het ideale geval ontwikkelt een dochtervestiging zich volgens Delany via acht fases van kind , via de 

puberteit naar volwassenheid . De ontplooide initiatieven van de dochtervestiging hebben in dat geval een 

cumulatief effect door de jaren heen. Figuur 2.1 geeft de ontwikkeling schematisch weer.  
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De ontwikkeling gaat volgens Delany als volgt. Aan het begin (fase 1) wordt een dochtervestiging geopend met 

een door het hoofdkantoor bepaald mandaat, vaak een verkoopkantoor. Vanaf fase 1 tot en met 3 ontwikkelt een 

dochtervestiging zijn prestaties binnen het bestaande mandaat naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau, 

uitmondend in een voorbeeldfunctie voor bepaalde activiteiten.  

Naast de kwantitatieve uitbreiding van het originele mandaat (schaalvergroting), probeert de dochtervestiging in 

fase 4 ook buiten de originele mandaten om, in nieuwe mandaten met relatief lage risico s, een positie te 

verwerven. Dit kan de dochtervestiging doen op eigen initiatief, dus zonder vooraf toestemming te vragen. 

In fase 5 zoekt de dochtervestiging een positie met meer strategische importantie en krijgt de dochtervestiging 

een belangrijke functie binnen de multinational op het gebied van concurrentiekracht. Een dochtervestiging kan 

bijvoorbeeld beslissingen vanuit het hoofdkantoor voor zijn. Afhankelijk van het basismandaat kan het mandaat 

behouden blijven of wellicht beter worden verplaatst. In het eerste geval biedt het mandaat incrementele 

verbeteringsmogelijkheden waarbij de productiviteit wordt vergroot en het mandaat nog steeds beter wordt 

uitgevoerd. Hiermee worden de kosten gedrukt. Tegelijk hiermee wordt naar schaalvergroting gezocht waardoor 

de strategische positie binnen de multinational verbetert. Het kan in deze fase ook zijn dat managers van de 

dochtervestiging er juist achter komen dat hun mandaat niet meer op de goede plaats wordt uitgevoerd. Een 

voorbeeld is dat een deel van hun productie beter in Oost Europa kan worden gedaan. In sommige gevallen 

stellen de managers van een dochtervestiging zelf voor om daar een fabriek te openen in plaats van om hun eigen 

productie te beschermen. Deze beslissing is gedurfd en wordt vaak niet genomen door managers, omdat het 

personeel binnen de dochtervestiging hier niet achter staat. Hun baan gaat immers verloren. Toch kan zo n 

beslissing ertoe leiden dat het hoofdkantoor juist deze dochtervestiging als bekwame beslissers zien en aan hen 

nieuwe mandaten toevertrouwen. De verplaatsing van de productie naar Oost Europa was anders ook wel 

gekomen. Doordat deze beslissing door toedoen van de managers van de dochtervestiging eerder wordt genomen, 

voegt dit waarde toe aan de multinational als geheel.  

Duidelijk is dus dat het in het model van Delany niet puur gaat om de groei van het aantal mandaten, maar om de 

verbeterde uitvoering en schaalvergroting van bestaande mandaten en om de groei naar hoogwaardigere 

mandaten met meer strategische importantie.  

Figuur 2.1 Ontwikkelingsfasen van dochtervestigingen (Uit: Delany, 2000, pp. 228) 
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Op een bepaald moment bezit een dochtervestiging voor een smal deel van de keten de functionele en 

productverantwoordelijkheid. Dit kan met behulp van twee specialisatieopties: rationalisatie-integratie en 

wereldproductmandaat . De eerste wil zeggen dat een dochtervestiging de opdracht vanuit het hoofdkantoor 

heeft gekregen om een component of product te maken voor de multinational als geheel. Het hoofdkantoor 

behoudt de controle over alle activiteiten, met name de ontwikkeling en de vormgeving van het product.  

Het wereld productmandaat daarentegen geeft de dochtervestiging de rol van verantwoordelijke voor 

productvernieuwing, exportmarketing en productie. In zo n geval is de dochtervestiging een gelijkwaardige 

partner in plaats van een onderdaan van het hoofdkantoor. De dochtervestiging heeft in dit geval ook veel meer 

autonomie dan in het geval van rationalisatie-integratie. In het geval van rationalisatie-integratie betreft het 

specialisatie op het niveau van één specifieke waardetoevoegende activiteit, terwijl het bij het wereld 

productmandaat gaat om specialisatie en de daaruit volgende beslissingsbevoegdheid over een breed spectrum 

van onderling samenhangende functies inclusief zakelijk management.  

Het onderscheid tussen wereldproductmandaat en rationalisatie-integratie lijkt helder, maar in werkelijkheid is 

dat vager. Het komt namelijk voor dat een dochtervestiging wel de verantwoordelijkheid heeft voor productie en 

marketing, maar afhankelijk is van een centraal R&D-laboratorium voor de ontwikkeling van nieuwe producten. 

Een andere overeenkomst is dat beiden een verplaatsing van strategische activiteiten uit het centrale punt 

representeren en leiden tot de behoefte aan meer flexibiliteit in het aangaan van relaties. Dus los van de 

organiserende principes zijn beide vormen van specialisaties een variant van mandatering voor een 

dochtervestiging. Een onderzoek van Birkinshaw (1996, pp. 477) geeft namelijk aan dat een aantal mandaten 

vager zijn omschreven dan uit eerder onderzoek verwacht mocht worden. Vaak is het zo dat mandaten alleen 

door de dochtervestiging die het mandaat bezit volledig worden begrepen en dus worden mandaten niet (alleen 

maar) door het hoofdkantoor aan de dochtervestiging gegeven (Birkinshaw, 1996, pp. 480). Dit is een feit indien 

een dochtervestiging een wereldproductmandaat bezit. Naarmate een dochtervestiging dus langer over een 

mandaat beschikt, heeft een dochtervestiging meer strategische importantie.   

Dochtervestigingen komen volgens Delany vervolgens terecht in fase 6 tot en met 8. Fases waarin de 

dochtervestiging steeds belangrijker wordt voor de multinational als totaal en dus ook meer 

beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt. In fase 8 is de dochtervestiging binnen de 

multinational uitgegroeid tot de belangrijkste vestiging met dit soort mandaten. In sommige gevallen wordt de 

vestiging zelfs het nieuwe hoofdkantoor. Dit gebeurt zelden, maar multinationals met een klein thuisland hebben 

de kans dat een dochtervestiging hen te boven groeit (Paterson en Brock, 2002, pp. 153)   

Het model van Delany is erop gebaseerd dat een dochtervestiging na het moment van vestiging op zoek gaat naar 

macht binnen de multinational. Delany onderscheidt hierbij twee soorten macht (pp. 238): 

- resource power: de mate van onafhankelijkheid van een dochtervestiging ten opzichte van andere 

vestigingen 

- systemic power: de mate van betrokkenheid van de dochtervestiging in het overkoepelende systeem of 

netwerk van de multinational als geheel.  
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Figuur 2.2: spanningsveld waarbinnen een dochtervestiging zich bevindt (Uit: Paterson en Brock, 2002, pp. 149) 

Meer systemic power leidt tot meer invloed op het strategische gedrag van haar eigen divisie en dat van de 

multinational als geheel. Veel resource power zegt meer over wat een dochtervestiging kan doen buiten de 

multinational om dan erbinnen en leidt niet automatisch tot een goede basis voor strategische invloed binnen de 

multinational.  

Lang niet elke dochtervestiging doorloopt de volgorde van het hiervoor beschreven pad. Sommige 

ontwikkelingspaden worden gekenmerkt door overnames van andere bedrijven. Dochtervestigingen komen 

daardoor versneld in een latere fase. Andere dochtervestigingen zijn opgezet met als doel om snel te groeien naar 

meer bevoegdheden. Dit gebeurt veel bij high-tech vestigingen. In zo n geval is er vanuit het hoofdkantoor veel 

vertrouwen en geloof in succes.   

2.3 De motoren achter de ontwikkeling van een dochtervestiging 

Om erachter te komen op welke wijze een dochtervestiging het patroon van Delany doorloopt, is gekeken welke 

factoren zorg dragen voor de ontwikkeling van een dochtervestiging. Paterson en Brock geven aan dat er drie 

motoren te onderscheiden zijn achter de ontwikkeling van een dochtervestiging, namelijk het eigen initiatief, de 

omgeving (vestigingsregio) en het hoofdkantoor (zie linkerzijde figuur 2.2). De dochtervestiging bevindt zich in 

het spanningsveld tussen de (wisselwerking met de) vestigingsregio en het hoofdkantoor (zie de wederzijdse 

pijlen aan de linkerzijde van figuur 2.2).                       
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Eigen initiatief

 
Volgens de theorie begint ontwikkeling bij het feit dat mandaten vaak vaag zijn omschreven (Birkinshaw, 1996, 

pp. 477). Ze omvatten niet de werkelijke productmarkten en/of passen niet precies bij de kennis en kunde van de 

dochtervestiging. Een mandaat wordt door een dochtervestiging vaak geclaimd, terwijl de vestiging bijvoorbeeld 

slechts een paar grote landen bedient. Zoals al eerder geconcludeerd worden mandaten dus niet (alleen maar) 

door het hoofdkantoor aan de dochtervestiging gegeven (Birkinshaw, 1996, pp. 480). Daarnaast worden 

mandaten vaak alleen door de dochtervestiging die het mandaat bezit volledig begrepen. Dit betekent dus dat een 

dochtervestiging zelf het eigen mandaat moet vormgeven.   

Hiermee zijn we aangekomen bij het eigen initiatief als eerste motor achter de ontwikkeling van een 

dochtervestiging. Maar waarom zou (het management van) een dochtervestiging eigen initiatief ontplooien 

terwijl men ook een afwachtende houding aan kan nemen, wachtend op instructies van bovenaf? De motivatie 

om zelfstandig, los van de wil van het hoofdkantoor, te ontwikkelen is volgens Delany wel degelijk aanwezig 

(Delany, 2000, pp. 237 e.v.). Dit blijkt uit: 

- Een grote carrièredrang bij het management, de behoefte aan een leidinggevende functie en controle 

over alle bezigheden (internal locus of control). Over het algemeen proberen deze managers dat te 

bereiken via de dochtervestiging waar ze werken, omdat de meesten niet veel zien in promotie in het 

buitenland, bijvoorbeeld op het hoofdkantoor. Het succes van hun dochtervestiging associëren ze dan 

ook vaak met hun persoonlijke succes. 

- De angst voor mislukking. Managers van dochtervestigingen snappen dat hun mandaten geen eeuwig 

leven zijn beschoren. Ze hebben dit al eerder meegemaakt vanwege hun jarenlange ervaring binnen het 

bedrijf of in andere bedrijven. Om niet in een neerwaartse spiraal terecht te komen proberen ze daarom 

via ontwikkeling nieuwe mandaten te bemachtigen en hun bestaande mandaat te verbeteren. Op deze 

manier proberen ze beter te presteren dan andere dochtervestigingen.  

- Managers van dochtervestigingen blijken zelden op zoek naar onafhankelijkheid van het moederbedrijf. 

Vaak zien ze bepaalde autonomie zelfs als een nadeel, omdat de dochtervestiging dan minder 

strategische importantie lijkt te hebben.  

De vestigingsregio

 

Aangezien een dochtervestiging in een andere regio/land is gevestigd dan het hoofdkantoor, heeft het 

management van de dochtervestiging te maken met invloeden vanuit de omgeving. De rol van de omgeving 

betreft de invloed van ter plaatse aanwezige resources . Deze resources kunnen door het management gebruikt 

worden om hun dochtervestiging verder te ontwikkelen. De resources die een vestigingsregio biedt staan 

linksboven in figuur 2.2. Voorbeelden zijn de infrastructuur, de wet- en regelgeving en de relaties die 

dochtervestigingen kunnen aangaan met andere actoren. Dit kunnen relaties zijn met dienstverleners 

(bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf, een transportbedrijf of een vergunningverlener bij de gemeente), maar ook 

met meer productiegerelateerde bedrijven (bijvoorbeeld een toeleverancier van halffabricaten) of klanten (bij een 

verkoopkantoor).  

Dit totaal aan opgebouwde relaties met de vestigingsregio leidt tot verankering , oftewel de ruimtelijke 

inbedding van deze dochtervestigingen en de effecten die dit oplevert (Wintjes, 2005, pp. 4). Verankering uit 
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zich in toename van de werkgelegenheid, toenemend intern innovatievermogen, een regionaal inkoopaandeel, 

een cumulatief proces van investeringen en een regionaal deel van het extern innovatievermogen (samenwerking 

en kennisrelaties) (Wintjes, 2005, pp. 4, 26-27). Indien de relaties binnen de vestigingsregio belangrijk zijn voor 

het uitvoeren van het mandaat, wordt de dochtervestiging in een bepaalde mate afhankelijk van deze relaties. 

Hoewel de meeste relaties ontstaan in de beginjaren na vestiging, doet een onderneming meer relaties op 

naarmate het langer aanwezig is. Daarnaast bouwt het bedrijf met bepaalde relaties een vertrouwensband op. 

Kortom: het bedrijf verankert steviger. Dit betekent dus dat er een bepaalde loop toegevoegd kan worden aan 

figuur 2.2 lopend van Environmental effects naar Local environmental determinants . Verankering leidt 

namelijk tot extra invloed vanuit de omgeving op de dochtervestiging. Verankering kan dus gezien worden als 

gevolg, maar is evengoed ook een oorzaak van evolutie. 

De resources van de nabijgelegen bedrijven of instellingen kunnen, in combinatie met de competenties van de 

dochtervestiging zelf, leiden tot onderscheidende competenties. Kennis uit de lokale markt kan leiden tot nieuwe 

producten, aangepast aan de lokale markt (voorwaartse verankering). Ook relaties met lokale toeleveranciers 

(achterwaartse verankering) worden duurzame netwerkrelaties door groeiend onderling vertrouwen. Hierdoor 

wordt de onderlinge communicatie soepeler, wat leidt tot intensieve samenwerkingsverbanden met 

kennisuitwisseling. Dit kan leiden tot nieuwe innovaties, met in sommige gevallen uiteindelijk zelfs een vaste 

R&D-tak bij de buitenlandse dochtervestiging. Eventuele nieuwe producten, markten en mandaten die hieruit 

ontstaan geven een dochtervestiging weerstand tegen inkrimping en, vanwege de toegang tot unieke resources , 

macht en onafhankelijkheid ten opzichte van het hoofdkantoor (zie rechtsmidden in figuur 2.2).   

Het hoofdkantoor

 

Het hoofdkantoor is de initiator van de dochtervestiging. Het hoofdkantoor bepaalt vanaf het moment van 

vestiging de taken en vrijheden die de dochtervestiging krijgt. Zaken die vanuit het hoofdkantoor een rol spelen 

staan linksonder in figuur 2.2. Het hoofdkantoor kijkt voor zijn beslissingen naar de strategie van de 

multinational als geheel en de economische ontwikkelingen op wereldniveau. Ook de opgebouwde reputatie en 

de importantie van de buitenlandse vestiging voor de multinational als totaal spelen een rol. Het takenpakket en 

het gedrag van de dochtervestiging moet immers binnen de strategie van de totale multinational blijven passen 

en voldoende kostenbesparing en/of winst opleveren. Steeds moet hierbij afgewogen worden of het takenpakket 

van de desbetreffende dochtervestiging nog steeds op de juiste locatie zit en voldoende efficiënt wordt 

uitgevoerd en of dat nog binnen de kerncompetenties van de totale multinational past.  

Hoofdkantoren vergroten vaak het takenpakket van een dochtervestiging als de ervaringen goed zijn en de lokale 

contacten zijn aangehaald. Waar vaak begonnen wordt met een verkoopkantoor, volgt daarna bijvoorbeeld de 

productie.  

De manier van aansturen (variërend van veel tot weinig coördinatie, veel tot weinig strategiebepaling bij de 

dochtervestiging zelf en van strak vastgelegde tot vage regels voor wat betreft de rol van de dochtervestiging) is 

afhankelijk van het doel dat het hoofdkantoor heeft met de dochtervestiging. Steeds moet hierbij afgewogen 

worden of het takenpakket van de desbetreffende dochtervestiging nog steeds op de juiste locatie en voldoende 

efficiënt wordt uitgevoerd en of dat nog binnen de kerncompetenties van de totale multinational past.  

Duidelijk is dat ontwikkeling van de dochtervestiging voor het hoofdkantoor niet altijd positief is (zie 

rechtsonder in figuur 2.2). Hierover meer in het volgende hoofdstuk.  
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2.4 Conclusie 

Uit enkele modellen over de ontwikkeling van dochtervestigingen blijkt dat een dochtervestiging gedurende haar 

bestaan haar mandatenpakket kwalitatief en/of kwantitatief ontwikkelt naar een strategisch steeds belangrijker 

niveau voor de multinational als geheel. Om dit te bewerkstelligen maakt de dochtervestiging gebruik van de 

mogelijkheden die het eigen initiatief, de omgeving en het hoofdkantoor bieden. Samen met de omgeving 

ontwikkelt de dochtervestiging capaciteiten die uiteindelijk de uitvoering van een strategisch belangrijke 

mandaat mogelijk maken. Afhankelijk van de doelstelling van het hoofdkantoor gaat deze ontwikkeling door 

totdat een dochtervestiging binnen de multinational is uitgegroeid tot de belangrijkste vestiging van zijn soort. In 

sommige gevallen groeit de dochtervestiging zelfs uit tot het nieuwe hoofdkantoor. 



 

21

 
3 Evolutionaire factoren en hun invloed op het ontwikkelingstraject   

De theorie van Delany gaat er, net als vele andere theorieën, dus van uit dat dochtervestigingen zich voortdurend 

positief ontwikkelen. Het is echter maar de vraag of dit gebeurt. De evolutionaire economie kent namelijk 

allerlei verschijnselen die deze ontwikkeling beïnvloeden. Deze verschijnselen kunnen van buitenaf komen of 

van binnen uit de vestiging of de multinational. Het is dan ook niet ondenkbaar dat dochtervestigingen als gevolg 

van de evolutionaire factoren een ander ontwikkelingspad doorlopen dan Delany schetst.  

Als eerst komt in paragraaf 3.1 aan de orde waarom dochtervestigingen op zoek moeten naar nieuwe mandaten. 

Daarna wordt in paragraaf 3.2 gekeken naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van een 

dochtervestiging. In paragraaf 3.3 komen de gevolgen aan bod van deze factoren op het ontwikkelingspad van 

dochtervestigingen. In paragraaf 3.4 volgt tenslotte de conclusie.  

3.1 Waarom moeten dochtervestigingen op zoek naar nieuwe mandaten? 

Delanys theorie geeft aan dat het mandaatpakket van een dochtervestigingen gedurende de levensloop verandert 

van  samenstelling en/of van schaalgrootte met als bedoeling een positieve ontwikkeling van de strategische 

positie van de dochtervestiging binnen de multinational.  Maar waarom moeten dochtervestigingen op zoek naar 

schaalvergroting of hoogwaardigere mandaten? Birkinshaw geeft hier een antwoord op, namelijk omdat 

mandaten net als producten onderhevig zijn aan een levenscyclus (1996, pp. 472).   

De productlevenscyclus (of industrielevenscyclus) beschrijft het feit dat producten (of industrieën) vroeg of laat 

uitontwikkeld zijn. Elk product wordt na zijn introductie doorontwikkeld totdat de beste variant(en) is (zijn) 

gevonden. Echter, op den duur wordt het product voorbijgestreefd door technologische innovaties die een beter 

vervangend product opleveren. Hierdoor is er geen vraag meer naar het oude product (Boschma e.a., 2002, pp. 

73-81). Een voorbeeld is de uitvinding van de CD waardoor er plots geen cassettebandjes en LP s meer verkocht 

werden.   

Parallel aan de productlevenscyclus kennen mandaten dus ook een tijd van komen, doorontwikkelen en gaan. De 

reden dat mandaten op de helling komen te staan is vanuit evolutionair oogpunt te verklaren. Ook in de 

evolutionaire biologie zien we namelijk gebeuren dat soorten met uitsterven worden bedreigd als bepaalde 

omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld het klimaat. De evolutionaire biologie gebruikt voor de evolutie de 

begrippen overerving, natuurlijke selectie en mutatie. In de evolutionaire economie kunnen deze worden vertaald 

als routines, concurrentie en innovatie (Boschma e.a., 2002, pp. 24). 

Een product komt na verloop van tijd terecht in een fase van massaproductie en prijsdaling. Op dat moment 

wordt de productie vaak niet meer op de goede locatie uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de personeelskosten veel 

te duur zijn. De productie moet dus verplaatst of samengevoegd worden naar een locatie met goedkopere 

arbeidskosten. Gevolg voor de dochtervestiging is een krimp of totaal verlies van het productiemandaat. Een en 

ander is gevisualiseerd in de mandaatlevenscyclus (zie figuur 3.1). In hoofdstuk 2 is dat al even aangestipt met 

het voorbeeld over een dochtervestiging die zelf voorstelde om de productie naar Oost Europa te verplaatsen. Dit 

betekent dat het productiemandaat wordt verplaatst en de dochtervestiging zelf een nieuw mandaat moet zien te  
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Figuur 3.1: Mandaatlevenscyclus (uit: Birkinshaw, 1996, pp. 472)                

vinden om voort te blijven bestaan. Dit kan de productie van een vervangend product zijn of juist iets anders dan 

produceren, bijvoorbeeld research & development (R&D). 

Ook voor andere activiteiten is een dergelijke cyclus waarneembaar. Distributievestigingen en verkoopkantoren 

ondervinden bijvoorbeeld concurrentie van het feit dat de Europese Unie groter is geworden en de koopkracht in 

het voormalige oostblok toeneemt. Nederland komt minder centraal te liggen in Europa, waardoor verplaatsing 

van (een gedeelte van) hun mandaat aan de orde kan zijn.  

De mandaatlevenscyclus bestaat uit drie fasen: mandaatverkrijging, ontwikkeling  en verlies. Nadat een 

mandaat verkregen is, probeert de dochtervestiging de verantwoordelijkheid ervoor goed uit te voeren. Die 

verantwoordelijkheid gaat verder dan de nationale markt. Daarna wordt de verantwoordelijkheid voor het 

mandaat uitgebreid in vergelijkbare producten, markten en functionele gebieden (mandaatontwikkeling), via 

eigen initiatief en door gebruik te maken van de resources die de omgeving biedt. Op den duur blijkt een (deel 

van een) mandaat niet meer op de goede locatie uitgevoerd te worden, bijvoorbeeld omdat de productie ter 

plaatse te duur is geworden. Gevolg is dat het mandaat wordt verplaatst, waarmee ook de internationale 

verantwoordelijkheid vervalt. Op dat moment is sprake van mandaatverlies. Het klusje op zich gaat niet 

verloren, maar wordt ondergebracht bij de nieuwe productievestiging. Om niet in een kleinere omvang door te 

hoeven gaan moet de vestiging voor het moment van verplaatsing zorgen voor vervangende werkzaamheden. 

Hierbij kan worden gedacht aan andersoortige meer geautomatiseerde productie, productie van aanverwante 

producten die in een jongere levensfase zitten of een geheel ander mandaat, bijvoorbeeld R&D.   

In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat een dochtervestiging over het algemeen meerdere mandaten tegelijk 

bezit. In dat geval is het niet onwaarschijnlijk dat een dochtervestiging zich in meerdere processen tegelijk 

begeeft. Elk mandaat maakt in deze denkwijze een eigen afzonderlijke levenscyclus door. Deze levenscyclus is 

van uiteenlopende lengte variërend van enkele weken tot enkele jaren.  
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3.2 Factoren die het positieve ontwikkelingstraject kunnen beïnvloeden 

Om mandaatverlies uit te stellen of op te kunnen vangen, moet een dochtervestiging zorgen voor een goede 

verdediging of vervangende mandaten. De kennis en kunde van een dochtervestiging moet dus eigenlijk blijvend 

omgezet kunnen worden in iets waar de markt om vraagt. Als de marktvraag verandert en de dochtervestiging 

bezit onvoldoende resources om hierop te anticiperen zal het mandaat verdwijnen of inkrimpen. Bovendien komt 

de dochtervestiging dan buiten de interesse van het hoofdkantoor te vallen (Birkinshaw 1996, pp. 489-490).  

Dat een dochtervestiging gedurende haar bestaan op zoek moet naar nieuwe mandaten en voortdurende 

mandaatontwikkeling is dus duidelijk. Maar of dat net zo vanzelfsprekend is als Delany doet vermoeden is maar 

de vraag. In de evolutionaire economie zijn namelijk diverse factoren aanwezig die beperkend kunnen werken op 

het positieve ontwikkelingstraject.  

Deze factoren zijn: 

- padafhankelijkheid 

- routines 

- lock-in  

Padafhankelijkheid

 

Om nieuwe mandaten te bemachtigen, dient een vestiging zich te gedragen als entrepreneur. Mandaten van 

dochtervestigingen worden namelijk over het algemeen verkregen door entrepreneursactiviteiten (het eigen 

initiatief) van het dochtermanagement en niet doordat het hoofdkantoor een mandaat opdringt (Birkinshaw, 1996, 

pp. 477). Het is echter maar de vraag of een dochtervestiging in staat is om als entrepreneur te acteren. Onderaan 

in figuur 2.1 (Delany) kan namelijk het volgende worden waargenomen. In de eerste fases na vestiging dient een 

dochtervestiging zich bezig te houden met domeinverdediging en consolidatie. Dit zijn dus zaken die onderdeel 

uitmaken van het standaardtakenpakket van een dochtervestiging want het doorlopen van de eerste drie fases is 

een vanzelfsprekende noodzaak om de begintijd te overleven. Domeinontwikkeling, dat te maken heeft met het 

uitbreiden van bestaande of het verkrijgen van nieuwe mandaten, begint echter pas vanaf fase 4.  

Om een succesvol entrepreneur te zijn, moet een dochtervestiging onder andere kunnen beschikken over 

leiderschap, de wens voor autonomie en vertrouwen vanuit het hoofdkantoor. Ontwikkeling komt dan ook niet 

zonder meer tot stand. De evolutionaire economie kent namelijk het begrip padafhankelijkheid. Terwijl 

ontwikkeling betekent dat bedrijven zich in nieuwe activiteiten moeten storten, is padafhankelijkheid er de 

oorzaak van dat bepaalde technologische ontwikkelingen niet in het bedrijf kunnen worden geïmplementeerd, 

omdat het bedrijf een ander pad is ingeslagen en dus voorbouwt op een andere technologie dan nodig is om het 

nieuwe product of productiewijze eigen te kunnen maken. Er is in dat geval geen overstap mogelijk naar een 

andere technologie omdat de eigen routines, de mogelijkheden en vooral ook de beperkingen van innovatief 

gedrag bepalen (Boschma e.a., 2002, pp. 41). Birkinshaw en Lingblad (2005, pp. 679-681) onderschrijven dit 

door aan te geven dat marktheterogeniteit wordt verondersteld geen effect te hebben op de staat van de 

mandaatgrenzen. Dit betekent dat het voor een bedrijf niet mogelijk is om over te stappen wanneer een bepaalde 

technologie of product boven komt drijven als de nieuwe gangbare marktleider. Managers hebben cognitieve 

beperkingen en de windows of opportunity zijn dan al gesloten.  
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Ten aanzien van mandaatontwikkeling kan dan dus geconcludeerd worden dat schaalvergroting gemakkelijker te 

realiseren is dan het verkrijgen van nieuwe, hoogwaardigere taken. In tegenstelling tot het verkrijgen van 

hoogwaardige taken, blijft een dochtervestiging zich bij schaalvergroting namelijk binnen dezelfde taak begeven 

en bouwt het voort op reeds aanwezige technologieën.   

Routines

 

Ondanks dat de motivatie aanwezig is om proactief op zoek te gaan naar mandaatontwikkeling en/of nieuwe 

mandaten, geeft de evolutionaire economie ook aanknopingspunten waardoor een dochtervestiging kan worden 

gezien als behoudende organisatie die juist blijft doen wat ze doet. In elk bedrijf is namelijk veel routinematig 

gedrag aanwezig. Routines zijn reproducties van bepaald gedrag door leereffecten. Routines ontstaan tussen 

bestaande en nieuwe werknemers, door imitatie van andere bedrijven en door samenwerking in de 

vestigingsregio.  

Het ontstaan van routines gebeurt onder andere via officiële en onofficiële werkprocessen en procedures 

(Boschma, 2002, pp. 24).  Kenmerk van een routine is dat het voorspelbaar en risicomijdend is. Routines zijn 

nodig om beslissingen te kunnen nemen terwijl bedrijven blootstaan aan onzekerheden, complexiteit en 

verandering. Ook ons eigen dagelijkse handelen is veelal gebaseerd op allerlei onbewust ingesloten of bewust 

geleerde gewoonten. Routineus gedrag van individuen vertaalt zich naar routineus gedrag van het bedrijf waar 

zij werken. Aangezien bedrijven samenwerken met vestigingen in de omgeving waar ze zitten, kunnen routines 

zelfs omgevingbreed worden waargenomen.  

Routines leiden tot activiteitsspecifieke competenties. Wanneer deze competenties zich bevinden in 

marktsegmenten waarin weinig concurrentie is, kan hun succes richting de toekomst zijn veiliggesteld. Routines 

zijn namelijk moeilijk te kopiëren door andere bedrijven. Bovendien zijn routines vaak vastgelegd in specifieke 

en onomkeerbare investeringen, die hoge sunk costs  met zich kunnen meebrengen en dus een stabiel karakter 

hebben. Het veranderen van routines brengt enorme investeringen met zich mee. Naarmate de kosten hoger zijn, 

zal een bedrijf minder snel tot verandering overgaan.  

Routines brengen dus positieve en negatieve aspecten met zich mee. Routines worden namelijk slechts 

sporadisch ter discussie gesteld. Vaak beperken bedrijven zich dan ook tot de productie van bepaalde 

gerelateerde producten waarmee zij in het verleden ervaring hebben opgedaan en verdiepen ze zich niet of 

nauwelijks in groeimogelijkheden in andere sectoren. Maar routines kunnen ook een belemmering vormen om 

incrementeel te innoveren en dus op zoek te gaan naar schaalvergroting: we hebben het altijd zo gedaan, dus 

waarom zouden we het anders doen . Als routines in overeenstemming blijven met de doelen van het 

hoofdkantoor worden de positieve aspecten van routines goed gebruikt en gaat de ontwikkeling van een 

dochtervestiging de goede kant op. Het is dus zaak om de mandaten van de dochtervestiging en de manier van 

uitvoeren nauw te blijven monitoren met de doelen van het hoofdkantoor.   

