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Voorwoord 
 
 
Het functioneren dan wel disfunctioneren van wijken als studieobject is voor mij geen onbekend 
terrein: eerder studeerde ik Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de NHTV in Breda waarbij 
wijken veelvuldig het onderwerp van studie waren. Terugdenkend aan die periode en de afgelopen 
twee jaar dat ik aan de Universiteit Utrecht economische geografie studeerde, is het eigenlijk wel 
merkwaardig dat mijn studietijd eindigt met een masterthesis over wijken, meer specifiek de 
economie in wijken. De onderwerpen die in de economische geografie een prominente plaats 
innemen en tijdens de master de revue passeerden hadden namelijk vooral betrekking op de 
wisselwerking tussen bedrijf en regio, waarbij het lokale schaalniveau van de wijk nauwelijks aan 
bod is geweest. Voorbeelden hiervan zijn clustering van bedrijven, internationalisering, 
netwerkvorming, agglomeratie, multinationale ondernemingen en regionaal ondernemerschap. 
Desalniettemin, nu dus weer terug naar de wijk. Terug naar de wijk, maar dan wel met de kennis 
uit de economische geografie als bagage. Wat dat heeft opgeleverd leest u in deze masterthesis.  
 
Ik realiseer me dat ik een bevoorrechte positie heb om mijn afstuderen te kunnen combineren met 
een stage bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Er zijn maar weinig stageplaatsen waar 
de koppeling tussen wetenschap en beleid zo sterk is, waardoor het onderzoeksobject zowel een 
wetenschappelijke als een maatschappelijke relevantie kent. Bovendien biedt de beschikbaarheid 
van een enorme hoeveelheid data vele mogelijkheden voor onderzoek. Maar het belangrijkste 
voordeel is de voortdurende feedback van vakbekwame collega’s met een vergelijkbare interesse 
en achtergrond die hun werk met veel bevlogenheid uitvoeren. Dat motiveert en stimuleert. Ik heb 
het afgelopen jaar dan ook enorm veel bijgeleerd.  
 
Op de eerste plaats wil ik dan ook Anet Weterings bedanken voor haar enthousiaste betrokkenheid 
bij mijn onderzoekswerkzaamheden en de ‘stoomcursus wetenschap in de praktijk’. Ten tweede 
ben ik dank verschuldigd aan Otto Raspe die het als projectleider (mede) mogelijk heeft gemaakt 
een stage bij het PBL te kunnen lopen en volledig te kunnen participeren als assistent onderzoeker 
in het project, waarbij mij eveneens voldoende ruimte werd geboden voor het schrijven van een 
masterthesis. Ook wil ik Frank van Oort bedanken voor de mogelijkheden die mij zijn geboden.  
 
Tot slot rest mij Veronique Schutjens te bedanken voor haar begeleiding vanuit de Universiteit 
Utrecht. De feedbackmomenten heb ik als zeer effectief ervaren. Korte, kernachtige opmerkingen 
bij de conceptteksten (zowel schriftelijk als mondeling) zonder daarbij te veel en te vroeg in de 
details te treden, maakt het schrijven van een masterthesis bijzonder prettig. Een duidelijke 
‘trechterstrategie’ waarbij we er in geslaagd zijn in een vijftal bijeenkomsten van een 
inhoudsopgave en onderzoeksvragen te komen tot een volwaardige masterthesis. Dank daarvoor.  
 
 
 
     
Utrecht, 20 november 2009 
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Samenvatting 
 
Aanleiding en centrale vraagstelling 
Wijken staan onder hernieuwde belangstelling in wetenschap en beleid (Musterd & Van Kempen 
2007). Terwijl fysieke en sociale aspecten van de wijk tot voor kort domineerden, is de 
wijkeconomie beleidsmatig één van de meest recente aandachtsgebieden: het werk moet weer 
terug naar de wijk, omdat dit een bijdrage levert aan de leefbaarheid, vitaliteit, veiligheid, 
levendigheid en sociale cohesie in woonwijken (TK 2008/2009a; TK 2008/2009b). Ook biedt dit 
bewoners perspectieven op stijgingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt (VROM 2007; RWI 2007).  
 
Er is niet alleen aandacht voor de waarde van bedrijvigheid voor het functioneren van woonwijken, 
maar ook voor de waarde van woonwijken als vestigingsplaats voor bedrijven. 'Het aantrekkelijker 
maken van de buurt als vestigingsplaats en het versterken van ondernemerschap' (VROM 2007:12) 
moeten een nieuwe impuls geven aan de wijkeconomie. En de wijkeconomie heeft niet alleen 
betrekking op winkels: 'wijken zijn interessante vestigingsplaatsen voor allerlei soorten 
bedrijven'(TK 2008/2009b:6) en 'juist door veranderingen in de economische structuur van steden 
en door technologische ontwikkelingen horen steeds meer (kleine) bedrijven eigenlijk niet meer 
thuis op aparte bedrijventerreinen' (VROM Raad 2006:34). 
 
Hoewel er in het beleid veel aandacht is voor bedrijvigheid in wijken is hier nog maar weinig over 
bekend. Wetenschappelijk onderzoek richt zich hoofdzakelijk op sociale en fysieke aspecten van de 
wijk. Er ontbreekt dan ook (1) inzicht in de feitelijke aard, omvang en ontwikkeling van bedrijven 
in woonwijken, (2) inzicht in de bedrijvendynamiek in woonwijken, alsmede (3) inzicht in de 
invloed van wijkgebonden factoren op bedrijvendynamiek.  
 
Het doel van dit onderzoek om meer inzicht te geven in bovenstaande punten. Met betrekking tot 
punt drie neemt in beleidsstukken het stimuleren van ondernemerschap een prominente plaats in 
(EZ 2009; VROM 2007; TK 2008/2009b). Bovendien start meer dan de helft van de ondernemers 
tegenwoordig vanuit huis, waardoor steeds vaker de woonwijk een geschikte startlocatie voor 
bedrijven is. Toch is ondernemerschap – waar de oprichting van bedrijven een belangrijk onderdeel 
van is – nog maar zeer beperkt op het schaalniveau van de wijk onderzocht. In dit onderzoek is 
dan ook de keuze gemaakt om de focus te leggen op de invloed van de wijk op de oprichting van 
bedrijven.  
 
Dit leidt tot de volgende vraag die centraal staat in dit onderzoek: 
 
Wat is de bedrijvendynamiek in woonwijken en in hoeverre zijn wijkkenmerken van invloed op de 
oprichting van nieuwe bedrijven? 
 
Onder bedrijvendynamiek wordt in dit onderzoek de oprichting, opheffing, groei, krimp en 
verhuizing van bedrijven verstaan. Deze componenten van bedrijvendynamiek leiden tot een toe- 
of afname van het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in wijken, zodat op basis van 
deze componenten kan worden geanalyseerd welke bedrijvendynamiek ten grondslag ligt aan de 
economische ontwikkeling in wijken. Het onderzoek spits zich toe op 725 stedelijke woonwijken 
(PC4-niveau) gelegen in middelgrote en grote steden in Nederland.   
 
Bevindingen 
De ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in stedelijke woonwijken 
blijft in de periode 1999-2006 achter bij het Nederlandse gemiddelde. Met andere woorden, 
stedelijke woonwijken verliezen terrein ten opzichte van andere locaties in Nederland. Dit blijft niet 
beperkt tot enkele sectoren of enkele grootteklassen, bijvoorbeeld een specifieke afname in de 
industrie of van grote bedrijven, maar over de gehele linie blijft de ontwikkeling achter. Een 
algemene toename van het aantal kleine bedrijven en dienstensectoren in Nederland heeft er in de 
periode 1999-2006 niet toe geleid dat de stedelijke woonwijk vaker verkozen wordt als 
vestigingsplaats. Terwijl juist dit type bedrijven makkelijker in woonwijken zijn in te passen. 
 
Stedelijke woonwijken kenmerken zich als startlocaties: het starten aan de woning en de 
beschikbaarheid van kleinschalige bedrijfshuisvesting maakt het starten van een bedrijf in 
woonwijken relatief laagdrempelig. Dit is overeenkomstig de 'eenvoudige' incubatiehypothese die 
veronderstelt dat bepaalde delen van de stad zich kenmerken door een hoog aantal 
bedrijfsoprichtingen. Ook blijkt uit de literatuur dat in gebieden waar veel bedrijven worden 
opgericht, ook veel bedrijven worden opgeheven. Zo ook in stedelijke woonwijken, waar het saldo 
oprichtingen en opheffingen gelijk is aan het Nederlandse gemiddelde. Derhalve vormt de 
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dynamiek van oprichtingen en opheffingen geen verklaring voor de achterblijvende ontwikkeling 
van stedelijke woonwijken. De bedrijvendynamiek die hieraan ten grondslag ligt is de 
achterblijvende groei van bedrijven in stedelijke woonwijken en een negatief verhuissaldo. Deze 
twee componenten van bedrijvendynamiek staan niet los van elkaar. Groei vormt een belangrijke 
reden voor bedrijven om te verhuizen. Bedrijven die vertrekken uit een stedelijke woonwijk naar 
een alternatieve locatie blijken daarbij nog harder te groeien dan verhuizers in het algemeen. Uit 
een groot aantal nationale en internationale studies blijkt dat de groei van bedrijven vraagt om 
meer ruimte en een betere bereikbaarheid (Van Oort e.a. 2007; Pellenbarg 2005; Stam 2003), die 
in stedelijke woonwijken niet voorhanden lijkt te zijn. Uit eerder studies blijkt dan ook dat er een 
verhuisstroom van bedrijven uit woonwijken naar formele bedrijvenlocaties plaatsvindt (Weterings 
en Raspe 2010; Weterings e.a. 2008), waarbij bedrijven die zich op een bedrijventerrein vestigen 
bovengemiddeld hard groeien. Bedrijven die minder hard groeien blijven achter in stedelijke 
woonwijken.  
 
Echter, er is geen overtuigend bewijs gevonden voor het aannemen van de 'complexe' 
incubatiehypothese. Deze hypothese veronderstelt dat de groei van nieuwe bedrijven leidt tot het 
vertrek uit het incubatiemilieu naar een alternatieve locatie waar deze groei beter gefaciliteerd kan 
worden. Uit dit onderzoek blijkt dat na zes jaar 56% van de nieuw opgerichte bedrijven alweer is 
opgeheven. Ook groeit maar een zeer klein aandeel van deze nieuwe bedrijven. De meeste 
bedrijven bevinden zich in een stabiele fase waardoor ook in de toekomst de woonwijk een 
geschikte locatie zal blijven. Bovendien verhuizen juist nieuw opgerichte bedrijven vaker tussen 
stedelijke woonwijken en groeien vertrekkende bedrijven niet per definitie harder dan verhuizers in 
het algemeen. Hier vloeit uit voort dat jonge bedrijven meer gebonden zijn aan het stedelijke 
woonwijkmilieu. De bevindingen in dit onderzoek beperken zich echter tot een periode van zes 
jaar. Mogelijk vindt het vertrek van deze bedrijven pas in een latere ‘levensfase’ plaats.  
 
Stedelijke woonwijken kenmerken zich dus als startlocaties. Omdat de meeste bedrijven aan huis 
worden gestart is tegenwoordig het gehele stedelijke woongebied een potentiële startlocatie. Dit 
beperkt zich dus niet tot enkele delen van de stad: bedrijven worden opgericht waar mensen 
wonen. Toch mag verondersteld worden dat in bepaalde wijken meer bedrijven worden opgericht 
dan in andere wijken. Uit de literatuur blijkt dat zowel kenmerken van het bedrijf, kenmerken van 
de (potentiële) ondernemer als kenmerken van de omgeving van invloed zijn op het aantal 
bedrijven dat wordt opgericht in een regio of wijk. In de literatuur is vooral veel aandacht voor 
regionale omgevingskenmerken als agglomeratiefactoren, vraag- en aanbodfactoren, 
arbeidsmarktfactoren, culturele factoren en beleid (Bosma 2009). Over de invloed van de wijk op 
bedrijfsoprichtingen is veel minder bekend.  
 
Omdat individuele kenmerken van invloed zijn op de kans dat iemand een bedrijf opricht, 
bijvoorbeeld leeftijd, opleidingsniveau en inkomen, mag verondersteld worden dat (1) de 
bevolkingssamenstelling van wijken van invloed is op het aantal bedrijven dat wordt opgericht. Ook 
kenmerken van de (2) lokale afzetmarkt kan voor bedrijven die afhankelijk zijn van de wijk als 
afzetmarkt van belang zijn. Voor het deel van de bedrijven dat niet aan de woning start is de 
beschikbaarheid van bedrijfshuisvesting in een wijk belangrijk. Maar ook de kenmerken van het 
woningbestand bepalen of de woning geschikt is als startlocatie voor bedrijven. Dit zijn dus (3) de 
fysieke kenmerken van de wijk. Op wijkniveau kan eveneens het (4) werk- en leefmilieu van 
invloed zijn op bedrijfsoprichtingen. Het gaat dan hoofdzakelijk om de 
leefbaarheidsomstandigheden in wijken. Veel overlast en onveiligheid kan er bijvoorbeeld toe 
leiden dat ondernemers deze plekken mijden. Maar, zoals gezegd, zijn er ook belangrijke (5) 
regionale kenmerken in de literatuur te onderscheiden. Om te onderzoeken in hoeverre 
wijkkenmerken van invloed zijn op het aandeel bedrijven dat wordt opgericht in wijken is een 
multiple regressieanalyse uitgevoerd.  
 
Voor een groot deel wordt inderdaad bevestigd dat het gehele stedelijke woongebied een geschikte 
startlocatie is, waarbij vooral het regionale schaalniveau bepalend is hoeveel bedrijven er worden 
opgericht in stedelijke woonwijken. Zo maakt het veel uit of een stedelijke woonwijk in de 
Noordvleugel van de Randstad gelegen is of in de Zuidvleugel: in stedelijke woonwijken die 
gelegen zijn in de regio's Amsterdam en Utrecht worden significant meer bedrijven opgericht dan in 
stedelijke woonwijken in de regio's Rotterdam en Den Haag. Ook in stedelijke woonwijken die 
gelegen zijn in de andere regio's in Nederland worden significant minder bedrijven opgericht dan in 
de Noordvleugel van de Randstad.  
 
Toch zijn ook bepaalde wijkkenmerken van invloed op de oprichting van bedrijven. Er gaat een 
zeer grote verklaringskracht uit van het aantal bedrijven dat reeds aanwezig is in wijken: daar 
waar al veel bedrijvigheid gevestigd is, worden ook significant meer bedrijven opgericht. Dit vormt 
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een aanwijzing dat de beschikbaarheid van bedrijfsruimte of de mate waarin het woningbestand 
geschikt is om een bedrijf te kunnen starten invloed heeft op het aantal bedrijfsoprichtingen. Ook 
de bevolkingssamenstelling van wijken, zoals het aandeel bewoners in bepaalde 
leeftijdscategorieën, het aandeel hoog opgeleiden en het gemiddeld besteedbaar inkomen zijn 
overeenkomstig de literatuur van invloed op het aandeel oprichtingen in wijken. 
Leefbaarheidskenmerken van wijken zijn in sommige gevallen ook van invloed op de oprichting van 
bedrijven. Zo blijkt over het algemeen dat het aantal geweldsdelicten een negatief effect heeft op 
het aantal bedrijven dat wordt opgericht, terwijl overlast juist een significant positief effect heeft. 
Het laatste verband komt mogelijk omdat veel bedrijven juist overlast veroorzaken. Dit wordt 
bevestigd door het grote positieve effect van overlast op de oprichting van bedrijven in de 
consumentendiensten: dit zijn juist bedrijven die vaak overlast veroorzaken, zoals cafés en winkels 
die veel publiek aantrekken.  
 
Er zijn ook andere belangrijke sectorverschillen: het aandeel oprichtingen van bedrijven in de 
zakelijke diensten en niet-diensten (industrie, logistiek en bouwnijverheid) wordt vooral bepaald 
door de regio waarin de stedelijke woonwijk gelegen is. Een verklaring hiervoor is dat de 
afzetoriëntatie van deze bedrijven de wijk overstijgt, waardoor het vooral de regionale kenmerken 
zijn die bepalen hoeveel bedrijven er worden opgericht. Voor de oprichting van bedrijven in de 
consumentendiensten is het regio-effect veel kleiner. Voor deze bedrijven is vooral de 
aanwezigheid van reeds bestaande bedrijven van invloed. Consumentendiensten zijn dan ook veel 
meer afhankelijk van de beschikbaarheid van bedrijfshuisvesting (vaak zijn het ‘toonbankbedrijven’ 
of horecabedrijven).  
 
Kortheidshalve kan geconcludeerd worden dat wijkkenmerken vooral van invloed zijn op 
bedrijfsoprichtingen in de consumentendiensten. Voor zakelijke diensten en niet-diensten zijn het 
vooral de regionale kenmerken die het aantal oprichtingen beïnvloedt.  
 
Beleidsimplicaties 
De beleidsdoelstelling ‘de terugkeer en behoud van bedrijven en werkgelegenheid in wijken’ moet 
in de context van de huidige ontwikkelingen worden bezien: het belang van de wijk als 
vestigingsplaats voor bedrijven neemt af. Op formele bedrijvenlocaties geldt het 
tegenovergestelde, daar ligt de groei van het aantal bedrijven en banen juist boven het landelijke 
gemiddelde. Deze locaties trekken juist veel groeiende bedrijven aan, vaak afkomstig uit 
woonwijken. Beleidsmakers moeten zich realiseren dat voor het verwezenlijken van deze 
doelstelling een omslag in het beleid nodig is. Zolang een toename in het aanbod aan 
bedrijventerreinen zich ongebreideld blijft voortzetten, wordt het een moeilijke opgave om 
bedrijven en werkgelegenheid binnen het stedelijke woongebied te behouden. Dit sluit aan bij de 
huidige discussie over de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen (Renes e.a. 2009) en 
de doelstellingen met betrekking tot het mengen van functies (Pols e.a. 2009). Een belangrijk 
vraag is echter wat de motieven en voorkeuren van bedrijven en ondernemers zijn. Indien 
bedrijven de voorkeur geven aan ruime, goed bereikbare locatie op een bedrijventerrein dan wordt 
het een moeilijke opgave om wonen en werken te mengen. Bedrijventerreinen hebben vanuit 
economisch optiek wellicht ook een belangrijke faciliterende functie voor groeiende bedrijven. 
Wanneer bedrijven beperkt zijn tot woongebieden heeft dit mogelijk nadelige effecten op het 
bedrijfsfunctioneren. Ook is het de vraag of de vastgoedmarkt wel mogelijkheden biedt om 
(groeiende) bedrijven een plek te geven in woonwijken. De verdiencapaciteit van woningen is 
namelijk velen malen groter dan die van bedrijfsruimten. Daarnaast is nog een belangrijke 
achtergrondvraag onbeantwoord: waarom is het mengen van wonen en werken zo belangrijk, en 
voor wie? 
 
Ten aanzien van het stimuleren van ondernemerschap op wijkniveau laten de bevindingen in deze 
studie zien dat het voor een belangrijk deel regionale kenmerken zijn die invloed hebben op 
bedrijfsoprichtingen. Deze regionale factoren zijn maar zeer indirect te beïnvloeden: het gaat dan 
immers om agglomeratiefactoren, regionale vraagfactoren, arbeidsmarktfactoren en cultuur. 
Bovendien zullen het vooral de kenmerken van de inwoners zijn die bepalen of er veel of weinig 
bedrijven worden opgericht. Het is de vraag of het dan nodig is om persoonsgerichte projecten op 
wijkniveau te organiseren. Waarom zou bijvoorbeeld een persoon in een aandachtswijk meer 
aangemoedigd moeten worden om een onderneming te starten of ondersteund moeten worden bij 
het starten van een onderneming dan een persoon met overeenkomstige individuele kenmerken in 
een niet-aandachtswijk? Dit pleit voor beleid dat ondernemerschap in zijn algemeenheid bevordert 
op regionaal/stedelijk en nationaal niveau. Hierbij valt te denken aan het wegnemen van barrières 
(regeldruk, financieel) en het onder de aandacht brengen van ondernemerschap onder de 
bevolking (in het onderwijs, een verandering in de perceptie ten aanzien van ondernemerschap).  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding  

 
Wijken staan onder hernieuwde belangstelling in wetenschap en beleid (Musterd & Van Kempen 
2007) 1. Eén van de meest recente aandachtsgebieden in het beleid is de wijkeconomie. Zowel 
nationale en regionale overheden als gemeenten hebben aandacht voor bedrijven en werk in 
woonwijken. Daar waar het beleid in de jaren '60 en '70 lange tijd in het teken heeft gestaan van 
functiescheiding en veel grootschalige en overlastgevende functies de woonwijk hebben verlaten, 
wordt nu de waarde van bedrijvigheid voor het functioneren van woonwijken juist benadrukt. Het 
werk moet weer terug naar de wijk, omdat dit een bijdrage levert aan de leefbaarheid, vitaliteit, 
veiligheid, levendigheid en sociale cohesie binnen de wijk (TK 2008/2009a; TK 2008/2009b).  
 
Het beleid heeft niet alleen aandacht voor de waarde van bedrijvigheid voor het functioneren van 
de wijk, maar ook voor de waarde van de wijk als vestigingsplaats voor bedrijven. 'Het 
aantrekkelijker maken van de buurt als vestigingsplaats en het versterken van ondernemerschap' 
(VROM 2007:12) moeten een nieuwe impuls geven aan de wijkeconomie. De wijkeconomie heeft 
niet alleen betrekking op winkels: 'wijken zijn interessante vestigingsplaatsen voor allerlei soorten 
bedrijven'(TK 2008/2009b:6) en 'juist door veranderingen in de economische structuur van steden 
en door technologische ontwikkelingen horen steeds meer (kleine) bedrijven eigenlijk niet meer 
thuis op aparte bedrijventerreinen' (VROM Raad 2006:34). 
 