Lock-in

 

Na jarenlange samenwerking ontstaan er binnen een bedrijf, of in een hele regio, routines. Eerder is al duidelijk 

geworden dat routines ervoor kunnen zorgen dat bedrijven (of regio s) minder makkelijk tot innovatie overgaan. 
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Figuur 3.2: Ontwikkeling van een dochtervestiging als functie van capaciteit- en mandaatverandering 
(uit: Birkinshaw & Hood, 1998, pp. 783)  

Dit kan leiden tot lock-in. Lock-in beschrijft de oogkleppen die (managers van) bedrijven (of soms zelfs hele 

regionale economieën) op kunnen hebben en die er de oorzaak van zijn dat bepaalde ontwikkelingen niet worden 

opgemerkt. Gevolg is dat een bedrijf door innovaties van andere bedrijven wordt ingehaald en uiteindelijk 

bepaalde activiteiten moet staken (Boschma e.a., 2002, pp. 100-101). Op deze wijze komt een bedrijf of een hele 

regio in een neerwaartse spiraal terecht. Lock-in kan dus het negatieve gevolg zijn van verankering.  

3.3 Gevolgen van de evolutionaire factoren in perspectief geplaatst 

Mocht een dochtervestiging last ondervinden van de in de vorige paragraaf aangegeven factoren, dan wil dat niet 

direct zeggen dat sluiting of inkrimping dreigt voor een dochtervestiging. Hiervoor zijn twee redenen te geven:  

 

dochtervestigingen bezitten over het algemeen meer dan één mandaat 

 

dochtervestigingen hebben de mogelijkheid om zich te wapenen tegen mandaatverlies.   

Het bezit van meerdere mandaten 

 

Eerder is geconcludeerd dat een dochtervestiging vaak meerdere mandaten bezit met elk een eigen levenscyclus. 

Voor wat betreft het mandatenpakket dat een dochtervestiging bezit zijn er volgens Birkinshaw & Hood in totaal 

vijf soorten evolutieprocessen te onderscheiden (1998, pp. 783 e.v.). Twee ervan zijn gericht op ontwikkeling en 

twee op inkrimping. De vijfde is gericht op consolidatie. De vijf evolutieprocessen zijn weergegeven in figuur 

3.2.   

1. Parent Driven Investment (PDI) 

Indien het hoofdkantoor initiator is, leidt een vergroting van de mandaten tot een uitbreiding van de 

capaciteiten van de dochtervestiging. De capaciteiten komen echter pas nadat het nieuwe mandaat is 

verkregen. Birkinshaw noemt dit parent-driven investment (PDI). Voor dit soort mandaten moet de 

dochtervestiging concurreren met andere dochtervestigingen.                 
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2. Subsidiary-Driven charter Extension (SDE) 

Een andere manier van verkrijgen van nieuwe mandaten is door aan te tonen dat de benodigde 

capaciteiten aanwezig zijn (het eigen initiatief). Dit proces wordt subsidiary-driven charter extension 

(SDE) genoemd. Het verkrijgen van nieuwe mandaten is hierbij echter niet gegarandeerd. Gevaar is dat 

de dochtervestiging de band met het hoofdkantoor verliest en buiten de strategie van de multinational 

terechtkomt. Ook Paterson en Brock (2002. pp.150) zagen het gevaar opkomen van een 

dochtervestiging die zich los van het hoofdkantoor ontwikkelt en uiteindelijk onafhankelijk wordt. Toch 

worden op deze manier vaak mandaten verkregen.  

3. Subsidiary-Driven charter Reinforcement (SDR) 

In het geval van subsidiary-driven charter reinforcement (SDR) worden de bestaande capaciteiten 

versterkt of aangescherpt, gericht op het behoud van een mandaat. Ook dit kan gezien worden als 

ontwikkeling, omdat het bestaande mandaat wordt uitgediept. Op de lange termijn bewijst de 

dochtervestiging hiermee dat het leidende capaciteiten bezit richting interne en externe concurrenten. 

Op deze manier kan een dochtervestiging groeien naar de belangrijkste vestiging in zijn tak van sport 

(apex  zie figuur 2.1).  

4. Parent Driven Divestment (PDD) 

Parent driven divestment is het derde evolutieproces en is het tegenovergestelde van PDI. In het geval 

van PDD verliest een dochtervestiging door toedoen van het hoofdkantoor een bepaald mandaat en 

daarna geleidelijk aan de capaciteiten om het mandaat uit de kunnen voeren.  

5. Atrophy through Subsidiary Neglect (ASN) 

Het vierde evolutieproces is atrophy through subsidiary neglect. ASN is het tegenovergestelde van SDE. 

Bij ASN nemen de capaciteiten van de dochtervestiging door de jaren heen geleidelijk af. De prestaties 

van de dochtervestiging ten aanzien van dat betreffende mandaat lijden hierdonder en het hoofdkantoor 

neemt uiteindelijk het mandaat af.  

Binnen dezelfde periode kunnen er dus verschillende evoluties gaande zijn: voor elk mandaat een afzonderlijke. 

Deze evoluties kunnen tegelijkertijd afzonderlijk van elkaar zowel positief als negatief zijn en zowel geïnitieerd 

vanuit het hoofdkantoor als vanuit de dochtervestiging.  

Als een dochtervestiging over een divers mandaatpakket beschikt, is het mogelijk om de focus te verleggen. 

Wanneer het minder gaat met het ene mandaat, biedt het andere mandaat uitkomst. Ook Wintjes heeft dit ontdekt 

in zijn onderzoek (205, pp. 43).  

Wapenen tegen mandaatverlies

 

Een dochtervestiging kan wat doen tegen (dreigend) mandaatverlies. Al in figuur 2.1 werd duidelijk dat 

domeinverdediging en consolidatie erg belangrijk zijn voor een dochtervestiging. Delany (2000, pp. 233-234) 

ontdekte in zijn onderzoek dan ook dat slechts 60% van de ondernomen initiatieven van dochterondernemingen 
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zijn gericht op groei in de zin van vergroting van het aantal en de omvang van de mandaten. De rest van de 

activiteiten is gericht op verdediging en consolidatie, oftewel het vermijden van inkrimping. Door consolidatie 

en verdediging trachten dochtervestigingen hun mandaatlevenscycli te verlengen. Een dochtervestiging kan dit 

doen door steeds te blijven proberen om richting het hoofdkantoor de waardetoevoeging en strategische 

relevantie van hun mandaten aan te tonen.   

- Duidelijke waardetoevoeging  

Technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen staan niet stil. Bedrijven bezitten slechts 

beperkte mogelijkheden om hierop in te spelen. Als bedrijven door dit soort ontwikkelingen worden 

ingehaald neemt hun waardetoevoeging af en dient het hoofdkantoor af te wegen of mandaten moeten 

worden ontnomen.   

- Strategische relevantie  

Waar waardetoevoegende importantie in de wereldmandaatliteratuur altijd wel als essentieel is ingezien, 

geldt dit niet voor strategische relevantie (Birkinshaw, 1996, pp. 488). Te veel autonomie kan echter leiden 

tot een mandaat dat potentieel ontmanteld of afgestoten wordt, aangezien de kans bestaat dat het mandaat 

buiten de kernrichting van het hoofdkantoor komt te liggen. Eigen initiatief is belangrijk, als dit maar niet 

leidt tot activiteiten die buiten de kernrichting van het hoofdkantoor liggen. Om te voorkomen dat een 

dochtervestiging alleen maar een soort veredelde toeleverancier is, dient de dochtervestiging haar geheimen 

(in de vorm van haar (lokale) netwerk en kennis) kenbaar te maken bij het hoofdkantoor.   

Wel moet een dochtervestiging realistisch blijven. Soms is het voor het eigen bestwil beter om een mandaat te 

verplaatsen, zoals het voorbeeld waarin een dochtervestiging zelf aangeeft om de productie te verplaatsen naar 

Oost Europa.  

Om de strategische relevantie en waardetoevoeging te waarborgen dient het besluitvormingsproces van het 

hoofdkantoor goed te worden begrepen. Het hoofdkantoor neemt namelijk beslissingen over de toekomst van de 

dochtervestiging. Als een dochtervestiging het besluitvormingsproces van het hoofdkantoor begrijpt, wordt 

duidelijk of er aanpassingen moeten worden opgepakt en zo ja, op welke manier. Over dit besluitvormingsproces 

hebben Chang en Rosenzweig gepubliceerd (2003, pp. 318). In dit besluitvormingsproces komen de actoren 

Eigen initiatief , Hoofdkantoor en Omgeving terug, die behandeld zijn in hoofdstuk 2.   

Figuur 3.3 geeft het besluitvormingsproces in het hoofdkantoor schematisch weer. Dit proces is van toepassing 

op alle sectoren. Het cyclische proces, de loop , beschrijft het interne proces in het hoofdkantoor. De pijlen die 

van buitenaf op de loop zijn gericht, zijn de ontwikkelingen van buitenaf, min of meer de wereldeconomie dus 

(External factors), en de ontwikkelingsmogelijkheden via dochtervestigingen (Securing local resources). Het 

besluitvormingsproces verloopt in dit model als volgt, beginnend bij het vakje linksboven: als gevolg van 

ontwikkelingen buiten de multinational om, besluit het hoofdkantoor om de functionaliteit van de multinational 

te verbeteren. Hiervoor worden taken en kennis overgebracht naar een bepaalde vestiging waarin het 

hoofdkantoor vertrouwen heeft. Die dochtervestiging probeert met behulp van lokale resources (vestigingsregio) 
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Figuur 3.3: besluitvormingsproces (uit: Chang en Rosenzweig pp. 318)  

op eigen initiatief het gekregen mandaat zo goed mogelijk uit te voeren. De kwaliteit van het werk dat de 

dochtervestiging levert wordt door het hoofdkantoor geëvalueerd op waardetoevoeging. Hiermee is de cirkel 

rond. Als alles goed gaat kan de dochtervestiging doorgaan. Zo niet, dan zal het hoofdkantoor actie moeten 

ondernemen. Het hoofdkantoor kijkt hiervoor ook naar de ontwikkelingen van buitenaf (wereldeconomie).                

In het ideale geval ontwikkelen mandaten van een dochtervestiging zich op deze manier richting een large 

integrated mandate (Birkinshaw, 1996, pp. 487-490). Dit is een mandaat dat strategisch relevant is en een hoge 

mate van waardetoevoeging kent. In dat geval is de dochtervestiging dus een soort verlengstuk van het 

hoofdkantoor. In werkelijkheid eindigen mandaten echter vaak ergens in het midden met een gemiddelde 

waardetoevoegende importantie en gemiddelde strategische relevantie (Birkinshaw, 1996, pp. 488).  

3.4 Conclusie 

In de evolutionaire economie zijn diverse redenen voorhanden die het ontwikkelingstraject dat Delany 

voorschotelt ter discussie stellen: een mandaat heeft een levenscyclus en het is maar de vraag hoe een 

dochtervestiging zorgt voor een nieuw mandaat of voortdurende ontwikkeling van een bestaand mandaat. De 

evolutionaire factoren padafhankelijkheid, routines en lock-in geven namelijk aan dat constante positieve 

ontwikkeling onmogelijk is.  

Geconcludeerd kan worden dat de factoren padafhankelijkheid, routines en lock-in weliswaar negatieve invloed 

op het voortbestaan van mandaten kunnen hebben. Het blijkt echter dat dit niet meteen bedreigend hoeft te zijn 

voor het voortbestaan van de dochtervestiging. Een dochtervestiging bezit immers vaak meerdere mandaten met 

elk afzonderlijk een eigen ontwikkelingstraject. Mocht het met het ene mandaat slechter gaan, dan gaat het met 

een ander mandaat wellicht beter. Daarnaast kan een dochtervestiging (bedreigde) mandaten proberen te 

beschermen door een soort verlengstuk te worden van het hoofdkantoor. Hun mandaat is dan verworden tot een 

large integrated mandate, dat past binnen de strategie van het hoofdkantoor en met behulp van regelmatig contact 

over en weer blijvend kan worden verfijnd. Het hoofdkantoor is dan min of meer op de hoogte van (de kennis en 

kunde van) het netwerk van de dochtervestiging. In cyclische besluitvormingsproces van het hoofdkantoor kan 

een large integrate mandate ontstaan door goed contact tussen hoofdkantoor en dochtervestiging. 
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4 Conceptueel model en hypotheses  

Uit hoofdstuk 3 kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling van een dochtervestiging wel eens een stuk 

minder lineair zou kunnen zijn dan Delany in zijn theorie beweert. Als een bedrijf de verdediging goed heeft 

ingericht en/of over meerdere mandaten beschikt kan dit voldoende zijn om het voortbestaan veilig te stellen. 

Deze hernieuwde kijk wordt in dit hoofdstuk in een conceptueel model gegoten. Als eerste worden de mogelijke 

evoluties van een dochtervestiging in beeld gebracht en op een rij gezet (paragraaf 4.1). Daarna komt in 

paragraaf 4.2 het conceptueel model aan de orde, voortvloeiend uit de evolutiemogelijkheden. In paragraaf 4.3 

worden vervolgens hypotheses opgesteld aan de hand van het conceptueel model en de theorie in de vorige 

hoofdstukken. Deze hypotheses worden in het onderzoek bekeken op waarheid.   

4.1 Evolutiemogelijkheden van dochtervestigingen 

De mogelijke evoluties van een dochtervestiging zijn de basis voor het conceptueel model. De mogelijke 

evoluties staan verbeeld in figuur 4.1. In opzet lijkt het enigszins op figuur 2.1, de figuur met ontwikkelingsfasen 

uit de theorie van Delany. De beide assen zijn gelijk: op x-as de tijd en op de y-as de performance van de 

vestiging voor de multinational als geheel. Onder performance vallen zowel de hoogwaardigheid van de 

mandaten, maar ook schaalgrootte. Hierbij wordt er dus vanuit gegaan dat zowel hoogwaardige mandaten als 

schaalgrootte bijdragen aan de performance van de dochtervestiging.            

In figuur 4.1 zijn de vier mogelijke varianten in de evolutie van een dochtervestiging aangegeven. 

1. Constante lineaire groei  

2. Geleidelijke afzwakking van de groei 

3. Groei met terugslag naar bepaald niveau 

4. Groei en afzwakking eindigend in een sluiting  

1. Constante lineaire groei

 

De eerste evolutiemogelijkheid is die van constante lineaire groei. Deze lijn heeft veel weg van de evolutie die 

Delany schetst in figuur 2.1. Deze evolutie gaat uit van het feit dat padafhankelijkheid en lock-in niet 

noodzakelijkerwijs optreden. Dit soort dochtervestigingen is in staat om hun routines blijvend om te zetten in 

positieve ontwikkeling.  

Figuur 4.1: De mogelijke evoluties van een dochtervestiging 
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Het gaat hier om twee soorten dochtervestigingen. Op de eerste plaats zijn er dochtervestigingen die in staat zijn 

hun bestaande mandaten constant met de tijd mee te laten gaan via incrementele innovaties. Deze 

dochtervestigingen houden tegelijkertijd de markt goed in de gaten. Hierdoor kunnen nieuwe niches worden 

opgepikt en de bestaande mandaten hierop worden aangepast. Doordat de dochtervestiging goed presteert zal 

schaalvergroting optreden en ontwikkelt de dochtervestiging zich op den duur tot belangrijkste vestiging van 

deze soort binnen de multinational (apex), bijvoorbeeld de belangrijkste of enige productievestiging van Europa.  

Op de tweede plaats zijn er dochtervestigingen die steeds nieuwe, meer strategisch importante mandaten erbij 

hebben gekregen (al dan niet in de plaats van andere minder relevante mandaten) en zich op die manier hebben 

ontwikkeld. In dit geval gaat het bijvoorbeeld om een productievestiging die zich na verplaatsing van de 

productie ontwikkelt tot vestiging met marketing en R&D activiteiten of zelfs tot Europees hoofdkantoor. 

Er kunnen zich ook combinaties van bovenstaande twee mogelijke ontwikkelingen voordoen. Het is namelijk 

niet onwaarschijnlijk dat met name vestigingen die zich ontwikkelen via schaalvergroting, ook zullen proberen 

om (op minder risicovolle terreinen) nieuwe mandaten binnen te halen.   

2. Geleidelijke afzwakking van de groei

 

De tweede evolutiemogelijkheid van lang aanwezige dochtervestigingen is die van geleidelijk afzwakkende 

groei van de performance. Aan de ene kant gaat het hier om dochtervestigingen waarbij de schaalvergroting op 

den duur stagneert. Dit kan gebeuren doordat de te bedienen markt niet of nauwelijks meer kan worden 

uitgebreid, maar ook als de vestigingsregio onvoldoende groeimogelijkheden biedt door (milieu)regelgeving, 

capaciteit van infrastructuur etc.  

Aan de andere kant kunnen dit dochtervestigingen zijn die na verloop van tijd last krijgen van de factoren uit de 

evolutionaire economie. Aan het begin na vestiging ontwikkelt de performance van een dochtervestiging zich 

nog lineair. Padafhankelijkheid is door de korte levensduur nog niet aanwezig en de nog in ontwikkeling zijnde 

routines en contacten met de regio leveren nog vrijwel alleen positieve effecten op. Door de goede prestaties 

krijgt de dochtervestiging meer en/of belangrijkere mandaten. Dit is in lijn met de theorie waarin een 

dochtervestiging na een verkoopkantoor ook een productievestiging krijgt. De investeringen, de kennis en dus de 

importantie van de dochtervestiging worden steeds groter. Na verloop van tijd steekt padafhankelijkheid 

langzaamaan de kop op en gaan de negatieve effecten van ontstane routines en verankering (lock-in) zich steeds 

meer openbaren. Op dat moment naderen bepaalde mandaten het einde van hun levenscyclus. Sommigen worden 

verplaatst en van andere kan de dochtervestiging er door domeinverdediging voor zorgen dat het mandaat 

behouden blijft. Op dat moment blijft de dochtervestiging voor wat betreft de performance op een bepaald 

niveau hangen. Als een dochtervestiging dan in staat is om het hoofdkantoor te blijven overtuigen van de 

waardetoevoegende capaciteiten en strategische relevantie blijft het voortbestaan verzekerd. Een extra drempel 

die bijdraagt aan het voorkomen of uitstellen van verplaatsing/sluiting is vanwege de hoge investeringen die het 

hoofdkantoor ter plaatse in al die jaren heeft gedaan.   

3. Groei met terugslag naar bepaald niveau

 

De derde evolutiemogelijkheid die dochtervestigingen van multinationals doorlopen kunnen hebben, is die van 

groei gevolgd door een terugslag naar een bepaald niveau. De toename van activiteiten en/of schaalgrootte bleek 

niet het succes te hebben waarop gehoopt was. Dit kan komen door een foute inschatting van het hoofdkantoor, 
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maar het kan ook zijn dat buiten de multinational om zaken veranderd zijn waardoor de ingezette groei niet meer 

past bij deze vestiging. Toch kan het voortbestaan van deze vestiging nog steeds nuttig zijn, maar dan op een 

kleiner schaalniveau en/of met wat minder performance. Deze evolutie zou kunnen optreden als het 

productiemandaat grotendeels wordt verplaatst, maar dat de assemblage nog vanuit de huidige vestiging wordt 

gedaan vanwege de uiteenlopende locaties van toeleveranciers. 

Ook in de vorm van kwalitatieve mandaten kan een dergelijke evolutie optreden. In een tijd van economische 

voorspoed kan een vestiging er bepaalde verantwoordelijkheden bij krijgen. Op het moment dat het slechter gaat 

met de economie kan het hoofdkantoor echter weer besluiten om een deel van de activiteiten samen te voegen op 

één plek, waardoor de dochtervestiging eerder verworven mandaten moet teruggeven en in uitgeklede vorm 

doorgaat.   

4. Groei en afzwakking eindigend in een sluiting

 

De vierde evolutiemogelijkheid is die van een groeiende vestiging die eindigt in een sluiting. Na vestiging is de 

groei gerealiseerd maar dit bleek niet het gewenste resultaat op te leveren. Oorzaken zijn vergelijkbaar met de 

derde evolutiemogelijkheid. Het hoofdkantoor ziet in dit geval echter niets meer in handhaving van de vestiging 

en besluit om de stekker eruit te trekken. Bij 25% van de buitenlandse bedrijven gebeurt dit al in de eerste vijf 

jaar na vestiging (Ministerie van Economische Zaken, 2003, pp. 10).  

 

4.2 Conceptueel model 

Vanuit de onwikkelingspaden kan een conceptueel model worden opgesteld voor onderhavig onderzoek. Het 

conceptueel model bestaat uit onafhankelijke en afhankelijke variabelen. De onafhankelijke variabele(n) zijn de 

oorzaak van het optreden van de afhankelijke variabele(n). 

Uit figuur 4.1 kan performance voor dit onderzoek als afhankelijke variabele worden afgeleid. De evolutie van 

een dochtervestiging is namelijk feitelijk het verloop van de performance door de jaren heen. De performance 

kan onderverdeeld worden in schaalgrootte per mandaat (kwantitatief) en de samenstelling van het 

mandaatpakket (kwalitatief). Performance is geen garantie op het voortbestaan. Het voortbestaan op zich kan 

tevens los van de performance plaatsvinden getuige de derde evolutiemogelijkheid: terugslag. Wel heeft een 

dochtervestiging met veel performance meer kans om voort te blijven bestaan.  

De onafhankelijke variabelen zijn de factoren die invloed hebben op de performance en dus op het voortbestaan 

van een dochtervestiging. Deze onafhankelijke variabelen zijn in de vorige hoofdstukken aan de orde gekomen. 

Op de eerste plaats in de theorie van Paterson en Brock in de vorm van de vestigingregio (resources), het eigen 

initiatief (entrepreneurschap en leiderschap) en het hoofdkantoor (interne cultuur, mate van afhankelijkheid, 

beslissingsbevoegdheid en de doelen van de multinational). En op de tweede plaats in de theorie over de 

evolutionaire factoren padafhankelijkheid, routines en lock-in. 

Een en ander is verbeeld in figuur 4.2, het conceptueel model.  

Lock-in heeft een andere status gekregen dan de andere onafhankelijke variabelen. Lock-in is namelijk een 

tussenvariabele. Lock-in ontstaat namelijk als gevolg van padafhankelijkheid en routines en kan dus invloed 

hebben op de mate van impact van alle onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabele.  
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4.3 Hypotheses        

4.3  Hypotheses 

Op basis van dit conceptueel model kunnen hypotheses worden opgesteld die betrekking hebben op de 

probleemstelling, namelijk de vraag hoe de evolutie van lang aanwezige dochtervestigingen van buitenlandse 

bedrijven in Noord-Brabant eruit ziet en of hier overeenkomsten in te ontdekken zijn.   

Hypothese 1: Over het algemeen is de performance van lang aanwezige buitenlandse dochtervestigingen door de 

jaren heen toegenomen, maar vooral binnen de bestaande mandaten en niet door het verwerven van nieuwe 

hoogwaardige mandaten. 

Deze hypothese komt voort uit het feit dat mondiale ontwikkelingen en levenscycli noodzaken tot 

schaalvergroting en/of het focussen op kernkwaliteiten. Zonder toename van performance wordt een 

dochtervestiging voorbij gestreefd door anderen en is er minder inspraak bij het hoofdkantoor. De terugval in 

performance naar een bepaald niveau (par. 4.1, evolutiemogelijkheid 3) zou in lijn met deze hypothese dus 

slechts zelden voorkomen. 

Eerder is geconcludeerd dat het eigen initiatief de belangrijkste motor is achter de ontwikkeling van een 

dochtervestiging. Padafhankelijkheid, routines en lock-in zorgen er echter voor dat ontwikkeling buiten het eigen 

mandaat om lastig is. Dit leidt tot de veronderstelling dat ontwikkeling vooral plaatsvindt binnen de mandaten 

waarmee de dochtervestiging sinds de vestiging bekend is. Dit heeft namelijk te maken met incrementele 

innovatie. Dit is met behulp van eigen initiatief en in samenspel met de vestigingsregio te bewerkstelligen door 

voort te borduren op reeds aanwezige kennis en resources. Voor het verkrijgen van nieuwe mandaten moet 

radicaler te werk worden gegaan, omdat hiervoor nieuwe competenties nodig zijn. Padafhankelijkheid en lock-in 

zorgen er echter voor dat nieuwe competenties onbereikbaar zijn geworden.  

Hypothese 2: Waar hoogwaardige activiteiten voorkomen, zijn deze al overwegend bij de oprichting toegekend. 

Vanwege padafhankelijkheid, routines en (regionale) lock-in is het lastig om kennis van een andere activiteit te 

ontplooien binnen een vestiging. Het is daarom lastig om als vestiging hoogwaardige activiteiten, zoals R&D, 

binnen te halen. Indien toch hoogwaardige activiteiten voorkomen, zullen deze dus al in de begintijd aanwezig 

zijn en dus toegekend door het hoofdkantoor.   

Hypothese 3: De meest voorkomende evolutie is geleidelijke afzwakking van de groei. 

Verwacht wordt dat evolutiemogelijkheid 2 in figuur 4.1, geleidelijke afzwakking van de groei, het meest zal 

optreden. In kwantitatieve zin ontplooien dochtervestigingen na vestiging hun basismandaat. Door de routines 

die ze ontwikkelen gaat dit in het begin erg soepel voorwaarts, maar op den duur gaan de voordelen van routines 

Figuur 4.2: conceptueel model 
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zich omzetten in nadelen, omdat padafhankelijkheid en lock-in op gaat treden. Ook de mandaatlevenscyclus gaat 

tellen.  

Hypothese 4: Verkoopkantoren ontwikkelen zich met name geografisch en dus kwantitatief. 

Eigen initiatief zal ervoor zorgen dat marketing & sales bedrijven, of bedrijven met een marketing & sales 

mandaat, langzaam maar gedegen zoek gaan naar nieuwe gebieden om potentiële klanten te overtuigen van hun 

producten, zodra hun eigen vestigingsregio wordt bediend. Het gaat hierbij dus om geografische uitbreiding.  

Hypothese 5: Regionale factoren die belangrijk waren ten tijde van de vestiging zijn ingeruild voor andere 

factoren.  

Eerder is verondersteld dat lang aanwezige dochtervestigingen nog steeds dezelfde mandaten uitoefenen, omdat 

het waarschijnlijker is dat zij zich kwantitatief hebben ontwikkeld in plaats van kwalitatief. Wel zijn zij binnen 

dit mandaat een betere performance gaan leveren. Op basis van de theorie heeft de vestigingsregio hier positief 

aan bijgedragen. Op haar beurt heeft de vestigingsregio geleerd van de dochtervestiging. Om een mandaat te 

verbeteren, zijn steeds nieuwe relaties nodig. De vestigingsregio zal dus nog steeds belangrijk zijn, maar niet 

alleen maar de oude vestigingsfactoren, maar ook nieuwe zaken.  

Hypothese 6: Kwalitatieve ontwikkeling komt eerder tot stand wanneer het wederzijds contact tussen 

dochtervestiging en hoofdkantoor goed is ontwikkeld. 

Een goede relatie met het hoofdkantoor betekent inspraak over beslissingen omtrent de eigen mandaten en 

invloed op de ontwikkeling van de multinational als geheel. De evolutie van de dochtervestiging loopt als gevolg 

hiervan in lijn met de doelen van de multinational. De multinational is bovendien beter op de hoogte van de 

mogelijkheden van de dochtervestiging en de regio waarin de dochtervestiging zich bevindt.   

Hypothese 7: Dochtervestigingen met kwalitatief hoogwaardigere mandaten hebben meer inspraak bij het 

hoofdkantoor.  

Dochtervestigingen die op hun terrein de belangrijkste vestiging binnen de multinational zijn, worden min of 

meer onmisbaar voor het hoofdkantoor. Voorbeelden zijn in dit geval de functie van belangrijkste 

productievestiging of van belangrijkste regionale verkoopkantoor. Het is niet onlogisch om te veronderstellen dat 

bij een dergelijk mandaat de kans groter is dat het eigen initiatief bijval krijgt vanuit het hoofdkantoor. 

Dochtervestigingen met een hoogwaardiger/groter mandaat hebben dus meer inspraak bij beslissingen en zouden 

daardoor dus meer kans hebben om te blijven voortbestaan. Als een dochtervestiging erin slaagt op een 

hoogwaardige manier te communiceren met het hoofdkantoor én de bestaande mandaten goed uit te voeren, zijn 

deze capaciteiten van de dochtervestiging (en dus ook hun vestigingsregio) tevens van essentieel belang voor het 

hoofdkantoor (large integrated mandate).   

4.4 Operationalisering 

De hypotheses uit de vorige paragraaf worden op waarheid onderzocht door middel van diepte-interviews met 

langzittende managers van buitenlandse bedrijven die al minimaal 10 jaar in Noord-Brabant aanwezig zijn. 
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Hierover meer in de volgende hoofdstukken. Hieronder wordt aangegeven op welke wijze de hypotheses 

onderzocht kunnen worden.  

Hypothese 1: 

De eerste hypothese kan worden onderzocht door de mandaten bij start van bedrijven in beeld te brengen, 

inclusief de inhoud van deze mandaten. Dit moet worden afgezet tegen de mandaten die deze bedrijven nu 

bezitten. Op deze manier wordt duidelijk welke (onderdelen van) mandaten zijn toegevoegd en welke 

(onderdelen) verloren zijn gegaan. Ook de rol van het eigen initiatief, de vestigingsregio moeten duidelijk 

worden om deze hypothese goed te kunnen toetsen.   

Hypothese 2: 

Door het verloop van de mandaten in beeld te brengen, wordt ook duidelijk welke mandaten al bij de start 

aanwezig waren en welke niet. Op deze wijze wordt duidelijk welke mandaten later zijn toegevoegd.  

Hypothese 3: 

Om hypothese 3 te kunnen toetsen moet gekeken worden naar de ontwikkeling van separate mandaten. Zijn deze 

door de jaren heen gegroeid en is die groeicurve steeds verder afgezwakt of juist niet? En welke redenen zijn 

daarvoor te geven? 

Ook de relaties waarvan de dochtervestiging gebruik maakt kunnen bijdragen aan het toetsen van deze hypothese. 

Zijn deze relaties intensiever geworden en/of veranderd?  

Hypothese 4:  

Deze hypothese kan worden getoetst door te kijken welke gebieden dochtervestigingen in hun begintijd 

bedienden en welke gebieden zij door de jaren heen erbij hebben gekregen of kwijt zijn geraakt.  

Hypothese 5: 

Door te kijken naar de vestigingsfactoren van destijds en die te vergelijken met de huidige relaties en belangrijke 

aspecten in de vestigingsregio, kan deze hypothese worden getoetst.  

Hypothese 6: 

Om deze hypothese te toetsen moet de relatie met het hoofdkantoor worden bekeken. Dit kan door de inspraak 

en reputatie van de dochtervestigingen binnen hun multinational te onderzoeken. Daarnaast moet de 

ontwikkeling van het mandaatpakket in beeld worden gebracht.  