Hoewel er in het beleid veel aandacht is voor de wijkeconomie, is er nog maar weinig onderzoek 
verricht naar bedrijvigheid in woonwijken. Er ontbreekt dan ook inzicht in de aard, omvang, 
dynamiek en ontwikkelingen van bedrijven in woonwijken. Ook is het onduidelijk wat de betekenis 
is van de wijk als vestigingsplaats voor bedrijven. Vooralsnog richt de wetenschap zich 
voornamelijk op regionale factoren die van invloed zijn op de oprichting van bedrijven en het 
functioneren daarna. Wat het lokale schaalniveau van de wijk hier specifiek aan toe te voegen 
heeft is vooralsnog onduidelijk.  

1.2 Achtergrond  

 
Hoewel er door de tijd heen altijd wetenschappelijke interesse voor wijken is geweest, zijn er ‘ups 
en downs’ waarneembaar (Musterd & Van Kempen 2007). Onder invloed van 
globaliseringprocessen, de beschikbaarheid van snellere vervoersmogelijkheden, de opkomst van 
ICT en de daaraan verbonden netwerksamenleving en stedelijke netwerken, zijn maatschappelijke 
en economische processen zich op een hoger schaalniveau gaan afspelen. De actieradius van 
bedrijven, ondernemers en consumenten is sterk toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat ook de 
wetenschappelijke aandacht zich heeft verlegd naar het hogere schaalniveau; dat van de stad, de 
regio en de natie, terwijl de belangstelling voor het lokale schaalniveau, dat van de wijk, aan 
belang afnam (Musterd & Van Kempen 2007). Hiermee vervaagde de betekenis van de wijk voor 
bewoners en bedrijven. De leefwereld van bewoners en de afzet- en marktrelaties van bedrijven 
spelen zich immers meer dan voorheen vooral buiten de wijk af. Toch is de belangstelling voor het 
lokale schaalniveau van de wijk weer geleidelijk toegenomen: de wijk of buurt lijkt als relevant 
schaalniveau nog niet te zijn afgeschreven. Nog steeds vormt de buurt de plek waar mensen 
wonen en voor een deel wellicht ook werken, inkopen doen en sociale relaties onderhouden. Ook 
hebben nog steeds veel bedrijven een plek in woonwijken (Weterings e.a. 2008). Bovendien 
kunnen wijken op vele aspecten functioneren of juist disfunctioneren. Leesbaarheidsproblematiek 
als fysieke verloedering, criminaliteit, werkloosheid en de daaraan verbonden concentratie van 
kansarmen zijn hiervan een voorbeeld. Wetenschappers richten zich dan ook weer op thema’s als 
‘segregatieprocessen, sociale cohesie, de lokale gemeenschap, leefbaarheidaspecten en 
buurtreputaties' (Musterd & Van Kempen 2007:9). Ook beleidsmatig is er een hernieuwde 
belangstelling voor de wijk, zoals in de vorige paragraaf al even kort werd aangesneden. Terwijl 
fysieke en sociale aspecten van de wijk tot voor kort domineerden in het beleidsdebat, is de 
wijkeconomie één van de meest recente aandachtsgebieden. In het volgende wordt kort stil 
gestaan bij de ontwikkeling van het stedelijke vernieuwingsbeleid waarbij een verschuiving plaats 
heeft gevonden van de fysieke naar de sociale pijler en waarbij nu ook de economische pijler 
steeds meer aandacht geniet.  

                                                
 
1 Zie voor een overzicht van veranderingen in het stedelijke vernieuwingsbeleid: Helleman (2007).   
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In het 'grotestedenbeleid' staan drie pijlers centraal: de fysieke, sociale en economische pijler. Dit 
beleid is gericht op het vitaal, leefbaar en veilig maken en houden van steden en wijken. Het 
grotestedenbeleid is in 1994 tot stand gekomen en bevindt zich op dit moment in de derde fase 
(2005-2009). De stadsvernieuwing die aan het grotestedenbeleid vooraf ging had vooral in het 
teken gestaan van fysieke ingrepen ter vervanging of verbetering van de kwaliteit van de 
woningvoorraad. Er ontstond echter steeds meer kritiek op de eenzijdige focus van deze fysieke 
aanpak. Sociaaleconomische problemen die zich ‘achter de deur’ afspelen werden hiermee namelijk 
niet opgelost. Dit was aanleiding om in het grotestedenbeleid meer aandacht te vragen voor de 
sociale en economische pijler om grootstedelijke problematiek als werkloosheid, schooluitval en 
criminaliteit op te lossen. In het convenant grotestedenbeleid kregen steden extra geld om ‘langs 
sociaaleconomische, maatschappelijke en etnische lijnen een tweedeling in hun bevolking te 
voorkomen' (Wittebrood & Van Dijk 2007:16). Daarnaast verscheen in 1997, als verbijzondering 
van en vervolg op het grotestedenbeleid, de 'Nota Stedelijke Vernieuwing' waarin de nadruk ligt op 
differentiatie van de woningvoorraad en bevolking om ruimtelijke segregatie tegen te gaan (VROM 
1997). Herstructurering in de vorm van fysieke ingrepen hebben niet meer alleen tot doel om de 
kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren, maar ook het creëren van een gemengde 
bevolkingssamenstelling, het bevorderen van sociale cohesie en het verbeteren van de leefbaarheid 
en veiligheid.  
 
Na een accentverschuiving van de fysieke naar de sociale pijler is er nu ook steeds meer aandacht 
voor de economische pijler in het stedelijke vernieuwingsproces: de veronderstelling is dat de 
wijkeconomie medebepalend is voor het functioneren dan wel disfunctioneren van wijken. Het 
stimuleren van de wijkeconomie zou een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, vitaliteit, veiligheid, 
levendigheid en sociale cohesie binnen de wijk (TK 2008/2009a; TK 2008/2009b). Ook moet het 
aantrekkelijker maken van buurten als vestigingsplaats voor bedrijven en het versterken van 
ondernemerschap, naast het regulier landelijke en regionale arbeidsmarktbeleid, leiden tot een 
verhoging van de arbeidsparticipatie binnen wijken en perspectief bieden voor bewoners op 
stijgingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt (VROM 2007; RWI 2007). In het actieplan 
'Krachtwijken' krijgen 40 aandachtswijken – ook als het gaat om het stimuleren van wijkeconomie 
- extra aandacht, omdat zich hier gemiddeld meer problemen zouden voordoen dan in andere 
wijken (VROM 2007). Daarnaast is in het regeerakkoord 2007-2011 'Samen werken, samen leven' 
onder de pijler 'Sociale samenhang' een prominente plaats voor de wijkaanpak ingeruimd, waarin 
de transformatie van probleemwijken naar 'vitale, woon- werk- en leefomgevingen waarin 
schooluitval is teruggedrongen en de (jeugd)werkloosheid is teruggebracht, werkgelegenheid in de 
buurt is gebracht, de bevolkingssamenstelling gevarieerd is en het prettig wonen is 
(Regeerakkoord 2007-2011:31)' een centrale doelstelling is. Dus ook het scheppen van 
werkgelegenheid in de buurt wordt in het regeerakkoord gezien als middel om de situatie in 
aandachtswijken te verbeteren.  
 
Ook het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ziet het bevorderen van de wijkeconomie als één 
van de middelen voor het bereiken van haar ondernemerschapsdoelstellingen (TK 2008/2009b). 
Ondernemerschap wordt als belangrijk gezien voor de economische groei, werkgelegenheidsgroei 
en innovatie in Nederland (EIM 2008). De doelstelling van het ondernemerschapsbeleid luidt dan 
ook ‘meer en beter ondernemerschap’. Voorbeelden van middelen die EZ inzet om 
ondernemerschap te stimuleren zijn: ‘verlichting van de administratieve lasten, het verbeteren van 
de toegang tot financiering, het verbeteren van de onderwijsmarkt en de arbeidsmarkt en het 
vergroten van de fiscale prikkels voor ondernemerschap' (TK 2008/2009b:4). Naast de 
economische doelstellingen van het ondernemerschapbeleid identificeert EZ ook maatschappelijke 
en sociale doelstellingen. Ondernemerschap draagt bij aan het welbevinden van burgers en vormt 
een alternatief voor mensen in een uitkeringssituatie (TK 2008/2009b; EIM 2008). Meer specifiek 
wordt ingezet op het versterken van de wijkeconomie: 
 
“Sociaal ondernemerschap: De wijkeconomie wordt verder versterkt. Voor (aspirant) ondernemers 
die niet in aanmerking komen voor reguliere bancaire financiering komen leningen tot € 35 000 
beschikbaar. Tevens wordt een impuls gegeven aan de coaching van deze ondernemers en aan het 
bereiken en informeren van deze doelgroep (TK 2008/2009b:5).” 
 
Daarnaast werd onlangs bekend gemaakt dat EZ op verzoek van de 31 grootste gemeenten in 
Nederland (G31) zes miljoen investeert in het bevorderen van de wijkeconomie (EZ 2009). Een 
prijsvraag waarbij G31 gemeenten projectvoorstellen konden indienen resulteerde in de selectie 
van een achttal projecten in acht verschillende gemeenten. De projecten hebben voornamelijk 
betrekking op het stimuleren van ondernemerschap in de wijk.  
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Tot slot zijn er ook op eigen initiatief binnen gemeenten tal van projecten opgezet ter bevordering 
van de wijkeconomie (zie voor voorbeeldprojecten Ouwehand & Meijeren 2006). Deze projecten 
hebben tot doel om ‘de economische positie van bewoners in een specifiek benoemde wijk te 
versterken of om economische functies in een specifieke wijk te realiseren dan wel te stimuleren’ 
(Ouwehand & Van Meijeren 2006:14). De aanpak loopt uiteen van het creëren van kleinschalige 
bedrijfsruimte en renovatie van winkelcentra tot het verbeteren van het imago van de buurt en het 
onder de aandacht brengen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt onder jongeren.  

1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek 

 
Wetenschappelijk onderzoek richt zich hoofdzakelijk op sociale en fysieke aspecten van de wijk en 
de daaraan verbonden leefbaarheid en vitaliteit van wijken2. Onderzoeken waarin wel aandacht is 
voor de wijkeconomie zijn exploratief van aard of beperken zich tot enkele wijken of tot een 
bepaalde sector3. Er ontbreekt dan ook (1) inzicht in de feitelijke aard, omvang en ontwikkeling 
van bedrijven in woonwijken, (2) inzicht in de bedrijvendynamiek in woonwijken, alsmede (3) 
inzicht in de invloed van wijkgebonden factoren op de oprichting van bedrijven en het functioneren 
daarna.  
 
Met betrekking tot het eerste punt (1) is er nog nooit landsdekkend onderzoek gedaan naar het 
type bedrijven dat in woonwijken is gevestigd en hoe deze bedrijven zich ontwikkelen ten opzichte 
van bedrijven op andere locaties in Nederland. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe het aantal 
bedrijven en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid zich in de afgelopen periode heeft 
ontwikkeld. Aan de ene kant zijn er bepaalde ontwikkelingen die in de richting wijzen van een 
afnemend belang van de wijk als vestigingsplaats voor bedrijven. Het ruimtelijke ordeningsbeleid 
heeft namelijk lange tijd in het teken gestaan van functiescheiding, waardoor veel 
(overlastgevende) bedrijven de woonwijken hebben verlaten (Ouwehand & Van Meijeren 2006; 
Mackloet e.a. 2006; Ebels 1997). Ook zijn in de tijd dat het behalen van schaalvoordelen een 
belangrijk concurrentievoordeel betekende voor bedrijven, productieprocessen geconcentreerd in 
grote bedrijven waarvoor in de woonwijk geen ruimte was. Ook veel buurtwinkels zijn, aan de 
aanbodzijde ten gevolge van schaalvergroting en aan de vraagzijde door de toegenomen mobiliteit 
van consumenten en het vertrek van draagkrachtige inwoners uit de stad, uit woonwijken 
verdwenen (Ouwehand & Van Meijeren 2006; Ebels 1997).  
 
Aan de andere kant zijn in de loop der tijd steeds meer economische functies ontstaan waarvoor de 
wijk wellicht weer een geschikte vestigingsplaats vormt. Door een toename van het aantal 
uitbestedingen van bedrijven, de daarmee samenhangende flexibilisering van productieprocessen, 
de ICT-revolutie en de opkomst van de commerciële en zakelijke diensten is het aantal 
kleinschalige bedrijven weer toegenomen (Wennekers 2008), bedrijven die wellicht prima in de 
woonwijk gehuisvest kunnen zijn. Bedrijven in de dienstensectoren zijn gezien hun beperkte 
ruimtevraag makkelijker in te passen in woonwijken. Bovendien is de overlast voor de 
woonomgeving van dit type bedrijven zeer beperkt in vergelijking tot grootschalige bedrijven in de 
industrie, bouw en logistiek. Maar ook op bedrijventerreinen groeit het aantal kleine bedrijven en 
dienstensectoren, wellicht ten koste van de bedrijvigheid in de woonwijk (Weterings e.a. 2008). 
Daarnaast is er in het beleid weer steeds meer aandacht voor functiemenging en voor het behoud 
en terugkeer van bedrijvigheid in de wijk. Welke positie de woonwijk vandaag de dag inneemt is 
niet bekend. Daar waar de overheid de ambitie heeft om sturend op te treden in economische 
structuren en ontwikkelingstendensen, is meer kennis hiervan een belangrijk uitgangspunt 
(Pellenbarg e.a. 2005).  
 
Ten aanzien van het tweede punt (2) is ook de bedrijvendynamiek in woonwijken voor zover 
bekend nog nooit op grote schaal onderzocht. De verschillende aspecten van bedrijvendynamiek 
die in deze studie centraal staan, namelijk de oprichting, opheffing, groei, krimp en verhuizing van 
bedrijven, zijn vooralsnog alleen op regionaal en nationaal niveau onderzocht (zie bijvoorbeeld 
Pellenbarg e.a. 2005). In hoeverre woonwijken een ‘eigen bedrijvendynamiek’ kennen, die afwijkt 
van andere locaties in Nederland, is onduidelijk. Kenmerken woonwijken zich bijvoorbeeld door een 
hoog aantal bedrijfsoprichtingen (startersmilieu)? Groeien of krimpen bedrijven in woonwijken 
harder dan bedrijven op andere locaties? Verlaten groeiende bedrijven na verloop van tijd de 

                                                
 
2 Zie bijvoorbeeld Van bergeijk e.a. (2008), Musterd & Van Kempen (2007), Wittebrood & Van Dijk (2007). 
3 Zie bijvoorbeeld Aalders e.a. (2008), Atzema & Van Buren (2007), Bulterman e.a. (2007), Aalders e.a. 
(2006), Louw & Hoppenbrouwer (2002).  
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woonwijklocatie? Vertrekken er meer bedrijven dan er zich vestigen? Deze en andere vragen zijn 
vooralsnog onbeantwoord.  
 
Met betrekking tot het laatst punt (3) richt bestaand onderzoek zich met name op het verklaren 
van regionale verschillen in bedrijvendynamiek, waardoor al veel bekend is over regionale en 
stedelijke factoren die bepalend zijn voor de verschillende aspecten van bedrijvendynamiek. Wat 
de invloed is van wijkgebonden factoren op bedrijvendynamiek, naast regionale en stedelijke 
factoren, is niet bekend. Bedrijven die actief zijn in de consumentendiensten kunnen bijvoorbeeld 
voor een deel afhankelijk zijn van de koopkracht van bewoners binnen de wijk, terwijl bedrijven in 
de zakelijke dienstverlening eerder afhankelijk zullen zijn van andere bedrijven in de wijk als 
potentiële klanten, of hun klantenbestand vooral van buiten de wijk betrekken. Een andere 
mogelijke relatie is die tussen leefbaarheidsaspecten en het vertrek van bedrijven: een slechte 
leefbaarheid vormt wellicht een pushfactor voor bedrijven. Of en in welke mate het schaalniveau 
van de wijk bepalend is voor bedrijvendynamiek, is niet bekend (Welter e.a. 2008; Musterd & Van 
Kempen 2007).  

1.4 Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen 

 
Zoals in het voorgaande is toegelicht ontbreekt er inzicht in de aard, omvang, ontwikkeling en 
dynamiek van bedrijven in woonwijken, alsmede inzicht in de invloed die de woonwijk heeft op de 
daar aanwezige bedrijvendynamiek. De doelstelling van deze studie is dan ook drieledig: 

1. Het verlenen van inzicht in de economische structuur (sectorstructuur en 
grootteklassestructuur) en ontwikkelingen in het aantal bedrijfsvestigingen en 
werkgelegenheid in woonwijken.  

2. Inzicht geven in de bedrijvendynamiek in woonwijken.  
3. Inzicht geven in de invloed van wijkkenmerken op de oprichting van nieuwe bedrijven.  

 
Doelstelling 3 beperkt zich tot de invloed van wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven. De 
keuze voor één aspect van bedrijvendynamiek heeft twee redenen. Ten eerste heeft dit te maken 
met een tijdslimiet. Het toetsen van de invloed van wijkkenmerken op alle vormen van 
bedrijvendynamiek, namelijk de oprichting, opheffing, groei, krimp en verhuizing van bedrijven, 
vraagt om een zeer uitgebreid onderzoek dat niet binnen het tijdsbestek van een masterthesis 
past. Ten tweede is er zowel in wetenschap en beleid de laatste decennia veel aandacht voor 
ondernemerschap, waarvan de oprichting van nieuwe bedrijven een belangrijk onderdeel is. Sinds 
eind jaren ’80 is er zowel bij wetenschappers als beleidsmakers het besef ontstaan dat 
ondernemerschap belangrijk is voor economische groei en innovatie (Sternberg 2009; Pellenbarg 
e.a. 20005). Er is daarbij veel onderzoek gedaan naar de determinanten van ondernemerschap. 
Deze determinanten hebben betrekking op kenmerken van het individu – welke individuele 
kenmerken bepalen de kans dat iemand een bedrijf opricht? – en omgevingskenmerken – welke 
kenmerken van de omgeving vormen een verklaring voor het bestaan van verschillen tussen 
landen en regio’s wat betreft het aandeel ondernemers?. Voor deze omgevingskenmerken geldt dat 
deze vooral op regionaal niveau zijn onderzocht (Sternberg 2009). Maar zoals in de vorige 
paragraaf al kort genoemd, is het niveau van de wijk nog maar zeer beperkt onderwerp van studie 
geweest (Welter e.a. 2008). Dit terwijl de wijk en ondernemerschap wel in de volle belangstelling 
staat in het beleid (zie paragraaf 1.2). Bovendien worden de meeste bedrijven aan huis gestart, 
waardoor juist de wijk een belangrijke startlocatie is voor bedrijven (Hagens e.a. 2009; Mackloet 
e.a. 2006). Het is daarom opmerkelijk dat er nog maar zo weinig onderzoek is gedaan naar de 
invloed van het lokale schaalniveau van de wijk op de oprichting van nieuwe bedrijven.  
 
De drie bovenstaande doelstellingen monden uit in één vraag die centraal staat in dit onderzoek: 
 
Wat is de bedrijvendynamiek in woonwijken en in hoeverre zijn wijkkenmerken van invloed op de 
oprichting van nieuwe bedrijven? 
 
Dit onderzoek is globaal in te delen in twee delen. Het eerste deel is beschrijvend en bestaat uit 
een literatuurstudie en het in kaart brengen van de huidige economische structuur van 
woonwijken, de ontwikkelingen in het aantal bedrijven en de werkgelegenheid en tot slot de 
bedrijvendynamiek in woonwijken. Dit deel gaat in op de volgende deelvragen:  
 

1. Wat bepaalt bedrijvendynamiek volgens de literatuur? 
2. Welke wijkkenmerken zijn volgens de literatuur van invloed op bedrijvendynamiek, en 

meer specifiek op de oprichting van nieuwe bedrijven? 
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3. Wat is de economische structuur (sectorstructuur en grootteklassestructuur) van 
woonwijken en in hoeverre verschilt deze structuur van de rest van Nederland? 

4. Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid en het aantal vestigingen zich in woonwijken en in 
hoeverre verschilt dit met de ontwikkeling in de rest van Nederland.  

5. Wat is de bedrijvendynamiek in woonwijken en in hoeverre verschilt deze dynamiek met de 
rest van Nederland? 

 
In het tweede deel van dit onderzoek wordt opzoek gegaan naar verklaringen voor het bestaan van 
verschillen in de oprichting van bedrijven tussen woonwijken. Dit deel is dus verklarend, in 
tegenstelling tot het eerste beschrijvende deel. Hierbij wordt opzoek gegaan naar een antwoord op 
de laatste deelvraag: 
 

6. Wat is de invloed van wijkkenmerken op de oprichting van nieuwe bedrijven? 

1.5 De wijkeconomie: afbakening en definitie.  

 
In een reeks verschenen onderzoeken kan een tweedeling worden gemaakt in gehanteerde 
definities van de wijkeconomie. De eerste groep onderzoeken spits zich toe op beleidsinitiatieven 
ter bevordering van de wijkeconomie en knelpunten die zich hierbij voordoen. Voorbeelden van 
gehanteerde definities in dergelijke onderzoeken zijn:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere groep onderzoeken richt zich meer op de kenmerken van bedrijven in woonwijken, de 
binding van bedrijven en ondernemers met de wijk, de invloed van de wijk op het presteren van 
bedrijven en de invloed van bedrijven op de leefbaarheid in de wijk:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze studie beperkt de wijkeconomie zich tot het geheel aan bedrijvendynamiek in stedelijke 
woonwijken en sluit daarmee meer aan bij de tweede reeks aan studies. Onder bedrijvendynamiek 
wordt in dit geval de oprichting, opheffing, groei, krimp en verhuizing van bedrijven verstaan. Dit 
zijn de verschillende aspecten van bedrijvendynamiek die leiden tot een toe- of afname van het 
aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in woonwijken (Weterings e.a. 2008; Van Oort 
e.a. 2007a; Birch 1981). Dit is schematisch weergegeven in figuur 1.1. Er vindt een toename van 
het aantal vestigingen plaats door de oprichting van nieuwe bedrijven (A+) en doordat bedrijven 
naar stedelijke woonwijken verhuizen (C+). Een afname vindt plaats door de opheffing van 
bedrijven (A-) en het vertrek van bedrijven naar andere locaties (C-). Ook een verandering van de 

'Initiatieven gericht op het versterken van het economisch profiel en draagvlak van wijken of kernen, waarbij 
in deze wijken en kernen sprake is van een relatieve achterstandspositie op sociaal economisch vlak, waarbij 
in de wijk of kern de woonfunctie bovendien dominant is (Beek e.a.  2005:10).’ 
 
'Alle initiatieven die tot doel hebben om de economische positie van bewoners in een specifiek benoemde 
wijk te versterken of om economische functies in een specifieke wijk te realiseren dan wel stimuleren 
(Ouwehand & Van Meijeren 2006:28).’ 
 

'Wijkeconomie is het geheel van waarneembare economische activiteiten. In deze definitie wordt gericht op 
de kwantiteit en kwaliteit van de economische functies en de stimulerende en belemmerende factoren; de 
interne cohesie tussen economische activiteiten zijn buiten beschouwing gelaten (KEI, 2003:5).’  
 
 
‘Wat verstaan we onder de economie van een wijk? In de meest enge zin gaat het om puur economische 
activiteiten van het bedrijfsleven. Maar breder beschouwd zijn ook non-profitorganisaties een bron van 
economische activiteit. Zij investeren in de wijk en zorgen voor werkgelegenheid. Nog breder gaat het ook 
om de bewoners van de wijk in hun rol als consumenten, in termen van koopkracht voor het onderhoud van 
voorzieningen en de woningvoorraad. In de meest ruime zin raakt het begrip wijkeconomie ook aan de 
leefbaarheid van de wijk, waarvoor bewoners, non-profitorganisaties en bedrijven samen verantwoordelijk 
zijn. Het gevaar van een brede benadering van het begrip wijkeconomie is dat alle mogelijke vormen van het 
voeren of gevoerde beleid van invloed zijn op de wijkeconomie. En wat heb je dan nog aan beleid dat 
specifiek is gericht op wijkeconomie? Dat is dan immers gelijk aan generiek beleid. In deze studie is om die 
reden de definitie van de wijkeconomie smal. Het gaat om economische activiteiten van bedrijven die actief 
zijn in de markt. Daarbij mogen we de brede(re) benadering uiteraard niet vergeten, aangezien het in deze 
studie juist gaat om de rol die bedrijven spelen in de leefbaarheid in de wijk (Aalders e.a. 2008:12/13).’  
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werkgelegenheid kan uiteen worden gelegd in deze componenten met de aanvulling dat ook de 
groei (B+) en krimp (B-) van bestaande bedrijven tot een verandering in de werkgelegenheid leidt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met betrekking tot de definitie van een woonwijk spitst dit onderzoek zich toe op woonwijken in 
grote en middelgrote steden. De beperking tot het groot en middelgroot stedelijk gebied heeft twee 
redenen. Ten eerste richt het wijkenbeleid zich op woonwijken in grote en middelgrote steden, 
omdat zich juist hier specifieke knelpunten voordoen. Problemen die worden genoemd zijn: 
‘schooluitval, een verloederde en eenzijdige woon- en leefomgeving met weinig mogelijkheden voor 
sociale contacten, hoge (jeugd)werkloosheid, een gebrekkige inburgering van nieuwkomers en 
achterblijvende emancipatie en participatie van vooral niet-westerse vrouwen, weinig 
werkgelegenheid in de buurt, ontoereikende jeugdzorg, gezondheidsachterstanden, criminaliteit en 
gevoelens van onveiligheid, en het ontbreken van relevante sociale netwerken en contacten’ 
(VROM 2007:3). Ten tweede is er in de wetenschap vooral aandacht voor de kracht van steden 
voor economische ontwikkeling. Een hoge concentratie van mensen en bedrijven leidt ertoe dat 
zich juist in steden specifieke kansen voordoen (meer hierover in hoofdstuk 2: 
agglomeratievoordelen). Steden kenmerken zich dan ook door een grote bedrijvendynamiek (Van 
Oort e.a. 2007a). In het vervolg van dit onderzoek wordt gesproken over 'stedelijke woonwijken' in 
plaats van woonwijken omdat de laatste namelijk ook bestaat uit woonwijken in kleine steden en 
dorpen. In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de selectieprocedure van het aantal stedelijke 
woonwijken.  

1.6 Aanpak onderzoek en leeswijzer 

 
Dit onderzoek is tot stand gekomen tijdens een stage bij het Planbureau voor de Leefomgeving. 
Gelijktijdig aan dit onderzoek wordt er bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een 
uitgebreider onderzoek naar de wijkeconomie uitgevoerd. De verrichte werkzaamheden tijdens de 
stage zijn grotendeels in deze masterthesis verwerkt en vormen tevens input voor het 
uitgebreidere onderzoek van het PBL. De gebruikte data in dit onderzoek is dan ook beschikbaar 
gesteld door het PBL4.  
 
De eerste en tweede deelvraag worden beantwoord aan de hand van een literatuurverkenning: (1) 
Wat bepaalt bedrijvendynamiek?; (2) Wat is de invloed van wijkkenmerken op bedrijvendynamiek, 
en meer specifiek op de oprichting van nieuwe bedrijven? Vervolgens vindt een selectie van 
stedelijke woonwijken plaats die als basis dient voor het verdere empirische deel van dit 
onderzoek. Voor de analyse van de economische structuur, ontwikkelingen en bedrijvendynamiek 
(deelvraag 3, 4 en 5) wordt gebruik gemaakt van het LISA-vestigingenregister. Dit longitudinale 
microbestand bevat gegevens over iedere vestiging in Nederland waar in de periode 1999-2006 
betaald werk werd verricht. In hoofdstuk 3 wordt de totstandkoming van dit bestand nader 
toegelicht. Tot slot wordt middels een meervoudige regressieanalyse (OLS, Ordinary Least 

                                                
 
4 De zogenaamde combimonitor bij het PBL vormt een integraal bestand met uiteenlopende data afkomstig uit 
verschillende bronnen op meerdere schaalniveaus (waaronder veel op PC4 niveau). Daarnaast is bepaalde data 
afkomstig van de Atlas voor Gemeenten.   

Figuur 1.1 De componenten van bedrijvendynamiek die leiden tot een toe- of afname van het aantal 
bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in stedelijke woonwijken schematisch weergegeven. Het 
vierkant geeft de stedelijke woonwijk ruimtelijk weer.  
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Squares) onderzocht wat de invloed is van wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven 
(deelvraag 6). Aan de hand van de inzichten die zijn verkregen uit het literatuuroverzicht in 
hoofdstuk 2 en de beschikbaarheid van data wordt een selectie gemaakt aan indicatoren om de 
invloed van wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven te meten.  
 
In het vervolg van dit onderzoek komt als eerste het beschrijvende deel aan bod (hoofdstuk 2 tot 
en met 5). Dit bestaat ten eerste uit de literatuurverkenning (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 gaat in op 
de selectie van het aantal stedelijke woonwijken en de gebruikte data, waaronder de indicatoren 
voor de regressieanalyse. Hoofdstuk 4 beschouwt ten eerste de veranderende rol van de woonwijk 
als vestigingsplaats voor bedrijven in de vorm van een historische schets. Vervolgens wordt aan de 
hand van het LISA-vestigingenregister nagegaan wat de huidige stand van zaken is (de 
economische structuur) en hoe het aantal vestigingen en de werkgelegenheid zich in de periode 
1999-2006 heeft ontwikkeld. Hoofdstuk 5 behandelt de bedrijvendynamiek in stedelijke 
woonwijken. In hoofdstuk 6 wordt de invloed van wijkkenmerken op de oprichting van nieuwe 
bedrijven getoetst. Tot slot volgt in hoofdstuk 7 een conclusie en discussie waarin antwoord wordt 
gegeven op de centrale vraag en wordt ingegaan op de implicaties van dit onderzoek voor beleid 
en toekomstig onderzoek naar de wijkeconomie.  
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2. Theoretische en empirische fundamenten  

2.1 Inleiding  

Er zijn tal van verklarende factoren voor de oprichting, opheffing, groei en verhuizing van bedrijven 
in de literatuur te onderscheiden. Deze factoren zijn in te delen in drie categorieën: kenmerken van 
de ondernemer, kenmerken van het bedrijf en kenmerken van de omgeving (Tamásy 2006; 
Schutjens & Wever 2000). Kenmerken van de ondernemer zijn bijvoorbeeld leeftijd, etniciteit, 
opleiding en werkervaring. Een voorbeeld van hoe dergelijke kenmerken invloed hebben op de te 
onderscheiden aspecten van bedrijvendynamiek is de relatie tussen leeftijd van een potentiële 
ondernemer en de kans dat een bedrijf wordt opgericht (Bosma e.a. 2007), of het opleidingsniveau 
en werkervaring in relatie tot het succes (groei) van het bedrijf (Schutjens & Wever 2000). 
Kenmerken van het bedrijf zijn bijvoorbeeld het startkapitaal, de omvang, sector en leeftijd. Zo is 
bekend dat bedrijven vooral in de eerste vijf jaar van hun bestaan erg kwetsbaar zijn en daardoor 
een hogere kans hebben om te worden opgeheven (Brüderl & Schüssler 1990), of zijn het 
bedrijven met een kleine omvang die vaker tot een verhuizing overgaan (Van Dijk & Pellenbarg 
2000). Dergelijke factoren komen later in dit hoofdstuk uitgebreider aan de orde. Naast kenmerken 
van de ondernemer en kenmerken van het bedrijf zijn er omgevingskenmerken die invloed hebben 
op bedrijvendynamiek. In dit onderzoek staan wijkkenmerken centraal, maar zoals in de inleiding 
al werd aangesneden, richt bestaand onderzoek zich vooral op regionale en stedelijke 
omgevingskenmerken die van invloed zijn op bedrijvendynamiek. Bedrijven die gevestigd zijn in 
stedelijke woonwijken functioneren niet geïsoleerd van deze ruimtelijk gebonden stedelijke en 
regionale factoren: de wijk is een open systeem en ingebed in een bredere stedelijke en regionale 
(economische) structuur (Welter e.a. 2008). Op een hoger schaalniveau hebben bijvoorbeeld ook 
agglomeratiefactoren (zie tekstkader 2.1 op de volgende pagina) invloed op de bedrijvendynamiek 
in stedelijke woonwijken. In figuur 2.1 is globaal weergegeven wat bepalend is voor de 
bedrijvendynamiek in stedelijke woonwijken.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1 Factoren die van invloed zijn op de bedrijvendynamiek in stedelijke woonwijken ruimtelijk weergegeven: 
de wijk, het bedrijf en de ondernemer ingebed in een bredere stedelijke en regionale structuur.  
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In het vervolg van dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de verschillende vormen van 
bedrijvendynamiek en de factoren die hierop van invloed zijn volgens de literatuur. Daarmee wordt 
antwoord gegeven op de eerste twee deelvragen van dit onderzoek, namelijk: 
 

1. Wat bepaalt bedrijvendynamiek volgens de literatuur? 
2. Welke wijkkenmerken zijn volgens de literatuur van invloed op bedrijvendynamiek, en 

meer specifiek op de oprichting van nieuwe bedrijven? 
 
Eerst wordt aandacht besteed aan de oprichting van bedrijven (paragraaf 2.2), de groei van 
bedrijven (paragraaf 2.3), de verhuizing van bedrijven (paragraaf 2.4) en tot slot de opheffing van 
bedrijven (paragraaf 2.5). Daarna komt de mogelijke invloed van wijkkenmerken op 
bedrijvendynamiek aan bod (paragraaf 2.6). Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie, een aantal 
hypothesen ten aanzien van de bedrijvendynamiek in woonwijken en met een conceptueel model 
en hypothesen met betrekking tot de invloed van wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven. 

2.2 Bedrijfsoprichtingen  

 
Sinds de jaren ‘80 is het aantal oprichtingen in Nederland, maar ook in andere Westerse landen, 
sterk toegenomen. Waar voor de jaren tachtig het grootbedrijf onder invloed van interne 
schaalvoordelen domineerde, ontstond eind jaren ‘70 steeds meer aandacht voor het belang van 
jonge, kleine bedrijven voor de groei van werkgelegenheid en als aanjagers van economische 
vernieuwing (Pellenbarg e.a. 2005). Deels valt deze toenemende aandacht in wetenschap en beleid 
te verklaren doordat de economische crisis begin jaren tachtig zijn sporen had achtergelaten in het 

Tekstkader 2.1: Agglomeratievoordelen: de voordelen van een concentratie van mensen en 
bedrijven.   
 
Een concentratie van mensen en bedrijven kan op verschillende manieren in positieve zin bijdragen 
aan de oprichting van bedrijven en het functioneren daarna. Deze voordelen worden in de 
economische geografie aangeduid met de term agglomeratievoordelen. Ten eerste heeft dit betrekking 
op de aanwezigheid van een groot marktpotentieel. Een concentratie van mensen en bedrijven 
betekent voor bedrijven een groot aantal potentiële klanten, zowel consumenten als bedrijven. Deze 
grote afzetmarkt biedt kansen voor nieuwe bedrijven en voor bedrijven om te groeien. Ook biedt dit 
toegang tot een groot aantal ‘inputs’ die bedrijven betrekken in hun bedrijfsfunctioneren (Bosma 
2009). Hierbij valt te denken aan de nabijheid van kennis, diensten en toeleveranciers.  
 
Deze concentratie van mensen en bedrijven is met name in (grote) steden te vinden. Bovendien 
bestaat deze concentratie uit een grote variëteit aan mensen en bedrijven, waarachter volgens Jacobs 
(1969) de kracht van steden schuil gaat. De diversiteit aan mensen vraagt om een gevarieerd aanbod 
aan producten en diensten, waardoor bedrijven gevarieerder produceren en hogere prijzen voor hun 
producten vragen (Marlet e. 2008). Bovendien biedt variëteit en nabijheid mogelijkheden tot een 
efficiënte uitwisseling van diverse vormen aan kennis en ideeën (‘spillover’, ‘kruisbestuiving’). Dit 
vormt een vruchtbare voedingsbodem voor het ontstaan van innovaties (Frenken e.a. 2007) en 
daarmee het opvullen van marktniches en het ontstaan van nieuwe bedrijven. De meeste 
werkgelegenheidsgroei door de oprichting van nieuwe bedrijven vindt dan ook vooral in grote steden 
plaats: 'omdat daar de kans op marktniches en overlevingskansen groter zijn’ (Van Oort 2007a). Juist 
in steden kunnen onverwachte combinaties ontstaan die leiden tot nieuwe inzichten en uiteindelijk tot 
innovaties (Werff & Kloosterman 2007). Ook zijn er in steden meer netwerkmogelijkheden: inwoners 
van dichtbevolkte gebieden kennen meer mensen en mogelijk ook meer andere ondernemers die een 
positief voorbeeld kunnen zijn (Bosma 2009). De ‘kracht van de stad’ wordt in de literatuur aangeduid 
met de term urbanisatievoordelen (Frenken e.a. 2007).  
 
Naast deze urbanisatievoordelen wordt in de literatuur vaak gerefereerd aan lokalisatievoordelen. In 
tegenstelling tot urbanisatievoordelen gaat het bij lokalisatievoordelen niet om de voordelen die 
samengaan met algehele diversiteit, maar om de concentratie van bedrijven binnen dezelfde sector. 
Bedrijven kunnen profiteren van spillover-effecten van gespecialiseerde kennis binnen een cluster van 
gelijksoortige bedrijven. De concentratie van specifieke kennis biedt een voedingsbodem voor het 
ontstaan van innovatief ondernemerschap (Bosma e.a. 2007). In de literatuur bestaat overigens 
discussie over de vraag of het juist urbanisatievoordelen (diversiteit) of lokalisatievoordelen 
(specialisatie) zijn die een positief effect sorteren op de economische ontwikkeling van een stad en 
haar regio (Weterings e.a. 2007; Frenken e.a. 2007).  
 
Daarnaast kan er ook sprake zijn van agglomeratienadelen, zoals hoge lonen, hoge prijzen voor 
‘inputs', hoge huurprijzen en congestie. De meest studies tonen echter aan dat positieve 
agglomeratiefactoren opwegen tegen deze negatieve effecten (Bosma e.a. 2007; Frenken e.a. 2007; 
Weterings e.a. 2007; Bosma & Schutjens 2009).  
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grootbedrijf. Daarnaast deed de publicatie van Birch (1979) veel stof opwaaien. Birch toonde als 
eerste aan dat niet het grootbedrijf de grootste werkgelegenheidsgroei genereert, maar juist het 
kleinbedrijf. Toch wordt ook later de invloed van het groeiende aantal multinationale 
ondernemingen en fusiegolven ten gevolge van globaliseringsprocessen niet onderkend (Pellenbarg 
e.a. 2005). Vandaag de dag kan dan ook niet van één leidend principe worden gesproken, maar 
zijn beide waarheid geworden (Pellenbarg 2005; Audretsch & Fritsch 2002). Feit is dat het aantal 
oprichtingen in Nederland vanaf de jaren tachtig tot en met de dag van vandaag toeneemt 
(Wennekers e.a. 2008; Bangma 2007). Hiervoor zijn vele oorzaken te noemen, zoals de 
flexibilisering van productieprocessen waardoor bedrijven steeds meer taken afstoten en 
uitbesteden, de ICT-revolutie, de opkomst van de zakelijke dienstverlening en het ontstaan van de 
kenniseconomie, maar ook welvaartsaspecten waarbij ondernemerschap een vorm van 
zelfontplooiing vormt (Wennekers e.a. 2008).  
 
De geboorte van een bedrijf kan zich volgens twee benaderingen voltrekken (Huisman & Van 
Wissen 2005; Bosma 2009). Volgens de eerste benadering ontstaat een bedrijf vanuit de 
bestaande populatie bedrijven; door de opening van een nevenvestiging van een bestaand bedrijf 
of in de vorm van een spin-off. Een spin-off kan op twee manieren ontstaan: een bestaand bedrijf 
ondersteunt het startproces van een nieuw bedrijf of werknemers gebruiken kennis, vaardigheden 
en ervaringen die bij het ‘moederbedrijf’ zijn opgedaan voor de oprichting van een eigen bedrijf 
(Koster 2005). Het gaat dus om een directe en een indirecte beïnvloeding van bestaande bedrijven 
op de oprichting van nieuwe bedrijven. De benadering waarbij nieuwe bedrijven ontstaan uit de 
bestaande populatie bedrijven staat ook wel bekend als de 'ecological approach’ (Bosma e.a. 
2008:135).  
Volgens de tweede benadering ontstaat een nieuw bedrijf uit de 'voorraad' potentiële starters in de 
beroepsbevolking. Het gaat dan om het ontstaan van een nieuw bedrijf ten gevolge van een 
individuele beslissing van een potentiële ondernemer; oftewel het exploiteren van een 
'onafhankelijk ondernemerschapsidee' door een individu (die dus niet per definitie ontstaat vanuit 
een bestaand bedrijf). De beroepsbevolking vormt in dat geval het geheel aan potentiële 
ondernemers, ook wel 'labor market approach (Bosma e.a. 2008:135)' genoemd.  
 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de mechanismen achter de oprichting van nieuwe bedrijven. 
Er blijken grote verschillen te bestaan in het aantal bedrijfsoprichtingen tussen regio’s (Audritsch & 
Fritsch 2002; Bosma 2009). Sinds de jaren ’90 is het aantal publicaties over ‘regionaal 
ondernemerschap’, waarin wordt gezocht naar verklaringen voor het bestaan van deze verschillen 
sterk toegenomen (Sternberg 2009). Nationale, regionale en stedelijke factoren als 
agglomeratiefactoren (zie tekstkader 2.1), vraagfactoren, arbeidsmarktfactoren, culturele factoren 
en beleid worden in de literatuur veelal aangedragen als factoren die van invloed zijn op de mate 
van ondernemerschap in een regio (Bosma 2009; zie tekstkader 2.2).  
 