Hypothese 7: 

Ter toetsing van deze hypothese moet de positie van de dochtervestiging binnen de multinational in beeld 

worden gebracht. Ook de inhoud van de mandaten is belangrijk.  
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5 Buitenlandse bedrijven en hun economisch belang op verschillende 

schaalniveau s   

Het conceptueel model dient in de praktijk te worden getoetst. Voordat het daadwerkelijke veldonderzoek wordt 

verricht, wordt eerst gekeken naar de situatie op basis van eerder gepubliceerde gegevens. Als eerste komen 

recente ontwikkelingen bij buitenlandse bedrijven aan bod in paragraaf 5.1. Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 

gekeken naar de Nederlandse situatie. In paragraaf 5.3 is het de beurt aan Noord-Brabant, het gebied waar het 

onderzoek is verricht. Paragraaf 5.4 gaat over het veldonderzoek met aandacht voor de onderzochte database, de 

diepte-interviews en de beperkingen van het onderzoek.  

5.1  Recente ontwikkelingen bij buitenlandse bedrijven 

Buitenlandse bedrijven zijn belangrijk vanwege hun bijdrage aan de economie. Naast een kapitaalinjectie, zorgen 

buitenlandse bedrijven voor de creatie van arbeidsplaatsen (Rabobank, 2005, pp. 1 en Ministerie van 

Economische Zaken, 2007, pp. 11). Bovendien vindt er door hun aanwezigheid vaak een overdracht van 

goederen en kennis plaats, zoals over productieprocessen, technologie, distributie, markten en management. Ook 

profiteren lokale bedrijven van een toename in de economisch activiteit doordat zij fungeren als toeleveranciers 

van de buitenlandse vestigingen. Niet alleen de eigen expansie van buitenlandse bedrijven is belangrijk, maar 

ook de precedentwerking die ervan uitgaat; de aanwezigheid van buitenlandse bedrijven draagt namelijk bij aan 

de komst van nieuwe investeringen. Aanwezige kennis kan andere bedrijven over de streep trekken.  

Door de toenemende internationalisering en wereldwijde concurrentie worden bedrijven voortdurend gedwongen 

op zoek te gaan naar nieuwe afzetmarkten, strategische allianties op R&D-gebied en andere terreinen en schaal- 

en efficiency-voordelen. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat het karakter van de buitenlandse 

investeringsprojecten in Europa in de afgelopen jaren sterk is veranderd (Ministerie van Economische Zaken, 

2003, pp. 17). Door de Europese eenwording is enerzijds sprake van schaalvergroting en anderzijds van 

schaalverkleining. Er is schaalvergroting omdat de open grenzen het vrije verkeer van goederen en mensen 

mogelijk hebben gemaakt. Hierdoor kunnen bedrijven voor bepaalde activiteiten gemakkelijk naar één grote 

vestiging, hoofdzakelijk uit kosten overwegingen. We spreken ook van schaalverkleining omdat door het 

verdwijnen van de grenzen regio s hun eigen identiteit meer uitdragen en benadrukken. Regio s gaan zich 

richten op eigen specialisaties (Wellink, 2003). Gevolg is enerzijds dat exportmarkten zijn verspreid en 

behoeftes uiteenlopen. Hierdoor zijn functies die dichter bij de klant staan moeilijker samen te voegen. De 

verkoop bijvoorbeeld moet snel in kunnen spelen op conjunctuurgolven ter plaatse, waardoor vestiging ter 

plaatse noodzakelijk is (Schraven, 2001). Anderzijds worden bedrijven opgedeeld om activiteiten in die regio s 

onder te brengen die hierin het best gespecialiseerd zijn. De belangrijkste veranderingen zijn (Ministerie van 

Economische Zaken, 2003, pp. 17): 

1. Toenemende uitbesteding van activiteiten. 

 

Deze ontwikkeling is begonnen met de uitbesteding van distributieactiviteiten vanaf de jaren tachtig, 

maar heeft zich in de loop der tijd uitgebreid naar diverse back office functies (verkoop, klantenservice, 

administratie, etc.), productie (met name assemblage) en zelfs R&D-activiteiten. Bedrijven gaan over 

tot uitbesteding om zich te kunnen concentreren op hun kerncompetenties, om kosten- en 



 

36

 
schaalvoordelen te behalen en tegelijkertijd te kunnen profiteren van de nieuwste technologische 

oplossingen. Een belangrijk effect is het feit dat waardeketens steeds verder zijn opgeknipt. Tussen de 

uitvinding van een nieuw product en de after sales  aan de eindgebruiker, liggen veel meer en veel 

kleinere schakels dan voorheen. Er is daarom ook sprake van kleinere investeringsprojecten. Verder  

ontstaan er geheel nieuwe structuren voor de bediening van de Europese markt, die op hun beurt weer 

variëren al naar gelang de aard van de activiteiten. 

2. Rationalisatie van het aantal en de aard van bestaande vestigingen. 

 

De competitieve druk en de noodzaak tot kostenreductie leiden tot een ingrijpende herstructurering van 

bestaande operaties, die bijvoorbeeld ook kan uitmonden in consolidatie en uitbreidingen op geheel 

andere locaties.  

3. De aanwezigheid van strategische partners is een steeds belangrijkere locatiefactor.

 

Dit geldt zowel voor bedrijven aan wie bepaalde activiteiten kunnen worden uitbesteed, maar 

bijvoorbeeld ook voor technologische partners die beschikken over complementaire kennis, die 

essentieel is bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.   

5.2  De situatie in Nederland 

Gelukkig stijgt het aantal buitenlandse bedrijven in Nederland nog steeds. Nederland heeft dan ook een beter 

vestigingsklimaat dan bijvoorbeeld Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de Verenigde Staten (BOM, 

2006). Uit het rapport Operations of Foreign Companies in the Netherlands in 2005 van het Ministerie van 

Economische Zaken (2006, pp. 5) blijkt dat het aantal vestigingen van buitenlandse bedrijven met minimaal vijf 

werknemers in Nederland in 2005 is gestegen met 1,4 procent. Wel nam het aantal arbeidsplaatsen bij 

vestigingen van buitenlandse bedrijven vorig jaar af met 2,4 procent.  

In Nederland waren in 2005 ongeveer 5.380 buitenlandse bedrijven gevestigd, goed voor 535.537 

arbeidsplaatsen (Ministerie van Economische Zaken, 2006, pp. 4). In 2003 waren buitenlandse bedrijven goed  

voor zo n 7% van de totale werkgelegenheid en 10% van de werkgelegenheid in de marktsector. In de industrie 

nemen buitenlandse bedrijven zelfs 21% van de werkgelegenheid voor hun rekening (Ministerie van 

Economische Zaken, 2003, pp. 10). 

Ook voor de rest van de economie (Nederlandse bedrijven) brengt de aanwezigheid van buitenlandse bedrijven 

voordelen met zich mee: buitenlandse investeringen zijn namelijk groeiversnellers voor de totale Nederlandse 

economie (Ministerie van Economische Zaken, 2007, pp. 5). De argumenten hiervoor zijn vergelijkbaar met de 

in de vorige paragraaf aangehaalde redenen. Buitenlandse bedrijven: 

 

hebben meer kenmerken van succesvolle bedrijven dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf; 

 

zijn actief in sectoren die veel indirecte werkgelegenheid creëren; 

 

realiseren binnen die sectoren meer indirecte werkgelegenheid dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf 

in die sector; 

 

besteden meer ondersteunende diensten uit dan Nederlandse bedrijven; 

 

zijn actiever in internationale en nationale netwerken dan Nederlandse bedrijven; 

 

hebben meer hoogopgeleiden in dienst dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf.  



 

37

 
Het feit dat zich in 2005 nog 19 nieuwe hoofdkantoren in Nederland vestigden en in 2006 slechts 10 (Ernst & 

Young, 2008), is één van de voorbeelden waaruit blijkt dat Nederland terrein verliest. De Europese slag om de 

gunst van de buitenlandse investeerder heeft zich in de afgelopen jaren verhevigd en verbreed. Lange tijd waren 

het vooral Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland die met elkaar 

concurreerden bij de werving van buitenlandse investeringsprojecten. Later voegden Spanje, de Scandinavische 

landen en in mindere mate Luxemburg en Zwitserland zich in dit gezelschap, de laatste twee met name op het 

vlak van financiële operaties (Ministerie van Economische Zaken, 2003, pp. 28).  

In de afgelopen drie jaar bewegen in het bijzonder de landen in Centraal en Oost Europa zich succesvol op het 

acquisitiepad. Hun belangrijkste troef zijn de lage arbeidskosten, maar ook op andere elementen van het 

vestigingsklimaat boeken ze gestaag vooruitgang. De meeste landen in deze regio hebben inmiddels ook de 

beschikking over een eigen foreign investment agency . Ook wordt royaal gebruik gemaakt van subsidies en 

fiscale voordelen. Met de toetreding van een aantal van de landen in Centraal- en Oost-Europa tot de Europese 

Unie zal deze regio naar verwachting nog aan aantrekkingskracht winnen. Terwijl het totaal aantal buitenlandse 

investeringsprojecten in Europa  met name als gevolg van de mondiale economische neergang  blijft dalen, 

stijgt het aantal buitenlandse investeringsprojecten in Centraal- en Oost-Europa zowel absoluut als relatief.  

Ook alle niet-EU landen hebben hun marktaandeel zien stijgen, als gevolg waarvan het totale marktaandeel van 

de niet-EU landen in 2002 is gestegen tot boven de 30%. In 1999 lag hun marktaandeel nog beneden de 20%. 

Hongarije, Tsjechië en Rusland zijn het meest succesvol, maar ook Polen en Roemenië zijn sterk in opkomst als 

vestigingslocatie voor buitenlandse investeringsprojecten. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en 

Spanje blijven vooralsnog de toplocaties in Europa, maar hebben ook te maken met een dalend aantal 

investeringsprojecten.  

Het Nederlandse vestigingsklimaat is - hoewel nog altijd competitief 

 

globaal gezien in de afgelopen jaren in 

relatieve zin verslechterd. De belangrijkste pijnpunten die naar voren komen uit internationale benchmarks en de 

contacten met buitenlandse bedrijven in en buiten Nederland, zijn de volgende (Ministerie van Economische 

Zaken, 2003, pp. 19): 

 

Arbeid: kosten, productiviteit; 

 

Belastingen: APA/ATR-praktijk, kennisgroepen, tarieven; 

 

Bedrijventerreinen: beschikbaarheid, kosten, kwaliteit; 

 

Infrastructuur: congestie, procedures inzake infrastructurele projecten; 

 

Regelgeving: aanname en ontslag, werkvergunningen, milieu; 

 

Innovatieklimaat: relatie kennisinfrastructuur-bedrijven, beschikbaarheid kenniswerkers.  

Aangezien het aantal nieuwkomers dus terugloopt is het des te belangrijker om ervoor te zorgen dat de bestaande 

buitenlandse bedrijven behouden blijven en zo mogelijk nieuwe investeringen doen. Ongeveer een kwart van de 

buitenlandse vestigingen die in de periode 1992-1996 via het CBIN in Nederland zijn neergestreken, bestond na 

vijf jaar niet meer (i.c. vertrokken of gesloten) (Ministerie van Economische Zaken, 2003, pp. 10). De 

overgebleven buitenlandse vestigingen zijn na vijf jaar verblijf echter veel sterker gegroeid dan voorzien in de 

oorspronkelijke prognose (gemeten in aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen). Het feitelijke aantal arbeidsplaatsen 

bij deze bedrijven ligt in totaal zelfs 50% hoger dan de totale prognose (ruim 23.000 versus bijna 16.000), dus 
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met inbegrip van de prognoses van de bedrijven die inmiddels niet meer bestaan. Het groeipad van de 

buitenlandse vestigingen in Nederland die de eerste vijf jaar hebben overleefd , blijkt dus zeer dynamisch en 

voorspoedig, in ieder geval in relatie tot de eigen verwachtingen van de betrokken buitenlandse ondernemingen.  

Tweederde van de buitenlandse investeerders start onmiddellijk met twee of meer activiteiten. Na vijf jaar heeft 

85% van de buitenlandse bedrijven meer dan één activiteit. Van de onderzochte buitenlandse bedrijven heeft 

52% in de 5 jaar na eerste vestiging nieuwe eigen operaties in Nederland gevestigd. Daarnaast heeft 37% van de 

bedrijven de gestarte operaties binnen 5 jaar uitgebreid (Ministerie van Economische Zaken, 2007, pp. 12-15). 

Meer specifiek heeft: 

- 21% na 5 jaar een marketing & sales operatie en heeft bij 26% van de bedrijven een uitbreiding van de 

marketing & sales plaatsgevonden. 

- 16% binnen 5 jaar een nieuwe productievestiging geopend en 10% de productie uitgebreid. 

- 80% na 5 jaar de distributie nog in eigen beheer. 

 

5.3  Noord-Brabant 

Buiten de vanzelfsprekend hoog scorende provincies in de Randstad, is Noord-Brabant de best scorende 

provincie in Nederland op het gebied van buitenlandse bedrijven. Het onderzoek van Birkinshaw (1996, pp. 485) 

gaf al aan dat de karakteristiek van de streek (de vestigingsregio) bij kan dragen aan de 

ontwikkelingsmogelijkheden. Noord-Brabant is daarom een interessante provincie om dit onderzoek in te 

verrichten.  

De werkgelegenheid die door de buitenlandse vestigingen wordt gecreëerd, concentreert zich in de Randstad en 

Noord-Brabant (71 procent van het aantal banen en 72 procent van het aantal vestigingen). De Randstad huisvest 

57 procent van het aantal banen onder buitenlandse vestigingen (ruim 300.000 banen). Noord- en Zuid-Holland 

nemen respectievelijk 25 en 17 procent van Nederlands totaal in (BOM, 2006). Het aandeel van Noord-Brabant 

bedroeg in dat jaar 15 procent (bijna 79.000 banen). Hiermee komt Noord-Brabant op de derde plaats.  

De bekendste buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant, inclusief overnames, zijn DAF Trucks/Paccar (5.500 

werknemers), Fuji (1.400), General Electrics (1.800), Phillip Morris (1.600) en Ericsson (1.100) (Provincie 

Noord-Brabant, 2004). Noord-Brabant heeft drie van de grootste tien bedrijven uit de Verenigde Staten en één 

van de tien grootste Aziatische bedrijven binnen haar grenzen. In Noord-Brabant zit geen van de grootste tien 

Europese bedrijven.   

De redenen die buitenlandse bedrijven noemen bij hun keuze voor Noord-Brabant zijn de aanwezigheid van veel 

groen, ruimte, relatief lage grondprijzen en de aanwezigheid van veel technologie (Jongejan, 2006). Ook de 

ligging van Noord-Brabant draagt bij aan de vestiging van buitenlandse bedrijven. Gegeven de Economische 

Barometer Breda (Gemeente Breda, 2007, pp. 2) worden aan de ligging twee positieve gevolgen gekoppeld. De 

eerste is het fenomeen Beneluxering. Beneluxeerders zijn bedrijven die hun verschillende vestigingen in 

Nederland en/of België hebben samengevoegd om vanuit één vestiging in het westelijk deel van Noord-Brabant 

de markt in de Benelux te bedienen. 60% van de Beneluxeerders kiest Breda als locatie voor hun vestiging. Deze 

keuze wordt ondermeer gemotiveerd door de ligging die Breda heeft binnen de Benelux.  
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Een andere categorie bedrijven die zich in Noord-Brabant heeft gevestigd zijn Europese distributiecentra. Ook 

voor deze bedrijven is de ligging van Noord-Brabant in Europa belangrijk: de rest van Europa is net even wat 

dichterbij dan vanuit de Randstad en toch kan ook van de voorzieningen uit de Randstad (zeehaven en Schiphol) 

worden geprofiteerd.   

Mede door de aanwezigheid van deze buitenlandse bedrijven behoort BrabantStad (een samenwerkingsverband 

tussen de vijf grootste steden van Noord-Brabant en de provincie) tot de top 20 van meest concurrerende regio s 

van de wereld (BOM, 2006-1). Dit betekent dat Noord-Brabant een goede aantrekkingskracht heeft op 

(buitenlandse) investeringen.  

Voor wat betreft nieuwe investeringen van bestaande bedrijven heeft het REWIN, een organisatie voor westelijk 

Noord-Brabant in 2007 in totaal 128 bedrijven begeleid bij hun uitbreidingsplannen (REWIN, 2008, pp. 1). Dit 

heeft in 31 gevallen geleid tot een uitbreidingsinvestering van in totaal  48,6 mln., goed voor 420 nieuwe 

arbeidsplaatsen.  

Als basis van het veldonderzoek wordt gebruik gemaakt van de database buitenlandse bedrijven van de 

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).  Op basis van de database uit 2009 van de BOM zijn er in Noord-

Brabant 1133 buitenlandse bedrijven. Deze bedrijven hadden in 2008 in totaal 89.384 werknemers. Verder kent 

deze database veel hiaten. Zo is bijvoorbeeld niet van alle bedrijven de vestigingsdatum ingevuld. Zeker 728 van 

de 1133 bedrijven zijn al meer dan 10 jaar (vanaf minimaal 1999) in Nederland gevestigd (69.660 werknemers). 

Minimaal 132 bedrijven zitten er korter dan 5 jaar (gevestigd vanaf 2004 of later). 

Van de 728 bedrijven die hier langer 10 jaar aanwezig zijn, zijn er minimaal 248 overnames. Van ruim de helft 

van deze bedrijven is overigens niet bekend of het een greenfield investment of een overname betreft. 

Een groot deel van de bedrijven heeft nevenactiviteiten, vaak zelfs minimaal twee. Bij lang aanwezige 

buitenlandse bedrijven is dit aantal nog groter dan van de overige bedrijven.  

Van de lang aanwezige buitenlandse bedrijven die marketing & sales niet als hoofdactiviteit hebben, is dit bij 

bijna de helft wel een nevenactiviteit. In totaal doet ruim 70% van de buitenlandse bedrijven aan marketing & 

sales en 41% doet aan logistiek. Van de dochtervestigingen waarvan het zijn van hoofdkantoor niet de 

belangrijkste activiteit is, is 9% tevens regionaal hoofdkantoor. 23% van alle buitenlandse bedrijven doet aan 

R&D, vrijwel altijd als nevenactiviteit. Bij lang aanwezige buitenlandse bedrijven is dit nog duidelijker: 1% 

heeft R&D als hoofdactiviteit, 26% als nevenactiviteit.  

In tabel 5.1 zijn de belangrijkste bevindingen uit de database samengebracht. Wat opvalt is dat lang aanwezige 

buitenlandse bedrijven duidelijk minder vaak marketing & sales en logistiek als hoofdactiviteit hebben dan jonge 

bedrijven. Daarentegen zijn ze vaker regionaal hoofdkantoor. Ook productie als hoofdactiviteit komt vaker voor. 

Als nevenactiviteit komt marketing & sales wel vaker voor. Het lijkt er dus op dat de marketing & sales als 

activiteit behouden blijft, maar dat men er activiteiten heeft bij gekregen (bijvoorbeeld productie) en dat die 

groter zijn geworden dan de marketing & sales; een redelijk traditionele manier van groeien dus. Ook logistiek 

en service & repair komen veel vaker als nevenactiviteit voor. Dit zijn specifieke activiteiten die in dienst staan 

van andere activiteiten, bijvoorbeeld de productie of de marketing & sales. 
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Alle buitenlandse 

bedrijven (1133 stuks) 

Buitenlandse bedrijven  

langer dan 10 jaar (728) 

Overige buitenlandse 

Bedrijven (305) 

 
Aantal % Aantal % Aantal % 

Hoofdactiviteit  

- marketing & sales 407  36%  248 34%  159 52% 

- sub-hoofdkantoor 249 22%  199 27% 50 16% 

- productie 162 14%  131 18%  31  10% 

- logistiek 124 11%  59 8%  65 21% 

- service & repair 85 8% 53 7% 32 10% 

- research & develop. 35 3% 10 1% 25 8% 

Nevenactiviteit 

- marketing & sales 427 38% 329 45% 98 32% 

- sub-hoofdkantoor 105 9% 71 10% 34 11% 

- productie 161 14% 124 17% 37 12% 

- logistiek 335 30% 266 37% 69 23% 

- service & repair 291 26% 226 31% 35 11% 

- research & develop. 227 20% 186 26% 41 13% 

Land moederbedrijf 

- USA 269 24% 175 24% 94 31% 

- Duitsland 231 20% 159 22% 72 24% 

- Verenigd Koninkrijk 103 9% 65 9% 38 12% 

- België 83 7% 67 9% 16 5% 

- Frankrijk 82 7% 56 8% 26 9% 

- Taiwan 41 4% 19 3% 22 7% 

- Japan 41 4% 26 4% 15 5% 

Tabel 5.1: Analyse database buitenlandse bedrijven 
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6 Het diepte-interview en de selectie van onderzochte bedrijven  

Het theoretische gedeelte, dat uitmondde in een conceptueel model, is in de praktijk onderzocht door middel van 

een veldonderzoek via gestructureerde diepte-interviews bij buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant die al 

minimaal 10 jaar bestaan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet van dit interview, de selectie van de 

geïnterviewde bedrijven en de representativiteit. Als eerste komt in paragraaf 6.1 het diepte-interview zelf aan de 

orde. Vervolgens wordt de selectie van de geïnterviewde bedrijven en personen uitgelegd in paragraaf 6.2. In 

paragraaf 6.3 wordt tenslotte op de representativiteit van de interviewresultaten ingegaan.   

6.1 Het diepte-interview  

Om de onderzoeksresultaten te verkrijgen, zijn diepte-interviews gehouden. Aan de hand van een gestructureerde 

vragenlijst zijn personen bij Noord-Brabantse vestigingen van buitenlandse bedrijven geïnterviewd. Deze 

vragenlijst is opgesteld aan de hand van de theorie uit de vorige hoofdstukken. In overleg met de stichting 

Brainport Development en via een proefinterview met de heer W. van Gorcum, Project Manager van het bedrijf 

Yokogawa Europe B.V. in Amersfoort, is de eindversie van deze vragenlijst tot stand gekomen. Deze eindversie 

is opgenomen als bijlage 1 bij dit rapport.  

De gestructureerde vragenlijst fungeert als leidraad tijdens de diepte-interviews. Hierdoor wordt: 

- voorkomen dat er zaken vergeten worden; 

- voorkomen dat de geïnterviewde uitwijdt over bepaalde zaken die niet van belang zijn voor het 

onderzoek; 

- de analyse van de resultaten vergemakkelijkt. 

Dit neemt niet weg dat er buiten de vragenlijst om zaken van belang kunnen zijn. Er is tijdens de interviews dan 

ook ruimte genomen om buiten de vragenlijst om, door te vragen over de achterliggende factoren die voor 

bepaalde specifieke ontwikkelingen wellicht van essentieel belang kunnen zijn geweest.  

De vragenlijst is als volgt opgebouwd. Als eerste komen algemene vragen aan bod om de multinational en de 

eigenschappen ervan in kaart te brengen. Zo komt aan de orde waar het hoofdkantoor staat, wat de activiteiten 

van het bedrijf zijn, hoe groot het bedrijf is en hoe de structuur en hiërarchie in elkaar zit. 

Vervolgens wordt ingezoomd op de geïnterviewde dochtervestiging zelf. Er wordt gekeken naar de activiteiten, 

het geografisch bereik, het aantal werknemers en hun scholing. Ook komt de ontwikkeling van de vestiging sinds 

de oprichting of overname aan de orde: met welke activiteiten houden ze zich bezig en wat deden ze vroeger?  

In lijn met de theorie wordt vervolgens gekeken naar de invloedsfactoren: het hoofdkantoor, de vestigingsregio 

en het eigen initiatief.  

Als eerste worden vragen gesteld over de relatie met het hoofdkantoor. Ook wordt hierbij aandacht besteed aan 

de relatie tot andere vestigingen binnen de eigen multinational. Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe de 

dochtervestiging zich manifesteert binnen de multinational. Moet er intern geconcurreerd worden? Heeft de 

dochtervestiging een eigen strategie? Is er invloed op het beleid van de multinational? 
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Vervolgens komen vragen aan de orde over de relatie met de vestigingsregio, waaronder de overheid. Het gaat 

hierbij om de vestigingsfactoren die op het moment van vestiging de doorslag gaven om zich destijds hier te 

vestigen, welke factoren de vestigingsregio op dit moment nog te bieden heeft en de relaties en de kwaliteiten die 

er zijn in de vestigingsregio.  

Als derde wordt gekeken naar de bijdrage van het eigen initiatief. Er wordt gevraagd naar de redenen waarom 

men in slechte tijden is blijven voortbestaan, met welke regelmaat men nieuwe activiteiten ontwikkelt en of men 

aan R&D doet.   

Ook kunnen we onze ogen niet sluiten voor de economische crisis die op dit moment de wereldeconomie 

beheerst. Hierover zijn enkele vragen gesteld, waardoor het effect van de economische crisis op de 

onderzoeksresultaten kan worden meegewogen. Het moet immers zo min mogelijk verschil maken, of het 

interview is gehouden voor, tijdens of na de economische crisis.  

6.2 De selectie van geïnterviewde bedrijven en personen 

Om de interviewresultaten te verkrijgen, is gezocht naar geschikte bedrijven om te interviewen. Hierbij is 

gestreefd naar 20 à 25 interviews.  

Ten aanzien van bedrijven zijn er enkele eisen. Op de eerste plaats moeten bedrijven minimaal 10 jaar aanwezig 

zijn en een hoofdkantoor in het buitenland hebben. Daarnaast moet bij die bedrijven iemand aanwezig zijn die op 

de hoogte is van de geschiedenis van het bedrijf, meer specifiek over de totstandkoming van beslissingen die 

belangrijk zijn geweest tijdens de levensduur van de Brabantse vestiging. Iemand die dus het geheugen van de 

vestiging vormt.  

Er is een soort drietrapsraket gehanteerd om de kans op de meest geschikte bedrijven en personen te vergroten. 

Eerst is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) benaderd. De BOM heeft de meest recente database ter 

beschikking gesteld met daarin alle bekende buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant. Verder heeft de BOM 

geholpen met een lijst met gegevens van instanties die contacten hebben bij buitenlandse bedrijven.  

In de database van de BOM staan 1133 buitenlandse bedrijven. De gegevens per bedrijf zijn lang niet altijd 

volledig en/of actueel. Uit de database kan opgemaakt worden dat 728 buitenlandse bedrijven 10 jaar of langer in 

Brabant aanwezig zijn. Van een groot aantal bedrijven is het vestigings- of overnamejaar echter niet bekend.  

Vervolgens is de lijst met instanties aangeschreven en gebeld. De instanties die zijn benaderd, zijn enkele (vooral 

grote) Brabantse gemeentes, NV REDE, NV REWIN en Brainport Development. Dit zijn de 

investeringsbevorderingsorganisaties voor Oost- en West-Brabant en de Brainport regio (Eindhoven en 

omstreken). Enkele van deze instanties hebben in een gesprek de meest geschikte bedrijven in hun 

gemeente/regio ter beschikking gesteld. Vervolgens zijn de personen bij deze bedrijven benaderd. Op basis van 

deze methode zijn 14 afspraken met bedrijven geregeld.   

Voor de overige afspraken is op basis van de gegevens uit de database van de BOM een lijst met mogelijk 

geschikte bedrijven gemaakt. Via connecties en het rechtstreeks bellen naar bedrijven is een aantal van de meest 

geschikte bedrijven benaderd. Dit heeft geleid tot nog eens 7 interviews. 
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In totaal is dus bij 21 dochtervestigingen van buitenlandse bedrijven een geschikte persoon bereid gevonden om 

geïnterviewd te worden. Deze bedrijven staan hieronder opgesomd, op volgorde van het aantal werknemers bij 

de Brabantse vestiging, van groot naar klein.  

Nr. Bedrijf Locatie Aantal 
werkn. 

In buitenl. 
handen sinds 

1 Ericsson Tele-
communicatie B.V. 

Rijen 1.100 1920 

2 RICOH Nederland 
B.V.  

s-Hertogenbosch  600  +/- 1975 

3 Tyco Electronics   s-Hertogenbosch 350 1955 

4 Navteq Veldhoven 260 1992 
5 Chromalloy Holland 

B.V. 
Tilburg 230 1975 

6 Hitachi  Oosterhout 200 1972 

7 Skil Europe BV  Breda 200 1960 

8 Famar Nederland B.V. Bladel 150 1983 
9 Fedex Supply Chain 

Services 
Veldhoven 130 1992 

10 Tokheim Netherlands 
B.V. 

Bladel 115 1985 

11 Waters Chromato-
graphy Europe B.V. *1 

Etten-Leur 100  
(80+20) 

1977 en 1995 

12 3M Filtrete B.V.  Breda 90 1981 

13 Rosti (Nederland) BV Tilburg 80 1999 
14 Goodyear Nederland 

B.V. 
Tilburg 73 1960 

15 FCI  s-Hertogenbosch  70 1998 

16 Vitronics Soltec Oosterhout 49 1986 
17 Super Micro 

Computer B.V. 
s-Hertogenbosch 30 1988 

18 HIAB Leebur 
Multilift B.V. 

Bladel 23 1992 (1997)*2 

19 Ishida Europe B.V.  Best 15 1992 

20 Gear Software BV  Helmond   6 2001 (1998)*3 

21 Holscot Europe Breda 1,5 2007 (1992)*4 
*1: dit zijn 2 Waters vestigingen die naast elkaar zijn gevestigd 
*2: vanaf 1992 voor de helft in Finse handen, vanaf 1997 helemaal in Finse handen 
*3: vanaf 1998 hoofdkantoor in Florida; tot 2001 aandelen in Nederlandse handen 
*4: in 1992 opgericht door Nederlander en Schot; aandelen NL-vestiging in NL handen; na overlijden 
Nederlander (2007) zijn aandelen in Schotse handen gekomen 

 

Het gaat om erg uiteenlopende bedrijven. Niet alleen qua omvang, maar ook qua activiteiten. De overeenkomst 

is het feit dat ze lang in Noord-Brabant aanwezig zijn en een hoofdkantoor in het buitenland hebben. Over de 

diversiteit van bedrijven en de relatie tot de representativiteit wordt nader ingegaan in de volgende paragraaf.  

6.3 De representativiteit van de interviewresultaten 

Voor dit onderzoek is gekozen voor kwalitatief onderzoek, omdat dit onderzoek diep ingaat op de geschiedenis 

van bedrijven. Hierbij zijn cijfers minder relevant. De waarom-vraag is juist des te interessanter. Door deze 

tijdrovende manier van onderzoeken is sprake van een kleine n . Er zijn namelijk 21 bedrijven onderzocht. 
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Daarnaast is ook nog sprake van een erg uiteenlopende groep bedrijven. Er zijn grote verschillen in de omvang 

en de sectoren waarin de bedrijven actief zijn. Er is dus geen sprake van een homogene groep.   

Een lage n geeft beperkingen ten aanzien van de significatie, validiteit en representativiteit. De opgestelde 

hypotheses worden dan ook niet strikt getoetst. Wel kunnen uit het onderzoek indicaties worden waargenomen 

die aangeven of de hypotheses enigszins overeenkomen met met wat uit de interviewresultaten valt af te lezen. 

Bovendien biedt deze manier van onderzoeken de kans dat er zaken aan het licht komen die niet in een hokje 

zijn onder te brengen. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten worden waargenomen die wellicht voldoende 

aanleiding bieden voor vervolgonderzoek.  

De conclusies van het onderzoek dienen in perspectief te worden geplaatst. Het onderzoek heeft door de gekozen 

insteek namelijk de volgende beperkingen: 

- Voor sommige onderzoeksaspecten wordt afgegaan op het subjectieve geheugen van de geïnterviewde 

manager. Bepaalde zaken zal de geïnterviewde zich beter kunnen herinneren dan andere zaken.  

- Alle onderzochte bedrijven bevinden zich in de regio Noord-Brabant. Dit betekent dat zij allemaal te 

maken hebben met een (deels) vergelijkbare invloed vanuit de vestigingsregio. In andere regio s kan de 

vestigingsregio dus ook op een andere manier invloed hebben op dezelfde soort bedrijven. Bovendien is 

het de vraag of de onderzoeksresultaten ook los van de vestigingsregio zouden hebben opgetreden. 

Kortom: het is maar de vraag of indien de vestigingsregio wordt uitgeschakeld, dit zal leiden tot 

dezelfde onderzoeksresultaten. 

- In dit onderzoek ligt de nadruk op de invloed van evolutionaire factoren. Andere factoren zouden ook 

invloed kunnen hebben op de evolutie, bijvoorbeeld: de aanwezigheid van mogelijke concurrentie van 

andere dochtervestigingen, de sector waarin de vestiging actief is, het moment van onderzoek (is er pas 

een reorganisatieronde geweest of staat die juist voor de deur?), de hoogte van de sunk costs en het 

vestigingsland van het hoofdkantoor. 

- Bepaalde factoren kunnen bij dit onderzoek niet of slechts gedeeltelijk worden betrokken, bijvoorbeeld 

de redenen waarom dochtervestigingen niet kunnen voortbestaan. Dit komt omdat alleen nog bestaande 

dochtervestigingen worden onderzocht. Bedrijven/dochtervestigingen die in de loop der jaren zijn 

verdwenen zijn niet in het interview betrokken. 
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7 De analyse van de interviewresultaten  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de interviewresultaten. De interviews zijn afgenomen in de periode van 5 

mei tot en met 7 juli 2009. In paragraaf 7.1 komt de analysemethode aan bod. In paragraaf 7.2 worden de 

resultaten daadwerkelijk geanalyseerd.  

7.1 De analysemethode 

De interviews zijn als volgt geanalyseerd. Van elk interview zijn alle antwoorden op gesloten vragen en op de 

meeste open vragen in een Excel-tabel gezet. Hierdoor ontstaat een overzicht van vrijwel alle antwoorden. 

Daarnaast is van elk interview een verslag gemaakt. Hiermee is het beter mogelijk om het waarom achter de 

antwoorden te beschrijven. Zowel de Excel-tabel als de verslagen zijn gebruikt bij de analyse. Daar waar de tabel 

om uitleg vraagt, zijn de verslagen gebruikt om oorzaken te kunnen benoemen.  

7.2 De analyse 

Om een antwoord te kunnen vinden op de probleemstelling, is het zaak om te bekijken in hoeverre de hypotheses 

in de praktijk blijken voor te komen. De analyse sluit daarom aan op de belangrijkste thema s die in de 

hypotheses naar voren komen. Voordat op deze thema s wordt ingegaan komen eerst algemene kenmerken over 

de onderzochte bedrijven aan bod. Ook de invloed van de economische crisis wordt vooraf behandeld. De 

economische crisis zorgt er namelijk voor dat de resultaten in perspectief moeten worden geplaatst. De analyse is 

opgesplitst in: 

7.2.1 Kenmerken van de geïnterviewde bedrijven 

7.2.2 De invloed van de economische crisis 

7.2.3 Mandaatontwikkeling 

7.2.4 Geografische ontwikkeling 

7.2.5  Invloedsfactoren 

7.2.6 Interne verhoudingen  

7.2.1 Kenmerken van de geïnterviewde bedrijven

 

De geïnterviewde bedrijven zijn van uiteenlopende aard. Per bedrijf wordt hier een introductie gegeven. Er wordt 

aandacht besteed aan zaken als de locatie en de activiteiten van de onderzochte dochtervestiging en het 

moederbedrijf, het aantal werknemers en de reden van vestiging op de huidige locatie.   

- Ericsson Telecommunicatie B.V.  Rijen  

Ericsson is producent en leverancier van telecommunicatienetwerkproducten en managet netwerken van 

telecommunicatie-operators. Het hoofdkantoor van Ericsson zit in Stockholm (Zweden), maar voor de 

marketing & sales is men verantwoording schuldig aan de vestiging in Düsseldorf. In totaal werken bij 

Ericsson zo n 78.000 mensen, waarvan zo n 1.100 in Rijen. De onderzochte vestiging zit sinds 1920 in 

Nederland en was daarmee de tweede buitenlandse investering voor Ericsson, na St. Petersburg.  

In Rijen houdt men zich bezig met diverse activiteiten die qua omvang een gelijkwaardige positie in de 

vestiging innemen. In willekeurige volgorde doet men aan R&D (ca. 250 mensen  voor de crisis nog 350), 
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met name de specialisatie Multi Media Solutions (MMS) is goed ontwikkeld (Rijen is 1 van de 5 

vestigingen van Ericsson die zich daarmee bezighouden). Verder is men een soort kenniscentrum, waar met 

veel Ericsson nieuwtjes geëxperimenteerd wordt. Dit komt omdat dit één van de oudste vestigingen is en 

dus de meeste markt- en productkennis bezit. Ook is men het logistieke centrum voor spare parts (270 

mensen) voor EMEA, doet men nu nog aan netwerkbeheer voor meerdere landen (250 mensen) en houdt 

men zich voor de rest bezig met marketing & sales.    

- RICOH Nederland B.V. 

 

s-Hertogenbosch 

RICOH is producent van IT- en documentoplossingen en bekend van onder andere printers en fototoestellen. 

Door de jaren heen heeft men zich steeds meer ontwikkeld tot dienstverlener voor het verwerken van 

documenten en overige informatie.   

Deze vestiging bestaat sinds de jaren 70, toen een Bosschenaar de Nederlandse vestiging van het 

Amerikaanse Nashua opstartte op een steenworp afstand van de huidige vestiging. Eind jaren 80 werd 

Nashua overgenomen door een Britse onderneming en kreeg het de naam Nashuatec. In 1994 werd het 

Japanse RICOH de eigenaar. Pas in 2008 werd de naam van deze vestiging ook RICOH, omdat men pas 

toen een één-merkstrategie is gaan voeren. Voor die tijd werden alle producten onder verschillende namen 

verkocht.  Doordat men tot 2008 meer merken voerde, had RICOH twee Europese hoofdkantoren. In 

Amstelveen zat die voor RICOH en in London voor de rest van de merken. Inmiddels zit alles in Londen en 

is Amstelveen bijna verdwenen.    

De activiteiten van de Bossche vestiging zijn marketing & sales voor de Nederlandse markt (ca. 100 

medewerkers) en service & repair, inclusief callcenter (bijna 500 medewerkers). Verder werken er nog een 

kleine 1.000 medewerkers door het land heen als servicemonteur/-consultant. Naast de Bossche vestiging 

zitten er nog 2 andere kleine saleskantoren in Nederland. Ook doet RICOH veel zaken met franchisers en 

zzp-ers die hun diensten verkopen in specifieke regio s.  

- Tyco Electronics 

 

s-Hertogenbosch  

Tyco is producent van electro- en electromechanische componenten (connectoren). Het hoofdkantoor is 

gevestigd in de Verenigde Staten. In de meeste landen van de EU zit een vestiging van Tyco. Er is geen 

Europees hoofdkantoor. Dit is er wel ooit geweest.    

In 1955 kwam Tyco in Nederland, toevallig omdat hier een ander bedrijf zat, waarbij het in de buurt is 

geplaatst. In 1956 is Tyco in s-Hertogenbosch gevestigd. Sinds 1962 op de huidige locatie. R&D is met 

zo n 200 werknemers sinds 2001 de hoofdactiviteit van de vestiging in s-Hertogenbosch. De vestiging heeft 

de Benelux als markt voor sales. Qua marketing wordt heel Europa bediend. In de marketing zij 20 mensen 

werkzaam. In de sales 60 en in de logistiek 70. 70% van de werknemers is hoger opgeleid.  

- Navteq  Veldhoven   

Navteq is producent van software voor navigatiesystemen. Navteq zit met het hoofdkantoor in Chicago (VS) 

en is sinds vorig jaar in handen van Nokia (Finland). Bij Nokia werken zo n 150.000 mensen; bij Navteq 

4.200. De Veldhovense vestiging is met name Europees (EMEA) Hoofdkantoor en doet daarnaast aan 

marketing & sales en R&D. Het is niet de eerste Europese vestiging. Deze vestiging is in 1992 overgenomen 
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van Philips en zat van 1983 tot 2003 in Eindhoven. In Nederland huurt Navteq ook nog een pand in Utrecht. 

Nokia zit alleen in Den Haag. Verder zit Navteq door heel de EU. Vanuit elke vestiging moet namelijk het 

regionale stratenpatroon in beeld worden gebracht en gehouden. Uitbreiding vindt dan ook met name plaats 

in de nieuwe landen , zoals Rusland, Dubai en Zuid-Afrika. In Veldhoven werken zo n 260 mensen (60% 

van buitenlandse komaf), waarvan 80% zich bezighoudt met hoofdkantooractiviteiten.   

- Chromalloy Holland B.V.  Tilburg   

Chromalloy is reparateur van vliegtuigmotoronderdelen. Het hoofdkantoor staat in San Antonio (VS). In 

totaal werken er wereldwijd zo n 4.000 mensen, waarvan 230 medewerkers in Tilburg (300 voor de crisis). 

De Tilburgse vestiging was in 1975 de eerste investering van Chromalloy in de EU. Tilburg had een goede 

ligging ten opzichte van klanten (marketing & sales en logistiek), maar bood ook aantrekkelijke 

vestigingsvoorwaarden.  

In Tilburg is men destijds begonnen met het coaten van vliegtuigonderdelen, maar sinds 15 jaar is de service 

& repair van vliegtuigmotoronderdelen voor klanten over de hele wereld de hoofdactiviteit van deze 

vestiging. Hierin zet men  40 mln om.   

- Hitachi  Oosterhout   

Hitachi is met het hoofdkantoor gevestigd in Tokyo en is met zo n 340.000 werknemers één van de grotere 

bedrijven wereldwijd. Hitachi maakt 20.000 verschillende producten, variërend van de bouw van 

kerncentrales en treinen tot tv s. De vestiging in Oosterhout is in 1972 opgericht als doorstart van een failliet 

gegaan Tilburgs bedrijf dat onder licentie van Hitachi bouwde. Vier Nederlanders van de Tilburgse firma 

zijn samen met een Japanner elders in Oosterhout begonnen. Dit was voor deze tak van Hitachi de eerste 

investering in Europa. Vanaf 1976 zit men op de huidige locatie. Het moederbedrijf zit in Tokyo. Die valt 

weer onder de grootmoeder, die ook in Tokyo zit. Grootmoeder is aandeelhouder, moeder heeft de 

verantwoordelijkheid. 

In Oosterhout houdt men zich bezig met de productie (assemblage) van graafmachines en hijskranen. Bij de 

hijskranen gaat het alleen maar om de kraan zelf; het gemotoriseerde deel komt rechtstreeks per boot vanuit 

Japan. Er zijn eigenlijk drie business units in Oosterhout ondergebracht, namelijk de spare parts, de 

standaard mini-graafmachines (max. 2.000 per jaar) en het application center waar de productie van grote 

kranen plaatsvindt in kleine aantallen (max. 200 per jaar). Verder wordt ook aan service & repair gedaan.  

Hitachi Oosterhout heeft sinds 2000 ook een vestiging in Amsterdam. Die is opgezet vanuit Oosterhout, 

samen met enkele Japanners. Reden waarom deze uitbreiding niet in Oosterhout plaatsvond ligt in het feit 

dat men aan de haven kon zitten in Amsterdam. Oosterhout is feitelijk het hoofdkantoor voor Europa, Zuid 

Afrika en Rusland, maar is kleiner dan de Amsterdamse vestiging (30 ha tegenover 180 ha). Er zitten ook 

nog wat kleinere vestigingen in Hoogeveen en Rotterdam. Inclusief de Amsterdamse vestiging is men met 

700 werknemers goed voor 1,5 mld. aan omzet. In Oosterhout werken 200 mensen, waarvan 80% MBO-

niveau of lager heeft. Slechts 25% werkt aan de hoofdkantooractiviteiten. De rest zit in de productie, 

logistiek (spare parts) en service & repair.    



 

48

 
- Skil Europe BV  Breda   

Skil is producent van consumentengereedschap en is in 1996 overgenomen door Bosch. Daarvoor was het 

Amerikaans. Bosch heeft het hoofdkantoor in Stuttgart (Duitsland) (totaal 280.000 werknemers en een 

omzet van  43 miljard). Het tussen-hoofdkantoor waar Skil Europe aan rapporteert zit in Leinfelden 

(Duitsland). Bosch maakt technologie voor het leven . Zo n 60% van het bedrijfsresultaat wordt behaald in 

de automobielindustrie. De overige 40% varieert van witgoed, gereedschap tot thermotechniek.   

Skil Europe heeft 200 vaste werknemers en is het Europees hoofdkantoor voor het merk Skil. Dit is al zo 

sinds de greenfield investment in 1960. In Breda houdt men zich verder bezig met logistiek (inpakken van 

producten die uit de hele wereld in Breda terecht komen  30 mensen), marketing & sales (15) en R&D (12). 

Verder werken er voortdurend 50 tot 200 mensen van de sociale werkplaats aan de logistieke activiteiten.  

De Bredase vestiging bedient heel Europa, met als groeimarkten Oost-Europa en Rusland.  

- Famar Nederland B.V.  Bladel   

Famar is contract manufacturer voor enkele grote bedrijven in de farmaceutische industrie. Hiertoe sluit het 

langdurige licenties af. De Bladelse vestiging bestaat al heel lang, maar is in 1983 voor het eerst in 

buitenlandse handen gekomen door de overname door Sara Lee. Het hoofdkantoor (aandeelhouders) van 

Famar staat in Athene. Voor financiële zaken zit het hoofdkantoor in Parijs. In totaal heeft Famar 11 

vestigingen, allen in de EU, waarvan 1 in Nederland. De Bladelse vestiging is in 1999 overgenomen en was 

toen de eerste investering van Famar buiten Griekenland.  

In Bladel werken nu 150 medewerkers en houdt men zich bezig met het afvullen en verpakken van met 

name vloeistoffen. Men produceert nu 80% voor buitenlandse Europese klanten.   

- FedEx Supply Chain Services  Veldhoven    

FedEx Supply Chain Services (SCS) in Veldhoven houdt zich bezig met value added logistics. Het 

hoofdkantoor van FedEx staat in Memphis (VS). FedEx heeft wereldwijd 280.000 werknemers en verzendt 

6 miljoen pakketten per dag met haar 800 vliegtuigen. Bij FedEx SCS werken zo n 130 mensen, los van de 

reguliere FedEx vestiging, die naast deze vestiging zit. FedEx SCS houdt zich dus niet bezig met bulk 

verzending, maar richt zich op de dienstverlening. Daar zit meer marge in en is men minder vraaggevoelig. 

Men werkt veelal met meerderjarige contracten met grote klanten, bijvoorbeeld met Hewlett Packard (HP). 

Dit bedrijf liet alle printers en onderdelen tot voor kort via FedEx SCS gaan. In Veldhoven werd van kapotte 

printers ook de kwaal opgespoord en zo bekeken of, en zo ja, naar welke HP-vestiging de printer moet. Wel 

is men daardoor voor een aanzienlijk deel van de omzet vaak afhankelijk van 1 klant.   

FedEx SCS is verder regionaal hoofdkantoor voor financiën, personeelszaken, inkoop en dergelijke. In alle 

landen zitten namelijk reguliere FedEx vestigingen. Het echte Europees hoofdkantoor zit in Brussel. 

Veldhoven zorgt qua sales voornamelijk voor EMEA.  

- Tokheim Netherlands B.V.  Bladel   

Tokheim Bladel is onderdeel van Tokheim Group SAS uit Parijs, dat in 1997 deze vestiging heeft 

overgenomen van Schlumberger, een Amerikaans bedrijf dat in 1985 het Nederlandse Koppen Automatic 

overnam. Tokheim produceert brandstofpompen, bijbehorende betaalsystemen en levert onderhoudsservice. 



 

49

 
De Bladelse vestiging zorgt voor logistiek, marketing & sales, R&D en service & repair. Deze vestiging 

bedient heel Europa, behalve Frankrijk en heeft 115 werknemers, grotendeels in de logistiek en wat mindere 

mate R&D.  

Tokheim heeft in vrijwel elk Europees land een vestiging. In Nederland zit nog een tweede vestiging. In 

Ridderkerk vindt marketing & sales, installatie en service plaats. 

Tot aan de overname van de Bladelse vestiging is Tokheim sinds 1970 weggeweest uit Nederland. Daarvoor 

zat het bedrijf in Leiderdorp. Toen het in 1997 een bepaalde divisie van Schlumberger overnam, was de 

Bladelse vestiging toevallig onderdeel daarvan, maar is door de jaren heen een vrij belangrijke vestiging 

geworden.  

- Waters Chromatography Europe B.V.  Etten-Leur  

Waters houdt zich bezig met het achterhalen van de moleculensamenstelling van stoffen. 60% van de 

klanten zit in de farmaceutische hoek. Andere grotere klanten zijn de automotive industrie en universiteiten. 

Het hoofdkantoor staat in Boston (VS). Waters heeft twee vestigingen in Nederland, namelijk een Europees 

distributiecentrum (EDC) (20 werknemers) en een verkoopvestiging (80 werknemers). Deze zijn naast 

elkaar gevestigd, in Etten-Leur. Het verkoopkantoor werd in 1977 opgericht in Delft. In 1979 is men op de 

huidige locatie terecht gekomen. Dit kwam, omdat Waters België en Nederland in 1 vestiging werden 

samengevoegd. Etten-Leur lag in het midden. Pas in 1995 is het EDC ter plaatse gevestigd.  

Waters heeft vestigingen in alle belangrijke West-Europese landen. Het Europees hoofdkantoor staat in 

Parijs, maar is alleen van belang voor de verkoopvestiging. Het EDC rapporteert rechtstreeks aan Boston.  

Ook service & repair gebeurt vanuit Etten-Leur. Het verkoopkantoor heeft voor 85% hoger opgeleiden in 

dienst, namelijk laboranten/natuurkundigen. Bij het EDC is dit slechts 10%. De marketing & sales is voor 

80% voor Nederlandse klanten. Ten aanzien van hun eigen specialisme worden ook klanten elders op de 

wereld bediend.   

- 3M Filtrete B.V.  Breda   

3M Filtrete B.V. in Breda is producent van halffabricaat filterdoek, met name voor de automotive industrie. 

Er werken 90 mensen, waarvan 30% hoger opgeleid is. 3M is een groot Amerikaans bedrijf (ca. 75.000 

werknemers) dat ooit begon met de productie van schuurpapier en zich van daaruit heeft gespecialiseerd in 

het verlijmen van twee verschillende producten. Op dit moment heeft het klanten in de industriële en 

medische branche. Het Europees hoofdkantoor zit in Brussel. De markting en sales vestiging zit in 

Zoeterwoude.   

Men werkt aan oplossingsgerichte productie samen met de klant. Men maakt onderdeel uit van een soort 

Europese Business Group (EBG), waarin verschillende 3M vestigingen samen marktgericht proberen te 

komen tot de beste oplossingen voor allocatievraagstukken. Hierdoor wordt erg bottom-up gewerkt. Nadeel 

is dat er erg traag geanticipeerd wordt. Voordeel is echter dat goed onderbouwen loont. Op de lange termijn 

worden beslissingen daarom gedragen en uitgevoerd zoals bedoeld.    
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- Rosti (Nederland) BV  Tilburg   

Rosti (1.200 medewerkers), met het hoofdkantoor in Kopenhagen, heeft 9 vestigingen verspreid over de 

wereld. Rosti verwerkt kunststof in spuit- en gieterijen tot verpakkingen en producten met de focus op 

health, food en beverages. Men is toeleverancier aan grote klanten als Heineken en Roche.   

De Tilburgse vestiging is begin jaren 60 vanuit Rotterdam hier terecht gekomen vanwege een aantrekkelijk 

aanbod van de overheid. De textielindustrie was net weg en men zocht nieuwe bedrijven om in 

werkgelegenheid te voorzien. Sinds 15 jaar opereert men vanuit de huidige vestiging. In 1999 is men in 

buitenlandse handen terechtgekomen door de overname door Rosti.  

Productie is de hoofdactiviteit van de Tilburgse vestiging. De R&D, logistiek en marketing & sales staan in 

dienst van de productie. Voor Tilburg zitten de klanten door heel Europa. Op dit moment werken er zo n 80 

mensen, waarvan 40 in de productie, 5 in de R&D, 3 in de m&s en 25 in de logistiek. De rest is overhead. 

Het percentage hoger opgeleiden ligt rond de 12%.   

De R&D van Rosti Tilburg behelst het onderzoeken van de maakbaarheid van een idee in plaats van het 

bedenken van het concept zelf.   

- Goodyear Nederland B.V.  Tilburg   

Goodyear is bandenproducent en heeft wereldwijd zo n 75.000 werknemers, waarvan 28.000 in Europa. Het 

hoofdkantoor staat in Ohio (VS) en er zijn Goodyear vestigingen over de hele wereld. Goodyear Nederland 

in Tilburg (73 werknemers) valt onder Goodyear Aviation. Dit is een hele kleine tak van Goodyear met 

slechts 2% van het aandeel in de totale omzet. Het hoofdkantoor voor de Tilburgse vestiging zit in 

Luxemburg voor de productie en in Brussel voor de marketing & sales.   

De Tilburgse vestiging bestaat sinds 1960 en houdt zich bezig met het vernieuwen van versleten 

vliegtuigbanden door het aanbrengen van een nieuwe rubberlaag met profiel. Om klanten beter te kunnen 

bedienen is men sinds 1998 uit eigen initiatief distributiecentrum voor EMEA geworden. In de logistiek zijn 

inmiddels 10 mensen werkzaam. Verder doet men aan service & repair in de vorm van trainingen geven en 

het uitzoeken van problemen met banden (gegroeid van 1 naar 3 arbeidskrachten). In de productie werken 

50 man en in de marketing & sales 10. Slechts 5% van de klanten zit in Nederland. De rest is verspreid over 

EMEA. De licenties die men heeft zijn moeilijk en duur om te verplaatsen.  

- FCI 

 

s-Hertogenbosch   

FCI is een producent van connectoren (stekkers), heeft zo n 13.000 werknemers en het hoofdkantoor en 

Europees hoofdkantoor zitten in Frankrijk (beide in Versailles). In Den Bosch zit de enige Nederlandse 

vestiging. In Den Bosch houdt men zich bezig met R&D (32 medewerkers), marketing & sales (22), 

logistiek (alleen het kantoordeel; de rest is uitbesteed) (13), ICT (6) en overhead (6). Zo n 80% is HBO 

geschoold. Met de marketing & sales wordt de hele wereld bediend, met een omzet van zo n  50 mln. De 

vestiging in s-Hertogenbosch is een overname (in 1998). Men is in 1970 opgericht nabij Schiphol door de 

Amerikaan Quentin Berg onder zijn eigen naam. Vrijwel direct is men naar s-Hertogenbosch verplaatst, 

omdat alle kennis en klanten in het zuiden zaten.   
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- Vitronics Soltec  Oosterhout   

Vitronics Soltec ontwikkelt en verkoopt machines voor massa-soldeerwerk (geautomatiseerd) en heeft 

klanten in met name de electronica en automotive industrie. Sinds 2008 is Vitronics Soltec eigendom van 

ITW, een Amerikaans bedrijf met zo n 16.000 medewerkers. ITW is een erg diverse multinational met 

talloze vestigingen, waarvan zo n 15 in Nederland. Het produceert wereldwijd zaken variërend van 

verpakkingsfolie tot lasapparaten en koelmachines. In de EU zit Vitronics ook nog in Duitsland. Er is voor 

Vitronics geen echt hoofdkantoor. Wel is er een directie. Dit is een stel rondreizende Amerikanen, zonder 

echte thuisbasis. In Nederland zit geen andere vestiging van Vitronics.  

De vestiging in Oosterhout bestaat sinds 1916 en is sinds 1986 in buitenlandse handen. In 1986 heeft Dover 

(VS) het bedrijf, op voorspraak van de toenmalige Nederlandse directeur, opgekocht als eerste investering in 

Nederland. Reden was dat toenmalige directie inzag dat groter worden de enige kans op overleving was op 

de langere termijn. Vervolgens is deze vestiging nog tweemaal doorverkocht, namelijk in 2006 aan 

Francesco Paters (een Amerikaanse private investor) en in 2008 aan ITW.   

In de jaren 50 is het bedrijf vanuit Amsterdam naar Oosterhout verhuisd om dichterbij de klant te zitten 

(toen nog hoofdzakelijk Philips) en kennis in de buurt te hebben. Waarschijnlijk is toen voor Oosterhout 

gekozen, vanwege de goedkopere grond en de goede bereikbaarheid vanuit Amsterdam.   

De vestiging in Oosterhout houdt zich bezig met de ontwikkeling/engineering (ca. 20 mensen), marketing & 

sales (8), service & repair, logistiek en een beetje productie (eindassemblage en testen  4 personen) en HR. 

Ook worden de financiën en IT voor heel Vitronics hier gedaan, omdat het belastingklimaat in Nederland 

gunstig is. Op dit moment werken er 49 mensen (50% is HBO/ Universitair geschoold). Voor de crisis 

waren dit er nog 120.  

De klanten van de Oosterhoutse vestiging zitten voor zo n 80% in Europa, met name Duitsland (Bosch), 

Scandinavië en Oost-Europa.   

- Super Micro Computer B.V. 

 

s-Hertogenbosch  

In s-Hertogenbosch zit het in 1989 opgerichte Europees hoofdkantoor van Super Micro. Super Micro maakt 

computerservers voor bedrijfsmatige toepassingen. Het hoofdkantoor zit in de USA, maar de eigenaren zijn 

Taiwanees. Super Micro heeft drie vestigingen, namelijk in San Jose (700 medewerkers), China (900) en 

Nederland (30). Wel zitten er her en der nog wat verkoopmedewerkers geplaatst, die in dienst zijn van één 

van de drie Super Micro vestigingen.   

70% van het personeel is hoger opgeleid. Een derde van de werknemers is niet Nederlands. Grote klanten 

zijn CERN, KPN, ASML, maar ook de Universiteiten in Amsterdam en Utrecht. Super Micro produceert 

niet voor consumenten, zoals hun grootste concurrenten IBM en Dell wel doen.   

- HIAB Leebur Multilift B.V.  Bladel  

HIAB is een internationaal bedrijf dat zich bezighoudt met laad- en losapparatuur voor trucks. HIAB is 

onderdeel van Cargotec (hoofdkantoor te Helsinki). Naast HIAB behoren ook Kalmar (havenkranen) en 

McGregor (laad- en los apparatuur op schepen en platforms) tot Cargotec (12.000 werknemers).  Cargotec 
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zit over de hele wereld. HIAB Leebur Multilift in Bladel heeft over het algemeen te maken met een 

rapporteur zonder echte thuishaven. Er zit ook nog een Europees hoofdkantoor in Stockholm.  

HIAB Bladel is pas sinds 2005 onderdeel van Cargotec. Daarvoor behoorde het vanaf 2004 tot KONE en 

daarvoor tot Partec (sinds 1992). Oorspronkelijk is HIAB opgericht door twee Nederlanders en heette toen 

(en eigenlijk nog steeds) Leebur. In 1985 is men van enkele dorpen verderop naar de huidige locatie 

verhuisd.  Cargotec heeft 16 BV s in Nederland. Op dit moment staat de hele organisatie op zijn kop: aan 

het eind van het jaar zal er nog 1 BV overblijven, namelijk Cargotec.   

HIAB Bladel brengt voor klanten in de Benelux kranen, liften en laadkleppen aan op trucks. Men heeft een 

capaciteit van 350 stuks per jaar. Grote klanten zijn het Ministerie van Defensie en enkele afvalverwerkers. 

Naast deze assemblage doet men in Bladel aan service & repair en beperkt aan logistiek en R&D voor de 

eigen productie. Verder is één persoon bezig met marketing & sales voor militaire toepassingen.   

- Ishida Europe B.V.  Best  

Ishida is ontwikkelaar, producent en verkoper van weeg- en verpakkingsmachines voor de 

levensmiddelenindustrie. Het hoofdkantoor zit in Kyoto (Japan) en het Europese hoofdkantoor in 

Birmingham (UK). In de EU zitten verder nog 5 vestigingen. In totaal heeft de multinational 3.000 

medewerkers. Ishida Best heeft nauwelijks contact met het Japanse hoofdkantoor; alleen met het Europese. 

In feite heeft Ishida sinds eind jaren 90 de wereld in 3 delen onderverdeeld: Amerika, Europa en Azië.  

De vestiging in Best is opgericht in 1992 en heeft altijd op dezelfde locatie geopereerd, onder Nederlands 

management. Marketing & sales en service & repair zijn de belangrijkste activiteiten van deze vestiging. 

Vanuit Best bedient men sinds eind jaren 90 de Benelux, Scandinavië en de Baltische Staten. In Best doet 

men ook nog wat financiële activiteiten die wegens belastingredenen destijds in Nederland zijn 

ondergebracht in plaats van Birmingham, vandaar de naam Ishida Europe. In totaal werken er 15 mensen. 4 

houden zich bezig met de marketing & sales, 8 met de service & repair en 3 met de financiën. Er worden 

regelmatig medewerkers uitgewisseld met de andere EU-vestigingen.  

- Gear Software BV  Helmond   

Gear produceert software voor optical storage, dus opslag van informatie op CD, DVD en dergelijke. Men is 

pionier in de software branche. Het hoofdkantoor staat in Florida (VS). De Helmondse vestiging is de enige 

andere vestiging van Gear. In 1998 is Gear afgesplitst van het bedrijf Elektroson.  Sindsdien zit het 

hoofdkantoor in Florida. Tot 2001 waren alle Gear-aandelen in Nederlandse handen. De Helmondse 

vestiging houdt zich bezig met R&D (5 mensen) en een klein beetje logistiek voor EMEA (1 persoon). Sinds 

de overname in 2001 is het bedrijf gekrompen van zo n 40 medewerkers naar 6 nu. Op het hoofdkantoor 

werken nog zo n 15 mensen.  