Aanbodfactoren voor ondernemerschap hebben betrekking op het persoonsniveau, oftewel het 
aanbod aan potentiële ondernemers. Dit sluit aan bij de eerder genoemde ‘labor market approach’. 
In de literatuur wordt zowel gerefereerd aan een verhoogde kans op ondernemerschap voor 
mensen met een hoog opleidingsniveau als een verhoogde kans voor mensen in een 
werkloosheidsituatie (Bosma 2009). Volgens de 'human capital' theorie beschikken mensen met 
een hoog opleidingsniveau en specifieke werkervaring over meer cognitieve mogelijkheden en 
(werk)ervaringen die nodig zijn voor het herkennen en exploiteren van economische mogelijkheden 
en verhoogt daardoor de kans dat iemand de stap naar ondernemerschap maakt (Davidson & 
Honig 2003). Het gaat dus om een positieve relatie tussen de kans dat een individu een bedrijf 
opricht en de mate van formele educatie (opleiding) en informele educatie (werkervaring en 
training) (Tamásy 2005). Bovendien leidt op regionaal en stedelijk niveau een concentratie aan 
‘human capital’ tot kennisaccumulatie: door middel van (sociale) interactie in de vorm van face-to-
face contact wordt de bestaande kennisbasis uitgebouwd (Marlet & Woerkens 2007), wat weer leidt 
tot nieuwe ondernemerschapsmogelijkheden. Ook kan veel investering in opleiding juist leiden tot 
het vermijden van risico’s die gepaard gaan met het oprichten van een bedrijf: dan zijn de kansen 
op de arbeidsmarkt immers groot (Davidson & Honig 2003). 
Een werkloosheidsituatie kan daarentegen de kans op ondernemerschap verhogen omdat 
ondernemerschap een alternatief kan bieden op een baan in loondienst in tijden waarin de kansen 
op de arbeidsmarkt laag zijn (Bosma 2009; Wennekers e.a. 2008). Deze twee aanbodfactoren, 
opleidingsniveau en werkloosheid, hangen voor een deel dus samen met de regionale 
arbeidsmarktsituatie. De vraagkant van de regionale arbeidsmarkt bepaalt in die zin de vraag naar 
arbeid (banen in loondienst) en daarmee de kansen dat gekozen wordt voor een alternatief, in dit 
geval, het oprichten van een eigen bedrijf. Arbeidsmarkten functioneren vooral op regionaal niveau 
(RWI 2007), waardoor dit een typisch regionaal mechanisme is.  
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Eveneens kan het inkomensniveau van een individu een rol spelen voor ondernemerschap. Het 
oprichten van een bedrijf brengt immers investeringen met zich mee waarvoor kapitaal nodig is 
(Bosma e.a. 2008). Een hoog inkomen draagt bij aan de beschikbaarheid van kapitaal.  
Tot slot spelen demografische kenmerken als leeftijd en etniciteit een rol. De leeftijd van een 
individu is bepalend voor de kans dat iemand een bedrijf opricht. Er zijn echter meerdere relaties 
tussen leeftijd en ondernemerschap in de literatuur te onderscheiden. Enerzijds neemt naarmate 
mensen ouder worden de (werk)ervaring en de beschikbaarheid van kapitaal toe, anderzijds neemt 
wellicht de creativiteit en de capaciteit om nieuwe kennis op te nemen af naargelang de leeftijd 
toeneemt (Bönte e.a. 2009). Een aantal studies tonen een 'omgekeerde U-relatie' aan tussen 
leeftijd en het aantal oprichtingen in een regio, waarbij het hoogtepunt rond de 40 jaar ligt (zie 
Bönte e.a. 2009:283). Ook etniciteit heeft invloed, zo blijken allochtonen steeds vaker een eigen 
bedrijf op te richten en richten zij vaker dan gemiddeld bedrijven op in specifieke sectoren, met 
name in de horeca en handel (EIM 2004; Van den Tillaart 2007). Hoewel allochtonen een inhaalslag 
maken op het gebied van ondernemerschap, ligt het ondernemerschapsquote nog steeds onder het 
Nederlandse gemiddelde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstkader 2.2 Regionale invloeden op ondernemerschap 
 
Tekstkader 2.1 ging in op agglomeratiefactoren die van invloed zijn op bedrijvendynamiek en 
specifiek op de oprichting van bedrijven. Daarnaast zijn er nog andere regionale kenmerken in de 
literatuur te onderscheiden die invloed hebben op de oprichting van bedrijven. Deze worden 
hieronder kort behandeld.  
 
Vraagfactoren 
Vraagfactoren voor ondernemerschap hebben betrekking op de marktvraag, zoals bevolkingsgroei, 
het inkomensniveau, bevolkingsdichtheid en sectorstructuur (Bosma 2009). Door bevolkingsgroei 
neemt de marktvraag toe; een hoge bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van kapitaalkrachtige 
inwoners (inkomensniveau) betekent een grote marktvraag. Ook heeft de sectorstructuur invloed op 
het aantal oprichtingen omdat er sectorale verschillen bestaan in winstmarges, toetredingsbarrières, 
groei en concurrentie (Tamásy 2006). Zo zal een omgeving met een sectorstructuur die 
gedomineerd wordt door groeisectoren eerder gekenmerkt worden door een hoog aantal 
oprichtingen dan een overheersende sectorstructuur die gekenmerkt worden door economische 
neergang. Ook zijn de toetredingsbarrières in bijvoorbeeld de dienstensectoren lager dan in de 
industriële sector (Van Oort e.a. 2007a). 
 
Culturele factoren 
De houding die mensen hebben ten aanzien van ondernemerschap (een positieve of een negatieve 
houding) blijkt te verschillen tussen landen en zelfs tussen regio's (Bosma & Schutjens 2009). Het 
gaat dan bijvoorbeeld om de zelfverzekerdheid over de eigen ondernemerschapsvaardigheden, de 
bereidheid tot het nemen van risico's, de perceptie van kansen op de markt (Tamásy 2006; Bosma 
& Schutjens 2009), de drang om iets te bereiken, de mate van creativiteit of het streven naar 
autonomie (Beugelsdijk 2007). De verschillen tussen regio's in de houding ten aanzien van 
ondernemerschap vormt een deel van de verklaring voor het bestaan van verschillen in 
ondernemerschapsactiviteit (Tamásy 2006). Deels wordt dit bepaald door individuele 
karakteristieken (leeftijd, opleiding, ervaring, etniciteit, etc.) en deels door nationale en regionale 
condities (Bosma 2009). Nationale en regionale condities die invloed hebben op de houding ten 
aanzien van ondernemerschap bestaan ten eerste uit vraagfactoren voor ondernemerschap die 
samenhangen met de economische ontwikkeling van een regio, bijvoorbeeld de invloed van 
economische groei op de perceptie van kansen voor ondernemerschap. Daarnaast kunnen culturele 
factoren (als onderdeel van de regionale condities) de houding ten aanzien van ondernemerschap 
beïnvloeden. Beugelsdijk spreekt in dat geval over een 'ondernemerschapscultuur' (Beugelsdijk 
2007:188). Vaak wordt het voorbeeld genoemd van het bestaan van een ondernemerschapscultuur 
in de Verenigde Staten in tegenstelling tot veel Europese landen; wat wordt toegeschreven aan een 
verschil in culturele waarden als ‘vrijheid, onafhankelijkheid, individualisme en materialisme’ (Morris 
e.a. 1994:66). 
 
Instituties en beleid 
Daarnaast kunnen ook institutionele factoren bepalend zijn voor de houding ten aanzien van 
ondernemerschap (Bosma 2009). Het gaat dan bijvoorbeeld om regeldruk of administratieve lasten 
die een de stap naar ondernemerschap bemoeilijken, met een negatieve houding ten aanzien van 
ondernemerschap tot gevolg. Sinds de jaren '90 is het aantal nationale, regionale en lokale 
beleidsinitiatieven voor het stimuleren van ondernemerschap sterk toegenomen (Sternberg 2009). 
Over de effecten van beleidsinitiatieven is, door het ontbreken van data, relatief weinig bekend 
(Bosma e.a. 2007). Over het algemeen wordt erkend dat bepaalde instituties, bijvoorbeeld wet- en 
regelgeving in de vorm van administratieve lasten of de protectie van grote bedrijven, invloed heeft 
op ondernemerschap en de houding ten aanzien van ondernemerschap (Bosma 2009; Stam 2003). 
Het wegnemen van institutionele belemmeringen en het stimuleren van bedrijfsoprichtingen kan een 
positief effect hebben op de ondernemerschapsactiviteit in een regio (Bosma e.a. 2007). 
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Overigens is niet iedere starter een 'klassieke starter zoals men die zich doorgaans voorstelt: 
iemand met een mooi idee, een hoge winstverwachting en bereid veel te investeren en veel risico 
te nemen’ (Mackloet e.a. 2006:24). Sommige ondernemers zijn tevreden met een klein bedrijf en 
hebben niet de ambitie om te groeien (Van Engelenburg & Stam 2000), ook wel 'lifestyle 
entrepreneurs' genoemd (Malecki 2009:177). Dit type ondernemer is een eigen bedrijf begonnen 
omdat de levensstijl die hiermee verbonden is de voorkeur heeft boven een levensstijl die past bij 
een baan in loondienst. Ondernemerschap biedt zelfontplooiing en onafhankelijkheid en draagt 
daardoor bij aan een hogere 'job satisfaction’ (Wennekers e.a. 2008:37). De groeiambitie en de 
bereidheid tot het nemen van risico’s is dan vaak beperkt, omdat men al snel tevreden is en niet 
zit te wachten op de drukte en moeilijkheden die veelal gepaard gaan bij een snelgroeiende 
onderneming. Een ander type starter, die eveneens minder past in het plaatje van de 'klassieke 
starter', is er één die steeds vaker voorkomt: de 'hybride starter' (Mackloet e.a. 2006:24; zie ook 
Wennekers e.a. 2008:28, 'quasi self-employmend’). Deze starter heeft naast een eigen bedrijf nog 
een baan in loondienst, volgt een opleiding of heeft bepaalde zorgtaken (Mackloet e.a. 2006). Ook 
dit type starter zal gezien de beperkte beschikbare tijd en de beperkte financiële afhankelijkheid 
minder bereid zijn om risico te nemen en zal minder op winst gericht zijn dan een ondernemer die 
volledig afhankelijk is van zijn of haar eigen onderneming. Weer een ander type starter begint een 
eigen bedrijf vanuit een werkloosheidsituatie of wordt vooral gestimuleerd door de beperkte 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De ambitie wordt in dat geval gedreven door een ‘pushfactor’ 
(Santarelli & Vivarelli 2007:34) en in mindere mate door de perceptie van kansen op de markt 
(Stam 2003). Een mogelijk gevolg is dat deze ‘survival entrepreneur’ (Malecki 2009), door 
bijvoorbeeld de beperkte ervaring in een groeisector en een laag opleidingsniveau, een bedrijf 
begint in een kleine, verzadigde markt waar de toetredingsbarrières laag zijn en de 
groeimogelijkheden beperkt.  
 
Tot slot neemt het aantal 'Zelfstandigen zonder personeel' (zzp’ers) het laatste decennium snel toe 
(Vroonhof e.a. 2008; Pleijster & Van der Valk 2007). Dit type starter laat zich vaak inhuren door 
grote bedrijven, waardoor er soms meer sprake is van werknemer dan ondernemer (Wennekers 
2008; Mackloet e.a. 2006). Als het ware verkoopt deze zzp'er zijn of haar arbeid. Het toenemende 
aantal zzp’ers wordt aan de vraagzijde veroorzaakt doordat steeds meer grote bedrijven opzoek 
gaan naar een meer flexibele kostenstructuur. Met het inhuren van zzp’ers heeft het bedrijf het 
voordeel dat er minder personeel in vaste loondienst hoeft te worden aangenomen. In tijden van 
laagconjunctuur heeft het bedrijf daardoor geen verplichtingen ten aanzien van vaste werknemers. 
Ook besteden bedrijven steeds meer uit in verband met de flexibilisering van het productieproces. 
Aan de aanbodzijde kiezen zzp'ers in veruit de meeste gevallen bewust voor ‘zelfstandigheid’ en 
‘verantwoordelijkheid’ en spelen financiële motieven een ondergeschikte rol (Vroonhof e.a. 2008). 
Veruit het grootste aandeel zzp'ers is actief in de bouwsector, gevolgd door de zakelijke diensten 
(Pleijster & Van der Valk 2007). Ook in de vervoersector laten veel taxichauffeurs, pakketdiensten 
en vrachtwagenchauffeurs zich inhuren als zzp’er.  

2.3 Groei van bedrijven 

 
Het verdere ontwikkelingstraject van bedrijven 
Nadat een bedrijf is opgericht zijn er vele verdere ontwikkelingspaden mogelijk. De levenscyclus 
van een bedrijf kan een aantal fasen doorlopen: de startfase, de groeifase en de verzadigingsfase, 
hetgeen uiteindelijk kan leiden tot de opheffing van het bedrijf. Er bestaat echter geen lineaire 
proces dat recht doet aan de grote verscheidenheid aan mogelijke ontwikkelingstrajecten van 
bedrijven (Stam 2003). Veel bedrijven worden in de eerste levensjaren alweer opgeheven en 
slechts een klein aantal bedrijven zal een grote groei doormaken. In het artikel ‘A theory of the 
early growth of a firm’ komt Garnsey (1998) met een conceptuele benadering over de verschillende 
ontwikkelingspaden van bedrijven (zie figuur 2.2). Lang niet alle bedrijven groeien, naast groei zijn 
er in het model van Garnsey in iedere fase drie alternatieve ontwikkelingspaden mogelijk; namelijk 
bedrijfsbeëindiging, stabiliteit of een fusie/overname. Veel bedrijven zullen moeten besluiten het 
bedrijf op te heffen of al snel in een stabiele fase belanden, door Garnsey aangeduid als ‘steady 
state’ of ‘(early) growth plateau’ (Garnsey 1998:530). Ook is het mogelijk dat het bedrijf wordt 
overgenomen door een ander bedrijf. Weer andere bedrijven kennen in de beginjaren wel een 
gestage groei, maar krijgen in een later stadium te maken met stagnatie of een ‘groeisyndroom’ 
(Stam 2003:60). Er kunnen veel verschillende redenen zijn voor het optreden van een dergelijke 
stagnatie, bijvoorbeeld verzadiging van de markt, laagconjunctuur, gebrek aan 
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managementvaardigheden of een tekort aan hulpbronnen5 (Stam 2003). Sommige ondernemers 
zullen zelfs te maken krijgen met een negatieve bedrijfsontwikkeling. Overigens kan na een 
periode van stagenatie of negatieve groei, weer een periode van groeiherstel aantreden. Tot slot 
hebben veel ondernemers niet de ambitie om te groeien, zoals in de voorgaande paragraaf aan de 
orde kwam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ontbreekt in het model van Garnsey is de mogelijkheid dat een bedrijf na verloop van tijd 
verhuist. Verderop in dit hoofdstuk wordt hier nog uitgebreid bij stil gestaan. Daarnaast beschrijft 
Garnsey uitvoerig het interne proces dat zich afspeelt binnen het bedrijf tijdens het doorlopen van 
de verschillende fasen, maar is er weinig aandacht voor verklarende factoren waarom bepaalde 
bedrijven wel groeien en anderen niet, of waarom bepaalde bedrijven na een aantal jaren alweer 
worden opgeheven en anderen blijven voortbestaan (of, zoals gezegd, verhuizen). Zoals in de 
inleiding van dit hoofdstuk naar voren kwam zijn zowel de kenmerken van de ondernemer, de 
kenmerken van het bedrijf als de kenmerken van de omgeving van invloed op bedrijvendynamiek. 
In het volgende wordt verder ingegaan op deze kenmerken en de invloed hiervan op de groei van 
bedrijven.  
 
Wat bepaalt groei? 
Zoals uit het model van Garnsey (1998) al bleek, groeien lang niet alle bedrijven en slechts een 
klein aandeel kan worden gedefinieerd als snelle groeiers. Wel nemen deze snelle groeiers, of 
zogenaamde 'gazelles', op de lange termijn een belangrijk deel van de werkgelegenheid voor hun 
rekening (Van Wissen 2005; Van Engelenburg & Stam 2000). Het korte termijneffect van nieuwe 
oprichtingen op de werkgelegenheidsgroei is echter beperkt, veel bedrijven groeien niet of worden 
binnen korte tijd alweer opgeheven (Brouwer & Van Wissen 2005; Schutjens e.a. 2003). Factoren 
die de groei van bedrijven bepalen zijn ook weer uiteen te leggen in kenmerken van de 
ondernemer, het bedrijf en de omgeving. Kenmerken van de ondernemer zijn bijvoorbeeld ambitie 
(zie voorgaande paragraaf), achtergrond (bijvoorbeeld een werkloosheidsituatie), voorbereiding, 
werkervaring en opleiding (‘human capital’) (Schutjens & Wever 2000). Eerder kwam al naar voren 
dat ‘human capital’ van invloed is op het aantal oprichtingen. Ook wordt verondersteld dat human 
capital bijdraagt aan een grotere productiviteit en efficiëntie en daarmee tot succes en groei 
(Davidson & Honig 2003). Iemand met ervaring en opleiding beschikt volgens de ‘human capital 
theorie’ over betere capaciteiten om economische mogelijkheden te exploiteren (Davidson & Honig 
2003) en nieuwe kennis te ‘genereren en absorberen’ (Marlet & Woerkens 2007:2605). Bovendien 

                                                
 
5 Met hulpbronnen wordt het geheel aan 'inputs' bedoeld die nodig zijn voor de oprichting van een bedrijf en voor de verdere 
bedrijfsvoering, zoals kapitaal, arbeid en kennis.     

Figuur 2.2 De verschillende ontwikkelingspaden van bedrijven  
volgens het model van Garnsey (1998:548). 
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leidt op regionaal en stedelijk niveau een concentratie aan human capital tot kennisaccumulatie, en 
daardoor tot productiviteitsgroei (Marlet & Woerkens 2007).  
 
Daarnaast spelen kenmerken van het bedrijf een rol, zoals de omvang van het bedrijf. Volgens de 
‘Wet Van Gibrat’ bestaat er geen relatie tussen de groei en omvang van bedrijven (Santarelli & 
Vivarelli 2002). Oftewel de groei neemt proportioneel toe met de omvang van het bedrijf. Over het 
algemeen blijkt deze wet wel op te gaan voor grote bedrijven maar in mindere mate voor kleine 
bedrijven. Van Wissen (2005) toont aan dat kleine bedrijven gemiddeld beduidend sneller groeien 
dan grote bedrijven. Een mogelijke verklaring die Van Wissen hiervoor geeft is dat nieuwe 
bedrijven die weten te overleven de drang hebben om zo snel mogelijk naar een minimale omvang 
te groeien om winstgevend te kunnen zijn (‘Minimum Efficient Scale’). Naarmate bedrijven langer 
bestaan convergeert de groei echter wel naar de ‘Wet van Gibrat’, hoewel de wet ook voor grote 
bedrijven niet altijd blijkt op te gaan (Van Wissen 2005). Ook Santarelli & Vivarelli (2002) toetsen 
de ‘Wet van Gibrat’ en komen tot een vergelijkbare conclusie dat bedrijven gemiddeld in de eerste 
levensjaren na de start het snelst groeien en naarmate een acceptabele omvang is bereikt 
(‘Minimal Efficient Scale’), de groei meer overeenkomt met de ‘Wet van Gibrat’.  
 
Andere kenmerken van het bedrijf die bepalend zijn voor de groeipotentie zijn bijvoorbeeld de 
financiële basis of dat de ondernemer beschikt over een ‘business partner’ (Schutjens & Wever 
2000). Ook maakt het uit in welke sector het bedrijf actief is in verband met de verschillende 
groeipotenties in verschillende sectoren (Tamásy 2006). Omgevingsfactoren spelen eveneens een 
rol, zoals agglomeratiefactoren (zie tekstkader 2.1) en ontwikkelingen in de marktvraag zoals 
bevolkingsgroei, inkomensgroei en productiviteitsgroei (Tamásy 2006; Schutjens & Wever 2000).  

2.4 Verhuizingen van bedrijven  

 
Uit empirisch onderzoek blijkt dat jaarlijks ongeveer vier procent van de populatie bedrijven en 
overheidsinstellingen in Nederland verhuist; deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 3 procent 
van de nationale werkgelegenheid (Van Oort e.a. 2007a). Van de verhuizende bedrijven verhuist 
het grootste aandeel over een korte afstand: zo’n 94 procent vestigt zich na verhuizing in dezelfde 
regio en zelfs 75 procent doet dit in dezelfde gemeente (Van Oort e.a. 2007a). Veel bedrijven 
blijven dus op dezelfde locatie, waardoor de jaarlijkse verhuisdynamiek niet bijzonder hoog is. Een 
belangrijke ‘keepfactor’ van bedrijven is de arbeidsmarkt. Bedrijven hebben geïnvesteerd in hun 
personeelsbestand - zowel in opleiding, kennis als ervaring - en willen deze graag behouden 
(Pellenbarg 2005; Stam 2003). Het personeel is vaak niet bereid om over lange afstanden te 
verhuizen of te gaan pendelen. Bovendien bouwt een bedrijf en haar medewerkers belangrijke 
(sociale) netwerkrelaties op die zijn ingebed in de lokale omgeving en belangrijk zijn voor het 
bedrijfsfunctioneren (Stam 2003; Knoben 2007). Omdat nabijheid in de vorm van face-to-face 
contact nog steeds belangrijk is voor het verloop van relaties en het vertrouwen tussen bedrijven, 
is dit een belangrijke reden om niet te verhuizen, of in ieder geval één vestiging te behouden op de 
oorspronkelijke locatie (Stam 2003), of om over een korte afstand te verhuizen.  
 
Van de bedrijven die wel tot verhuizing over gaan blijkt zowel uit nationaal als internationaal 
empirisch onderzoek dat ruimtegebrek en bereikbaarheid de belangrijkste push- en pullfactoren 
zijn (Van Oort e.a. 2007; Pellenbarg 2005; Stam 2003). Verhuizende bedrijven groeien vlak voor 
en vlak na de verhuizing dan ook significant harder dan niet-verhuizende bedrijven (Van Oort e.a. 
2007; Weterings e.a. 2008). Groeiende bedrijven vragen immers om meer ruimte voor productie of 
personeel en stellen hogere eisen aan de bereikbaarheid van de locatie voor personeel, afnemers 
en toeleveranciers. Ruimte en bereikbaarheid zijn dan ook belangrijke omgevingsfactoren die van 
invloed zijn op bedrijfsverhuizingen. Andere omgevingsfactoren zijn agglomeratiefactoren, die 
enerzijds een aantrekkingskracht kunnen hebben op bedrijven of een belangrijke keepfactor 
vormen, en anderzijds kunnen leiden tot prijsopdrijving en verkeerscongestie en daardoor 
bedrijven afstoten (Weterings & Knoben 2009).  
 