- Holscot Europe B.V.  Breda   

Holscot Europe BV maakt onderdeel uit van Holscot Industrial Linings Ltd. in Grantham (UK) en is sinds 

1992 in Nederland gevestigd. Holscot is producent van industriële teflonproducten. Belangrijke 

toepassingen zijn de omhulsels van UV-lampen, transportbuizen en tanks.  
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Met het plotselinge overlijden van de eigenaar in 2007 is het bedrijf een echte  dochtervestiging geworden 

van Holscot UK: het eigendom is volledig in handen gekomen van de Britse moeder. Naast het 

hoofdkantoor heeft Holscot nog 3 vestigingen in Groot-Brittannië. Ook zit er een verkoopkantoor in 

Duitsland.   

De vestiging in Breda is een verkoopkantoor, met een beperkte logistieke functie (opslag). Het gebied dat 

door Holscot Europe wordt bediend is hoofdzakelijk West-Europa met uitzondering van Groot-Brittannië. 

Ook zit een grote klant in Canada. Ter plaatse werken 1,5 fte: een full-time verkoper (divisionmanager) en 

administratieve ondersteuning.  

Enkele opvallende overeenkomsten en verschillen zijn: 

- Herkomst  

Van de onderzochte bedrijven hebben er tien een Amerikaanse moedervestiging, drie zijn in Japanse handen 

en vier zijn Scandinavisch. De hoofdkantoren van de overige bedrijven zitten in Duitsland, Frankrijk, 

Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. Daarmee komt het aantal Europese moederbedrijven op 8.  

- Overname/greenfield  

Onder de geïnterviewde bedrijven zijn 11 greenfield investments die door de huidige eigenaar in Nederland 

zijn gevestigd. De andere tien bedrijven zijn overnames. Van deze tien zijn er zeven begonnen als 

Nederlands bedrijf. De andere drie waren al in buitenlandse handen voordat de huidige eigenaar ze overnam.  

- Aantal medewerkers  

Het aantal medewerkers loopt erg uiteen van 1,5 (Holscot Europe) tot 1.100 (Ericsson). Het gemiddeld 

aantal werknemers is 185. Vooral bij de oudere bedrijven is het aantal medewerkers al lang over het 

hoogtepunt heen. Soms zijn ze weer aan een nieuwe groeiperiode bezig. Jongere bedrijven zijn nog wel aan 

het groeien.   

- Management  

Van driekwart van alle onderzochte bedrijven is het management Nederlands of deels Nederlands.  

7.2.2 De invloed van de economische crisis

 

In de tweede helft van 2008 kwam de wereldeconomie terecht in een financiële crisis, die is uitgemond in een 

economische crisis. Ook de onderzochte bedrijven hebben hier last van. Omdat de gevolgen zich tijdens het 

onderzoek openbaren, is het nodig om hier aandacht aan te besteden. De situatie bij sommige bedrijven is 

namelijk flink gewijzigd ten opzichte van enkele maanden terug. Om zo goed mogelijk rekening te kunnen 

houden met de invloed van de economische crisis op de onderzoeksresultaten, is het dus nodig om te kijken in 

welke mate de crisis zich per bedrijf manifesteert.   

De gevolgen die de geïnterviewde bedrijven ervaren door wereldwijde economische crisis, openbaren zich met 

name op het vlak van de vraagterugval (11 van de geïnterviewde bedrijven), oplopend tot 70% (Vitronics Soltec). 

Vooral de toeleveranciers hebben er veel last, met uitzondering van toeleveranciers in de medische industrie 
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Het omzetniveau van voor 
de economische crisis wordt 
nooit meer gehaald.  
(T. Engels  Hitachi) 

(FAMAR, gedeelte ROSTI). Wat opvalt is dat de vraagterugval plotseling heeft plaatsgevonden en dat de 

geïnterviewden verwachten dat die pas binnen meerdere jaren enigszins terug is op het niveau van voor de crisis.  

Gevolg van de vraagterugval is dat vacatures niet worden ingevuld en dat er wordt gesneden in de kosten. Ook 

zijn bij bijna alle onderzochte bedrijven de contacten met het hoofdkantoor geïntensiveerd. Het hoofdkantoor 

dringt bij vrijwel alle bedrijven aan op het terugdringen van de voorraden. Bedrijven die geen last hebben van 

vraagterugval merken over het algemeen dat de marges kleiner worden en er andersoortige promotie en 

betalingsconstructies moeten worden bedacht. Een enkel bedrijf verwacht dat de gevolgen van de crisis nog 

moeten komen.   

Een mogelijkheid om te anticiperen op de crisis en minder kwetsbaar te worden, is door het verbreden van de 

producten-/activiteitenrange. Er zijn echter nauwelijks bedrijven die hier als gevolg van de crisis extra nadruk op 

leggen. Wel heeft men bij redelijk wat bedrijven het gevoel dat het hoofdkantoor door de crisis nadenkt over het 

reorganiseren van de multinational. Soms gaat het hoofdkantoor zelfs nu 

al rigoreus en paniekerig te werk. De geïnterviewden, vaak 

toeleveranciers, geven in al die gevallen aan dat dit dan ook gevolgen kan 

hebben voor de onderzochte Brabantse vestiging.  

Duidelijk is dat de marketing & sales en service & repair activiteiten in tijden van crisis vrij stabiel blijven. Ook 

R&D-activiteiten blijven vaak op peil.

 

Dit geldt niet voor andere activiteiten. Qua R&D is in sommige bedrijven 

tijdens een crisis wat meer ruimte voor fundamentele R&D, terwijl dit in goede tijden helemaal niet wordt 

gedaan vanwege tijdgebrek.  

7.2.3 Mandaatontwikkeling

 

Hypothese 1 gaat over de performance van dochtervestigingen, oftewel: hoe ontwikkelen de mandaten en het 

mandatenpakket zich?  

Het gaat bij deze hypothese met name om de evolutietrajecten die de bedrijven door hebben gemaakt.  

Vrijwel elk onderzocht bedrijf houdt zich op dit moment bezig met meer dan één activiteit. Enkele bedrijven 

vinden het lastig om een onderscheid te maken tussen hoofd- en nevenactiviteiten. De geïnterviewden geven in 

die gevallen namelijk aan dat alle activiteiten even belangrijk zijn. 

De beginactiviteiten van de onderzochte bedrijven lopen uiteen. Ruim de helft van de bedrijven hield zich in 

ieder geval ook bezig met productie bij de start of overname (Chromalloy, Rosti, Skil, Tokheim, Tyco, Vitronics 

Soltec, Famar, FCI, Goodyear, HIAB, Hitachi en Navteq) of heeft dit tijdens het bestaan toegewezen gekregen 

(3M, Ericsson). Ook marketing & sales komt vaak voor bij de beginactiviteiten.  

De samenstelling van activiteiten is bij Hitachi, FedEx, Ishida en Holscot helemaal niet gewijzigd. Zes bedrijven 

hebben meer activiteiten afgestoten, vier bedrijven hebben meer activiteiten toegevoegd. De overige bedrijven 

hebben evenveel activiteiten toegevoegd als afgestoten.  

Voordat gekeken wordt naar de te onderscheiden evolutietrajecten, wordt een beeld geschetst per activiteit. Voor 

wat betreft de afzonderlijke activiteiten is de ontwikkeling als volgt:  
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- Productie 

Zeven van de onderzochte bedrijven doen aan productie, waarvan drie alleen assemblage. De 

assemblagebedrijven deden vroeger wel aan echte productie. Voor zes van de zeven is productie de 

hoofdactiviteit en bij één bedrijf (Vitronics Soltec) is het slechts het assembleren en testen van een heel 

klein deel van het totaal aan producten.  

Bijna alle bedrijven die ooit productie in hun takenpakket hebben gehad, hebben (een deel van) de productie 

afgestoten. Op de eerste plaats heeft dit te maken met kostenoverwegingen. Het gaat hierbij dan ook om de 

laagwaardige productie, die ver van de klant kan plaatsvinden. Op de tweede plaats gaat het om een focus op 

kernkwaliteiten. Alleen de zaken waar deze dochtervestiging zich in onderscheid, blijven behouden. Het 

behouden deel van de productie bleek daardoor wel levensvatbaar en is uitgebreid. Het gaat hierbij om 

hoogwaardige productie voor een minder divers pakket aan producten (3M, Chromalloy, HIAB, Famar en 

Vitronics Soltec) of juist om geautomatiseerde productie waarbij weinig personeel nodig is (Rosti). 3M 

bijvoorbeeld produceert nu alleen nog bepaalde filtersoorten, Chromalloy is zich gaan richten op kleine 

vliegtuigonderdelen en Rosti doet het handwerk niet meer.  

Goodyear en Famar zijn de enige bedrijven die geen concessies hebben gedaan op productiegebied. Wel is 

Goodyear zich gaan richten op vliegtuigen in plaats van op vrachtwagens. Bij Famar is productie juist 

uitgegroeid tot hoofdactiviteit. Ook Hitachi heeft productie als hoofdactiviteit uitgebreid, al is die wel 

omgevormd richting assemblage. Dit kan bijna logistiek genoemd worden. Ook het werk van FedEx heeft 

namelijk voor een deel te maken met assemblage. 

Alle bedrijven die hun productie hebben behouden, moeten enorm investeren in het verbeteren van het 

proces, een soort proces-R&D dus.  

Vaak is het alleen mogelijk om een deel van de productie te behouden als er klanten in de buurt zitten. 

Klanten willen namelijk (naast de massaproductie) steeds moeilijkere, specifiekere producten hebben die 

alleen in samenspraak met de klant kunnen worden ontwikkeld. Deze hoogwaardige producten zijn nog 

levensvatbaar voor bedrijven in Nederland. Het heeft een kenniscomponent en daardoor zit er een hogere 

marge op. Probleem is echter dat veel klanten zijn verplaatst, waardoor ook dit soort producten niet meer 

altijd op de goede locatie plaatsvindt.  

De enige bedrijven die ooit productie als activiteit hebben toegevoegd, zijn erg oude bedrijven. De productie 

werd toegevoegd in de oude tijd en is inmiddels alweer verdwenen. Super Micro is het enige bedrijf dat 

van plan is om productie in de toekomst toe te voegen als nieuwe activiteit.  

- Marketing & sales en service & repair. 

Van de geïnterviewde bedrijven doen er 17 aan marketing & sales, vaak in combinatie met service & repair. 

Voor vier bedrijven (RICOH, Ishida, Holscot en Waters) is dit hun hoofdactiviteit. Goodyear heeft als 

gevolg van de groei marketing & sales toegevoegd, omdat hun klanten beter bediend moesten worden. 

De aanwezigheid van marketing & sales is alleen relevant indien klanten in de buurt zitten. De nabijheid van 

klanten blijkt voor veel bedrijven nogal uiteen te lopen. Sommige toeleveranciers zijn namelijk afhankelijk 

van enkele grote multinationals als klant, terwijl andere bedrijven aan particulieren leveren in Nederland. 

Door steeds betere ICT-verbindingen is het soms mogelijk om verder weg te zitten. Qua bereik van de 

marketing & sales activiteiten is het vaak zo dat het hoofdkantoor gebieden heeft toegewezen aan de 
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Brabantse vestiging. Deze onderverdeling loopt uiteen van alleen Nederland tot de hele wereld. De 

bedrijven die de hele wereld als markt hebben, beschikken over een bepaald specialisme in hun vestiging. 

Waters bijvoorbeeld houdt zich met dermate specialistische activiteiten bezig dat hun marketing & sales 

mensen voor bepaalde specifieke vragen wereldwijd klanten bedienen. Hun marketing & sales mensen zijn 

namelijk hooggeschoolde natuurkundigen.  

De service & repair wordt door de onderzochte bedrijven als belangrijke activiteit gezien, ondanks dat men 

het niet aanmerkt als hoofdactiviteit. Door middel van service & repair kan de klantrelatie namelijk 

onderhouden worden. Men blijft zo het gevoel houden met de wensen van de klant. Daarnaast kunnen er 

goede marges op worden gemaakt. Juist in slechte tijden is dit een mogelijkheid om de omzet enigszins op 

peil te houden. Ericsson heeft om deze reden service (installatie) weer in eigen beheer genomen, nadat deze 

verplaatst was. Ook Famar heeft om deze reden service toegevoegd.   

Opvallend is dat vrijwel alle bedrijven die gestart zijn met marketing & sales deze activiteit nog steeds in 

hun portfolio hebben. Alleen Gear en HIAB zijn dit kwijtgeraakt. Bij HIAB is de marketing & sales wel in 

Nederland gebleven. Famar is bij de overname de marketing & sales kwijtgeraakt, omdat de huidige 

eigenaar alleen het productiedeel overnam. De marketing & sales is dus sinds de overname elders 

ondergebracht, maar de huidige directeur fungeert eigelijk als marketing & sales persoon. Hij is enkele jaren 

terug namelijk aangenomen mede vanwege zijn omvangrijke netwerk in de farmaceutische industrie.  

De marketing & sales activiteiten zijn bij alle bedrijven qua omvang (werknemers) vrij stabiel maar wel 

kwalitatief gegroeid. Ze zijn hoogwaardiger geworden. Dit heeft te maken met de benodigde kennis van 

steeds ingewikkeldere producten en klanten, maar zeker ook met de steeds meer uiteenlopende 

verkoopmethoden en toegenomen concurrentie. 

Enkele opvallende ontwikkelingen zijn dat marketing & sales vestigingen voortdurend zoeken naar nieuwe 

klanten binnen het toegewezen geografisch gebied, nieuwe verkoopmanieren ontwikkelen (o.a. 

betalingsregelingen) en aanverwante hoogwaardigere producten bedenken, vaak in de dienstverleningssfeer. 

Famar houdt bijvoorbeeld registratiedossiers bij voor klanten, RICOH heeft dienstverleningsconcepten 

(documentverwerking) geïntroduceerd en FedEx doet opslag, service & repair en stelt diagnoses voor 

klanten.  

- R&D 

Dertien bedrijven doen aan (enige vorm van) R&D. Slechts drie bedrijven geven aan dat dit een 

hoofdactiviteit is (Tyco, FCI en Gear). Bij veel bedrijven zit de echte experimentele R&D namelijk elders 

op de wereld, in de buurt van het hoofdkantoor. In de onderzochte gevallen gaat het meestal om R&D ten 

behoeve van de eigen productie, omdat er wordt ontwikkeld samen met hun klant, engineering dus. Echt 

fundamentele innovatie is alleen in relatief beperkte omvang aanwezig bij Ericsson, Gear, Skil, Chromalloy, 

Tyco en FCI. Vaak gaat het om slechts een klein gedeelte van de totale R&D bij deze dochtervestigingen. 

Een voorbeeld van experimentele R&D is het onderzoek naar materialen bij Tyco en Skil (bijv. kan een 
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Ook in de R&D begint het 
kostenaspect een rol te spelen, wat 
gevaarlijk is voor Nederland/West-
Europa. (B. van Hintum  FCI) 

boormachine ook van yoghurt gemaakt worden?). Rosti doet alleen aan experimentele R&D in slechte tijden. 

In goede tijden is daar geen tijd voor.  

Geen enkel bedrijf is in staat geweest om tijdens het bestaan R&D toe te voegen als nieuwe activiteit. Wel 

zijn enkele bedrijven in staat geweest hun R&D hoogwaardiger te maken binnen  de multinational (Tyco, 

FCI, Ericsson, HIAB, Chromalloy en Skil). Bij deze bedrijven is echter ook een deel R&D verdwenen of 

staat te verdwijnen. Dit komt door de focus op kernactiviteiten.  

De meest voorkomende R&D is probleemoplossend, op basis van een klantvraag. Deze R&D gaat vaak via 

co-development, dus samen met de klant (o.a. FCI, Tyco en Rosti). Klanten hebben steeds vaker een erg 

specifiek probleem en hun kennis is nodig om de oplossing te kunnen bedenken. Hier ligt een relatie met 

marketing & sales. De nabijheid van klanten is in zo n geval vaak essentieel. 

De redenen dat de R&D bij de onderzochte vestigingen is ondergebracht zijn competenties (54%) en de 

nabijheid van de klant (15%). Andere zaken die genoemd zijn: van oudsher aanwezig, creativiteit, 

overheidssubsidie, productie nabij en clustering. 

Steeds meer R&D verplaatst. Enerzijds omdat R&D steeds specifieker (smaller) wordt. Alles wordt immers 

moeilijker en men moet zich dus steeds meer focussen op de kerncompetenties. Ericsson verwacht 

bijvoorbeeld dat hun R&D in de toekomst nog specifieker zal worden en van belang blijft voor de hele 

multinational. Anderzijds omdat een gedeelte van de R&D te duur is. De R&D die nog wel in Nederland 

gebeurt, is de pre-development. Het gaat hierbij om het feitelijk bedenken van een oplossing. Het uitwerken 

van de oplossing gebeurt op locaties waar het goedkoper is, bijvoorbeeld in de Chinese of Oost-Europese 

vestiging (o.a. Skil en FCI). De R&D van Skil vindt tegenwoordig ook grotendeels plaats bij de leverancier 

van halffabricaten. Skil bedenkt alleen het eindproduct, maar niet de onderdelen.   

Meer dan de helft van de bedrijven die aan R&D doen, 

hebben het gevoel dat de R&D-strategie volledig door het 

hoofdkantoor wordt bepaald. Toch wordt eigen initiatief op 

R&D-gebied over het algemeen gestimuleerd door het 

management van de dochtervestiging (behalve bij Navteq, Famar en Goodyear). Dit eigen initiatief blijkt bij 

de meeste dochtervestiging tot resultaat te leiden. Bij FCI levert de R&D maandelijks patenten op, met 

Bedrijf R&D activiteiten % werkn.  
(aantal) 

Gear Nieuwe toepassingen zoeken van softwarestandaarden 83% (5) 
Tyco Ontwikkeling hoogwaardige connectoren 57% (200) 
FCI Ontwikkeling hoogwaardige connectoren 46% (32) 
Tokheim Hard- en software betaalautomaten brandstofpompen 30% (35) 
Vitronics Soltec Doorontwikkelen van soldeermachines 25% (12) 
Ericsson Netwerkapplicaties (MMS) 23% (250) 
Navteq Aanvullende content voor navigatiesoftware 12% (30) 
HIAB Efficiëntere assemblage + brandingsconcepten 9% (2) 
Chromalloy Betere vliegtuigonderdelen maken dan origineel 7% (15) 
Rosti Projectgerelateerd haalbaarheidsonderzoek (kan dat gemaakt worden?) 6% (5) 
Skil Doorontwikkeling bestaande gereedschappen 6% (12) 
Famar Actieve stof in andere vorm (bijv. kan een pil ook in zalfvorm?) 5% (7) 
3M Filters afstemmen op klantvraag ca. 5% 

 

Tabel 7.1: De R&D activiteiten en het aantal werknemers in de R&D per onderzocht bedrijf  
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Een R&D-afdeling in Den Bosch 
kan zorgen voor 24 uurs R&D.

  

Omdat alles digitaal gaat, kan de 
Bossche vestiging namelijk 
eenvoudig verder gaan met waar de 
vestigingen in Amerika en China dat 
etmaal zijn gestopt.  
(T. Chang  Super Micro) 

bonussen voor de werknemers. Bij Tyco en Skil heeft men door eigen initiatief regelmatig nieuwe producten. 

Bij Tokheim, 3M, Rosti en Chromalloy heeft het soms resultaat. Bij Gear is het puur geënt op het in gang 

houden van de discussie. Zo blijft men scherp mocht het ooit weer beter gaan met Gear.   

De R&D heeft in bijna alle gevallen belang voor de gehele multinational (Bij Skil en Vitronics Soltec blijft 

dit beperkt tot hun divisie binnen de multinational). Alleen bij Rosti en Famar blijft het belang van de R&D 

beperkt tot de eigen vestiging.   

Andere R&D-achtige ontwikkelingen die uit het onderzoek naar voren komen zijn: 

 

Enkele marketing & sales bedrijven geven aan dat ze aan innovatieve dienstverlening doen: nieuwe 

manieren, markten en betalingsconstructies zoeken om hun producten aan de man te brengen. Een goed 

voorbeeld is RICOH Den Bosch. Zij waren de eerste die kopieerapparaten middels lease-contracten bij 

klanten plaatste. Dit heeft concurrenten uit de markt geprijsd. RICOH Den Bosch staat mede hierdoor 

binnen de multinational bekend als de vestiging met innovatieve marketing & sales concepten en het 

verbreden van de dienstverlening. Aangezien men bij 

RICOH te maken heeft met marktverzadiging dient men 

innovatief te zoeken naar nieuwe markten en dus gaat 

men op zoek naar het vergroten van het speelveld: het 

aanbieden van een totaalpakket voor 

documentverwerking (software) in plaats van alleen 

printen en kopiëren. Meer dienstverlening dus, dan units 

verkopen.  

 

Procesinnovatie komt bij bijna alle bedrijven voor. Het verbeteren van hun interne (productie)proces 

wordt noodzakelijk geacht om hun concurrentiepositie in stand te houden. Proces R&D wordt vaak niet 

als R&D gezien. Toch geeft een aantal bedrijven aan dat zij zich hiermee onderscheiden binnen hun 

multinational (FCI, Goodyear, Rosti en HIAB).  

De dochterbedrijven die helemaal niet aan R&D doen geven allemaal aan dat dit komt omdat het niet bij de 

rol van deze vestiging past. Alleen bij Super Micro zijn er 

plannen om R&D toe te voegen. De vestiging is in tien jaar 

gegroeid en nu rijp voor het toevoegen van R&D. Er is op de 

eerste plaats namelijk behoefte aan een innigere relatie met 

klanten. Op de tweede plaats wil de multinational richting 24-

uurs R&D. Samen met de vestigingen in Amerika en China, 

kan de Nederlandse vestiging die bieden. 

Om meer R&D bij Nederlandse vestigingen te plaatsen, geven enkele bedrijven aanbevelingen: 

 

De overheid moet gaan lobbyen bij het hoofdkantoor (Tokheim) 

 

R&D-subsidie moet meer naar incubators en niet naar grote bedrijven (Tyco) 

 

Betere informatie over subsidiemogelijkheden (Skil) 

 

Lobby via brancheorganisaties (Skil) 

De overheid moet zich qua R&D-
beleid meer concentreren op (een 
combinatie met) procesinnovatie, 
omdat veel Nederlandse bedrijven 
hier specialist in zijn. Ook moet de 
overheid de R&D-resultaten meer 
promoten. De berichten die nu naar 
buiten komen zijn erg eenzijdig.

 

(H. Roelofs  HIAB Leebur) 
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Samenwerking bevorderen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven leidt tot hogere meerwaarde van 

onderwijsinstellingen voor het bedrijfsleven (FCI) 

 
De kosten laag houden (FCI) 

 
Meer concentreren op (een combinatie met) procesinnovatie (HIAB) 

 
R&D als onderdeel van het totale activiteit zien en niet als losse activiteit (Famar) 

 
Beter promoten van de bereikte resultaten/meer diversiteit in de boodschappen (HIAB)  

- Logistiek 

Logistiek is bij 16 bedrijven ondergebracht. Van twee bedrijven is dit duidelijk hun hoofdactiviteit en bij 

drie bedrijven is het slechts ten behoeve van de productie in de eigen vestiging. Drie bedrijven hebben hun 

logistiek afgestoten. Bij twee ging dit naar een Europees distributiecentrum (EDC). Bij Rosti werd het 

uitbesteed om kosten te besparen. Toen dit niet bleek te werken zijn ze het weer zelf gaan doen. Drie 

bedrijven hebben tijdens hun bestaan logistiek toegevoegd.  

- Regionale hoofdkantooractiviteiten 

Vijf bedrijven zijn tevens regionaal hoofdkantoor. Daarnaast zijn in nog twee bedrijven financiële 

hoofdkantooractiviteiten ondergebracht vanwege het gunstige belastingklimaat in Nederland voor de 

bedrijfsinterne financiën.  

Nu duidelijk is hoe de ontwikkeling per activiteit plaatsvindt, kan gekeken worden naar de evolutiepaden die de 

onderzochte dochtervestigingen hebben doorgemaakt. Hiervoor is in hoofdstuk 4 (paragraaf 4.1  figuur 4.1) een 

onderverdeling gemaakt naar mogelijke evoluties. De vier verschillende evolutiepaden die onderscheiden 

worden zijn: 

1. Constante lineaire groei 

2. Geleidelijke afzwakking van de groei 

3. Groei met terugslag naar een bepaald niveau 

4. Groei en afzwakking eindigend in een sluiting  

Deze evolutiepaden zijn als volgt terug te vinden bij de onderzochte bedrijven.  

1. Constante lineaire groei  

Vijftien van de 21 onderzochte bedrijven blijken op basis van hun mandatenpakket in staat om kwalitatief te 

groeien. Een en ander gaat gepaard met het afstoten van laagwaardige onderdelen van die mandaten. Bedrijven 

worden dus nauwelijks groter (of krimpen zelfs qua werknemeraantal), maar wel kwalitatief hoogwaardiger. 

Alleen Super Micro, Waters en Goodyear zijn tot nu toe steeds in staat gebleken om nieuwe mandaten aan te 

trekken zonder aan de onderkant zaken af te stoten. De overige bedrijven hebben hier wel mee te maken. 

De kwalitatieve verbetering die bedrijven doormaken, komt vanuit de techniek, kennis en ervaring die men reeds 

beheerst. Padafhankelijkheid treedt dus wel degelijk op, maar men blijkt in staat om de negatieve gevolgen te 

beperken. De aanwezigheid van lock-in is niet of nauwelijks waar te nemen.  

Het is de verdienste van de bedrijven zelf dat de weerslag van de potentieel negatieve invloed van deze 

evolutionaire factoren meevalt. Dit komt omdat dochtervestigingen in toenemende mate hun proces integraal 
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inrichten. Productie en R&D staan namelijk niet los van marketing & sales en service & repair. Klantcontacten 

zorgen voor de juiste input voor de te kiezen ontwikkelrichting. De toenemende behoefte aan co-development 

lijkt deze evolutie te versterken. 

Enkele bedrijven (FCI, Tyco en Ericsson) hebben de neiging om hun constante lineaire groeipatroon te verliezen. 

Verplaatsing van klanten en R&D-activiteiten speelt hierbij een voorname rol.  

2. Geleidelijke afzwakking van de groei 

Navteq en Hitachi hebben te maken met een geleidelijke afzwakking van de groei. Voor Navteq is de markt 

(West-Europa) vrijwel helemaal in kaart gebracht. Vanaf dat moment is alleen onderhoud nog nodig. De groei 

ligt elders op de wereld. Men heeft geen last van terugval, maar stabiliseert. Navteq heeft wel een R&D-tak die 

nog kan blijven doorontwikkelen. 

Hitachi Oosterhout heeft een flinke groei doorgemaakt. Het zwaartepunt lijkt zich echter te verplaatsen naar de 

vestiging in Amsterdam. Deze vestiging is opgezet vanuit Oosterhout en bestaat nog niet lang, maar heeft wel 

meer werknemers en een belangrijkere positie ten aanzien van de marketing & sales. De vestiging in Oosterhout 

zal dus wellicht even groot blijven, maar het (gedeeltelijk) verlies van hoogwaardige mandaten treedt op. 

Op het gebied van R&D-mandaten lijkt in algemene zin een geleidelijke afzwakking van de groei plaats te 

vinden. Dit heeft niet zozeer met de onderzochte dochtervestigingen als geheel te maken, maar alleen met de 

activiteit R&D. Bedrijven hebben een steeds smaller deel van de R&D in hun takenpakket. Vaak gaat het slechts 

om klantgerelateerde R&D en niet (meer) om fundamentele R&D, omdat die in toenemende mate (na)bij het 

hoofdkantoor is ondergebracht. Daarnaast behelst de overgebleven R&D een steeds smaller deel van de totale 

kennis. De kans is aanwezig dat deze ontwikkeling zich niet verder doorzet, omdat alle bedrijven aangeven dat 

de vestigingsregio een goede basis biedt voor R&D.   

3. Groei met terugslag naar bepaald niveau 

Gear, Holscot, Vitronics Soltec en HIAB hebben te maken met een terugslag in hun ontwikkeling. Bij Gear ligt 

dit aan de slechte solvabiliteit van het bedrijf, waardoor activiteiten door het hoofdkantoor worden overgenomen 

of afgeschaft. Bij Holscot is de directeur enkele jaren terug overleden, waardoor de zeggenschap bij het 

hoofdkantoor terecht is gekomen. Vitronics Soltec heeft te maken met lock-in. Men heeft te weinig gezocht naar 

potentiële kennis in de markt en is voortdurend op eigen houtje doorgegaan. Daarnaast zit men in een bedrijfstak 

die vaak van eigenaar is gewisseld, waardoor men zich steeds opnieuw moet waar maken. HIAB heeft te maken 

met een hoofdkantoor dat erg egoïstisch optreedt. Men is in staat gebleken om zelf te ontwikkelen, maar alle 

ontwikkelingen werden door het hoofdkantoor toegeëigend.  

Sommige bedrijven hebben hun uitbesteding/uitplaatsing van mandaten te ver doorgevoerd, waardoor (delen van) 

mandaten nu weer terug zijn bij de dochtervestiging.  

4. Groei en afzwakking eindigend in een sluiting 

Inmiddels gesloten bedrijven zijn niet in het onderzoek betrokken.     
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7.2.4 Geografische ontwikkeling

 
In hypothese 4 komt geografische ontwikkeling aan bod. De geografische ontwikkeling die de mandaten van de 

onderzochte bedrijven hebben doorgemaakt is als volgt. Zo ongeveer de helft van de onderzochte bedrijven is in 

staat geweest het geografisch bereik van hun belangrijkste mandaten te vergroten. De andere helft heeft 

eenzelfde geografisch bereik gehad gedurende hun hele bestaan. Alleen RICOH heeft te maken gehad met een 

verkleind geografisch bereik.                 

De geografische ontwikkeling die marketing & sales vestigingen in het onderzoek hebben doorgemaakt is 

wisselend. Ishida heeft er landen bij gekregen, RICOH heeft juist territorium moeten prijsgeven. Toch zijn er 

ook marketing & sales activiteiten die zich wel degelijk geografisch ontwikkelen. Waters heeft bijvoorbeeld 

specialisten in huis die wereldwijd nergens anders bij Waters werken. Vanuit Etten-Leur worden dus bepaalde 

nieuwe klanten over de gehele wereld bediend, terwijl zij in principe alleen Nederland bedienen.   

De evolutie van het geografisch bereik heeft dus twee oorzaken. Enerzijds moet een vestiging een bepaalde 

omvang hebben om iets voor te stellen binnen de multinational. Een verandering van het toegewezen gebied kan 

te maken hebben met het wegtrekken van klanten, maar ook met het feit dat er simpelweg te weinig klanten in 

een bepaald gebied zitten. Anderzijds beschikken vestigingen steeds vaker over (zelfontwikkelde) specialistische 

kennis, omdat de evolutie van hun mandaten ertoe heeft geleid dat zij apex zijn geworden over een klein deel 

van de totaalactiviteit die de multinational als geheel doet. Op dat gebied krijgt men automatisch de gehele 

wereld als markt. Dat wil niet per definitie zeggen dat zij hun marketing & sales activiteit mondiaal ontplooien. 