Naast groei zijn ook andere kenmerken van het bedrijf, zoals grootte en sector, van invloed op de 
verhuiskans van een bedrijf. Zo zal de verhuizing van grote bedrijven, in verband met 
locatiespecifieke investeringen (bijvoorbeeld in het pand en personeel) en grotere 
organisatieproblemen, met hogere kosten gepaard gaan dan dat dit het geval is voor kleine 
bedrijven (Van Dijk & Pellenbarg 2000). Daarnaast zouden grote bedrijven beter in staat zijn om 
zelf invloed uit te oefenen op de omgeving, waardoor ze in staat zijn tekortkomingen van de 
huidige locaties weg te werken en daarmee verhuizing kunnen afwenden (Brouwer e.a. 2005). De 
kans dat een bedrijf verhuist is ook sterk sectorafhankelijk. Bedrijven in productgerichte sectoren 
hebben te maken met hogere locatiespecifieke investeringen gezien de productiespecifieke 
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investeringen in de bedrijfsruimte. Zo blijken bedrijven in de zakelijke diensten veel vaker te 
verhuizen dan bedrijven in de industriesector (Van Oort e.a. 2007a).  
 
Ook zou de leeftijd van een bedrijf de kans op verhuizing bepalen, omdat de initiële locatiekeuze 
van jonge bedrijven - die doorgaans ook nog klein zijn - veelal samenhangt met de woonlocatie of 
voormalige werklocatie van de eigenaar van het bedrijf (Sternberg 2009; Stam 2003). In 
tegenstelling tot de neoklassieke theorie beschikt de oprichter niet over volledige informatie. Er 
moeten hoge zoek- en informatiekosten gemaakt worden om alle mogelijke locaties in overweging 
te nemen (Mackloet e.a. 2006). De start van een bedrijf is bovendien omgeven met veel 
onzekerheid. Door het bedrijf te starten in een omgeving waarin de eigenaar bekend is en/of waar 
(sociale) netwerkrelaties reeds zijn opgebouwd, worden deze onzekerheden gereduceerd (Stam 
2003; Dahl & Sorenson 2007). Er wordt verondersteld dat jonge bedrijven sterk afhankelijk zijn 
van de directe omgeving, bijvoorbeeld in de vorm van (informele) zakenrelaties en hulp van familie 
en vrienden. Daarnaast vormt de locatiekeuze in de startfase van een bedrijf niet de belangrijkste 
factor voor de slaagkansen van het bedrijf: ‘vragen over de financiering, het product, de mogelijke 
afzet, regels en vergunningen en het eventuele personeel zijn tijdens de startfase veel belangrijker’ 
(Pellenbarg 2005:104). Daar komt bij dat de oprichter, in tegenstelling tot wat de neoklassieke 
theorie suggereert, niet volledig rationeel handelt en niet in staat is de optimale locatiekeuze te 
maken (daar waar de kosten het laagst zijn en de opbrengsten het hoogst). Volgens de behavoriale 
theorie bepalen ook niet-economische factoren de locatiebeslissing, zoals de woonvoorkeuren of 
familiebanden (Atzema e.a. 2002). Echter, naarmate het bedrijf een doorstart maakt ontstaat 
wellicht behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden, een betere bereikbaarheid of een meer 
representatieve locatie. Bovendien zou het bedrijf na enige tijd minder afhankelijk worden van de 
lokale relaties en hulp in zijn directe omgeving en als het ware 'footeloose' worden (Leone & Struyk 
1973). Uit de studie van Weterings & Knoben (2009) blijkt dan ook dat bedrijven met een leeftijd 
tussen twee en vijf jaar de meeste kans hebben op een verhuizing, maar dat de verhuiskans 
afneemt naarmate de leeftijd van het bedrijf toeneemt.  

2.5 Bedrijfsopheffingen  

 
Uit een groot aantal empirische studies blijkt dat van de nieuw opgerichte bedrijven er binnen twee 
jaar ongeveer een kwart alweer opgeheven is; na vijf of zes jaar is dit ongeveer de helft (Van 
Steen 2005; Brouwer & Van Wissen 2005; Schutjens e.a. 2003). Met betrekking tot de 
kwetsbaarheid van bedrijven zijn een aantal hypothesen geformuleerd, de zogenaamde ‘liabilities’. 
De eerste hypothese staat bekent als de 'liability of newness' (Brüderl & Schüssler 1990) of 'liability 
of age' (Van Steen 2005; Brouwer & Van Wissen 2005). Jonge bedrijven lopen een hoger risico op 
mislukking dan oudere bedrijven. Naarmate bedrijven ouder worden neemt de kans op overleving 
toe. Jonge bedrijven zijn kwetsbaar, er moeten immers bedrijfsroutines worden aangeleerd 
waarvoor kapitaal en creativiteit nodig is, een informatie- en toeleveringsnetwerk moet worden 
opgebouwd, evenals een stabiele klantenkring en kapitaal en personeel moet worden aangetrokken 
(Brüderl & Schüssler 1990; Brouwer & Van Wissen 2005). Dus, in eerste instantie lijkt leeftijd er 
vooral toe te doen, maar de achterliggende verklaringen zijn de beperkte capaciteiten en een 
gebrek aan hulpbronnen (Brouwer & Van Wissen 2005).  
Daarnaast speelt ook de grootte van een bedrijf een rol. Kleine bedrijven - die eveneens vaak nog 
jong zijn - beschikken doorgaans over relatief weinig hulpbronnen en reserves, wat ze kwetsbaar 
maakt in perioden dat het wat minder gaat. Dit staat bekend als de 'liability of smallness' (Brüderl 
& Schüssler 1990). De ‘liability of adolescence’ impliceert dat de overlevingskansen in het begin 
van het bestaan van het bedrijf nog hoog zijn, maar dat daarna vooral een kwetsbare periode 
aantreedt. In de beginfase beschikt het bedrijf immers nog over kapitaal en hulpbronnen die bij de 
start bijeengebracht zijn. Het bedrijf zal in de beginfase deze hulpbronnen volledig benutten tot 
een sluiting in een later stadium onafwendbaar is (Brüderl & Schüssler 1990).  
De sluiting van oudere bedrijven, ook wel ‘liability of ageing’ (Schutjens e.a. 2000:20) genoemd, 
heeft juist eerder te maken met inflexibiliteit en traagheid (Brouwer & Wissen 2005), waardoor 
oudere bedrijven niet adequaat reageren op veranderingen in de bedrijfsomgeving. Daar waar 
jonge bedrijven nog routines moeten aanleren, beschikken oudere bedrijven juist over routines die 
diep geworteld zijn in het bedrijf. Indien er veranderingen plaats vinden in de externe 
bedrijfsomgeving die om veranderingen in de interne bedrijfsomgeving vragen, moeten deze 
bestaande routines worden aangepast. Voor veel bedrijven blijkt het echter moeilijk om deze 
diepgewortelde routines aan te passen en snel en adequaat te reageren op veranderingen in de 
omgeving. Dit staat ook wel bekend als een situatie van ‘lock-in’ (Boschma e.a.2002:45).  
 
Overigens zal de kans op opheffing ook sterk sectorafhankelijk zijn. Zo kent de landbouw en 
industriële sector een lage dynamiek en wordt de zakelijke dienstensector gekenmerkt als een 
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hoogdynamische sector, resulterend in relatief weinig opheffingen in de landbouw en industrie en 
relatief veel in de zakelijke diensten (Van Oort e.a. 2007a; Brouwer & Van Wissen 2005). Dit heeft 
voor een deel te maken met de eerder genoemde ‘Minimal Efficient Scale’ (MES). In sectoren waar 
schaalvoordelen belangrijk zijn om te kunnen concurreren in de markt, is toe- en uittreding 
moeilijk (Brouwer & Van Wissen 2005), omdat er veel investeringen nodig zijn om een minimale 
omvang te bereiken. In sectoren waar het makkelijker is om ‘in te stappen’, is het ook vrij 
eenvoudig om weer ‘uit de markt te stappen’, er gaan dan immers relatief weinig investeringen 
verloren. Belangrijk hierbij is ook de fase in de productlevenscyclus (Brouwer & Van Wissen 2005). 
Naarmate een sector, of een branche binnen een sector, langer bestaat en een fase van 
verzadiging wordt bereikt, worden na verloop van tijd schaalvoordelen steeds belangrijker en 
neemt de concurrentie toe, waardoor een fase van ‘industry shake out’ (Klepper 2001) wordt 
ingeluid. Slechts enkele bedrijven met de beste concurrentiepositie weten te overleven, andere 
bedrijven moeten de markt verlaten.     
 
Zoals in het voorgaande al even werd aangestipt, is het in sectoren waar het eenvoudig is om ‘in te 
stappen’ ook relatief eenvoudig om ‘uit te stappen’. Uit veel empirisch onderzoek blijkt het aantal 
oprichtingen en opheffingen sterk met elkaar samen te hangen (Brouwer & Van Wissen 2005; 
Schutjens e.a. 2000). Deze samenhang wordt niet alleen veroorzaakt door sectorale verschillen in 
toe- en uittredingsbarrières. Met betrekking tot deze samenhang zijn diverse hypothesen 
geformuleerd. De ‘concurrentie hypothese’ en de ‘marshall hypothese’ stellen dat gebieden die 
gekenmerkt worden door veel oprichtingen ook gekenmerkt worden door veel opheffingen. Deze 
vorm van samenhang wordt in bestaande empirische studies het meest ondersteund (Brouwer & 
Van Wissen 2005; Santarelli & Vivarelli 2002). De ‘marshall hypothese’ sluit het meeste aan bij de 
eerder genoemde ‘liability of newness’ van bedrijven. Indien in een bepaald jaar veel nieuwe 
bedrijven worden opgericht, zullen in de daaropvolgende jaren ook veel opheffingen zijn. Bedrijven 
zijn immers vooral in de eerste levensjaren erg kwetsbaar. De ‘concurrentie hypothese’ stelt dat 
een toename van het aantal oprichtingen leidt tot meer concurrentie. Een toename van de 
concurrentie leidt weer tot meer opheffingen (van bestaande bedrijven die worden beconcurreerd 
door nieuwe bedrijven), meer opheffingen biedt op zijn beurt weer ruimte voor nieuwe oprichtingen 
(Brouwer & Van Wissen 2005).  
 
In gebieden waar veel oprichtingen zijn kan sprake zijn van turbulentie (Santarelli & Vivarelli 
2002). Dit wil zeggen dat van de nieuw opgerichte bedrijven in het ene jaar, een groot aantal in de 
daarop volgende periode alweer is opgeheven, waarbij het netto-effect op de werkgelegenheid zeer 
minimaal, of zelfs negatief is. Een hoog percentage oprichtingen hoeft niet per definitie te duiden 
op een gunstig ondernemingsklimaat en gunstige economische omstandigheden (Bosma 2009; 
Audretsch & Fritsch 2002). In laag ontwikkelde landen ligt het percentage oprichtingen 
bijvoorbeeld vele malen hoger dan in Nederland (Wennekers e.a. 2008) en in minder ontwikkelde 
regio’s kan ook een hoog aantal oprichtingen voorkomen (zie Bosma 2009 voor Europese regio’s). 
Zoals eerder al aangestipt kan juist een ‘pushfactor’ (Santarelli & Vivarelli 2007:6) aanleiding zijn 
om zelfstandig ondernemer te worden, dit wil zeggen dat de stap naar zelfstandig 
ondernemerschap voortkomt vanuit een werkloosheidsituatie of door lage kansen op de 
arbeidsmarkt. In dat geval kan bijvoorbeeld een tekort aan ‘human capital’ of financiële middelen 
aanleiding zijn om een onderneming te starten in een kleine, verzadigde markt met lage 
toetredingsbarrières waar de kansen op groei en overleving beperkt zijn. Door de lage 
overlevingskansen gaan veel oprichtingen in het ene jaar samen met veel opheffingen in de daarop 
volgende jaren. Daarnaast kan de drang naar onafhankelijkheid of onvrede over de huidig baan 
aanleiding zijn om een eigen bedrijf te beginnen, waarbij vaak een ‘try and see’ (Santarelli & 
Vivarelli 2007:10) principe opgeld doet. Santarelli & Vivarelli (2007:10) koppelen dit ‘try and see’ 
zowel aan ‘de drang om onafhankelijk te zijn, de angst om werkloos te worden en de frustratie met 
de huidige baan’: 
 
‘If one takes into account the (often dominant) psychological attitudes mentioned earlier (desire to 
be independent, fear of becoming unemployed, frustration in previous job), entry mistakes and 
excess to entry can be further justified. In fact, the observed occurrence of these entry mistakes 
suggest a kind of attitude which can be defined as a ‘try and see’ bet. In this vies, new founders – 
mainly driven by a personal search for autonomy and job satisfaction – ‘visit’ a sectoral niche 
searching for business chances; later, they discover whether their entry decision was right or 
wrong and may decide to exit.’  
 
Met andere woorden, aan de start van een onderneming gaat niet altijd een goed doordacht plan of 
een uitgebreide voorbereiding vooraf. Lage toe- en uittredingsbarrières maken het mogelijk om 
‘het te proberen’. Veel oprichtingen resulteren dan al snel in veel opheffingen.  
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Ook macro-economische factoren spelen een rol. Zo is bekend dat in tijden van laagconjunctuur 
het aantal opheffingen hoger is dan in tijden van hoogconjunctuur (Brouwer & Van Wissen 2005). 
Daarnaast zijn er omgevingsfactoren die vooral te maken hebben met de samenhang tussen het 
aantal oprichtingen en opheffingen. De culturele factoren die eerder genoemd werden als invloeden 
op het aantal oprichtingen zijn deels ook van toepassing op het aantal opheffingen (zie tekstkader 
2.2). Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een lage ‘acceptatie van falen’ samengaat met minder 
ondernemingszin, maar dat als er eenmaal een bedrijf wordt opgericht er een goede voorbereiding 
aan vooraf gaat, waardoor het risico op mislukking kleiner wordt (Brouwer & Van Wissen 2005). 
Eenzelfde redenering geldt voor institutionele belemmeringen, bijvoorbeeld belemmerende 
aspecten van wet- en regelgeving. Ook agglomeratiefactoren zijn van invloed op het aantal 
oprichtingen (zie tekstkader 2.1) en daarmee ook op het aantal opheffingen: in (grote) steden is 
sprake van een grotere dynamiek, zowel in oprichtingen als in de daarmee samenhangende 
opheffingen (Van Oort e.a. 2007).  
 
De relatie tussen de kenmerken van de ondernemer en bedrijfsopheffing zijn nog maar zeer 
beperkt aan bod gekomen. Reeds genoemd zijn de verschillen in achtergrond van ondernemers en 
het daarmee samenhangende ‘try and see’ principe. Aspecten als ambitie, startsituatie 
(bijvoorbeeld startkapitaal), human capital, leeftijd, geslacht en etniciteit zijn alle van invloed op 
de overlevingskansen van bedrijven (Schutjens e.a. 2000).  
 
Tot slot moet worden opgemerkt dat een opheffing niet hetzelfde is als een faillissement, slechts 
een klein deel van het aantal opheffingen bestaat uit faillissementen (Brouwer & Van Wissen 2005; 
Schutjens e.a. 2003). Veel bedrijven zullen een faillissement voor zijn, of worden om andere 
redenen opgeheven, zoals een betere inkomenspositie in loondienst of simpelweg omdat de 
ondernemer met pensioen gaat (Brouwer & Van Wissen 2005). Hier spelen dus ook persoonlijke 
motieven een rol die niet zozeer te maken hebben met ‘falen’. Daarnaast vinden er fusies en 
overnames plaats die kunnen leiden tot een concentratie van bedrijfsactiviteiten op een andere 
locatie en die onderdeel kunnen zijn van een strategische beslissing (Brouwer & Van Wissen 2005). 
Ook dan verdwijnt een vestiging uit de totale populatie vestigingen. 

2.6 De invloed van wijkkenmerken op bedrijvendynamiek 

 
In het voorgaande is uitgebreid ingegaan op kenmerken van de ondernemer, kenmerken van het 
bedrijf en kenmerken van de omgeving die van invloed zijn op bedrijvendynamiek. Wijkgebonden 
kenmerken zijn hierbij nog niet aan bod gekomen. Er is voor zover bekend maar één theoretische 
benadering over de invloed van het lokale schaalniveau op bedrijvendynamiek: de 
incubatiehypothese. Deze incubatiehypothese wordt in het volgende als eerste behandeld. 
Daarmee is de eerste theoretische functie van de wijk een feit: de wijk als incubatiemilieu. 
Vervolgens wordt op basis van de literatuur over bedrijvendynamiek (zie voorgaande) en een klein 
aantal empirische studies naar de wijkeconomie aandacht besteed aan andere functies van de wijk 
voor bedrijven - naast en aanvullend op de incubatiefunctie. Het gaat hierbij om de betekenis van 
de wijk als productiemilieu voor bedrijven. Het productiemilieu van bedrijven is 'het geheel van 
externe condities dat van invloed is op zowel de beslissing om op een bepaalde plaats een bedrijf 
te vestigingen als op het functioneren van het bedrijf daarna' (De Smidt 1975:48, geciteerd door 
Atzema e.a. (2002:37)). Het begrip incubatiemilieu kan worden gezien als een verbijzondering van 
het productiemilieu (Verhorst 1989): de eerste heeft namelijk uitsluitend betrekking op het geheel 
aan externe condities voor de oprichting van bedrijven en het functioneren en het ruimtelijk gedrag 
in de korte periode daarna, terwijl de tweede, het productiemilieu, niet beperkt is tot nieuw 
opgerichte bedrijven.  

2.6.1 De incubatiehypothese 

 
Volgens de incubatiehypothese van Hoover & Vernon (1959), die later is uitgewerkt door Leone & 
Struyk (1976), concentreren nieuwe economische activiteiten zich in centrale delen van de stad. 
Deze incubatietheorie stelt dat de locatie van startende bedrijven bepaald wordt door ‘enerzijds 
kostenvoordelen op het gebied van huisvesting, arbeid en transport en anderzijds via nabije en 
vlotte informatie van klanten en toeleveranciers’ (Atzema & Van Buren 2007:24). Omdat jonge 
bedrijven in de beginfase van de bedrijfslevensloop vooral behoefte zouden hebben aan kapitaal, 
informatie en andere hulpbronnen van buitenaf, vormen centrale delen van de stad een 
broedplaats voor startende ondernemingen (Mackloet e.a. 2006). In de beginfase van het bedrijf 
moet immers kapitaal en personeel worden aangetrokken, moeten bedrijfsroutines worden 
aangeleerd en moet een klanten- en toeleveringsnetwerk worden opgebouwd (Brüderl & Schüssler 
1990), waarvoor het bedrijf sterk afhankelijk is van haar nabije omgeving. De nabijheid van 
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informatie (waarbij face-to-face contacten een rol spelen), diensten, klanten en toeleveranciers in 
binnensteden – zogenaamde ‘external economies’ -, maken juist deze centrale delen van de stad 
geschikt voor startende bedrijven. Daarnaast vormt ook de beschikbaarheid van bedrijfsruimte en 
de centrale ligging een verklarende factor voor de centrale stad als incubatiemilieu.  
 
Hoewel de incubatiehypothese betrekking heeft op industriële activiteiten in het midden van de 20e 
eeuw op een geheel andere plek (de Verenigde Staten), is het ook in deze tijd, waarin het gros van 
de startende ondernemingen in dienstensectoren actief zijn, denkbaar dat bepaalde stedelijke 
milieus gekenmerkt worden door een concentratie aan startende bedrijven. Tegenwoordig is het 
niet meer per definitie de centrale stad waar nieuwe economische activiteiten ontstaan. Veruit de 
meeste bedrijven worden aan huis gestart (zie tekstkader 2.3), waardoor in feite iedere woonwijk 
binnen het stedelijke gebied een potentiële broedplaats is. Hierbij spelen, evenals bij de 
incubatiehypothese van Hoover & Vernon, kostenvoordelen een belangrijke rol. Andere voordelen 
aan het aan huis starten zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid om taken te combineren, de efficiëntie 
van thuis werken en de beperkte reistijd (Mackloet e.a. 2006; zie tekstkader 2.3). Dit zijn dus 
vooral praktische zaken en hebben geen betrekking op de 'external economies' in de tijd van 
Hoover & Vernon. Veel van deze bedrijven onderhouden zakelijke relaties op een hoger 
schaalniveau dan dat van de wijk, waardoor aspecten als de aanwezigheid van diensten en 
faciliteiten in wijken die bedrijven gebruiken in hun bedrijfsfunctioneren niet of veel minder van 
belang zijn. Bovendien zal in veel gevallen de vestigingsplaatskeuze van het bedrijf een gevolg zijn 
van de woonlocatiekeuze. Bedrijven ontstaan waar mensen wonen. Eerder in dit hoofdstuk bleek 
dat individuele kenmerken bepalend zijn voor de kans dat iemand een bedrijf opricht, waardoor de 
bevolkingssamenstelling van de wijk een bepalende factor is voor de kansen dat er bedrijven 
worden opgericht.  
 
Overigens starten niet alle bedrijven aan huis. Een deel van de startende bedrijven zal ook 
afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van formele bedrijfsruimte in de wijk. Maar ook dan kan 
beredeneerd worden dat juist de woonwijk een geschikte locatie is om te starten. De 
beschikbaarheid van kleinschalige en relatief goedkope bedrijfsruimte – in tegenstelling tot de 
grotere en duurdere panden op formele bedrijvenlocaties – maakt het starten van een bedrijf in 
een woonwijk relatief laagdrempelig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ‘eenvoudige’ en de ‘complexe’ incubatiehypothese 
De term 'incubatiemilieu' of 'broedplaats' veronderstelt meer dan alleen een plaats waar een 
bovengemiddeld aantal bedrijven wordt opgericht: het impliceert ook een proces dat hierop volgt 
(‘het uitbroeden’ of een ‘rijpingsproces’). Leone & Struyk (1976) voegden dan ook een aspect toe 
aan de incubatiehypothese van Hoover en Vernon door een opdeling te maken in twee 
afzonderlijke hypothesen: de 'eenvoudige’ incubatiehypothese die veronderstelt dat de centrale 
delen van de stad gekenmerkt worden door een bovengemiddeld aandeel oprichtingen en de  
'complexe’ incubatiehypothese die verondersteld dat er bij nieuw opgerichte bedrijven die groeien 

Tekstkader 2.3 De woning als startlocatie.  
 