Als de activiteit specialistisch genoeg is gebeurt dit wel, bijvoorbeeld bij Waters, Tyco, Skil en Chromalloy. Als 

de activiteit niet specialistisch genoeg is of als het klantenpotentieel erg groot is, blijft de wereld opgedeeld en is 

het onmogelijk om op eigen houtje nieuwe landen te ontginnen. RICOH heeft zelfs te maken met een 

toegenomen opdeling, maar in dit geval blijkt Nederland dan ook over voldoende klantenpotentieel te 

beschikken.   

7.2.5 Invloedsfactoren

 

Hypothese 5 gaat over de invloedsfactoren op de ontwikkeling van dochtervestigingen. Allereerst wordt 

aandacht besteed aan de regionale factoren die bij hebben gedragen aan de reden van vestiging, daarna naar de 

factoren die van invloed zijn geweest tijdens de doorontwikkeling. De vestigingsregio is een begrip dat voor alle 

bedrijven anders is, variërend van Noord-Brabant tot zo ongeveer heel West-Europa. Duidelijk is in ieder geval 

Vergroot Verkleind Niets gebeurd 
Ishida RICOH Holscot 
Vitronics  Gear 
FCI  HIAB 
3M  Super Micro 
Waters  Goodyear 
Tokheim  Rosti 
Skil  FedEx 
Chromalloy  Famar 
Tyco  Navteq 
Ericsson  Hitachi 

 

Tabel 7.2: Ontwikkeling geografisch bereik  
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dat de vestigingsregio door de jaren heen groter is geworden door de globalisering van de economie en de 

verbeterde infrastructuur (zowel qua ICT als qua fysieke reistijd). Ondanks dat de nabijheid van klanten nog 

steeds belangrijk is (6 keer genoemd), is het voor bedrijven hierdoor een optie geworden om input van verder 

weg te halen en klanten vanaf grotere afstand te bedienen.   

Regionale factoren zijn van invloed geweest op de reden van vestiging. De greenfield investments onder de 

onderzochte bedrijven geven aan dat de ligging van Nederland c.q. Noord-Brabant destijds een belangrijke 

vestigingsfactor was (wordt door acht bedrijven genoemd: Holscot, Skil, 3M, Chromalloy, Goodyear, Ishida, 

Waters en Rosti). De aanwezigheid van de markt of specifieke klanten wordt vijfmaal genoemd (Ericsson, Skil, 

Chromalloy, FedEx en Goodyear) en de aanwezigheid van andere bedrijven (met name in de elektronica-/ICT-

sector) vier keer (Tyco, Super Micro, Ishida en Vitronics Soltec). Ook de Nederlandse belastingwetgeving (al 

dan niet in combinatie met goede douanecapaciteiten) wordt driemaal genoemd. Verder zijn er veel 

uiteenlopende redenen genoemd, zoals kennis (Gear), aantrekkelijke financiële voorwaarden (Chromalloy en 

Rosti), de aanwezigheid van de arbeidsmarkt (Goodyear), de cultuur (FedEx), de aanwezigheid van grond c.q. 

uitbreidingsmogelijkheden (Super Micro en 3M), het stabiele politiek en sociaal-economische klimaat (Skil) en 

een handelsmissie van de BOM in de Silicon Valley (Super Micro).  

Bij overgenomen bedrijven zijn vestigingsfactoren niet relevant. Zij zijn niet overgenomen vanwege hun ligging, 

maar vanwege de behoefte van hun huidige eigenaar om zich op een bepaalde sector te richten.   

 

Ten aanzien van het verkrijgen of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten blijken regionale factoren nauwelijks 

een rol te hebben gespeeld. Tyco is de enige die aan de regio een belangrijke rol toebedeeld. De komst van 

glasvezel en subsidies van de overheid hebben Tyco flink geholpen om hun R&D-tak uit te breiden. Wel noemen 

de marketing & sales bedrijven de Nederlandse instelling (cultuur) als goede basis voor inventieve marketing. 

Men is bereid om over de grens te denken en zich in andermans positie te verplaatsen. Men spreekt andermans 

taal en is flexibel.  

De factor die vandaag de dag nog enigszins actueel is, is de ligging (vijf keer genoemd). Dit geldt in het 

algemeen voor de logistieke bedrijven, maar ook voor de overige bedrijven vanwege de afstand tot klanten. Door 

dichtbij klanten te zitten bestaat de mogelijkheid voor co-development en het in een vroeg stadium signaleren 

van kansen en bedreigingen. Ook de cultuur en het belastingklimaat (incl. douane- en BTW-afhandeling) dragen 

nog steeds positief bij aan de ontwikkeling van enkele bedrijven. Gear en Tyco geven aan dat ook de ICT-

infrastructuur in de regio extreem goed is. Verder is de kennis van de huidige medewerkers (8 keer) als nieuwe 

belangrijke factor opgedoken.   

Er zijn ook negatieve invloedsfactoren. Nederland (en heel West-Europa) wordt door het hoofdkantoor vaak als 

duur gezien. Andere negatieve invloeden vanuit de vestigingsregio die worden genoemd zijn de slechte 

bereikbaarheid en de beperkte beschikbaarheid van geschikte mensen. Ook dit zijn echter West-Europese 

factoren en niet zozeer regionaal. Een enkeling geeft daarnaast aan dat de regeldruk van de overheid (lastige 

ontslag- en milieuregels) beperkend werkt op de ontwikkeling.  

Andere, meer passieve redenen waarom men nog op de huidige locatie zit, zijn gemakzucht en sunk costs . 

Ericsson heeft inmiddels echter het gehele onroerend goed verkocht en huurt nu hun gehele terrein en gebouwen 
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De overheid moet beleid maken 
gericht op bedrijfsgroei, bijvoorbeeld 
via de subsidiestructuur. Nu moet een 
bedrijf zelf iemand inhuren om een 
subsidie te kunnen krijgen. Waarom 
doet de overheid dit niet zelf?  
(P. Deckers  Gear Software) 

en is dus niet meer op die manier gebonden aan de vestigingsregio. Daarnaast spelen goedkeuringsinstanties en 

licenties bij een aantal bedrijven een steeds belangrijkere rol (Goodyear, Famar, Rosti, HIAB en Waters). 

Hierdoor zijn deze bedrijven lastig(er) verplaatsbaar. Licenties en relaties met goedkeuringsinstanties moeten in 

zo n geval namelijk opengebroken worden. Dit is niet alleen erg kostbaar, maar leidt bij klanten tegelijkertijd tot 

heroverweging van leverancier. Dat willen toeleveranciers natuurlijk te allen tijde voorkomen.  

De bijdrage van de vestigingsregio aan de huidige ontwikkeling van de onderzochte dochtervestigingen, is dus 

sterk afgenomen ten faveure van andere factoren. Bedrijven geven dan ook regelmatig aan dat er eigenlijk geen 

enkele reden meer is om per se in de regio te blijven. Veertien van de 21 bedrijven geven dan ook aan dat 

verplaatsing zonder meer mogelijk is. Acht bedrijven geven aan dat er geen enkele relatie in de vestigingsregio 

echt belangrijk is voor het voortbestaan. Slechts vijf bedrijven hebben het idee dat het regionale 

investeringsklimaat bijdraagt aan het behoud van mandaat binnen hun dochtervestiging.  

Slechts drie bedrijven geven aan gebonden te zijn aan de vestigingsregio waardoor verplaatsing echt lastig is 

(Tyco, 3M en Famar). De kennis van de medewerkers wordt eigenlijk als enige reden door veel bedrijven 

genoemd waarom sommige bedrijven wellicht niet te verplaatsen zijn, maar ook dit is in vele gevallen relatief. 

Binnen de samenstelling van het werknemersbestand is gemiddeld 

maar 48% hoger opgeleid en Nederland (en heel West-Europa) 

wordt door het hoofdkantoor vaak als duur gezien. Duidelijk is dat 

de kennis van werknemers in lagere lonen landen ook toeneemt. 

Bedrijven geven dan ook regelmatig aan dat er eigenlijk geen enkele 

reden meer is om per se in de regio te blijven.  

De belangrijkste relaties in de regio zijn voor zes bedrijven hun klanten. Van een aantal bedrijven, met name 

toeleveranciers, zijn veel klanten echter weggetrokken. Ook als klanten niet weggetrokken zijn, is het door de 

verbeterde ICT-verbindingen steeds beter mogelijk om klanten van op afstand te bedienen.  

Ook de samenwerkingsverbanden in de regio zijn nauwelijks belangrijk. Zelfs geen enkel bedrijf geeft aan dat 

samenwerkingsverbanden belangrijk zijn voor de multinational als geheel.   

Een regionale factor die nog onvoldoende wordt benut is het aanbieden van subsidiemogelijkheden. Subsidies 

zouden bij kunnen dragen aan behoud en aantrekking van activiteiten. Hoofdkantoren zijn namelijk gevoelig 

voor subsidies als zij bij plaatsing van een activiteit een keuze 

moeten maken tussen verschillende dochtervestigingen. Bedrijven 

geven echter aan dat subsidies lastig bereikbaar zijn. Men weet 

niet wat er beschikbaar is en hoe men zaken moet binnenhalen. De 

overheid creëert wel subsidiemogelijkheden, maar bedrijven 

moeten zelf een duur iemand inhuren die deze zaken aanvraagt. 

Waarom komt de overheid niet naar bedrijven toe?  

Andere opmerkelijke zaken die uit de interviews naar voren zijn gekomen, zijn: 

 

Ondanks aantoonbare voordelen in de regio, merkt FCI dat het hoofdkantoor hier niet naar wil luisteren.  

Voor Amerikanen liggen 
Nederland en Oost-Europa naast 
elkaar, terwijl het 
kostentechnisch enorm veel 
scheelt. Je moet je dus op een 
andere manier onderscheiden

 

(T. Colijn Vitronics Soltec)
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Famar geeft aan dat er in de regio Noord-Brabant nauwelijks een farma-cultuur aanwezig is. In Leiden 

en Nijmegen overigens wel.  

 
FedEx Veldhoven geeft aan dat Europa een groeimarkt is voor FedEx en dat men hier net zo groot wil 

worden als in Amerika. Hier kan FedEx Veldhoven van profiteren. 

 
Gear geeft aan dat het in Nederland ontbreekt aan beleid gericht op bedrijfsgroei. 

 
Volgens RICOH, Tyco, Chromalloy en HIAB is de Nederlandse manier van werken een belangrijke 

reden die positief heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de marketing & sales van hun vestiging.  

De kennis van dienstverlening, de mentaliteit, de creativiteit en de bereikbaarheid zijn hier beter dan 

gemiddeld in West-Europa en/of het thuisland.  

 

Tokheim Bladel heeft gemerkt dat de motivatie van de Nederlanders ook wel eens tegenwerkt, omdat 

dit soms te fanatiek overkomt op hun hoofdkantoor in Frankrijk. Ook HIAB heeft hier last van. 

 

Skil heeft een langdurig intensieve relatie met de sociale werkvoorziening in Breda, de BSW. Ondanks 

dat deze relatie verplaatsing niet onmogelijk maakt, wordt dit wel in hoge mate door het hoofdkantoor 

(Bosch) gewaardeerd.  

 

Waters geeft aan dat Nederland weliswaar nog altijd een gunstig belastingklimaat heeft voor de interne 

financiën, maar niet voor de productie. Multinationals kijken echter steeds meer naar lage 

transferpricing (BTW) bij het bepalen van wat op welke locatie gebeurt. Dit heeft er bij Waters voor 

gezorgd dat de productie destijds in Ierland terecht is gekomen.  

Is er dan niets positiefs te melden? 

 

De positieve en/of negatieve kanten van de regio spelen bij 

het hoofdkantoor vaak geen enkele rol (9 keer genoemd). 

Het hoofdkantoor weet namelijk wel dat Nederland duur is. 

Pas als het bedrijfsresultaat onder druk komt te staan wordt 

hiernaar gekeken. 14 bedrijven zeggen dat hun 

ontwikkelingsmogelijkheden puur te maken hebben met de markt, het bedrijfsresultaat en 

winstgevendheid en dus niet met de omgeving of machtspositie ten opzichte van het hoofdkantoor. De 

vestigingsregio speelt dus nauwelijks een rol bij beslissingen die het hoofdkantoor neemt. In het geval 

van Ericsson vindt het hoofdkantoor de huidige locatie zelfs ronduit slecht. Qua bereikbaarheid 

(vliegtuig) en voor de marketing & sales kan men beter in de Randstad zitten, maar toch verplaatst men 

niet. 

 

Chromalloy geeft aan dat de ligging in een vliegtuig-cluster, genaamd de  Maintainance Valley werkt. 

Zowel qua uitstraling als op het gebied van het samen maken van beleid. Het hoofdkantoor is hiervan 

op de hoogte en waardeert de vestigingsregio hierdoor meer. Ook bij Goodyear weet men op het 

hoofdkantoor dat Nederland en Tilburg een goede locatie is. Dit heeft onder andere te maken met het 

feit dat men bij de lobby van de Joint Strike Fighter is betrokken. Deze lobby vindt op hoger niveau 

plaats. Tilburg is hier niet of nauwelijks bij betrokken. 

 

Ericsson geeft aan dat de relatie met KPN erg belangrijk is voor het hoofdkantoor. Deze relatie zorgt 

bovendien voor werkgelegenheid. Zou Ericsson al het werk uit Nederland weghalen dan zou KPN 

Men is hier opgegroeid met 
innoveren. Dat is in andere regio s 
veel minder zo. Het hoofdkantoor 
heeft hier echter geen idee van.

 

(H. Roelofs  HIAB Leebur) 
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waarschijnlijk overstappen naar een concurrent. Wel vindt het hoofdkantoor dat het vanwege de relatie 

met KPN en de ligging ten opzichte van Schiphol beter in de Randstad kan zitten.  

 
Elf van de onderzochte bedrijven hebben nog toeleveranciers in de regio. Het aandeel in de totale input 

is door de jaren heen weliswaar afgenomen. Alleen Vitronics Soltec en FedEx halen nog meer dan de 

helft van de input uit de regio. Alle overigen niet eens een vijfde. Negen bedrijven hebben nog klanten 

in de regio, maar ook dit is door de jaren heen vaak afgenomen. Voor RICOH, Rosti, HIAB, Ericsson, 

FedEx, Tyco en FCI zijn deze klanten belangrijk in het voortbestaan. Klanten zijn namelijk ook 

belangrijk voor de R&D van veel bedrijven. Samen met hun klanten ontwikkelen ze 

maatwerkoplossingen. In de helft van de gevallen is het hoofdkantoor aardig op de hoogte van de 

inhoud van de belangrijkste relaties waarvan de dochtervestiging gebruik maakt in de vestigingsregio. 

 

Flink wat bedrijven (13) hebben samenwerkingsachtige verbanden met kennisinstellingen. Vaak is dit 

erg oppervlakkig, namelijk via stagiaires of incidenteel op projectbasis. Echt intensieve samenwerking 

is alleen te vinden bij Skil, Tyco, Ericsson, Navteq, RICOH, HIAB, Rosti, Chromalloy en Gear. Zij 

proberen echt gebruik te maken van de aanwezige regionale kennis en win-win situaties te creëren.  

Intensieve samenwerking met zakelijke dienstverleners gebeurt bij de meeste bedrijven nauwelijks, 

behalve via consultants en vervoersbedrijven. Echte samenwerking komt wel voor bij Rosti (met 

bedrijven op het gebied van machinebouw en matrijzen) en bij HIAB (voor besturing en hydrauliek). 

Bedrijven geven regelmatig aan dat de klant vaak over veel kennis beschikt en dat dit leidt tot co-

development die dermate specifiek is dat regionale bedrijven die extreem specifieke kennis niet bezitten. 

Chromalloy bijvoorbeeld zit door hun aanwezigheid in de vliegtuigindustrie altijd vooraan in de 

kennisontwikkeling en kan dus geen toegevoegde waarde halen uit bedrijven in de regio. 

 

Geen enkel bedrijf heeft regelmatig contact met de overheid over de ontwikkeling van hun vestiging. 

Toch krijgt de overheid over het algemeen een voldoende. Slechts acht bedrijven vinden de overheid 

van enig belang voor het functioneren. FedEx is de enige die de overheid zelfs groot belang toedicht. 

 

Tien bedrijven ervaren geen enkele beperking in de vestigingsregio.   

7.2.6  Interne verhoudingen

 

Hypothese 6 en 7 hebben te maken met de machtspositie binnen de multinational. Deze machtspositie uit zich op 

twee manieren: het ontplooien van eigen initiatief en de mate van controle door het hoofdkantoor. De positie 

binnen de multinational bepaalt de toekomstverwachting.  

Het ontplooien van eigen initiatief 

Op de eerste plaats kan men de performance verbeteren door het toevoegen van nieuwe mandaten. Alle 

onderzochte bedrijven geven aan op eigen initiatief bezig te zijn om nieuwe activiteiten te ontplooien/aan te 

trekken (11 voortdurend, de rest soms), maar het heeft niet altijd succes. Het initiatief van de werkelijk 

toegevoegde activiteiten is wisselend (10 keer is een activiteit toegevoegd op eigen initiatief, 8 keer op initiatief 

van een hoofdkantoor). De besluitvorming ten aanzien van nieuwe activiteiten ligt wel vrijwel altijd bij het 

(Europees) hoofdkantoor. Alleen Rosti heeft erg veel vrijheid en beslist zelf. Ook 3M geeft expliciet aan dat het 

een mandaat heeft binnengehaald door zitting in de European Business Group met managers van hoger hand en 

andere dochtervestigingen. Er zijn ook bedrijven die op eigen initiatief activiteiten hebben uitgeplaatst. Ericsson 
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heeft bijvoorbeeld low-cost vestigingen geopend om de controle over bepaalde activiteiten in huis te kunnen 

houden. 

Op de tweede plaats is het mogelijk om positieverbetering te krijgen doormiddel van de doorontwikkeling van 

bestaande mandaten. Het (door)ontwikkelen van bestaande mandaten gebeurt hoofdzakelijk op eigen initiatief. 

Dat eigen initiatief ten aanzien van bestaande mandaten nodig is blijkt wel uit het feit dat 15 bedrijven aangeven 

veel eigen initiatief ontplooien. Dit is niet om nieuwe activiteiten aan te trekken, maar om bestaande activiteiten 

te handhaven.   

Zaken die de onderzochte dochtervestigingen op eigen initiatief voor elkaar hebben gekregen zijn: 

- 3M heeft door zitting in de 3M European Business Group (EBG) hun geografisch bereik uitgebreid.  

- Ericsson heeft op eigen initiatief bepaalde zustervestigingen geopend in Nederland. Deze vestigingen 

hebben een eigen kostenstructuur en arbeidsvoorwaarden. Hierdoor is men erin geslaagd bepaalde 

activiteiten voor Nederland te behouden. In Rijen heeft men hiervan geprofiteerd, doordat men qua 

belangrijkheid op peil bleef of zelfs is gestegen. Dit soort beslissingen zijn later namelijk door het 

hoofdkantoor ook op andere locaties in de wereld genomen.  

- Famar heeft op eigen initiatief weer wat R&D terug in de Bladelse vestiging. De R&D was na de 

overname weg, maar omdat klanten erom vroegen, is men dit in 2007 weer zelf gaan doen. Gelukkig 

was de kennis er nog.  

- Eén van de onderzochte bedrijven voelt dat het qua positionering buiten de bedrijfsstructuur valt. Het is 

daarom op eigen initiatief in klein comité aan het werken aan positionering/profilering van de eigen 

vestiging richting de toekomst.  

- Gear heeft door dat het voortbestaan alleen op eigen initiatief veiliggesteld kan worden. Men heeft 

daarom zelf de keuze gemaakt om binnenkort te verplaatsen naar het terrein van de TU Eindhoven.  

- Om de klanten beter te kunnen bedienen is Goodyear Tilburg op eigen initiatief in 1998 

distributiecentrum geworden voor EMEA. 

- HIAB heeft een eigen branding ontwikkeld voor service & repair om garanties te kunnen bieden en 

meer naamsbekendheid te krijgen. Men gebruikt nu bijvoorbeeld groenkleurige olie en monteert 

tegenwoordig producten met het eigen logo. 

- RICOH heeft eigen dienstverleningsconcepten ontwikkeld die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling 

van RICOH van units (kopieerapparaten) verkopen naar dienstverlener (documentverwerking). RICOH 

produceert nu zelfs software. 

- Tyco heeft er zelf voor gezorgd dat de echte pre-development rond 1980 bij hen terecht is gekomen. De 

kennis en creativiteit van de mensen en een subsidie van de overheid hebben hierbij geholpen. 

- Rosti heeft voor de multinational een nieuwe markt met veel potentie aangeboord, namelijk de 

medische sector.  

Hitachi is het enige bedrijf dat noch eigen initiatief hoeft te tonen om activiteiten aan te trekken, noch om ze te 

handhaven. Hitachi legt alle ideeën bij het hoofdkantoor neer en wacht af.  
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We zijn ons gaan richten op 
aftersales en service, omdat daar veel 
winst in zit en het contact met de 
klant in stand blijft. We hebben 
hiervoor zelfs een eigen branding 
ontwikkeld  
(H. Roelofs  HIAB/Leebur) 

 
Op eigen initiatief kan men dus de performance en reputatie verbeteren. Een betere performance leidt tot 

inspraak op beslissingen bij het hoofdkantoor. Zeventien van de onderzochte bedrijven vinden dat hun reputatie 

positief effect heeft op hun ontwikkeling en dertien van de 21 onderzochte bedrijven geven namelijk aan dat hun 

positie binnen de multinational sterker is geworden. Tweederde van de onderzochte bedrijven geeft aan alleen al 

door hun hooggekwalificeerde taken en reputatie invloed te hebben op beslissingen en de strategie van de 

multinational. Uitzondering is Vitronics Soltec. Eigen initiatief heeft bij hen geen invloed op hun ontplooiing, 

omdat zij door de kostengedreven strategie te veel afhankelijk zijn van beslissingen van hogerop. Wel zijn zij 

van plan om meer eigen initiatief te gaan steken in nieuwe activiteiten.  

Om hun reputatie in stand te houden proberen ze de klantcontacten 

in eigen hand te houden. Marketing, sales, aftersales en service & 

repair zijn essentieel om feeling te houden met de klant en hun 

wensen. Bovendien levert deze dienstverlening ook nog direct omzet 

en winst op.  

Controle door het hoofdkantoor 

De vrijheid van dochtervestigingen is door de jaren heen afgenomen. Ondanks dat veel bedrijven aangeven 

belangrijker te zijn geworden, ervaren ze dat de controle vanuit het hoofdkantoor toegenomen is. Tien bedrijven 

ervaren dan ook dat ze vrijwel alleen maar bezig zijn om te doen wat het hoofdkantoor hen opdraagt. Negen 

bedrijven zijn het hier echter pertinent mee oneens, wat wellicht komt door de perceptie. Voor beiden geldt 

namelijk dat eigen initiatief noodzakelijk is om te overleven.  

Hoofdkantoren rekenen hun dochtervestigingen in toenemende mate af op hun cijfers. Zestien bedrijven geven 

aan dat het hoofdkantoor exact weet waarmee men zich in de dochtervestiging bezighoudt. Enkele bedrijven 

geven aan dat de interne IT-systemen dermate goed zijn, dat het hoofdkantoor soms zelfs over betere informatie 

beschikt dan de dochtervestigingen zelf.   

Belangrijke beslissingen worden dan ook steeds meer op het hoofdkantoor genomen. Vroeger gebeurde dit in 

zeven gevallen op een lager schaalniveau (eigen vestiging of een lager hoofdkantoor). Alleen Chromalloy, 

Famar en Waters geven aan dat zij (tot een aanzienlijk nooit knellend mandaat) zelf de belangrijke beslissingen 

nemen. Opvallend is dat twee van deze bedrijven in de medische sector actief zijn.   

Afgenomen vrijheid zorgt ervoor dat voor alle onderzochte bedrijven communicatie in toenemende mate van 

belang is. Dochtervestigingen komen er vanwege beperkte budgetten niet meer onderuit om nieuwe ideeën in 

een vroeg stadium terug te koppelen met het hoofdkantoor, vaak al voordat ze proef hebben gedraaid. Tyco, 

Tokheim, 3M, Navteq, Hitachi, Chromalloy, Famar, HIAB en Waters geven wel aan dat ze pas na een 

proefperiode binnenshuis, de ideeën naar buiten brengen. Ze willen alleen de ideeën met slagingskans 

overleggen met het hoofdkantoor. Vitronics Soltec, FedEx, Gear en FCI hebben geen geld voor een proefperiode 

en gaan dus bij het allereerste idee al richting hoofdkantoor. Skil heeft te maken met de mogelijke interne 

concurrentie met Bosch en moet dus wel bij het eerste idee naar het hoofdkantoor. Rosti, Hitachi, Chromalloy, 

HIAB en Famar hebben steeds meer te maken met gevaar voor aansprakelijkheid als er iets mis gaat met nieuwe 
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ideeën of producten, waardoor zij niets op eigen houtje kunnen doen. Ishida en Super Micro hebben dermate veel 

contact met hun hoofdkantoor, dat het niet anders kan dan bij het eerste idee iets te overleggen. Anders wordt het 

hoofdkantoor te veel verrast en krijgt men problemen. Ericsson moet naast kwaliteit en competenties intern 

steeds meer op prijs concurreren voor het oppakken van nieuwe ideeën en dus is communicatie in een vroeg 

stadium noodzakelijk. Waar de gevolgen van prijsconcurrentie in de productie dus zo n beetje zijn geleden, is nu 

dus de R&D aan de beurt. Ook FCI ervaart steeds meer concurrentie op kosten op het gebied van R&D. Alleen 

RICOH geeft aan een enorme vrijheid te hebben, behalve op financieel gebied.  

(De vestigingen die minder belangrijk zijn geworden, hebben niet zozeer last van afgenomen inspraak bij het 

hoofdkantoor, maar ervaren dat de controle vanuit het hoofdkantoor is toegenomen. Als gevolg van de 

economische crisis heeft elk onderzocht bedrijf hier inmiddels last van.)   

Positie binnen de multinational 

Negen van de onderzochte bedrijven geven aan belangrijker te zijn dan de gemiddelde vestiging binnen hun 

multinational (Tokheim, Navteq, Hitachi, FCI, Chromalloy, Famar, FedEx, RICOH en Rosti). Slechts drie 

bedrijven geven aan minder belangrijk te zijn dan gemiddeld (Goodyear, HIAB en Gear). De overige bedrijven 

zijn even belangrijk als andere dochtervestigingen.  

Dertien bedrijven geven aan dat hun eigen positie en status binnen de multinational is gestegen sinds de 

overname/oprichting. Vijf bedrijven zijn op hun retour qua status en belangrijkheid. Chromalloy, Ericsson, 

HIAB, Vitronics Soltec en Holscot. Skil en Navteq stagneren in hun statusontwikkeling. Gear is alleen maar 

achteruitgehold. Ericsson bijvoorbeeld moet naast kwaliteit en competenties tegenwoordig intern steeds meer op 

prijs concurreren. Zelfs de bedrijven die minder belangrijk zijn geworden, hebben niet zozeer last van 

afgenomen inspraak bij het hoofdkantoor.  

Eén en ander in deze paragraaf moet wel in perspectief worden geplaatst. Het hoofdkantoor heeft namelijk ook 

een ontwikkeling doorgemaakt door de jaren heen. Hoofdkantoren zijn vaak groter geworden of zelf 

overgenomen door een ander bedrijf of een beleggingsgroep en hebben meestal meer dochtervestigingen onder 

zich gekregen. De sturing vindt steeds meer op bedrijfsresultaat plaats, waardoor de belangrijkheid van een 

dochtervestiging steeds relatiever wordt.  

Veel bedrijven ervaren dat de mogelijkheid voor eigen initiatief afneemt. De inspraak neemt dus toe, maar de 

beslissingsbevoegdheid juist niet. Slechts vijf dochtervestigingen geven dan ook aan enigszins een eigen, losse 

strategie te hebben (Chromalloy, RICOH, Rosti, Waters en Skil). Uitzondering is Chromalloy Tilburg. Men 

maakt hier elk jaar een eigen strategie met eigen prioriteiten. Verder zijn er nog acht bedrijven die op 

vestigingsniveau de strategie van het hoofdkantoor naar eigen inzicht kunnen invullen, maar de kaders staan vast. 

De overige acht bedrijven hebben in het geheel geen eigen strategie (Holscot, Tyco, Super Micro, Navteq, 

Hitachi, HIAB, Ishida en Gear). Veel eigen initiatief vindt dus plaats binnen de toegewezen mandaten en is niet 

zo zeer gericht op nieuwe mandaten.   

Veel bedrijven geven aan dat de marketing & sales de enige activiteit is waarbinnen men relatief vrij opereert. 

Voor R&D heeft men namelijk budgetten die door het hoofdkantoor worden bepaald. Voor sommigen is 

daardoor de ruimte om op eigen houtje nog wat te ontwikkelen minimaal.  
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Als men alleen maar rapporteert is 
men ten dode opgeschreven; 
ondernemerschap is immers risico 
nemen.  
(H. Roelofs  HIAB/Leebur) 

  
Gelukkige bijkomstigheid is dat vijftien van de 21 

onderzochte bedrijven intern niet hoeft te concurreren. Dit 

komt door de toegenomen specialistische kennis van de 

onderzochte dochtervestigingen, zoals al is duidelijk 

geworden in paragraaf 7.2.3. Veertien bedrijven geven aan 

productspecialist te zijn of tenminste goed te zijn in hun 

huidige mandaat, wat inhoudt dat zij binnen de 

multinational behoren tot de besten op hun activiteiten. Ook 

zijn zes andere dochtervestigingen hier naartoe aan het 

werken, omdat ze hun huidige mandaat nog altijd aan het 

vergroten zijn. Negen van de onderzochte bedrijven geven 

aan belangrijker te zijn dan de gemiddelde vestiging binnen hun multinational (Tokheim, Navteq, Hitachi, FCI, 

Chromalloy, Famar, FedEx, RICOH en Rosti). Slechts drie bedrijven geven aan minder belangrijk te zijn dan 

gemiddeld (Goodyear, HIAB en Gear). De overige bedrijven zijn even belangrijk als andere dochtervestigingen.  

Dertien bedrijven geven aan dat hun eigen positie en status binnen de multinational is gestegen sinds de 

overname/oprichting. Vijf bedrijven zijn op hun retour qua status en belangrijkheid binnen de multinational. Dat 

zijn Chromalloy, Ericsson, HIAB, Vitronics Soltec en Holscot. Skil en Navteq stagneren in hun 

statusontwikkeling. Zoals al eerder werd genoemd is Gear alleen maar achteruitgehold en Ericsson moet 

bijvoorbeeld naast kwaliteit en competenties tegenwoordig intern steeds meer op prijs concurreren. Zelfs de 

bedrijven die minder belangrijk zijn geworden, hebben niet zozeer last van afgenomen inspraak bij het 

hoofdkantoor.    