Ondermeer de opkomst van de zakelijke en commerciële dienstverlening en ICT, een toename van het 
aantal uitbestedingen van grote bedrijven en de mogelijkheid om via internet zaken te doen, heeft een 
sterke groei van kleinschalige bedrijvigheid veroorzaakt (Wennekers e.a. 2008; zie paragraaf 2.2). Het 
kleinschalige karakter en de beperkte middelen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering - een computer is 
vaak al voldoende - maken het mogelijk om het bedrijf te organiseren vanuit de woning (Mackloet e.a. 
2006). Ook het aantal webwinkels is sterk toegenomen, een activiteit die ook prima vanuit de woning 
georganiseerd kan worden (Weltevreden 2007). Cijfers over het aantal startende ondernemers aan huis 
lopen nogal uiteen. In een exploratief onderzoek van Mackloet e.a. (2006) wordt een overzicht gegeven 
van bestaande (internationale) studies naar dit onderwerp. Het aantal aan huis startende ondernemers 
loopt in deze studies uiteen van 50% tot 87% van het totale aantal starters (Mackloet e.a. 2006). In een 
recent onderzoek van Hagens e.a. (2009) onder ruim 1200 ondernemers in wijken, blijkt ongeveer 53% 
vanuit of aan huis te werken. Hoe dan ook, minstens de helft van de startende ondernemers start vanuit 
de eigen woning. Belangrijke redenen om aan huis te beginnen zijn de lage huisvestingskosten en de 
mogelijkheid om taken te combineren, de efficiëntie van thuis werken en de beperkte reistijd (Mackloet 
e.a. 2006).  
De woning kan dus een 'opstapje' zijn voor startende ondernemers. Uit de studie van Mackloet e.a. 
(2006) naar startende ondernemers vanuit de woning, blijkt echter dat een groot deel van de 
ondernemers met een bedrijf aan huis zich in een stabiele fase bevinden (zie ook Garnsey 1998), 
waardoor voor de meesten de woning een geschikte bedrijfslocatie zal blijven: 'een toekomstige 
bedrijfsverplaatsing staat niet hoog op de agenda van thuisondernemers' (Mackloet e.a. 2006:77). 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat indien er al verhuisd wordt, er wederom gekozen wordt voor de 
vestiging van het bedrijf in een andere woning.  
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(1) behoefte ontstaat aan uitbreidingsmogelijkheden en (2) de locatieafhankelijkheid afneemt, 
waardoor deze bedrijven zich verplaatsen naar goed bereikbare locaties aan de rand van de stad of 
daarbuiten. De nabijheid van externe hulpbronnen die bij de start van het bedrijf nog 
doorslaggevend waren voor het functioneren, zijn 'naarmate het bedrijf meer marktbekendheid 
krijgt en beschikt over eigen informatienetwerken (Atzema & Van Buren 2007:24)' veel minder 
belangrijk geworden. Met andere woorden: het bedrijf heeft de externe hulpbronnen weten te 
internaliseren. Deze dynamische variant van de incubatiehypothese veronderstelt dan ook dat 
succesvolle bedrijven na verloop van tijd verhuizen6, waardoor er een ruimtelijk 
uitschuivingsproces plaats vindt. Nadat groeiende bedrijven tot een verhuizing zijn overgegaan, 
ontstaat er weer ruimte voor nieuwe startende bedrijven, zodat de functie van de centrale stad als 
incubatiemilieu blijft voortbestaan.  
 
Ook de studie van Leone & Struyk, evenals die van Hoover & Vernon, stamt uit een ander 
tijdsbeeld en heeft betrekking op industriële activiteiten. Maar ook de complexe incubatiehypothese 
kan worden vertaald naar de hedendaagse woonwijk. Waar de woonwijk voor veel startende 
bedrijven een (goedkoop) opstapje vormt, kan door groei behoefte ontstaan aan een meer formele, 
ruimere of representatieve locatie. Specifiek ten aanzien van startende bedrijven aan de woning 
kan beredeneerd worden dat de initiële locatiekeuze gebaseerd is op de woonwensen van de 
ondernemer maar dat de werkelijke locatiekeuze van het bedrijf pas in een latere fase aan de orde 
komt, de fase waarin het bedrijf levensvatbaar blijkt te zijn en/of indien er een groeifase 
aanbreekt, waardoor professionalisering van het bedrijf leidt tot een meer overwogen, vanuit 
bedrijfseconomische motieven ingegeven, locatiekeuze.  
Een mogelijkheid is dat het bedrijf de stap neemt om te verhuizen naar een bedrijventerrein of 
kantoorlocatie. Bulterman e.a. (2007:141) spreken in dit geval van de wijk als een 
kraamkamereconomie: ‘de wijk herbergt veel nieuwe bedrijvigheid, waarbij de ruimte die vrij komt 
door de verplaatsing van groeiende bedrijven, weer wordt opgevuld door nieuwe starters’. Uit de 
studies van Weterings e.a. (2008) en Weterings & Raspe (2009) blijkt bijvoorbeeld dat veel 
bedrijven uit woongebieden vertrekken naar bedrijventerreinen. Deze bedrijven groeien significant 
harder dan bedrijven op andere locaties: groei is dus een belangrijke factor voor een bedrijf om 
zich te verplaatsen naar een bedrijventerrein. Ook blijkt dat woongebieden zich kenmerken door 
een vertrekoverschot: ieder jaar vertrekken er meer bedrijven dan dat er zich vestigen. Voor 
bedrijventerreinen en kantoorlocaties geldt het tegenovergestelde, daar verhuizen juist meer 
bedrijven naar toe dan dat er vertrekken. Mogelijkerwijs wordt het verlies aan verhuizende 
werkgelegenheid uit woonwijken, weer aangevuld door de oprichting van nieuwe bedrijven: de wijk 
als 'kraamkamereconomie’. Maar zoals eerder in dit hoofdstuk al bleek, zijn veel bedrijven niet in 
staat om te groeien of willen ondernemers niet groeien en belanden derhalve in een stabiele fase. 
Voor veel bedrijven zal de wijk dus ook een blijffunctie hebben (zie ook tekstkader 2.3). Bovendien 
zijn er voordelen verbonden aan het organiseren van een bedrijf vanuit de woning die de 
ondernemer mogelijk niet snel op wil geven, zoals de mogelijkheid om taken te combineren. Als er 
dan al wordt verhuisd, wordt wederom gekozen voor een woning als bedrijfslocatie. Ook kan de 
sfeer in de wijk of de sociale relaties de ondernemer binden aan de wijk.  
 
Naast deze incubatiefunctie van de wijk zijn er andere functies te onderscheiden die niet alleen 
betrekking hebben op de oprichting van nieuwe bedrijven en de korte ontwikkeling daarna, maar 
meer algemeen geldend zijn voor bedrijvendynamiek en/of die aanvullend zijn op de 
incubatiefunctie. Achtereenvolgens wordt in de volgende paragraaf ingegaan op de wijk als lokale 
afzetmarkt, de wijk als fysiek milieu en de wijk als leef- en werkmilieu.  
 

2.6.2 De wijk als lokale afzetmarkt  

 
Bedrijven in de consumentendiensten zullen voor hun afzetmarkt voor een groot gedeelte 
afhankelijk zijn van de wijkbewoners als potentiële afnemers (zie ook Bulterman e.a. 2006; Aalders 
e.a. 2008). De bereikbaarheid (verzorgingsgebied) en koopkracht van deze inwoners zijn dus van 
invloed op de dynamiek in de consumentendiensten. De wijk heeft hiermee de functie van een 
'toonbankeconomie' (Bulterman e.a. 2007:141)' of 'voorzieningengebied' (Ouwehand & Van 
Meijeren 2006:24). Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn 
echter veel winkeliers in de jaren ’60 en ‘70 uit woonwijken verdwenen (Ouwehand & Van Meijeren 

                                                
 
6 Over de tijdsperiode waar de complexe incubatiehypothese betrekking op heeft bestaat veel discussie. De 
periode van toetsing loopt uiteen van vijf tot tien jaar na de oprichting van bedrijven (zie Verhorst 1989 voor 
een overzicht van studies waarin de hypothese empirisch wordt getoetst).  
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2006; Mackloet e.a. 2006). Aan de vraagzijde is door onder andere een lagere gemiddelde 
woningbezetting en toegenomen welvaart en mobiliteit de vraag naar voorzieningen binnen de wijk 
sterk afgenomen (Ouwehand & Van Meijeren 2006). De actieradius van bewoners is toegenomen, 
waardoor inkopen op plekken buiten de wijk goedkoper en met grotere hoeveelheden kunnen 
worden gedaan. Bovendien hebben veel draagkrachtige inwoners naoorlogse woonwijken verlaten 
(Ouwehand & Van Meijeren 2006). Aan de aanbodzijde concurreren grote winkelketens op goed 
bereikbare locaties met kleinschalige winkeliers in woonwijken.  
 
De lokale afzetmarkt van bedrijven in woonwijken wordt dus deels bepaald door de vraag van 
lokale bewoners. Groei van de bevolking, inkomensgroei, bevolkingsdichtheid en koopkracht van 
bewoners zijn hierop van invloed en bepalen de kansen voor de oprichting van nieuwe bedrijven. 
Ook is dit belangrijk voor de groei van bedrijven en de aantrekkingskracht op bedrijven van elders 
ander locaties. Een verslechterende situatie van de lokale afzetmarkt, zoals in het voorgaande 
werd beschreven in de jaren ’60 en ’70, kan juist aanleiding zijn voor veel bedrijfsopheffingen, de 
krimp en het vertrek van bedrijven. Voor bedrijven die actief zijn in de zakelijke dienstensector 
bestaan potentiële afnemers uit andere bedrijven binnen de wijk. Veel van de klanten zullen echter 
van buiten de wijk worden aangetrokken (Hagens e.a. 2009; Aalders e.a. 2008; Bulterman e.a. 
2006).  

2.6.3 De wijk als fysiek milieu  

 
Een andere rol van de wijk voor bedrijvendynamiek is de wijk als fysiek milieu (zie ook Ouwehand 
& Van Meijeren 2006). Ten eerste zijn bedrijven afhankelijk van de beschikbaarheid, kwaliteit, 
grootte, representativiteit en prijs van bedrijfsruimten. Voor een belangrijk deel zal de 
locatiebeslissing afhangen van het aanbod aan geschikte huisvesting. Een bedrijf kiest dan ook niet 
altijd voor de beste plek, maar bij het locatiekeuzeproces zullen op basis van de beschikbaarheid 
van bedrijfsruimte concessies moeten worden gedaan (Mackloet e.a. 2006). Bestaande 
onderzoeken naar de wijkeconomie hebben aangetoond dat voor veruit de meeste ondernemers de 
kenmerken van het bedrijfspand het belangrijkste motief vormt bij de keuze voor een bepaalde 
wijk, terwijl de omgeving van de wijk in veel mindere mate van belang is (Aalders e.a. 2008; 
Bulterman e.a. 2006; Louw & Hoppenbrouwer 2002). Ook in veel andere studies is aangetoond dat 
de pandkenmerken een belangrijke factor zijn bij de keuze voor een bepaalde locatie of voor de 
prijs van een bedrijfspand, in tegenstelling tot omgevingskenmerken.7 Daarbij moet worden 
opgemerkt dat voor veel startende ondernemers de woning een geschikte bedrijfsruimte zal zijn 
(zie tekstkader 2.3). Vooral consumentendiensten zullen afhankelijk zijn van geschikte panden, dit 
zijn immers veel ‘toonbankbedrijven’, cafés en restaurants waarvoor een bedrijfspand noodzakelijk 
is.  
 
Ook hechten bedrijven veel waarde aan de bereikbaarheid van het bedrijfspand (per auto of per 
openbaar vervoer), het tweede aspect van de fysieke omgeving van een wijk. Uit een groot aantal 
empirische studies blijkt dat de bereikbaarheid van het bedrijf voor personeel, afnemers en 
leveranciers een belangrijke factor is bij de locatiekeuze en voor het functioneren van het bedrijf.8 
Maar omdat de actieradius van veel bedrijven de wijk overstijgt, zal een groot deel van deze 
bereikbaarheid worden bepaald door de bereikbaarheid van de stad, dus op een hoger 
schaalniveau dan dat van de wijk. 
 
De initiële locatiekeuze van bedrijven die niet aan de woning worden gestart wordt dus mede 
beïnvloed door pandkenmerken en bereikbaarheid. Ook de groeimogelijkheden die het pand biedt 
en de locatiebereikbaarheid bepalen of de locatie in een woonwijk toereikend is om de groei van 
een bedrijf te faciliteren of dat het bedrijf genoodzaakt is om zich te verplaatsen naar een ruimere 
en beter bereikbare locatie.  
 
Een ander aspect van de wijk als fysiek milieu is het woningbestand. Aangezien veel ondernemers 
een bedrijf starten aan de woning, bepaalt het woningbestand of er voldoende mogelijkheden zijn 
om een bedrijf vanuit de woning te organiseren. Dit kan zowel betrekking hebben op de ruimte in 
de woning als op de mogelijkheden die het bestemmingsplan in het desbetreffende gebied biedt. 
Meer indirect wordt de bedrijvendynamiek beïnvloed door de aantrekkingskracht van het 
woningbestand op bepaalde typen bewoners. De keuze voor een woningtype zal immers bepaald 

                                                
 
7 Zie voor kantorenmarkt: Weterings e.a. (2009); Louw (1996:60). Zie voor bedrijven in het algemeen en 
specifiek de industriële sector: Atzema & Wever (1999:78). Zie voor bedrijven in het algemeen: EZ (1998:13).  
8 Zie voor bereikbaarheid eveneens voetnoot 2.  
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worden door de sociaaleconomische kenmerken van bewoners die op hun beurt weer bepalend zijn 
voor bedrijvendynamiek (aanbodfactoren voor ondernemerschap, koopkracht bewoners). Met 
andere woorden, het woningbestand bepaalt deels de bevolkingssamenstelling en de 
bevolkingssamenstelling heeft vervolgens weer invloed op de bedrijvendynamiek.  
 

2.6.4 De wijk als leef- en werkmilieu 

 
Leefbaarheidskenmerken 
De wijk kan naast de meer directe aspecten als de beschikbare bedrijfsruimte, bereikbaarheid, 
bewonerskenmerken en de lokale afzetmarkt nog op een andere manier een rol spelen voor 
bedrijvendynamiek. De wijk vormt namelijk ook een leef- en werkmilieu. Ten eerste wordt het leef- 
en werkmilieu van de wijk bepaald door leefbaarheidaspecten. Zo kan criminaliteit, overlast, 
(on)veiligheid en de tevredenheid met de woonomgeving bepalen of de wijk een aantrekkelijk 
milieu vormt voor (groeiende) bedrijven en (potentiële) ondernemers. Ook kunnen negatieve 
leefbaarheidskenmerken er voor zorgen dat bedrijven uit de wijk vertrekken of positieve 
leefbaarheidskenmerken juist nieuwe bedrijven aantrekken. Overigens gaat de relatie in veel 
beleidsstukken ook de andere kant op: de wijkeconomie levert een bijdrage aan de leefbaarheid9.  
 
Daarnaast hebben leefbaarheidsaspecten invloed op de bevolkingssamenstelling van de wijk. Zo 
kunnen negatieve leefbaarheidsaspecten er toe leiden dat draagkrachtige inwoners vertrekken of 
reeds vertrokken zijn, met negatieve gevolgen voor de lokale afzetmarkt voor bedrijven in de 
consumentendiensten.  
 
Een etalage van een bepaalde leefstijl of identiteit 
Een bredere definitie van de wijk als werk- en leefmilieu, is de wijk als 'een etalage van een 
bepaalde leefstijl of identiteit’ (Ouwehand & Van Meijeren 2006:24). De kenmerken van de wijk en 
haar voorzieningenniveau zijn te relateren aan een bepaalde leefstijl en identiteit. Bedrijven 
hebben baat bij andere voorzieningen of bedrijfsactiviteiten die zij in hun bedrijfsfunctioneren 
willen betrekken, of waar werknemers graag gebruik van maken. De aantrekkelijkheid van de wijk 
vormt een soort secundaire arbeidsvoorwaarde voor ondernemers en werknemers. Ondernemers of 
werknemers van bedrijven kunnen bovendien ook zelf in de wijk wonen of een bedrijf aan huis 
starten, waardoor de identiteit van de wijk als woonlocatie een rol speelt. De identiteit van een wijk 
is een moeilijk te vangen begrip, het heeft te maken met ‘het eigene van de buurt of wijk, zowel 
bestaand uit de fysieke kenmerken, de ligging, als ook de sociale kenmerken en de beleving van 
die wijk’ (Ouwehand 2007:124). Dus ook de hiervoor benoemde leefbaarheidskenmerken kunnen 
hieronder worden geschaard.  
 
De waardering van het leef- en werkmilieu kan zowel de initiële locatiekeuze beïnvloeden als de 
binding die de ondernemer of het bedrijf heeft met de wijk, waardoor dit medebepalend is voor het 
behoud van ondernemers en bedrijven in de wijk.  

2.7 Conclusies, hypothesen en conceptueel model 

2.7.1 Conclusies 

In dit hoofdstuk stonden de volgende twee deelvragen centraal: 
 

1. Wat bepaalt bedrijvendynamiek volgens de literatuur? 
2. Welke wijkkenmerken zijn volgens de literatuur van invloed op bedrijvendynamiek, en 

meer specifiek op de oprichting van nieuwe bedrijven? 
 
Uit de literatuur blijkt dat kenmerken van de ondernemer, het bedrijf en de omgeving bepalend 
zijn voor bedrijvendynamiek: zowel voor de oprichting, opheffing, groei als voor de verhuizing van 
bedrijven. Het zijn vooral de kenmerken van de ondernemer, het bedrijf en regionale kenmerken 
die veelvuldig zijn onderzocht en waarvoor theoretische fundamenten bestaan.  
 
De invloed van wijkkenmerken is veel minder onderzocht en ook theoretisch nog maar zeer 
beperkt onderbouwd. De enige theorie met betrekking tot de invloed van het lokale schaalniveau 
binnen steden is de incubatiehypothese. Hoewel deze hypothese is geformuleerd op basis van 
industriële activiteiten in een heel andere tijd is het proces dat ten grondslag ligt aan deze 

                                                
 
9 Deze relatie wordt in deze studie niet getoetst.  
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hypothese mogelijk nog steeds toepasbaar op hedendaagse stedelijke woonwijken. Tegenwoordig 
wordt het merendeel van de bedrijven aan de woning gestart, waardoor juist woonwijken geschikte 
locaties zijn om een bedrijf te starten. Ook kleinschalige bedrijfshuisvesting in een wijk maakt de 
woonwijk een geschikte startlocatie. Derhalve lijken woonwijken een belangrijke incubatiefunctie te 
vervullen. In tegenstelling tot de ‘originele’ incubatiehypothese beperkt deze functie zich niet op 
voorhand tot specifieke delen van de stad: bedrijven worden opgericht waar mensen wonen. Het 
deel van de bedrijven dat niet aan huis wordt gestart zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid 
van geschikte bedrijfshuisvesting. Dit zal vooral voor bedrijven in de consumentendiensten een rol 
spelen omdat voor veel van deze bedrijven een bedrijfspand noodzakelijk is.  
 
Ook het proces dat ten grondslag ligt aan de ‘complexe incubatiehypothese’ kan worden vertaald 
naar de hedendaagse wijk: groei vraagt om ruimte en bereikbaarheid, waardoor bedrijven zich na 
verloop van tijd verplaatsen naar een formele bedrijvenlocatie. Daar waar de locatiekeuze van het 
startende bedrijf in veel gevallen nog samengaat met de huidige woonlocatie van een ondernemer, 
ontstaat na verloop van tijd, wanneer het bedrijf professionaliseert en/of groeit, behoefte aan een 
meer op bedrijfseconomische motieven gestoelde locatiekeuze. Echter, moet ook worden 
opgemerkt dat veel bedrijven niet groeien of niet willen groeien, waardoor de woonwijk eveneens 
een belangrijke blijflocatie zal zijn.  
 
Naast en aanvullend op de incubatiefunctie zijn er nog andere functies die de wijk vervult voor 
bedrijven. Vooral voor bedrijven in de consumentendiensten vormt de wijk ook een afzetmarkt. 
Ook is de wijk een fysiek milieu voor bedrijven: de beschikbaarheid, kwaliteit, grootte, 
representativiteit en prijs van bedrijfsruimten en de bereikbaarheid van een wijk schept condities 
voor de oprichting van bedrijven, de groeimogelijkheden van bedrijven en daarmee de 
verhuisbewegingen van en naar woonwijken. Tot slot vormt de wijk een werk- en leefmilieu. Dit 
heeft betrekking op de invloed van de leefbaarheid van de wijk op de locatiekeuze van bedrijven en 
het functioneren daarna. Te denken valt aan de invloed van negatieve leefbaarheidsaspecten op 
het vertrek van bedrijven of het mijden van dergelijke wijken als startlocatie. Ook kan de wijk 
gezien worden als een etalage van een bepaalde leefstijl of identiteit. De aantrekkelijkheid van de 
wijk vormt een soort secundaire arbeidsvoorwaarde voor ondernemers en werknemers waardoor 
dit mogelijk nieuwe bedrijven aantrekt. Ook kan de identiteit of het imago van de wijk een 
aantrekkingskracht hebben op ondernemers, waardoor juist in bepaalde wijken veel bedrijven 
worden gestart.  

2.7.2 Hypothesen met betrekking tot de bedrijvendynamiek in stedelijke woonwijken  

 
Op basis van het literatuuroverzicht in dit hoofdstuk worden in deze paragraaf een aantal 
hypothesen geformuleerd met betrekking tot de bedrijvendynamiek in stedelijke woonwijken.  
 