Ondanks de afgenomen beslissingsbevoegdheid, is de mate van inspraak en communicatie dus gestegen. Of 

inspraak ook leidt tot kwalitatieve ontwikkeling blijft echter de vraag. Uit het onderzoek komt niet duidelijk naar 

voren of kwalitatieve ontwikkeling eerder tot stand komt wanneer het wederzijds contact tussen dochtervestiging 

en hoofdkantoor goed is. Er zijn namelijk vrij weinig bedrijven die hun mandatenpakket kwalitatief hebben 

ontwikkeld buiten hun bestaande mandaten of technologieën om. De reden om activiteiten toe te voegen komt 

volgens bedrijven nauwelijks voort uit het bezitten van competenties (R&D/prototyping activiteiten 

uitgezonderd). Meestal heeft het toevoegen van activiteiten te maken met het bedienen van klanten. Zo lang men 

voldoende klantvraag heeft probeert men strategisch relevant te blijven voor de multinational.  

Inspraak (of eigenlijk het eigen initiatief) is bovendien niet altijd in eigen belang. Waters, Super Micro en 

Tokheim geven expliciet aan dat zij op eigen initiatief weliswaar veel activiteiten ontplooien of ideeën aandragen, 

maar dat dit niet zozeer geënt is op de eigen ontwikkeling als wel op die van de multinational als geheel. Men 

denkt bij deze multinationals bij alle vestigingen erg in het 

algemeen belang. HIAB heeft bijvoorbeeld alleen maar last 

van het hoofdkantoor. Goede ontwikkelingen worden 

namelijk door het hoofdkantoor naar het hoofdkantoor 

verplaatst. Toch blijft HIAB zichzelf doorontwikkelen.  

Interne concurrentie vindt nauwelijks plaats. 
Alleen Ericsson, Chromalloy, Tokheim en 
Super Micro ervaren op twee fronten (de 
schaal en de samenstelling van de 
activiteiten) interne concurrentie. Tyco en 
Vitronics Soltec alleen qua schaal en HIAB 
alleen qua activiteiten. Indien er interne 
concurrentie is, gebeurt die in ieder geval op 
competenties. Super Micro stuurt bij elke 
dienst of product een evaluatieformulier 
mee, dat door het hoofdkantoor wordt 
gebruikt bij hun oordeel. Chromalloy, 
Vitronics Soltec, HIAB en Ericsson ervaren 
ook interne concurrentie op prijs.
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Vernieuwende dienstverlening in 
combinatie met winstcijfers is de 
enige mogelijkheid om invloed uit te 
oefenen op het hoofdkantoor  
(J. Willems  RICOH) 

  

Doorontwikkeling heeft op grond van onderhavig onderzoek niet zo zeer te maken met de relatie met het 

hoofdkantoor, maar juist met overleving. Zonder doorontwikkeling is men namelijk ten dode opgeschreven.  

Bedoeling voor dochtervestigingen is dan ook om steeds meer in het belang van de multinational te denken. Op 

zoek dus naar een open cultuur die leidt tot beste ontwikkeling voor de multinational als geheel. Doordat er ook 

in de R&D hoek steeds meer op kosten wordt gestuurd, is de ruimte voor eigen ontwikkeling buiten de 

vastomlijnde strategie meestal uit den boze. Een ontwikkeling kan wel gewenst worden geacht, maar hoeft niet 

altijd bij de dochtervestiging met het initiatief te worden ondergebracht.  

 

Zorgen voor steeds betere resultaten is essentieel. Dit kan alleen op eigen initiatief. Eigen initiatief blijkt dus 

noodzakelijk om te overleven. Negen bedrijven vinden het behouden van hun activiteiten zelfs een voortdurend 

gevecht. Om in leven te blijven moet je als dochtervestiging dus ook wel eens iets anders doen dan wat het 

hoofdkantoor heeft opgedragen.  

Omdat veel van de onderzochte bedrijven productspecialist zijn of hier naartoe werken, zal het hoofdkantoor zal 

niet altijd exact bepalen wat de dochtervestiging doet. Zo lang het bedrijfsresultaat van de vestiging goed is, en 

het past binnen de strategie van het hoofdkantoor, is er vaak niks aan de hand. Interne concurrentie is er immers 

nauwelijks.   

Hieronder wordt nog aandacht besteed aan de overige zaken die 

opvallen voor wat betreft de interne verhoudingen: 

 

Wat opvalt is dat het management bij dochtervestigingen 

slechts in twee gevallen uit het land van de moedervestiging 

afkomstig is. Vaak streeft men naar een manager uit het vestigingsland, in dit geval Nederland. Bij 

zestien van de onderzochte bedrijven zit minimaal een Nederlander in het management. Bij negen 

bedrijven is het totale management zelfs altijd een Nederlander geweest. Soms, steeds vaker, is de 

nationaliteit van het management puur toeval en wordt een manager elke (paar) jaar gewisseld.  

Een goed voorbeeld voor de status en positie binnen een multinational voor een oud bedrijf dat in staat is 
gebleken om zich anno 2009 nog altijd bestaansrecht te gunnen, zou wel eens de Rosti vestiging in Tilburg 
kunnen zijn. Dit was een productiebedrijf met een beperkte toegevoegde waarde en dus vlak voor en net na de 
overname in een lastig parket zat voor wat betreft de richting die men moest kiezen. Toch is men in staat 
gebleken om qua importantie binnen de multinational sinds de overname lineair te groeien, terwijl de omzet 
vrij stabiel is. Het zit hem meer in het feit dat men erin is geslaagd om oude producten te saneren en nieuwe te 
implementeren. De groei lijkt dus aanstaande. Bovendien past de Deense werkwijze goed bij de Nederlandse: 
het totale personeel toont eigen initiatief, denkt mee en is in staat om over het eigen vakgebied heen te kijken. 
In Tilburg heeft men een eigen strategie, die gericht is schaalvergroting en marktkeuzes. De strategie van het 
hoofdkantoor is met name gericht op het financiële vlak. De invloed op de strategie van de multinational is 
daarom beperkt, maar wel maximaal. Men is vooral bezig met de ontwikkeling van zichzelf en die draagt bij 
aan de ontwikkeling van Rosti als geheel. Er wordt binnen de multinational juist enorm goed intern 
samengewerkt. Een voorbeeld is de ontwikkeling van drugstesters. Over de productie maakt men gelijk 
afspraken met de klant om zo voordelig mogelijk te kunnen leveren. De eerste series worden in Tilburg 
ontwikkeld en geproduceerd. Daarna wordt de productie naar de Rosti vestiging in China overgeplaatst. Als 
het product echt aanslaat en in aanmerking komt voor massaproductie op de lange termijn komt de productie 
terug naar Tilburg. 
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De geïnterviewde bij Ericsson vindt de Rijense vestiging een eigenzinnige club. Ze zijn één van de 

oudste vestigingen en hebben de Nederlandse mentaliteit. Op het hoofdkantoor in Stockholm wordt 

daarom wel naar ze geluisterd. De R&D manager van Rijen zit bijvoorbeeld in de strategiegroep van het 

hoofdkantoor. 

 
Famar Bladel heeft een soort voorbeeldfunctie binnen de multinational, omdat men innovatief en 

kritisch is en goed is in processen. De manier van managen van Nederlanders is bovendien goed: men 

kijkt in het belang van het bedrijf en niet in het belang van de eigen vestiging. Bovendien verplaatst een 

Nederlander zich in de cultuur van de ander.  

 

Als het slecht gaat met FCI, zoals nu, kan dat positief zijn voor de 

vestiging Den Bosch. Deze vestiging heeft namelijk een 

merkwaardige positie binnen de organisatie. Door de goede 

reputatie heeft men invloed op de strategie in Frankrijk. Daarbij is 

het geen hoofdkantoor, maar heeft het wel wat 

hoofdkantooractiviteiten. FCI lijkt bovendien bezig om 

langzaamaan het Europees hoofdkantoor in Frankrijk te 

ontmantelen: er werkt daar nauwelijks meer iemand. Ook worden steeds meer vestigingen 

samengevoegd en activiteiten naar het Oosten verplaatst. Het volume dat FCI Den Bosch omzet wordt 

steeds kleiner, maar hun aandeel op de Europese markt stijgt.  

 

Tot nu toe wordt Gear in Helmond afgerekend op de verkeerde conclusies. Gaan de verkopen in Europa 

slecht, dan krijgt de Helmondse vestiging ervan langs, terwijl men zich niet bezighoudt met marketing 

en sales. De Helmondse vestiging heeft geen beslissingsbevoegdheid en kan dus zelf geen actie 

ondernemen. 

 

Het Finse hoofdkantoor van HIAB is uit op een braindrain. Finnen zijn erg introvert en hebben daarom 

alle communicatie in theoretische matrixstructuren gegoten. Zo gauw er op een buitenlandse vestiging 

kennis is ontwikkeld en is gedocumenteerd, wordt die weggehaald en verplaatst naar Finland. Dit geldt 

ook voor de bovennationale marketing & sales. Tot voor kort was meer dan de helft van het 

management op het hoofdkantoor zelfs Nederlands. De Finnen waren echter bang dat de Nederlanders 

de boel over zouden nemen.   

 

Navteq Veldhoven heeft eigenlijk geen lokaal management. De hoogste managers zitten met name in 

Chicago en reizen rond. Ook Vitronics heeft een rondreizend hoofdkantoor zonder echte thuisbasis.  

 

Bij RICOH heeft men enorme vrijheid, omdat de marketing op elke plek anders moet gebeuren. Toch 

hebben ook zij de indruk dat het hoofdkantoor steeds beter op de hoogte is waar deze vestiging zich 

mee bezighoudt.  

 

Skil in Breda is feitelijk een hoofdkantoor voor hun eigen merk. Aangezien Skil aan alle keurmerken 

moet voldoen blijft het test-, design- en ontwikkelingsgedeelte ( pre-development ) binnenshuis, terwijl 

de development verder in China en bij andere productiebedrijven plaatsvindt.  

 

Waters is geen hiërarchische organisatie, maar meer een soort netwerkorganisatie. Dit komt omdat de 

kennis verspreid zit. Er is daarom veelvuldig overleg met de andere vestigingen. Ten aanzien van de 

marketing & sales is het toezicht veel strenger en weet het hoofdkantoor exact waar men zich in Etten-

Leur mee bezighoudt. Dit is nodig omdat Waters relatief weinig (potentiële) klanten heeft. Ook HIAB is 

De toekomst ligt in een laag 
volume, en technologische 
onderscheidendheid. 
Vestigingen zullen daardoor 
steeds vaker autonome 
business units zijn met een 
eigen focus

 

(T. Colijn Vitronics Soltec) 
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een echte netwerkorganisitie. In tegenstelling tot Waters Etten-Leur, weet de Bladelse HIAB-vestiging 

hiervan niet te profiteren. 
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8  Conclusie  

Nu de interviewresultaten op een rij zijn gezet en de verbanden hiertussen zijn gelegd, kan gekeken worden in 

hoeverre deze aansluiten bij de probleemstelling en de opgestelde hypotheses. Eerst wordt in paragraaf 8.1 

teruggeblikt op de theorie. Vervolgens wordt in paragraaf 8.2 de probleemstelling beantwoord, inclusief de 

bevindingen ten aanzien van de hypotheses. Tenslotte komen in paragraaf 8.3 de kansen voor de toekomst en 

enkele beleidsaanbevelingen aan bod.  

8.1 Terugblik op het theoretisch kader 

Voor dit onderzoek is uitgegaan van de theorie, dat evolutie een bepalende factor is om als dochtervestiging te 

blijven voortbestaan. De taken die een dochtervestiging uitvoert (mandaten genoemd) hebben een levenscyclus. 

Dit betekent dat zij naar verloop van tijd niet meer op de goede locatie uitgevoerd worden en dus worden 

verplaatst. Dochtervestigingen moeten hun mandatenpakket kwalitatief en/of kwantitatief ontwikkelen om te 

kunnen blijven voortbestaan, evolueren dus. Voortbestaan is dus feitelijk mogelijk door zich op te werken naar 

een strategisch steeds belangrijker niveau voor de multinational als geheel.  

In hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat een dochtervestiging voor deze ontwikkeling gebruik maakt van eigen 

initiatief, de vestigingsregio en de relatie met het hoofdkantoor. Samen met de omgeving ontwikkelt de 

dochtervestiging capaciteiten die uiteindelijk de uitvoering van een strategisch belangrijk mandaat mogelijk 

maken. Afhankelijk van de doelstelling van het hoofdkantoor gaat deze ontwikkeling door totdat een 

dochtervestiging binnen de multinational is uitgegroeid tot de belangrijkste vestiging van zijn soort. In sommige 

gevallen kan de dochtervestiging zelfs uitgroeien tot het nieuwe hoofdkantoor.  

In hoofdstuk 3 bleek dat de evolutionaire economie echter verschijnselen kent die bovenstaand 

ontwikkelingstraject ter discussie stellen. Volgens de evolutionaire factoren padafhankelijkheid, routines en 

lock-in zou constante positieve ontwikkeling namelijk onmogelijk zijn. Het is dus maar de vraag of een 

dochtervestiging in staat is om steeds tijdig te zorgen voor een nieuw mandaat of voor voortdurende 

ontwikkeling van een bestaand mandaat.  

Toch zijn alleen al in Noord-Brabant van de 1133 dochtervestigingen van buitenlandse bedrijven minimaal 728 

vestigingen al meer dan tien jaar aanwezig. Dit betekent dus dat voortdurende positieve ontwikkeling niet nodig 

is om voort te blijven bestaan. De negatieve invloed van padafhankelijkheid, routines en lock-in, is dus niet 

meteen bedreigend voor het voortbestaan of hun negatieve invloed valt wel mee. Volgens de theorie komt dit 

enerzijds omdat een dochtervestiging over het algemeen over meerdere mandaten beschikt, met elk een eigen 

ontwikkelingstraject. Mocht het met het ene mandaat slechter gaan, dan gaat het met een ander mandaat wellicht 

beter. Daarnaast kan een dochtervestiging (bedreigde) mandaten proberen te beschermen door een soort 

verlengstuk te worden van het hoofdkantoor. Een zogenaamd large integrated mandate past binnen de strategie 

van het hoofdkantoor. Met behulp van regelmatig contact over en weer wordt dit mandaat voortdurend verfijnd. 

Het hoofdkantoor is dan min of meer op de hoogte van de kennis en kunde van de dochtervestiging en zal dit 

steeds meer als de kernactiviteit van de multinational gaan zien.   
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8.2 Beantwoording probleemstelling 

Naar aanleiding van de theorie is een probleemstelling opgesteld. De probleemstelling die hier beantwoord dient 

te worden is: 

Hoe verloopt de evolutie van lang aanwezige dochtervestigingen van buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant 

en zijn hier overeenkomsten in te ontdekken?  

Dit onderzoek gaat ervan uit dat de evolutie van dochtervestigingen te maken heeft met de performance, oftewel 

de kwantiteit (schaalgrootte) van de mandaten  en de samenstelling (kwaliteit) van de mandaten (hoogwaardig of 

laagwaardig). Naarmate de performance hoger is, is de vestiging belangrijker en is de kans groter om voort te 

blijven bestaan. In het conceptueel model is betoogd dat evolutionaire factoren (padafhankelijkheid, lock-in en 

routines), het hoofdkantoor, de vestigingsregio en het eigen initiatief zaken zijn die de performance beïnvloeden. 

Lock-in is een specifieke positie toebedeeld, namelijk als tussenvariabele. Lock-in ontstaat als gevolg van 

padafhankelijkheid en routines. Het kan daarmee bepalend zijn voor de mate van impact die de onafhankelijke 

variabele hebben op de performance.  

Het antwoord op de probleemstelling is gezocht door middel van kwalitatief onderzoek in de vorm van diepte-

interviews met personen van 21 dochtervestigingen van buitenlandse bedrijven, allen minimaal tien jaar in 

Noord-Brabant aanwezig. Deze personen vormen het geheugen van de vestiging. Vaak zijn het managers of 

voormalige managers die de evolutie van hun vestiging hebben meegemaakt en ook betrokken waren bij de 

besluitvorming. Bovendien is een database van de Brabantste Ontwikkelings Maatschappij (BOM) geanalyseerd. 

Voordat wordt ingegaan op de beantwoording van de probleemstelling, wordt eerst gekeken naar de bevindingen 

ten aanzien van de opgestelde hypotheses. Deze hypotheses zijn opgesteld naar aanleiding van het conceptueel 

model.   

8.2.1 De hypotheses

 

Naar aanleiding van het conceptueel model is een zevental hypotheses opgesteld. In onderhavig geval is sprake 

van kwalitatief verkennend onderzoek. Aangezien mede hierdoor geen sprake is van een representatieve 

populatie, kunnen de hypotheses niet aangenomen of verworpen worden. Wel kan ten aanzien van de hypotheses 

aangegeven worden of de bevindingen in lijn zijn met de verwachting.   

Hypothese 1: Over het algemeen is de performance van lang aanwezige buitenlandse dochtervestigingen door de 

jaren heen toegenomen, maar vooral binnen de bestaande mandaten en niet door het verwerven van nieuwe 

hoogwaardige mandaten. 

De onderzochte dochtervestigingen zijn er over het algemeen in geslaagd hun performance te doen stijgen, maar 

voornamelijk op basis van de doorontwikkeling van bestaande mandaten en niet zozeer qua aantal werknemers 

en/of omzet. Trend is dat laagwaardige mandaten (met name productie) en laagwaardige onderdelen van 

mandaten (op het gebied van productie, R&D en logistiek) volledige verloren gaan. Daarentegen blijken 

overblijvende gedeeltes van mandaten juist hoogwaardiger te worden (R&D, logistiek, marketing & sales en 

service & repair, maar ook de overgebleven gedeeltes van de productie). Padafhankelijkheid komt dus duidelijk 

naar voren in het onderzoek. 
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De doorontwikkeling van de eigen mandaten staat wellicht onder druk. Doordat er ook in de R&D hoek steeds 

meer op kosten wordt gestuurd, is de ruimte voor eigen ontwikkeling buiten de vastomlijnde strategie meestal uit 

den boze. Tien bedrijven ervaren dan ook dat ze vrijwel alleen maar bezig zijn om te doen wat het hoofdkantoor 

hen opdraagt. Negen bedrijven zijn het hier echter pertinent mee oneens, wat wellicht komt door de perceptie. 

Voor beiden geldt namelijk dat eigen initiatief noodzakelijk is om te overleven.  

Hypothese 2: Waar hoogwaardige activiteiten voorkomen, zijn deze al overwegend bij de oprichting toegekend. 

Er zijn verschillende hoogwaardige activiteiten. In het algemeen kan gesteld worden dat R&D, het zijn van 

regionaal hoofdkantoor en Europees Distributiecentrum (EDC) hoogwaardige activiteiten zijn. R&D komt bij 

dertien bedrijven in bepaalde vorm voor. Geen enkel bedrijf heeft dit volledig toegevoegd op een later moment. 

R&D is dus bij het overgrote deel van de bedrijven al bij de start in enige vorm aanwezig. Het zijn van Europees 

hoofdkantoor is geen enkele vestiging op latere leeftijd geworden. Wel zijn er bij Waters en Ishida financiële 

hoofdkantooractiviteiten toegevoegd. Het worden van EDC of bovenregionaal DC is door Waters, Goodyear en 

Tokheim gepresteerd.   

Hypothese 3: De meest voorkomende evolutie is geleidelijke afzwakking van de groei (evolutiepad 2, figuur 4.1). 

Bij hypothese 1 zagen we dat de meeste bedrijven in het onderzoek qua (inhoud van) mandaten een wijziging 

hebben doorgemaakt. Veel dochtervestigingen zitten dan ook niet op het hoogtepunt van aantal werknemers 

en/of omzet, maar hebben juist binnen aanwezige mandaten een ontwikkeling doorgemaakt. Negen bedrijven 

zijn inmiddels productspecialist (of merkenspecialist of knowledge center) en zes bedrijven zijn bezig om hier 

naartoe te werken. De meest voorkomende evolutie in dit onderzoek is dus niet de geleidelijke afzwakking van 

de groei, maar de constante lineaire groei (evolutiepad 1 in figuur 4.1). Tegelijkertijd worden voortdurend 

laagwaardige (dure) delen van activiteiten afgestoten.   

Hypothese 4: Verkoopkantoren ontwikkelen zich met name geografisch en dus kwantitatief. 

Geografische ontwikkeling is niet waar de marketing & sales vestigingen die in dit onderzoek zijn betrokken 

zich op focussen. Zij hebben voor dit mandaat namelijk een gebied toegewezen gekregen. Zolang dat niet wijzigt, 

mogen en zullen zij hier niet buiten gaan. Wat zij wel doen met hun vrijheid is het zoeken naar nieuwe klanten 

binnen het toegewezen gebied, het ontwikkelen van nieuwe verkoopmanieren (o.a. betalingsregelingen) en het 

zoeken van aanverwante hoogwaardigere producten, vaak in de dienstverleningssfeer. Famar houdt bijvoorbeeld 

registratiedossiers bij voor klanten, RICOH heeft dienstverleningsconcepten geïntroduceerd en FedEx doet 

opslag, service & repair en stelt diagnoses voor klanten. Toch zijn er ook marketing & sales activiteiten die zich 

wel degelijk geografisch ontwikkelen. Dit gebeurt dan bij de bedrijven die zich ook met andere hoogwaardige 

activiteiten bezighouden en hierin apex zijn geworden. Waters en Chromalloy hebben bijvoorbeeld specialisten 

in huis met kennis die wereldwijd nergens anders binnen hun multinational aanwezig is. Vanuit de Brabantse 

vestiging worden in dergelijke gevallen klanten over de gehele wereld bediend.   

Hypothese 5: Regionale factoren die belangrijk waren ten tijde van de vestiging zijn ingeruild voor andere 

factoren. 
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De bevindingen uit het veldonderzoek zijn in lijn met de verwachting in deze hypothese. Ten tijde van de 

vestiging speelden de ligging en in mindere mate de aanwezigheid van de markt en andere bedrijven een rol bij 

de keuze voor Nederland/Noord-Brabant. Ook de belastingwetgeving en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden 

worden enkele malen genoemd. Tegenwoordig dragen de ligging en het belastingklimaat nog altijd positief bij 

aan de ontwikkeling (zij het in mindere mate en bij minder bedrijven). De kennis van de medewerkers is er als 

meest positieve bijdrage vanuit de regio bijgekomen. Ook de cultuur (mentaliteit, handelsgeest, open mind) van 

de Nederlanders is voor een aantal bedrijven een positief element geworden door de jaren heen. Bijna alle 

bedrijven geven echter aan dat verplaatsing op zich mogelijk is. De regio blijkt namelijk bij het hoofdkantoor pas 

een issue te zijn als het slecht gaat met de dochtervestiging.  

 

Hypothese 6: Kwalitatieve ontwikkeling komt eerder tot stand wanneer het wederzijds contact tussen 

dochtervestiging en hoofdkantoor goed is ontwikkeld. 

Er zijn weinig bedrijven in dit onderzoek die hun mandatenpakket kwalitatief hebben ontwikkeld buiten hun 

bestaande mandaten om. Het ontwikkelen van bestaande mandaten gebeurt juist wel; hoofdzakelijk op eigen 

initiatief. Deze doorontwikkeling heeft op grond van onderhavig onderzoek niet zo zeer te maken met de relatie 

met het hoofdkantoor, maar juist met overleving. Doorontwikkeling leidt tot een stijging van de performance. 

Desondanks is de controle door het hoofdkantoor toegenomen: men moet elk jaar goede winstcijfers laten zien.  

Zonder doorontwikkeling is men namelijk ten dode opgeschreven. Geen enkele dochtervestiging is strategisch 

onafhankelijk van het moederbedrijf. Duidelijk is wel dat marketing & sales vestigingen meer vrijheid hebben 

om hun mandaat te gebruiken. Zij kunnen immers direct de revenuen aan het hoofdkantoor laten zien, terwijl dat 

bij R&D bijvoorbeeld veel lastiger is. Klantcontacten blijken daarom belangrijk voor de (mogelijkheden van) 

doorontwikkeling. Veel R&D gebeurt dan ook in de vorm van co-development.  

Hypothese 7: Dochtervestigingen met kwalitatief hoogwaardigere mandaten hebben meer inspraak bij het 

hoofdkantoor.  

Tweederde van de onderzochte bedrijven geeft aan alleen al door hun hooggekwalificeerde taken en reputatie 

invloed te hebben op beslissingen en de strategie van de multinational. Bovendien is hun positie en hun invloed 

op beslissingen binnen de multinational gestegen sinds de overname/oprichting. Vrijwel alle bedrijven ervaren 

tegelijkertijd toegenomen controle door het hoofdkantoor en dat belangrijke beslissingen steeds meer op het 

hoofdkantoor worden genomen. De inspraak neemt dus toe, maar de beslissingsbevoegdheid juist niet. 

Gelukkige bijkomstigheid is dat 15 van de 21 onderzochte bedrijven intern niet hoeft te concurreren. Dit komt 

door de toegenomen specialistische kennis van de onderzochte dochtervestigingen.   

8.2.2 Beantwoording probleemstelling

 

De meeste bedrijven zijn gestart met productie of marketing & sales, vaak in combinatie met een stukje R&D 

en/of logistiek en service & repair. In het verleden zijn sommigen uitgegroeid tot complete bedrijven, maar dit 

was in de tijd dat het voor productie nog aantrekkelijk was om in Nederland te zitten. Iets recenter hebben de 

onderzochte bedrijven zich over het algemeen ontwikkeld naar een hoogwaardiger takenpakket. De hoeveelheid 

en de omvang van deze taken is vaak afgenomen, hoewel de meeste dochtervestigingen nog altijd meer dan één 

mandaat hebben. Er is dus niet direct sprake van een uitholling, maar van een upgrading, waarbij aan de 
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onderkant zaken afvallen en de bovenkant deels behouden blijft en wordt doorontwikkeld. Bedrijven worden dan 

ook niet zozeer groter, vaak zitten ze niet op het hoogtepunt van hun aantal medewerkers. Dochtervestigingen 

hebben zich gespecialiseerd op een kleiner deel van het hoogwaardige mandaat, omdat dat de kerncompetentie 

bleek te zijn. Andere vestigingen of bedrijven doen het andere gedeelte. Uit kostenoverwegingen wordt alles wat 

enigszins afstootbaar is, verplaatst. Soms zelfs op eigen initiatief.  

Van de activiteiten die overblijven, moet men voortdurend de performance verbeteren. Het contact met en de 

controle vanuit het hoofdkantoor zijn over het algemeen geïntensiveerd en er wordt in toenemende mate gestuurd 

op winst- en omzetcijfers.  

Het verbeteren van de performance gebeurt door middel van klantcontacten. Co-development (samen met de 

klant hun productwens (door)ontwikkelen) helpt om direct winst te kunnen maken op ontwikkelingen. Co-

development gebeurt door middel van het uitbreiden van de productenrange door kenniscombinaties te zoeken 

met klanten, (dienstverlenings-)producten aan te bieden in aanverwante zaken, voortbordurend op de eigen 

kennis en het ontwikkelen van standaarden, wetgeving en/of licenties samen met de overheid of gerenommeerde 

bedrijven.   

Om deze winstcijfers te kunnen blijven waarmaken, is eigen initiatief belangrijk. Men moet voortdurend goed 

nadenken over wat men zelf doet en wat men uitbesteedt/verplaatst. Het productieproces wordt namelijk aan de 

ene kant specialistischer (moeilijker) en aan de andere kant worden zaken uit kostenoogpunt niet meer op de 

goede locatie uitgevoerd. De pre-development blijft aanwezig, maar om kosten te besparen vindt de uitwerking 

en uitvoering van ideeën in een andere vestiging of bij een toeleverancier plaats. Laagwaardige activiteiten zijn 

en worden afgestoten/verplaatst, maar dus ook delen van hoogwaardige activiteiten. Vestigingen behouden zo 

alleen de meest kennisintensieve onderdelen van mandaten, maar dan van een smal onderdeel van het totaal. 

Bedrijven worden hierdoor apex voor dit smalle onderdeel. Om de ontwikkeling binnen de apex de juiste kant 

op te kunnen blijven sturen, zullen zij de klantcontacten moeten onderhouden en dus ook de marketing & sales 

en liefst ook de service & repair voor rekening moeten nemen. Marketing & sales en service & repair zijn 

hierdoor meer een consultancyactiviteit geworden: specialisten zijn verkopers geworden en andersom.   

Dochtervestigingen proberen op deze manier hun performance ten aanzien van de overgebleven activiteiten 

zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren. Verbeterde performance zorgt voor een goede reputatie. Die 

verbeterde reputatie leidt weer tot meer inspraak bij het hoofdkantoor, waardoor de kans het grootst is dat de 

focus van de multinational blijft gericht op de activiteiten waar de betreffende dochtervestiging zich mee 

bezighoudt.  

Super Micro (en in minder mate Goodyear en Waters) is de enige die in deze tijd nog echt bezig is om nog 

traditioneel te groeien. Inmiddels zijn service & repair en logistiek toegevoegd en zullen productie en R&D 

binnen afzienbare tijd volgen.   

Op basis van het conceptueel model kan gezegd worden, ten aanzien van de onafhankelijke variabelen: 
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- Het hoofdkantoor: de invloed van het hoofdkantoor op de performance is tweeledig. Door de 

toegenomen controle en afrekening op winst- en omzetcijfers is invloed afwezig zolang het goed gaat. 

Zodra het minder goed gaat, neemt het hoofdkantoor direct beslissingen ten koste van de 

dochtervestiging om ervoor te zorgen dat de performance weer in orde is.  

- Het eigen initiatief: de invloed van het eigen initiatief is bijzonder belangrijk. Dochtervestigingen 

worden in toenemende mate apex en dus kan men alleen via eigen initiatief zorgen voor een steeds 

betere performance. Als de performance verbetert, krijgt men een betere reputatie. Een betere reputatie 

leidt weer tot meer inspraak bij het hoofdkantoor. Tegelijkertijd met het belangrijker worden van eigen 

initiatief, is er minder ruimte (geld) gekomen om vrij te opereren. Eigen initiatief is dan ook essentieel, 

maar moet direct resultaat opleveren. Eigen initiatief is daarom niet alleen gericht op de eigen 

ontwikkeling, maar ook op het algemeen belang, oftewel die van de multinational als geheel. 

- De relatie met de vestigingsregio: de invloed van de vestigingsregio op de performance is aanwezig, 

maar beperkt zich hoofdzakelijk tot de kennis van de werknemers. De onderzochte dochtervestigingen 

geven aan dat andere factoren nauwelijks invloed hebben. De Nederlandse cultuur, belastingwetgeving 

en ligging spelen nog enige rol. De hoge kosten hebben een negatieve invloed. 

- Padafhankelijkheid: de invloed van padafhankelijkheid op de performance komt duidelijk naar voren in 

het onderzoek. Dochtervestigingen zijn vanuit hun beginmandaat ontwikkeld naar hun huidige 

mandatenpakket.  

- Routines: de onderzochte bedrijven geven op managementniveau over het algemeen blijk van relatief 

weinig routinematig gedrag. Vaker ervaren ze dat het hoofdkantoor meer in routines denkt dan zij zelf, 

doordat nieuwe initiatieven de kop in worden gedrukt. De invloed van routines op de performance is 

dus beperkt.  

Ten aanzien van de tussenvariabele is de volgende conclusie te trekken: 

- Lock-in: men is alert op het voorkomen van lock-in al beseft men dat dit lastig te voorkomen is. Veel 

bedrijven hebben hier voorheen last van gehad, toen de productie verplaatst werd, maar lijkt daar op dit 

moment minder last van te hebben wellicht omdat men ervan heeft geleerd.   

De onafhankelijke variabelen ontwikkelen zich als volgt: 

- Samenstelling van de mandaten: vrijwel alle dochtervestigingen hebben ten aanzien van hun mandaten 

aan de onderkant zaken prijs moeten geven. Aan de bovenkant wordt gefocust op de kernkwaliteiten. Er 

blijft dus slechts een klein deel over. Dit is kwalitatief hoogwaardig en kennisintensief.  

Toch is ook de mogelijkheid voor productie nog niet geheel verdwenen wanneer men zich richt op 

nieuwe sectoren (medisch) of wanneer men de juiste ligging heeft (vliegtuigindustrie en value added 

logistics). 

- Performance van de mandaten: om mandaten te behouden moet men in toenemende mate zorgen voor 

betere winst- en omzetcijfers. Procesinnovatie is hiervoor belangrijk en zelfs een unique selling point 

aan het worden voor Nederlandse vestigingen.   
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Van de onafhankelijke variabelen manifesteren met name het hoofdkantoor, het eigen initiatief en 

padafhankelijkheid zich. Behalve padafhankelijkheid, blijken de overige evolutionaire factoren slechts beperkt 

invloed te hebben op de performance van de onderzochte dochtervestigingen. Padafhankelijkheid is erg duidelijk 

aanwezig, maar leidt nauwelijks tot afname in de ontwikkeling. Door middel van eigen initiatief in combinatie 

met klantcontacten kunnen de negatieve gevolgen worden beperkt. Klanten bezitten namelijk de kennis die nodig 

is om in de juiste richting te blijven ontwikkelen. Bovendien dragen klantcontacten (via de verkoop van 

dienstverlening) bij aan de winstcijfers in het dure Nederland; iets waar het hoofdkantoor in toenemende mate op 

stuurt. Uit de database van de BOM blijkt ook dat vrijwel alle buitenlandse bedrijven die meer dan tien jaar 

aanwezig zijn marketing & sales in hun mandatenpakket hebben.  

In tegenstelling tot wat in de hypotheses werd verwacht, is het meest voorkomende evolutiepad dan ook de 

constante lineaire groei. Op enkele kleine fluctuaties na, ontwikkelt men zich voortdurend positief, maar aan de 

onderzijde vallen activiteiten af. Dit betekent dat een vestiging niet zo zeer groter wordt, maar door de 

hoogwaardigere activiteiten wel belangrijker, autonomer en moeilijker verplaatsbaar.  

8.3 Kansen voor de toekomst en beleidsaanbevelingen 

Marketing & sales en service & repair zijn steeds hoogwaardigere takken van sport aan het worden. Men is 

tegenwoordig meer consultant dan verkoper of reparateur. Nabijheid van klanten is hierbij belangrijk. Maar 

klanten zijn vaak andere bedrijven en die zitten dus in een vergelijkbaar traject van verplaatsing en focus op 

kernkwaliteiten. Hoewel een grote verplaatsingsgolf inmiddels voorbij is en gedeeltes van die bedrijven nog wel 

in West-Europa blijven, is het niet onlogisch om te veronderstellen dat verplaatsing door zal gaan. Het 

zwaartepunt van de particuliere consumptiemarkt verplaatst steeds meer naar het oosten, waar bovendien de 

kennis toeneemt en de kosten veel lager liggen. De kans dat bedrijven doorgaan met verplaatsen is dus groot. Het 

is daarom zaak om hier zelf wat aan te doen als dochtervestiging en regio. Betere ICT-verbindingen en 

procesinnovatie zijn manieren om deze negatieve ontwikkelingen enigszins op te vangen. Door betere ICT-

verbindingen kunnen klantcontacten van op grotere afstand onderhouden worden en door procesinnovatie 

worden werkzaamheden efficiënter. 

In het onderzoek is gebleken dat Nederlandse vestigingen er op dit terrein regelmatig positief uitspringen ten 

opzichte van andere dochtervestigingen binnen hun multinational. Automatisering van de eigen werkzaamheden 

levert dus een bijdrage aan de resultaten van de dochtervestiging zelf en aan de ontwikkeling van de 

multinational als geheel.   

Ondanks dat klanten verplaatsen en meer verspreid over de wereld komen te zitten, biedt ook dit kansen voor de 

dochtervestiging. Het onderzoek toont aan dat de Nederlandse handelsgeest, cultuur en grensoverschrijdend 

denken er nog altijd positief uitspringen. Het intensiveren van klantcontacten door Nederlandse 

dochtervestigingen biedt potentie in de vorm van het overnemen van taken die de klant nu zelf doet. Klanten 

(vaak bedrijven dus) zijn namelijk evengoed bezig om zich op kerncompetenties te richten. Door taken van hen 

over te nemen, wordt de band met deze klant aangehaald. Verder zal het regelmatig gaan om een positieve 

ontwikkeling van het eigen mandaat van de dochtervestiging. En tenslotte is er de niet onbelangrijke 

mogelijkheid om (in bepaalde sectoren) een licentie af te sluiten met de klant. Dit soort licenties zijn vaak 
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langdurig en onverplaatsbaar. Dit komt omdat het een co-productie is, die gebouw-, locatie en land (wetgeving) 

gebonden is. De kans is groot dat licenties in toenemende mate nodig zullen zijn. Toename van de wereldwijde 

welvaart, leidt namelijk tot toenemende juridisering en een focus op veiligheid. Bedrijven willen hun reputatie 

hoog houden en geen risico lopen.  

Waar de relatie met de vestigingsregio de afgelopen decennia is afgenomen, biedt bovenstaand 

ontwikkelingspotentieel perspectief voor de vestigingsregio. Alle bedrijven geven aan dat Noord-Brabant een 

goede regio kan zijn voor R&D activiteiten. Ook de Nederlandse mentaliteit heeft nog altijd een onderscheidend 

vermogen en heeft daarmee potentie in de ontwikkeling van de klantcontacten. Wel is er nog een aanzienlijke 

verbetering te behalen in de afstemming van publieke en private initiatieven en het wegnemen van onwetendheid 

en onduidelijkheid.   

Ten aanzien van het beleid voor de Nederlandse overheid zijn er kansen.  

 

Op het gebied van licenties: samenwerking met bedrijven ten aanzien van het opstellen van (Europese) 

wetgeving bijvoorbeeld, kan leiden tot voorsprong op de concurrentie voor de betrokken bedrijven.  

 

Goede ICT-verbindingen zijn een noodzakelijke voorwaarde in de toekomst.  

 

De onderzochte vestigingen springen er regelmatig positief uit op het gebied van procesinnovatie. 

Bovendien is dit een manier om de concurrentiepositie in stand te houden. Als overheid kan men hierop 

focussen, naast productinnovatie.  

 

Door subsidies toegankelijker te maken, wordt de kans groter dat moederbedrijven er voor kiezen om 

activiteiten bij de dochtervestiging onder te brengen. Dit kan door pro-actief te handelen. Dus de 

subsidie zelf aanbieden bij een bedrijf (moeder of dochter), in plaats van afwachten tot een bedrijf komt.  

 

Verbeteren van de vervlechting met het hoger onderwijs. Fundamentele innovatie vindt in toenemende 

mate plaats bij universiteiten. Door bedrijven en universiteiten (nog) beter met elkaar te laten 

kennismaken en samenwerken is er meer kans dat innovaties een markt krijgen en dat studie-

onderwerpen (kennis) worden benut in plaats van dat het rapport in de kast verdwijnt.   

 

Ook het nog altijd relatief gunstige belastingklimaat blijft een positieve factor. 

 

Arbeidskosten laag houden zorgt ervoor dat de combinatie met procesinnovatie kan leiden tot een 

relatief gunstige concurrentiepositie. Ook wordt door lage arbeidskosten voorkomen dat op termijn veel 

R&D wordt verplaatst. 

 

De Nederlandse cultuur / mentaliteit bewaken en versterken. Nederlanders zijn bereid om ook eens 

vanuit een ander oogpunt naar zaken te kijken. Samen met de open houding en de meertaligheid geeft 

dit een voorsprong op (dochtervestigingen in) andere West-Europese landen. 
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BIJLAGE : INTERVIEW  

Datum:

  
Bedrijfsnaam: .. 
Geïnterviewde:

 
Adres: . 
Plaatsnaam: .. 
Telefoonnummer:

 

E-mail: . 
Nationaliteit management:

 

Wat is uw functie binnen deze dochtervestiging?................................................................ 
Sinds wanneer bent u hier werkzaam?.................................................................................  

ALGEMEEN  

Moederbedrijf: Naam: .    
Lokatie hoofdkantoor:

    

Hoofdactiviteit: ..    
Product: ..    
Branche: .. 

Vestigingen  Aantal en locatie vestigingen Nederland:

    

..    

..    
Aantal en locatie vestigingen andere landen EU:

    

..    

..    

.. 
Is er een regionaal (Europees) hoofdkantoor?  O Ja O Nee 
Indien JA: Waar? .  

Deze vestiging: O Nieuw opgericht  O Overname    
Wanneer? ..............................................................................     

Altijd op deze locatie geopereerd?    
O JA   O NEE     

Indien NEE: wanneer verhuizing? ........................................... 
Eerdere locatie:  O binnen dezelfde gemeente      

    O niet dezelfde gemeente maar binnen provincie      
    O andere provincie      
    O ander land      

Is er sprake (geweest) van: 
- eerste investering Nederland/Europa       O JA 

O NEE 
- uitbreidingsinvestering Europa, gedaan in Nederland O JA         

O NEE 
- verplaatsing vanuit ander Europees land   O JA  

O NEE 
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PRESTATIEKENMERKEN  

Huidige hoofdactiviteit van deze vestiging:  
O  Productie        O  Logistiek     
O  Marketing & Sales       O  R&D         
O  Europees Hoofdkantoor      O  Service & Repair / SSC  
O  Callcenter        O  Anders, namelijk

  

Huidige nevenactiviteiten van deze vestiging:  
O  Productie        O  Logistiek     
O  Marketing & Sales       O  R&D         
O  Europees Hoofdkantoor      O  Service & Repair / SSC  
O  Callcenter        O  Anders, namelijk

  

Indien productie:  welk product . 
welke markt:     
O Provincie   O West-Europa       
O Nederland     O EMEA 
O Benelux   O Wereld  

Huidige productievolume/omzet: .  

Indien marketing & sales: welk marktgebied ..

 

welke markt:   O Provincie   O West-Europa         
O Nederland     O EMEA   
O Benelux   O Wereld  

Huidige aantal werknemers:  
O 0-9   O 10-49 
O 50-149    O 150-500 
O meer dan 500  

Samenstelling typen scholingsgraad werknemers:  
LBO ..% 
MBO .% 
HBO/Universitair .%  

Categorieën werknemers per activiteit:   

Activiteit Aantal werknemers LBO MBO HBO/Uni 

                     

Wat is de verhouding buitenlandse versus Nederlandse medewerkers? .% NL  . % niet NL  
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ONTWIKKELING VAN DE VESTIGING  

A. Activiteiten/functie portfolio  

Huidige hoofdactiviteit al vanaf oprichting vestiging/bedrijf?  O      JA O NEE 
Bij overname: Vanaf laatste overname, namelijk .......................................   

Vanaf eerdere overnames, namelijk 

 

Indien NEE: Wanneer ontwikkeld?  .. 
Wat was beginactiviteit? ..  
Andere hoofdactiviteiten gehad? .  

Activiteiten toegevoegd   O NEE   O JA, namelijk: 
Activiteit      Wanneer     Initiatief  Besluitvorming Reden 
1.    .  A  B  C     A  B  C  D  A  B  C  D E 
2.    .  A  B  C     A  B  C  D  A  B  C  D E 
3.    .  A  B  C     A  B  C  D  A  B  C  D E 
4.    .  A  B  C     A  B  C  D  A  B  C  D E 
5.    .  A  B  C     A  B  C  D  A  B  C  D E  

Initiatief:   A: HQ    B: EHQ    C: Eigen initiatief     
Besluitvorming: A: HQ   B: EHQ    C: Samen met HQ    D: Samen met EHQ 
Reden:  A: markt/klanten beter bedienen    B: schaalvergroting 

C: schaalverkleining   D: technologische ontwikkeling in 
productbranche E: overname  

Activiteiten afgestoten  O NEE  O JA, namelijk: 
Activiteit  Wanneer  Waarom afgestoten? 
1. 

 

.  A   B   C   D  
2. 

 

.  A   B   C   D  
3. 

 

.  A   B   C   D  
4. 

 

.  A   B   C   D   

Waarom afgestoten:   A: Opgeheven als gevolg van strategie moederbedrijf    
B: Verplaatst naar andere vestigingen,  
C: Onvoldoende levensvatbaar (ontwikkeling markt), 
D: Onvoldoende competenties, etc.   

Als de portfolio van activiteiten NIET is veranderd:  
Welke redenen? 
O Past niet in strategie moederbedrijf, 
O Activiteiten gaan naar andere vestigingen, 
O Past niet in competentieprofiel van vestiging,  
O Onvoldoende macht van vestiging naar moederbedrijf 
O Anders, namelijk:

  

Zijn er dan wel andere veranderingen geweest (bijv. verandering producten /productlijnen)? 
.    



 

86

 
B. Schaalverandering  

Hoe hebben de activiteiten zich qua schaalgrootte ontwikkeld, gemeten naar (bijdrage aan) 
omzet(ontwikkeling) en personeelsbestand?   

Beginactiviteit  . 
Eerste vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Tweede vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Derde vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Vierde vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Vijfde vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Zesde vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Zevende vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Achtste vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Hoofdactiviteit . (n.v.t. als hoofdactiviteit = beginactiviteit) 
Eerste vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
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O Stabiel       O Gestopt  

Tweede vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Derde vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Vierde vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Vijfde vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Zesde vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Zevende vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Achtste vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Belangrijkste andere activiteiten (n.v.t. als hoofdactiviteit=enige act.) 
Eerste vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Tweede vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Derde vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
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O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Vierde vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Vijfde vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Zesde vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Zevende vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt  

Achtste vijf jaar na oprichting/overname 
O  Sterk gegroeid      O Enigszins afgenomen     
O Enigszins gegroeid      O Sterk afgenomen     
O Stabiel       O Gestopt   

Belangrijkste redenen van schaalverandering  
(markt, strategie hoofdkantoor, competenties, overname, anders): 
- Beginactiviteit . 
- Hoofdactiviteit . 
- Andere activiteiten .    

.  

C. Verandering geografisch bereik 
Hoe heeft het geografisch bereik van elke activiteit zich door de jaren heen ontwikkeld?   

Activiteit Gebiedsverandering Sinds 

 

O    NEE       O    JA, hoe    

 

O    NEE       O    JA, hoe    

 

O    NEE       O    JA, hoe    

 

O    NEE       O    JA, hoe    

 

O    NEE       O    JA, hoe    
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Redenen voor uitbreiding geografisch bereik 

O meer marktkennis en competentie 
O regionale integratie (uitbreiding EU) 
O samenvoeging vestigingen 
O Anders, namelijk:

  
Op basis waarvan tot stand gekomen?  
O toegewezen door hoofd-/regionaal kantoor 
O eigen initiatief   
O Anders, namelijk:

   

Redenen voor afname

 

geografisch bereik: 
O nieuwe vestigingen (regionale opsplitsing)  
O algehele krimp activiteit/onderneming 
O Anders, namelijk:

  

D. Algemeen 
Hebben factoren in uw vestigingsregio een rol gespeeld bij het verkrijgen en/of de 
ontwikkeling van een activiteit?  O NEE  O JA, namelijk: 

Activiteit .. 
O geen    O groot 
O nauwelijks   O essentieel 
O neutraal  
Hoe?  O kennis   O financieel 

O markt    O grond 
O grondstoffen   O Anders, namelijk

  

Activiteit .. 
O geen    O groot 
O nauwelijks   O essentieel 
O neutraal  
Hoe?  O kennis   O financieel 

O markt    O grond 
O grondstoffen   O Anders, namelijk

  

Activiteit .. 
O geen    O groot 
O nauwelijks   O essentieel 
O neutraal  
Hoe?  O kennis   O financieel 

O markt    O grond 
O grondstoffen   O Anders, namelijk

  

Activiteit .. 
O geen    O groot 
O nauwelijks   O essentieel 
O neutraal  
Hoe?  O kennis   O financieel 

O markt    O grond 
O grondstoffen   O Anders, namelijk
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Aantal stellingen 
Hoe eens of oneens bent u het met de volgende stellingen:  

Deze vestiging is sinds de oprichting/overname eigenlijk hetzelfde gebleven wat betreft 
activiteiten en verantwoordelijkheden 

O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

De werkwijze van het moederbedrijf is om voor nieuwe activiteiten en schaalvergroting 
nieuwe vestigingen te openen 

O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

Van deze vestiging is niet zoveel te verwachten wat betreft mandaatontwikkeling 
O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

RELATIE MET HOOFDKANTOOR/ANDERE VESTIGINGEN  

Huidige positie vestiging in de onderneming ten opzichte van andere (Europese) vestigingen? 
O Belangrijker   
O Even belangrijk  
O Minder belangrijk  

Is de positie van deze vestiging in de onderneming door de jaren heen veranderd? 
O NEE  O JA, hoe: O hoger    O  lager    

Indien veranderd:  
- in welk opzicht?  O Mate van inspraak in beleid    

O Mate van controle door HQ 
- waardoor?  O Prestaties    O Sluiting andere vestigingen 

O Overname        O Koersverandering bij HQ 
O Anders, namelijk:

  

Hoe zou u de huidige positie en status (belang) van deze vestiging binnen de onderneming 
willen karakteriseren? 

O Opstartend en zoekende    O Productspecialist    
O Goed in huidige mandaat    O Strategisch onafhankelijk 
O Vergrotend van het huidige mandaat O Anders, namelijk:

  

Hoe zou u de verandering van de positie en status (belang) van deze vestiging binnen de 
onderneming sinds de oprichting/overname willen karakteriseren? 

O Gelijkblijvend 
O Aanvankelijke gestegen, maar teruggevallen 
O Positie verbetert, maar stagneert 
O Lineair stijgend 
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Waar worden belangrijke beslissingen rond het opereren van deze vestiging genomen?  

O Hoofdkantoor 
O Europese hoofdkantoor 
O Deze vestiging 
O Elders, namelijk 

  

Heeft er sinds de oprichting/overname verandering plaatsgevonden voor wat betreft de plaats 
waar beslissingen worden genomen?   

O NEE     O JA, hoe:  O Van HQ naar EHQ    
O Van (E)HQ naar eigen vestiging 
O Van eigen vestiging naar (E)HQ  

Worden op eigen initiatief nieuwe activiteiten ontplooid?  O JA, voortdurend         
O JA, soms         
O NEE  

Indien JA: vindt daarover overleg plaats met het (regionale) hoofdkantoor?  
O JA  O NEE  O SOMS  

Indien JA: op welke manier? O Nadat gestart is met de activiteit 
O Voor de start, maar na een proef of onderzoek 
O Bij het allereerste idee 
O Anders, namelijk .  

Moet deze vestiging concurreren met andere vestigingen voor wat betreft 
Activiteiten/functieportfolio  O JA  O NEE 
Schaal van de activiteiten?   O JA  O NEE  

Indien JA, hoe wordt er geconcurreerd? 
O Op prijs   O Door lobby  
O Op competenties  O Anders, namelijk...

  

Hoe heeft de nationaliteit van het management eruit gezien sinds de oprichting/overname? 
O Altijd NL  
O Meestal NL 
O Altijd dezelfde als moederland 
O Uiteenlopend    
O Altijd dezelfde manager, uit .  

Heeft uw vestiging een eigen strategie? 
O JA, los van de strategie van het HQ hebben wij ook een eigen strategie, 

namelijk gericht op:  O schaalvergroting     
O het ontplooien van nieuwe activiteiten 

O JA, dit is een uitwerking op vestigingsniveau van de strategie van het HQ  
O NEE  

 

Aantal stellingen 
Hoe eens of oneens bent U het met de volgende stellingen? 
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Ons management ontwikkelt veel eigen initiatief om bestaande activiteiten te handhaven.  

O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

Ons management ontwikkelt veel eigen initiatief om nieuwe activiteiten te ontwikkelen/aan te 
trekken. 

O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

Het moederbedrijf of Europees hoofdkantoor bepaalt meestentijds wat er in deze vestiging 
gebeurt; het management voert alleen beslissingen van hogerop uit. 

O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal     

Het hoofdkantoor weet exact waarmee onze vestiging zich bezighoudt. 
O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

Het hoofdkantoor is exact op de hoogte van de inhoud van de belangrijkste relaties waarvan 
wij gebruik maken in de vestigingsregio.  

O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

Doordat wij ons bezighouden met hooggekwalificeerde taken, hebben wij invloed op 
beslissingen binnen de multinational. 

O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

Het behouden van de taken binnen onze onderneming is een voortdurend gevecht. 
O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal  

Ik heb het idee dat de reputatie van onze vestiging positief bijdraagt aan de ontwikkeling van 
onze vestiging. 

O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal  

Ik heb het idee dat de reputatie van onze vestiging invloed heeft op de strategie van het 
hoofdkantoor. 

O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal   
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RELATIE MET VESTIGINGSREGIO (VERANKERING)  

INDIEN GREENFIELD: 
Wat waren de oorspronkelijke locatie-/vestigingsfactoren (gerelateerd aan de 
beginactiviteit)?  

Nationaal: 
O Belastingklimaat   O Stabiele politieke klimaat 
O Cultuur       O Arbeidsmarkt 
O Anders, namelijk .  

Regionaal/Lokaal: 
O  Strategische ligging   O Quality of life    
O Goedkope grond   O Aanwezigheid markt 
O Aanwezigheid andere bedrijven  O Anders, namelijk:

  

Zijn deze vestigingsfactoren nog steeds actueel gezien de huidige hoofdactiviteit?  
O JA   O NEE  O DEELS  

Indien NEE/DEELS: wat zijn de thans belangrijke vestigingsfactoren (zie 
boven)? 

  

Hoe kijkt het hoofdkantoor aan tegen Nederland en deze regio als vestigingslocatie? 
O Kern 
O Perifeer  
O Anders, namelijk .  

Zijn er voor het hoofdkantoor elementen in uw vestigingsregio belangrijk bij beslissingen 
over het opereren en de positie van deze vestiging?  

O JA     O NEE  O  DEELS 
Indien NEE, waarom niet? 

 

Indien JA/DEELS, welke? .  

Welke relaties onderhoudt deze vestiging met de vestigingsregio (varieert per bedrijf) of 
Nederland als geheel?? 

O Inkoop   O Kennisuitwisseling    
O Verkoop  O Ontwikkeling 
O Samenwerking  O Anders, namelijk:

  

Met toeleveranciers?   O JA  O NEE 
Zo JA: Hoeveel . 

Welk deel van de input 

 

Sinds wanneer ..  

Met belangrijke klanten?   O JA  O NEE 
Zo JA: Hoe lang zijn deze klanten al klant?....................................................  

Met kennisinstellingen?  O JA  O NEE 
Zo JA: Welke?............................................................. 

Sinds wanneer . 
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Met zakelijke dienstverleners, in het bijzonder kennisintensieve bedrijven?       

O  JA  O NEE  
Zo JA: Welke?............................................................. 

Sinds wanneer .  

Met andere particuliere organisaties? O JA  O NEE 
Zo JA: Welke? 

 

Sinds wanneer .   

Met overheidsinstellingen?   O JA  O NEE 
Zo JA: Welke? .. 

Sinds wanneer .   

Overige?    O JA  O NEE  
Zo JA: Welke? .. 

Sinds wanneer .   

Welke van deze relaties zijn het meest van belang voor het functioneren van de 
vestiging? ...  

Noem drie assets van deze regio die het functioneren van deze vestiging positief 
beïnvloeden. 

O Mensen  O Wetgeving 
O Infrastructuur  O Belastingklimaat 
O Cultuur  O Aanwezigheid markt 
O Grondstoffen  O Aanwezigheid van andere bedrijven 
O Toeleveranciers  O Anders, namelijk

  

Noem drie kenmerken van deze regio die het functioneren van deze vestiging belemmeren. 
O Te weinig geschikt personeel  O Bereikbaarheid 
O  Geen geschikte toeleveranciers O Te duur     
O Beperkte uitbreidingsmogelijkheden O Vraagverandering consument 
O Anders, namelijk ..  

Zijn er assets van deze regio die essentieel zijn voor het functioneren van deze vestiging en 
verplaatsing onmogelijk maken? 

O NEE   O JA, namelijk ..  

Zijn er relaties in deze vestigingsregio die belangrijk zijn geworden voor het functioneren van 
de onderneming als geheel? 

O NEE  O JA, namelijk: .  

Bent u voldoende op de hoogte van in de regio aanwezige kennis? Waar zou u graag meer 
(sector/facility) informatie over willen hebben? ..  

Werkt u samen met kennisinstellingen, universiteiten of onderzoekprogramma's voor 
gezamenlijke R&D projecten? .  
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Welke partijen mist u in de regio (bijv. toeleveranciers, distributeurs, R&D, 
kennisinstellingen)? ..  

Verwacht u dat over vijf jaar deze vestiging 
Omvang

 
O gegroeid  
O gekrompen  
O dezelfde omvang    

Functies

 

O meer   
O minder   
O dezelfde  

O Gesloten

  

Hoe vaak heeft deze vestiging contact met overheidsinstellingen in de regio die zich bezig 
houden met het wel en wee van buitenlandse vestigingen en het investeringsklimaat? 

O Vaak   O Soms 
O Regelmatig  O Zelden of nooit  

Bij wie ligt het initiatief van contact:  O Vestiging 
O Overheid   
O Beide  

Onderwerpen van overleg: .. 
..

  

Hoe belangrijk zijn deze overheidsinstellingen voor het functioneren van de vestiging? 
O Groot belang  O Weinig belang  
O Enig belang  O Geen belang 
O Neutraal   

Indien groot of enig belang: in welk opzicht?..................................................................  

Wat vindt u van de rol van de overheidsinstellingen voor de (blijvende) aanwezigheid en 
ontwikkeling van de vestiging in deze regio? 

.  

Hebt u weleens in slecht weer gezeten? Zo ja, waarom bent u destijds niet gesloten? Heeft 
de overheid hier een rol bij gespeeld? 

. 

 

Aantal stellingen 
Hoe eens of oneens bent U het met de volgende stellingen?  

Doordat de vestigingsregio door de jaren heen nieuwe factoren heeft kunnen bieden is deze 
vestiging blijven voortbestaan 

O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

Deze vestiging is gebonden aan factoren in de directe omgeving en is daarom moeilijk te 
verplaatsen  
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O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

Door het goede regionale investeringsklimaat hebben we geen moeite om mandaat binnen de 
onderneming te behouden. 

O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

De ontwikkeling(smogelijkheden) van de vestiging heeft niets te maken met de omgeving of 
machtspositie ten opzichte van het hoofdkantoor, maar gewoonweg met de markt, 
bedrijfsresultaat en winstgevendheid 

O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

INDIEN RELEVANT: AAN-/AFWEZIGHEID PRODUCTONTWIKKELING/R&D  

U heeft aangegeven dat deze vestiging wel/niet aan productontwikkeling/R&D doet.  

NIET 
Wat zijn de redenen waarom er in deze vestiging niet aan productontwikkeling/R&D 
wordt gedaan? 
O Niet nodig/relevant (aanpassingen product voor markt/klanten overbodig) 
O In andere vestigingen ondergebracht/strijd verloren   

Reden:  O Past niet bij de rol van deze vestiging     
O Te weinig competentie in de vestiging     
O Nederland/regio biedt geen goede omgeving (omdat ) 

O Commercieel niet interessant (presteren vestiging)     

Zijn er wel plannen om productontwikkeling/R&D toe te voegen aan de 
functieportfolio? 
O JA  O NEE  O MISSCHIEN  
Indien JA:  Wanneer?..................................................................................... 

Nieuw of verplaatsing binnen de onderneming?.........................  

WEL 
Omschrijving productontwikkelings-/R&D 
activiteiten: 

  

Welk type R&D:   O experimenteel (kennisontwikkeling) 
O strategisch (richting marktkansen of probleemoplossend)  

Welke factoren zijn doorslaggevend geweest bij de beslissing om 
productontwikkeling/R&D in deze vestiging te plaatsen?  
O Hoger opgeleid personeel aanwezig 
O Dichtbij hoofdkantoor  
O Clustering (kennisinstellingen of andere bedrijven) 
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O Anders, namelijk ..  

Stimuleert u door eigen initiatief productontwikkeling/R&D binnen uw vestiging?   
O NEE     O JA, welk resultaat?.............................................................   

Zijn deze productontwikkelings-/R&D-activiteiten alleen van belang voor deze 
vestiging of ook voor andere delen van de onderneming?  
O Alleen deze vestiging   
O Andere delen van de onderneming, namelijk:   
O Beide, namelijk

  

Welke aanbevelingen aan NFIA om meer ondernemingen ertoe over te halen om R&D 
in Nederlandse vestigingen te plaatsen?........................................................................... 

   

Aantal stellingen 
Hoe eens of oneens bent U het met de volgende stellingen?  

In onze onderneming wordt de R&D strategie volledig door het hoofdkantoor bepaald  
O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

Onze vestigingsregio biedt een goede omgeving voor innovatieve activiteiten  
O Zeer mee eens  O Mee oneens 
O Mee eens  O Zeer mee oneens 
O Neutraal    

IMPACT MONDIALE FINANCIËLE CRISIS  

Ondervindt u gevolgen van de financiële crisis? O JA  O NEE 
Zo JA, in welk opzicht?.........................................................................................

  

Hebt u op eigen initiatief al acties ondernomen? O JA  O NEE 
Zo JA, hoe? . .  
(Bent u zich bijv. al aan het orienteren voor nieuwe / toekomstige activiteiten?) 
Zo NEE, waarom niet? ...  

Hoe gaat u hiermee om richting het hoofdkantoor? 

  

Wat is tot nu toe de reactie van het hoofdkantoor?......................................................................  

Wat zijn de te verwachten implicaties voor deze vestiging .. ..  

Wat is de impact op de omzet ontwikkeling nu en in de korte termijn verwachting (3 
jr.)?  
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