Ten eerste is de veronderstelling dat woonwijken een belangrijke startlocatie zijn voor nieuwe 
bedrijven. Het starten aan de woning en kleinschalige huisvesting maakt juist de woonwijk geschikt 
om een bedrijf te starten: 
 
 
 
 
 
Vervolgens blijkt dat bedrijven vlak voor en vlak na een verhuizing significant harder groeien dan 
niet-verhuizers (Weterings e.a. 2008; Van Oort e.a. 2007). Groei is dus een belangrijke reden voor 
bedrijven om te verhuizen. Groei vraagt om ruimte en bereikbaarheid, de belangrijkste 
mechanismen van verhuisdynamiek, zoals uit een groot aantal onderzoeken blijkt (Van Oort e.a. 
2007; Pellenbarg 2005; Stam 2003). De beperkte uitbreidingsmogelijkheden en beperkte 
bereikbaarheid en parkeervoorzieningen (zie ook Hagens e.a. 2009), maakt de stedelijke woonwijk 
mogelijk minder geschikt als groeilocatie. Het zijn meer startlocaties. Daarentegen groeien 
bedrijven op bedrijventerreinlocaties significant harder en trekken bedrijventerreinen veel 
groeiende bedrijven aan van elders, terwijl er relatief weinig bedrijven worden opgericht 
(Weterings e.a. 2008). Formele bedrijvenlocaties, bijvoorbeeld bedrijventerreinen en 
kantoorlocaties, kenmerken zich dan ook meer als groeilocaties (Weterings & Raspe 2009). Hieruit 
volgt hypothese twee:   
 
 
 
 

Hypothese 1 (de ‘eenvoudige’ incubatiehypothese): In stedelijke woonwijken worden relatief veel 
bedrijven opgericht in vergelijking tot de rest van Nederland.  
 

Hypothese 2: In stedelijke woonwijken zijn relatief weinig groeiende bedrijven gevestigd in vergelijking tot 
de rest van Nederland. 
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Daarnaast is de verwachting dat stedelijke woonwijken minder aantrekkingskracht zullen hebben 
op bedrijven die overgaan tot een verhuizing: verhuizing hangt immers samen met groei en groei 
kan beter worden gefaciliteerd op groeilocaties. De verwachting is dan ook dat er meer bedrijven 
uit stedelijke woonwijken vertrekken dan dat er zich van elders zullen vestigen. Hypothese 3 luidt 
dan ook: 
 
 
 
 
Hypothese 3 en 4 hebben echter geen betrekking op specifiek het verdere ontwikkelingstraject van 
nieuw opgerichte bedrijven. Dit leidt tot hypothese vier:  
 
 
 
 
 
Een toevoeging aan bovenstaande hypothesen is de verwachting dat er in stedelijke woonwijken 
meer bedrijven worden opgeheven. Dit heeft niet te maken met bepaalde wijkkenmerken maar 
met de samenhang tussen oprichtingen en opheffingen – daarom is dit niet opgenomen in een 
afzonderlijke hypothese. Volgens de 'marhall hypothese' en de 'concurrentiehypothese' worden in 
gebieden die gekenmerkt worden door veel oprichtingen ook veel bedrijven opgeheven. Jonge, 
kleine bedrijven zijn immers het meest kwetsbaar ('marshall hypothese') en/of veel oprichtingen 
leiden tot veel concurrentie en daardoor tot veel opheffingen ('concurrentiehypothese'). Bovendien 
is het oprichten van een bedrijf in een woonwijk relatief laagdrempelig, waardoor het 'try and see’ 
(Santarelli & Vivarelli 2007:10) principe opgeld doet. Hierdoor zullen in woonwijken ook meer 
bedrijven worden opgeheven dan op ander locaties, zo is de verwachting.  
 

2.7.3 Hypothesen en conceptueel model met betrekking tot de invloed van 
wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven.   

 
Hoewel de veronderstelling is dat tegenwoordig iedere woonwijk een potentiële broedplaats vormt, 
zullen er in bepaalde wijken met bepaalde kenmerken meer bedrijven worden opgericht dan in 
andere wijken. Onderstaand conceptueel model geeft op basis van de literatuurstudie in dit 
hoofdstuk de mogelijke invloed van de wijk en regio op de oprichting van bedrijven weer. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verwachting is dat het fysieke milieu, het leef- en werkmilieu, de bevolkingssamenstelling en de 
lokale afzetmarkt op wijkniveau invloed heeft op het aandeel bedrijven dat wordt opgericht in 
woonwijken. Daarnaast spelen er op een hoger schaalniveau regionale factoren een rol. Dit zijn 
vraagfactoren op regionale schaal – immers afzetrelaties van bedrijven overstijgen veelal de wijk -, 
agglomeratiefactoren, arbeidsmarktfactoren, culturele factoren en beleid. Het is dus de vraag in 
hoeverre wijkkenmerken invloed hebben op bedrijvendynamiek, bovenop regionale factoren, die 
een veel prominentere plaats innemen in de literatuur.  
 
Met betrekking tot de invloed van wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven zijn een tweetal 
hypothesen geformuleerd. De verwachting is dat de oprichting van bedrijven in de zakelijke 
dienstensector voor een groter deel verklaard wordt door regionale kenmerken dan dit het geval is 

Hypothese 3: Er vertrekken relatief meer bedrijven uit stedelijke woonwijken dan dat er zich vestigen.  
 

Hypothese 4 (de complexe incubatiehypothese): Nieuw opgerichte bedrijven vertrekken na verloop van 
tijd uit de stedelijke woonwijk naar een ander locatietype, om daar vervolgens een doorgroei te maken. 

Figuur 2.3 Conceptueel model: Invloed van wijkkenmerken op bedrijfsoprichtingen 
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Aandeel 
oprichtingen in 

stedelijke 
woonwijken 

Regio:  
 
 Agglomeratiefactoren 

Vraagfactoren 

Culturele factoren en 
beleid 

Arbeidsmarktfactoren 

Lokale afzetmarkt 

Werk- en leefmilieu 

Fysieke milieu 

Bevolkingssamenstelling 



_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

32

voor de oprichting van bedrijven in de consumentendiensten. De afzetmarkt van bedrijven in de 
zakelijke diensten overstijgt voor het grootste deel de wijk (Hagens e.a. 2009; Aalders e.a. 2008; 
Bulterman e.a. 2007), waardoor de perceptie van de kansen op de regionale markt (in plaats van 
de lokale omstandigheden) vooral invloed zal hebben op het aantal bedrijfsoprichtingen. Ook zijn 
deze bedrijven minder afhankelijk van de beschikbaarheid van bedrijfsruimte dan bedrijven in de 
consumentendiensten, waardoor, zo is de verwachting, het schaalniveau van de wijk er in een 
beperktere mate toe doet. Hypothese vijf luidt:  
 
  
 
 
 
Doordat, naar verwachting, de binding van consumentendiensten met de wijk groter zal zijn dan 
voor bedrijven in de zakelijke diensten, zullen bepaalde lokale omstandigheden die het werk- en 
leefmilieu bepalen in wijken, van grotere invloed zijn op de oprichting van bedrijven in de 
consumentendiensten: 
 

 

 

Hypothese 5: Regionale kenmerken hebben een grotere verklaringskracht voor de oprichting van bedrijven 
in de zakelijke diensten dan voor de oprichting van bedrijven in de consumentendiensten.  
 

Hypothese 6: Het werk- en leefmilieu heeft een grotere verklaringskracht voor de oprichting van bedrijven 
in de consumentendiensten dan voor de oprichting van bedrijven in de zakelijke diensten.  
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3. Selectie van stedelijke woonwijken, data en werkwijze 
 

3.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk vormt de opmaat voor het verdere empirische deel van dit onderzoek, dat bestaat uit 
het analyseren van de economische structuur van stedelijke woonwijken, de ontwikkeling in het 
aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid, de bedrijvendynamiek en het toetsen van de 
invloed van wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven. Hiertoe wordt ingegaan op de 
selectieprocedure van het aantal en het type woonwijken. Ook wordt de gebruikte data en de 
bewerking hiervan beschreven.  
 
De selectie van stedelijke woonwijken komt als eerste aan bod in de volgende paragraaf (3.2). 
Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van het LISA-vestigingenregister waaruit in deze studie 
bedrijfsgegevens zijn ontleend (paragraaf 3.3). Ook wordt ingegaan op de gehanteerde 
sectorindeling en indeling naar grootteklassen. Daarna behandelt paragraaf 3.4 de methode en de 
gebruikte data voor het meten van de invloed van wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven. 
Tot slot sluit dit hoofdstuk af met een resumé.  

3.2 Selectie stedelijke woonwijken   

Voor het onderscheiden van wijken (en buurten) zijn er twee voor de hand liggende 
gebiedsindelingen. De eerste is de landelijke wijk- en buurtindeling, die door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) wordt gecoördineerd. De buurt- en wijkgrenzen worden door de 
afzonderlijke gemeenten vastgesteld en zijn veelal gebaseerd op natuurlijke scheidslijnen (zoals 
grote verkeerswegen, groenstroken, spoor- en waterwegen). In het algemeen zijn buurten relatief 
homogeen naar sociale samenstelling omdat de scheidslijnen vaak ook een bepaalde bebouwing 
markeren. Wijken zijn optellingen van enkele aaneengesloten buurten. De tweede indeling is 
gebaseerd op de viercijferige postcode (PC4). De postcode is in eerste instantie ontwikkeld om 
postbezorgers een zo efficiënt mogelijke looproute aan te bieden. Later zijn de begrenzingen van 
de postcodegebieden vastgesteld. Deze gebieden zijn hierdoor in het algemeen minder homogeen 
naar sociale samenstelling dan buurten.  
 
In navolging van Witterbrood & Van Dijk (2007) en Marlet e.a. (2008) wordt in dit onderzoek 
gebruik gemaakt van de indeling naar PC4-gebieden. Een groot voordeel van postcodegebieden is 
dat de begrenzingen ervan door de tijd heen redelijk stabiel blijven, terwijl de landelijke wijk- en 
buurtindeling regelmatig aan veranderingen onderhevig is. Bovendien is de indeling in 
postcodegebieden uniformer: de omvang van wijken en buurten kan sterk variëren, omdat de 
gemeenten zelf de grenzen bepalen. Zo is het gemiddelde aantal woningen per buurt in Dordrecht 
bijvoorbeeld 400, terwijl dat in Amsterdam bijna 4000 is (Wittebrood & Van Dijk, 2007). Een 
praktisch voordeel van het gebruik van PC4-gebieden is verder dat gegevens hierover te koppelen 
zijn aan gegevens uit databestanden op PC4-niveau. Zij hebben echter ook een nadeel: ze zijn in 
sommige gemeenten relatief omvangrijk en daardoor meer heterogeen dan buurten naar onder 
meer woningvoorraad en bevolkingssamenstelling. Alleen in de drie grootste gemeenten, waar de 
indeling in postcodegebieden redelijk overeen komt met de landelijke buurtindeling, speelt dit 
nadeel nauwelijks. Omdat de PC4-gebieden een proxy zijn voor 'wijken' wordt in het vervolg van 
deze studie de termen postcodegebied en wijk als synoniemen gebruikt. 
 
Het onderzoek spitst zich toe op stedelijke woonwijken. Dit heeft twee redenen. Ten eerste richt 
het wijkenbeleid zich op woonwijken in grote en middelgrote steden, omdat zich juist hier 
specifieke knelpunten voordoen (zie hoofdstuk 1). Ten tweede is er in de wetenschap vooral 
aandacht voor de kracht van steden voor economische ontwikkeling. Een hoge concentratie van 
mensen en bedrijven zorgen ervoor dat zich juist in steden specifieke kansen voordoen. Steden 
kenmerken zich dan ook door een grotere bedrijvendynamiek (Van Oort e.a. 2007a). Deze studie 
richt zich daarom op 725 wijken die gelegen zijn in steden met meer dan 70.000 inwoners. In 
figuur 3.1 is de selectieprocedure van wijken schematisch weergegeven. De selectie volgt vier 
stappen. In totaal zijn er 4028 PC4-gebieden in Nederland. In gemeenten met meer dan 70.000 
inwoners zijn dit er nog 1028. Naast de G4 behoren hier ook alle G27 gemeenten toe10.  

                                                
 
10 De G27 is een samenwerkingsverband van grote steden binnen het Nederlandse grotestedenbeleid en is 
belangenbehartiger van de steden richting het rijk (zie www.g27.nl). Daarnaast vormen Amsterdam, Utrecht, 
Rotterdam en Den Haag een samenwerkingsverband in de vorm van de G4.  

http://www.g27.nl/
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Het eerste selectiecriterium leidt tot een selectie van de 49 grootste gemeenten, met uitzondering 
van de gemeente Westland, die bestaat uit meerdere kleine kernen, en een minder stedelijk profiel 
kent. Het tweede selectiecriterium houdt rekening met een bepaalde mate van stedelijkheid. Rurale 
gebieden vallen buiten het bestek van deze studie. De indicator die is gebruikt om dit te bepalen is 
de adressen omgevingsdichtheid (AOD). Deze indicator van het CBS deelt postcodegebieden in op 
een schaal van 1 tot en met 5, waarbij de categorie 1, 2 en 3 vallen binnen de schaal 'zeer tot 
matig stedelijk'. Alleen postcodegebieden binnen deze drie categorieën zijn geselecteerd. Er blijven 
dan nog 801 postcodes over. Ten derde worden alleen wijken met een hoofdzakelijke woonfunctie 
geselecteerd. Wijken die voor het grootste deel bestaan uit een werklocatie worden op deze wijze 
uitgefilterd. Dit is bepaald door alleen wijken te selecteren met meer dan 500 woningen11 (in 
navolging van Wittebrood & Van Dijk 2007).  
Tot slot, ten vierde, zijn wijken in kleine zelfstandige kernen rond de geselecteerde gemeenten 
uitgesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om Lisserbroek in de gemeente Haarlemmermeer of 
Rosmalen bij 's-Hertogenbosch.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 725 geselecteerde wijken zijn ten slotte te verbijzonderen naar binnensteden, wijken 
waarbinnen een bedrijventerrein is gelegen en meer 'pure woonwijken'12. In deze studie worden 
deze locaties als verschillende woonwijktypen beschouwd omdat ze een bijzondere economische 
specialisatie of dynamiek kennen. Voor de analyses maakt het namelijk uit of er een werklocatie 
(bedrijventerrein) binnen een woonwijk ligt of dat er uitsluitend sprake is van een woonfunctie. 
Bedrijventerreinen kennen immers een geheel eigen economische structuur en dynamiek (zie 
Weterings e.a. 2008). Eenzelfde redenering gaat op voor binnensteden, die zich kenmerken door 
een concentratie aan detailhandel. Tot slot worden ook aandachtswijken als een afzonderlijk 
woonwijktype beschouwd. Omdat deze wijken beleidsmatig veel aandacht krijgen, is het 
interessant te biezen in hoeverre deze wijken ook in termen van economische structuur en 
dynamiek onderscheidend zijn van andere wijken13. Figuur 3.2 op de volgende pagina toont de 
geselecteerde woonwijken op de kaart; met uitzondering van aandachtswijken gezien de overlap 
met pure woonwijken en stedelijke woonwijken met een bedrijventerrein.  

                                                
 
11 Bron aantal woningen binnen een PC4 gebied: ABF research.  
12 Bron locatietypen binnen een PC4 gebied: CBS Bodemstatistiek en op basis van IBIS-werklocaties.  
13 Dit type woonwijk overlapt met andere woonwijktypen: voor de ene helft bestaan aandachtswijken uit pure 
woonwijken en voor de andere helft uit woonwijken waarbinnen een bedrijventerrein gelegen is.  

Figuur 3.1 Selectieprocedure stedelijke woonwijken.  

Stap 1: 

Stap 2: 

Stap 3: 

Stap 4: 

Start: 
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Figuur 3.2 Ligging stedelijke woonwijken 
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3.3 Data en werkwijze  

3.3.1 Het LISA-vestigingenregister 

  
Voor de analyses in deze studie wordt gebruik gemaakt van het LISA-vestigingenregister dat door 
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beschikbaar is gesteld. Dit bestand bevat gegevens 
over iedere vestiging in Nederland waar in de periode 1999-2006 betaald werk werd verricht. De in 
dit onderzoek gebruikte gegevens van een vestiging bestaan uit de postcode, sectorcode (SBI-93 
classificatie), het LISA-nummer (uniek vestigingsnummer) en het aantal banen. Banen bestaan 
zowel uit fulltime als parttime bezette arbeidsplaatsen (Weterings e.a. 2008). Een vestiging die 
minimaal één werkzame persoon heeft, wordt in het bestand meegeteld. Ook freelancers en zzp'ers 
worden tot een aparte vestiging gerekend. Het LISA bestaat uit verschillende LISA-jaargangen over 
de periode 1999-2006. Het vestigingenregister is eerder door het PBL aan elkaar gekoppeld voor 
de afzonderlijke jaargangen (zie Van Oort e.a. 2007b), waardoor een longitudinaal bestand tot 
stand is gekomen. Dit maakt het mogelijk bedrijven door de tijd heen te volgen waardoor 
bedrijfsdemografische veranderingen (oprichting, opheffing, verhuizing) kunnen worden ontleend. 
De oprichting van vestigingen kan worden bepaald door na te gaan welke vestigingen in een 
bepaald jaar nog geen banen hadden (bijvoorbeeld 1999) en in het daaropvolgende jaar wel 
(bijvoorbeeld 2000). Voor opheffingen geldt het tegenovergestelde. Verhuizingen worden bepaald 
door na te gaan of er tussen twee jaren een verandering in de postcode heeft plaats gevonden. 
Voor een uitgebreide toelichting op de totstandkoming van het LISA-bestand (koppeling van 
bestanden, definitie van een baan, betrouwbaarheid, etc.) wordt verwezen naar Van Oort e.a. 
(2007b).  
 
Met gegevens uit het LISA-vestigingenregister kan een individuele oprichting en de opening van 
een nevenvestiging door een bestaand bedrijf, niet van elkaar worden onderscheiden. Oprichtingen 
bestaan in dit onderzoek dus uit het aantal vestigingen dat toetreedt tot de bestaande populatie 
vestigingen, inclusief de opening van nevenvestigingen. Ook kunnen 'echte starters' niet worden 
onderscheiden van een spin-off (zie hoofdstuk 2). Voor opheffingen geldt een eenzelfde 
redenering: een onderscheid tussen opheffingen ten gevolge van een faillissement, een vrijwillige 
bedrijfsbeëindiging, een fusie/overname of de samenvoeging van vestigingen kan niet worden 
gemaakt.  
 
Tabel 3.1 toont het aandeel van ieder type woonwijk in het totale aantal postcodes, aantal 
vestigingen en de werkgelegenheid in Nederland. Hieruit blijkt dat 35,9 procent van de 
bedrijfsvestigingen en 40,1 procent van de werkgelegenheid zich in de selectie van stedelijke 
woonwijken bevindt.  
 
Tabel 3.1 Aandeel stedelijke woonwijken in het totaal aantal postcodes, aantal vestigingen en werkgelegenheid 
in Nederland.  
  

 
Postcodegebieden 

 
Vestigingen 
  

 
Werkgelegenheid  
  

 Absoluut Percentage  Absoluut Percentage  Absoluut Percentage  

Nederland totaal 4028 100,0 785.851 100,0 7.204.394 100,0 

Pure woonwijk  372 9,2 120.202 15,3 1.030.029 14,3 

Met bedrijventerrein  314 7,8 111.348 14,2 1.328.646 18,4 

Met binnenstad  39 1,0 50.545 6,4 529.655 7,4 

Stedelijke woonwijk totaal  725 18,0 282.095 35,9 2.888.330 40,1 

Aandachtswijk  83 2,1 26.583 3,4 237.804 3,3 

 
Tot slot nog een aantal opmerkingen van statistische aard. Zoals gezegd, het LISA-
vestigingenregister bevat gegevens over iedere vestiging in Nederland waar tussen 1999-2006 
betaald werk werd verricht. Dit betekent dat uitkomsten in deze studie (sectorstructuur, 
grootteklassestructuur, ontwikkelingen en bedrijvendynamiek) betrekking hebben op de totale 
populatie aan vestigingen in Nederland. Hierdoor zijn statistische toetsen overbodig; bijvoorbeeld 
om te bepalen of er een significant verschil bestaat tussen twee populatiegemiddelden (student T-
test). Verschiltoetsen bepalen namelijk of er een significant verschil bestaat tussen twee 
steekproefgemiddelden of tussen een steekproefuitkomst en een populatiegemiddelde. Omdat in 
deze studie gegevens van de totale populatie bekend zijn, is het verschil altijd significant: de kans 
op een onjuiste constatering is namelijk nul. 
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3.3.2 Sectorindeling en indeling naar grootteklassen 

 
Indeling sectoren 
In dit onderzoek is in navolging van Weterings e.a. (2008) grotendeels gebruik gemaakt van de 
sectorindeling uit de 'Bedrijfslocatiemonitor’ (BLM, zie Arts e.a. 2005) op basis van de Standaard 
Bedrijfsindeling 1993 (SBI 1993) van het CBS. De studie van Weterings e.a. (2008) richt zich op de 
werkgelegenheidsontwikkeling en bedrijvendynamiek op bedrijventerreinen. Door het hanteren van 
een vergelijkbare sectorindeling is het mogelijk een vergelijking te maken tussen woonwijken en 
bedrijventerreinen14. Eén enkel verschil is dat in dit onderzoek de bouwnijverheid als afzonderlijke 
sector wordt beschouwd, in plaats van deze sector te scharen onder de industriesector. Voor deze 
indeling is gekozen omdat er mogelijk een groot aantal kleinschalige bouwbedrijven in woonwijken 
gevestigd zijn, wellicht in tegenstelling tot industriële bedrijven die voor veel meer overlast zorgen 
voor de woonomgeving. Om hier meer inzicht in te krijgen wordt deze sector als een afzonderlijke 
sector beschouwd. Op deze wijze worden zes brede sectoren gedefinieerd: industrie, logistiek, 
bouwnijverheid, consumentendiensten, zakelijke dienstverlening en de overheid en non-profit. De 
sectorindeling is weergegeven in onderstaande tabel.  
 
Tabel 3.2 Sectorindeling naar SBI 1993 
 
Sector 

 
Bedrijfstak 

 
SBI 1993 

Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textiel-, kleiding- en leerindustrie 
Papierindustrie 
Overige industrie 
Chemische basisproductenindustrie 
Overige chemische industrie 
Basismetaalindustrie 
Metaalproducten- en machine-industrie 
Elektrotechnische industrie 
Transportmiddelenindustrie 
Aardolie-industrie 
Delfstoffenwinning  
 

15-16 
17-19 
21 
20, 26, 26-37 
2413-2415 
2411-2412, 2416-2417, 242-247, 25 
27 
28-29 
30-33 
34-35 
23 
10-11, 14 
 
 

Bouwnijverheid  Energie - en waterleidingbedrijven 
Bouwnijverheid 

40-41 
45 

Logistiek Vervoer over water en land en luchtvaart 
Dienstverlening t.b.v. vervoer 
Groothandel 

60-62 
63 
501 excl. 50104, 503 excl. 50303, 50401, 51 

Zakelijke diensten  Post en Telecommunicatie 
Bank- en verzekeringswezen 
Zakelijke dienstverlening  
Uitgeverijen en drukkerijen  
Uitzendbureaus 

64 
65-67 excl. 65234 
65234, 71-73, 741-744, 746-748 
22 
74501-74504 

Consumenten- 
diensten 

Detailhandel en reparatie 
Verhuur van en handel in onroerend goed 
Horeca 
Overige dienstverlening 

50104, 502, 50303, 50402, 505, 52 
70 
55 
8041-8042, 90-93 

Overheid en non-
profit 

Gezondheis- en welzijnszorg 
Overheid, onderwijs 

85 
75, 80 excl. 8041-8042 

Rest  Landbouw en jacht 
Bosbouw  
Visserij  
Rest  

01  
02 
05 
95, 99 
 

 
Indeling grootteklassen 
Omdat het aantal banen per vestiging bekend is, kunnen vestigingen worden ingedeeld in 
grootteklassen. Tabel 3.3 toont de indeling naar grootteklassen. Deze indeling komt grotendeels 
overeen met de MKB-indeling van de Europese Commissie (zie ook Weterings e.a. 2008; 
www.ec.europa.eu). Twee verschillen met de MKB-indeling in dit onderzoek zijn de afzonderlijke 
grootteklassen ‘eenpersoonsbedrijven’ en vestigingen met ‘twee tot en met vijf medewerkers’ en 
‘zes tot en met tien medewerkers’. De reden van deze verbijzondering is de verwachting dat er een 
groot aantal kleine bedrijven in stedelijke woonwijken gevestigd zijn, waarvan een groot deel zal 
bestaan uit eenpersoonsbedrijven, waaronder zzp’ers. Om hier meer inzicht in te krijgen is de 
grootteklasse ‘microvestigingen’ verder uiteengelegd. In het vervolg van deze studie worden de te 
onderscheiden grootteklassen aangeduid met het aantal medewerkers.  

                                                
 
14 De analyses in de studie van Weterings e.a. (2008) zijn echter wel op PC5-niveau.  
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Tabel 3.3 Indeling naar grootteklassen 
 
Grootteklassen MKB-indeling 
Europese commissie 

Grootteklassen in deze 
studie op basis van het 
aantal medewerkers 

 
Micro 

1 (eenpersoonsbedrijf) 
2 t/m 5 
6 t/m 10 

Klein 11 t/m 50 
Middelgroot 51 t/m 250 
Groot  >250 

 

3.3.3 Het meten van de invloed van wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven 

 
Voor het meten van de invloed van wijkkenmerken op bedrijfsoprichtingen in hoofdstuk 6, wordt 
een meervoudige regressieanalyse toegepast ('Ordinary Least Squares, OLS'). Bedrijfsoprichtingen 
in stedelijke woonwijken worden dus verklaard door een aantal variabelen waarvan wordt 
verondersteld dat deze invloed hebben op het aantal oprichtingen (onafhankelijke variabelen). 
Omdat gegevens op persoonsniveau ontbreken is de stedelijke woonwijk het analyseniveau (PC4-
niveau): de 725 wijken zijn de cases in de regressieanalyses. Onderstaande figuur toont nog eens 
het conceptueel model met de veronderstelde relaties. In het volgende wordt de operationalisering 
hiervan  toegelicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afhankelijke variabele  
Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam bestaan er twee benaderingen ten aanzien van de geboorte 
van een bedrijf (Huisman & Van Wissen 2005; Bosma 2009). De eerste is de 'ecological approach’ 
(Bosma e.a. 2008:135). Volgens de tweede benadering ontstaat een nieuw bedrijf uit de 'voorraad' 
beroepsbevolking. Het gaat dan om het ontstaan van een nieuw bedrijf ten gevolge van een 
individuele beslissing; oftewel het exploiteren van een 'onafhankelijk ondernemerschapsidee' door 
een individu (die dus niet per definitie ontstaat vanuit een bestaand bedrijf). De potentiële 
beroepsbevolking vormt in dat geval het geheel aan potentiële ondernemers, ook wel 'labor market 
approach’ (Bosma e.a. 2008:135) genoemd. In deze studie wordt geredeneerd vanuit deze tweede 
benadering: dus de geboorte van een bedrijf ontstaat uit de beroepsbevolking in een wijk. De 
gedachte is dat het de bewoners zijn die de bedrijven oprichten. Dit heeft een aantal redenen. Ten 
eerste is het aantal spin-offs en de opening van nevenvestigingen veel geringer dan het aantal 
nieuwe bedrijven die ontstaan ten gevolge van een onafhankelijke, individuele beslissing (Knoben 
e.a. 2009). In de meeste studies wordt het aantal bedrijfsoprichtingen dan ook gerelateerd aan de 
potentiële beroepsbevolking, tenzij de data het toelaat onderscheid te maken tussen de oprichting 
van nevenvestigingen en individuele oprichtingen (Bosma e.a. 2008).  
 
Ten tweede worden de meeste bedrijven aan huis gestart: dit zijn dus de bewoners van de wijk die 
de bedrijven oprichten. Toch bestaat ook dan nog steeds een deel van de nieuwe oprichtingen uit 
de opening van nevenvestigingen. Om dit probleem zoveel mogelijk te ondervangen bestaat de 
afhankelijke variabele in het regressiemodel uit het aandeel nieuw opgerichte 
eenpersoonsbedrijven (als aandeel van de potentiële beroepsbevolking). Hierdoor zijn 
nevenvestigingen uitgesloten: dit zijn doorgaans geen eenpersoonsbedrijven. Probleem blijft dat 
niet met zekerheid gesteld kan worden dat het de bewoners zijn die de bedrijven oprichten. 

Figuur 3.3 Conceptueel model: Invloed van wijkkenmerken op bedrijfsoprichtingen 
 

Wijk: 

Aandeel 
oprichtingen in 

stedelijke 
woonwijken 

Regio:  
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Culturele factoren en 
beleid 

Arbeidsmarktfactoren 

Lokale afzetmarkt 

Werk- en leefmilieu 

Fysieke milieu 

Bevolkingssamenstelling 



_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

39

Ondernemers kunnen ook afkomstig zijn van buiten de wijk, hoewel het aandeel aan huis startende 
ondernemers onder eenpersoonsbedrijven nog groter zal zijn dan dit voor het totaal aan nieuw 
opgerichte bedrijven het geval is (Hagens e.a. 2009).  
 
In hoofdstuk zes wordt om deze redenen het aantal oprichtingen in een wijk gedeeld door de 
potentiële beroepsbevolking. Zo ontstaat een onafhankelijke variabele die aangeeft hoeveel 
bedrijven zijn ontstaan uit de daar aanwezige beroepsbevolking (gemiddeld 1999-2005).   
 
Onafhankelijke variabelen 
In hoofdstuk 2 bleek dat bedrijvendynamiek voor een belangrijk deel verklaard kan worden door de 
kenmerken van ondernemers en bedrijven. In het geval van bedrijfsoprichtingen gaat om 
persoonskenmerken die de kans bepalen dat een individu een bedrijf opricht. Omdat gegevens op 
persoonsniveau ontbreken, worden hiervoor geaggregeerde gegevens (PC4-niveau) over de 
bevolkingssamenstelling in een wijk gebruikt. Dit betekent dat er een bepaalde ‘voorraad’ aan 
potentiële ondernemers (de beroepsbevolking) in een wijk aanwezig is, waarbij de kenmerken van 
die bevolking de kansen bepalen dat er bedrijven worden opgericht. Het is echter niet mogelijk een 
één-op-één relatie te leggen tussen bevolkingskenmerken en het aantal oprichtingen. Ten eerste, 
zoals in het voorgaande al naar voren kwam, kan niet worden uitgesloten dat ondernemers ook 
van buiten de wijk afkomstig kunnen zijn. Ten tweede betekent bijvoorbeeld een gevonden relatie 
tussen een hoog aandeel hoogopgeleiden en een hoog aandeel oprichtingen niet per definitie dat 
het ook de hoogopgeleiden zijn die een bedrijf starten. Met andere woorden, het trekken van 
conclusies over individuen op basis van een analyse op gebiedsniveau kan leiden tot 'ecological 
fallacy'. In het model wordt dus de invloed van bevolkingskenmerken op het aandeel oprichtingen 
geschat zonder daarbij een directe relatie te leggen. Naast aanbodfactoren bepalen 
bevolkingskenmerken eveneens de koopkracht van wijkbewoners. Voor bedrijven die afhankelijk 
zijn van de lokale afzetmarkt zijn bevolkingskenmerken dus ook een indicatie voor de koopkracht 
in een wijk.  
 
Bevolkingskenmerken (op PC4-niveau) die worden meegenomen in het model zijn de 
leeftijdsopbouw van de bevolking, het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden, het 
aandeel hoogopgeleiden, het aandeel allochtonen en het aandeel niet-werkzame personen (zie 
tabel 3.4). Dit zijn immers kenmerken waarvan in hoofdstuk 2 bleek dat ze van invloed kunnen zijn 
op de kans dat een bedrijf wordt opgericht.  
 
Variabelen die een indicatie vormen voor het werk- en leefmilieu van de wijk zijn 
leefbaarheidskenmerken. Deze leefbaarheidskenmerken zijn geweld, overlast, diefstal en 
verloedering (op PC4-niveau). Leefbaarheid vormt een interessante indicator voor beleidsmakers. 
Er wordt immers in het beleid gerefereerd aan de relatie tussen leefbaarheid en bedrijvigheid in 
woonwijken (zie hoofdstuk 1). In deze studie wordt dan wel geen antwoord gegeven op de vraag of 
meer oprichtingen van bedrijven leidt tot een betere leefbaarheid, wel ontstaat een beeld wat de 
samenhang is tussen leefbaarheidkenmerken en de oprichting van bedrijven. De interpretatie ten 
aanzien van deze relatie vraagt om terughoudendheid. Het gaat hier immers om de samenhang 
tussen leefbaarheidskenmerken en het aandeel oprichtingen en niet om de invloed hiervan op het 
aandeel oprichtingen. Bepaalde leefbaarheidkenmerken kunnen leiden tot meer oprichtingen maar 
meer oprichtingen kunnen ook leiden tot een verbetering van de leefbaarheid. Voor een deel wordt 
dit probleem ondervangen doordat de afhankelijke variabelen zijn berekend over de periode 1999-
2001 (gemiddeld) en het gemiddeld aandeel oprichtingen over de periode 1999-2005 (‘time lag’). 
Dus een situatie aan het begin van de periode leidt tot een situatie in de daarop volgende periode. 
Echter, het gaat hier niet om ontwikkelingen maar om gemiddelden, waardoor een 
causaliteitsprobleem blijft bestaan.      
 
Omdat gegevens over het aanbod van bedrijfsruimte ontbreken (de wijk als fysiek milieu), wordt 
het aandeel vestigingen ten opzicht van de bevolking opgenomen in het model. Dit vormt een 
indicatie voor de mate waarin er fysieke ruimte is voor bedrijven in wijken, of de mate waarin het 
woningbestand ruimte biedt om een bedrijf aan huis te organiseren. Eveneens geeft deze variabele 
inzicht in de mogelijkheden die er beleidsmatig zijn voor bedrijven in een wijk. Als er veel 
bedrijvigheid is in een wijk, dan zijn er daar ook de juridische en planologische mogelijkheden 
naar. Zo kunnen er verschillen bestaan in de flexibiliteit van bestemmingsplannen, verschillen in de 
toepassing van milieuwet- en regelgeving en verschillen in planningstraditie tussen wijken en 
gemeenten (Hagens e.a. 2009).  
 
Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam zijn bedrijfsoprichtingen op regionaal niveau al veel 
onderzocht. Er blijken grote verschillen te bestaan in het aantal oprichtingen tussen regio's, waarbij 
regionale factoren als agglomeratiefactoren, aanbod- en vraagfactoren (economische groei, 
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inkomensgroei) voor ondernemerschap, arbeidsmarktfactoren, culturele factoren en beleid als 
verklarende factoren worden aangedragen in de literatuur (zie hoofdstuk 2). Omdat gegevens op 
regionaal niveau ontbreken, worden regio-dummies opgenomen in het model in de vorm van 
COROP-regio’s. Deze gebieden zijn onder andere ingedeeld op basis van woonwerkrelaties en 
vormen daardoor een goede afspiegeling van de regionale arbeidsmarkt. Daar het opnemen van 
regio-dummies ontstaat een beeld in hoeverre de variatie in het aandeel oprichtingen tussen 
stedelijke woonwijken wordt bepaald door regionale verschillen in de oprichting van bedrijven. 
 
Na operationalisering zijn een aantal aanpassingen in het conceptueel model op zijn plaats. Door 
beperkingen in de beschikbaarheid van data kan de invloed van de wijk als lokale afzetmarkt, 
werk- en leefmilieu en fysiek milieu maar ook de regionale factoren, niet afzonderlijk en in zijn 
geheel worden geschat. Na operationalisering ziet het conceptuele model er als volgt uit:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bevolkingssamenstelling meet de aanbodfactoren voor ondernemerschap en – met name voor 
bedrijven in de consumentendiensten – de wijk als lokale afzetmarkt. Leefbaarheid vormt een 
indicatie voor het werk- en leefmilieu in de wijk. Het aandeel vestigingen is een indicator voor de 
wijk als fysiek milieu en de juridische en planologische mogelijkheden voor bedrijvigheid in een 
wijk. Het fysiek milieu heeft betrekking op de beschikbaarheid van bedrijfsruimte en de 
mogelijkheden binnen het woningbestand om bedrijven aan huis te starten 

3.4 Resumé 

Het empirische deel in het vervolg van deze studie richt zich op 725 stedelijke woonwijken: PC4- 
gebieden in grote en middelgrote steden met een bepaalde mate van stedelijkheid. Deze selectie 
aan stedelijke woonwijken is te verbijzonderen naar 372 pure woonwijken, 314 wijken waarbinnen 
een bedrijventerrein gelegen is, 39 wijken met een binnenstadslocatie en 83 aandachtswijken, 
waarvan het laatste type woonwijk overlapt met pure woonwijken en stedelijke woonwijken met 
een bedrijventerrein. Voor een analyse van de sectorstructuur, grootteklassestructuur, 
bedrijvendynamiek en de ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid 
wordt informatie gebruikt uit het LISA-vestigingenregister. 
 
De invloed van wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven wordt getoetst aan de hand van een 
regressieanalyse. De redenering hierbij is dat bedrijven ontstaan uit de potentiële 
beroepsbevolking in wijken. De kenmerken van deze bevolking zijn dus medebepalend voor de 
kansen dat er bedrijven worden opgericht. Variabelen met kenmerken van de bevolking worden 
daarom opgenomen in het regressiemodel; al kan een één-op-één relatie niet worden gelegd in 
verband met ‘ecological fallacy’. Het werk- en leefmilieu van wijken wordt gemeten aan de hand 
van leefbaarheidskenmerken van wijken. Gegevens over het aanbod aan bedrijfsruimte ontbreken 
(fysiek milieu). Ter indicatie van dit aanbod is het aandeel vestigingen ten opzichte van de 
bevolking in wijken berekend. Ook geeft dit inzicht in de juridische en planologische mogelijkheden 
in wijken. Omdat in de literatuur ook veel regionale kenmerken worden aangedragen voor het 
verklaren van ondernemerschap, worden in het model regio-dummies opgenomen.  

Figuur 3.4 Conceptueel model: Invloed van wijkkenmerken op bedrijfsoprichtingen 
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Tabel 3.4 Variabelen die worden opgenomen in het model 
Naam variabele Beschrijving  Berekening Bron  
Afhankelijke variabelen 
 

   

Aandeel oprichtingen eenpersoonsbedrijven (99-
05) 

Aandeel oprichtingen  van 
eenpersoonsbedrijven als aandeel 
van de beroepsbevolking: 
gemiddeld 1999-2005 

Aantal oprichtingen 1999-2005 
/ beroepsbevolking 1999-2005. 

LISA / 
CBS: bevolkings- 
statistiek  

Aandeel oprichtingen (totaal 99-05) Aandeel oprichtingen als aandeel 
van de beroepsbevolking: 
gemiddeld 1999-2005  

Aantal oprichtingen 1999-2005 
/ beroepsbevolking 1999-2005. 

Aandeel oprichtingen 
(totaal 99-05) 

Onafhankelijke variabelen: 
Bevolkingskarakteristieken / lokale afzetmarkt 

   

Aandeel bevolking 1524 (99-01) Aandeel bevolking 15-24 jaar van 
totale bevolking: gemiddeld 1999-
2001.  

Aantal bevolking in 
leeftijdscategorie 1999-2001 / 
totale bevolking 1999-2001. 

CBS- bevolkings-
statistiek   
 
 

Aandeel bevolking 2534 (99-01) Aandeel bevolking 25-34 jaar van 
totale bevolking: gemiddeld 1999-
2001. 

Idem  CBS- bevolkings-
statistiek   
 

Aandeel bevolking 3544 (99-01) Aandeel bevolking 35-44 jaar van 
totale bevolking: gemiddeld 1999-
2001.   

Idem CBS- bevolkings-
statistiek   
 

Aandeel bevolking 4564 (99-01) Aandeel bevolking  46-64 jaar van 
totale bevolking: gemiddeld 1999-
2001.    

Idem  CBS- bevolkings-
statistiek   
 

Gemiddeld besteedbaar inkomen (99-01) Gemiddelde besteedbare inkomen 
particuliere huishoudens: 
gemiddelde 1999-2001 

Geen CBS - Regionaal 
InkomensOnderzoek 
(RIO)   

Aandeel hoog opgeleiden (02) Aandeel huishoudens van het 
totaal aantal huishoudens met 
kans op HO opleiding: veel, zeer 
veel en extreem veel in 2002 

Som van categorieën: veel, 
zeer veel en extreem veel 

Wegener 
 

Aandeel allochtonen (99-01) Aandeel 1e en 2e generatie 
allochtonen van totale bevolking: 
gemiddelde 1999-2001 

Geen  CBS - 
Bevolkingsstatistiek   

Aandeel niet-werkzame personen (01) 
Aandeel niet werkzame personen 
van beroepsbevolking in 2001. 

Aantal niet werkzame personen 
2001 / beroepsbevolking 2001.  

CWI, bewerking Atlas 
voor gemeenten.  

Onafhankelijke variabelen:  
Werk en leefmilieu 

   

Geweld (99-01) 

Aandeel gemelde geweldsdelicten: 
gemiddeld 1999-2001 (aantal 
geweldsmisdrijven tegen personen 
+ aantal zedenmisdrijven): 
gemiddeld 199-2001.  

Aantal gemelde geweldsdelicten 
1999-2001 / bevolking 1999-
2001 

O.b.v. CBS, 
registraties KLPD-HKS 
en KLPD-GIDS, 
bewerking Atlas voor 
gemeenten. 

Overlast (99-01) 

Aandeel gemelde overlast 1999-
2001 (overlast van groepen 
jongeren, drugsoverlast, overlast 
van dronken mensen, lastige 
gevallen worden/overlast van 
omwonenden) van totale 
bevolking: gemiddeld 1999-2001. 

Aantal gemelde overlast 1999-
2001 / bevolking 1999-2001. 
 

O.b.v. bestanden 
Politiemonitor 1993-
2005, bewerking Atlas 
voor gemeenten. 

Verloedering (99-01) 

Aandeel gemelde zaken van 
verloedering (bekladding, rommel 
op straat, vernieling van openbare 
werken) van totale bevolking: 
gemiddeld 1999-2001.  

Aantal gemelde zaken van 
verloedering 1999-2001 / 
bewoners 1999-2001 
 

O.b.v. bestanden 
Politiemonitor 1993-
2005, bewerking Atlas 
voor gemeenten. 

 
Leegstand verkooppunten (01-02) 
 
 

Aandeel leegstaande 
verkooppunten van totaal aantal 
verkooppunten: gemiddeld 2001-
2002 

Aantal leegstaande 
verkooppunten 2001-2002 / 
totaal aantal verkooppunten 
2001-2002 

Locatus 

Onafhankelijke variabelen:  
Fysiek milieu  

   

 
Aandeel vestigingen (99-01) 
 

Aandeel bedrijfsvestigingen van 
totale bevolking: gemiddeld 1999-
2001 

Aantal bedrijfsvestigingen 
1999-2001 / totale bevolking 
1999-2001 

LISA / 
CBS- bevolkins-
statistiek 

Onafhankelijke variabelen:  
Regionale kenmerken 

   

COROP-regio  
 

COROP-regio's: bepaald op basis 
van woonwerkrelaties en een 
modaal indelingsprincipe, d.w.z. 
de voorwaarde van een centrale 
stad als middelpunt van de regio. 

COROP-dummies aangemaakt.  CBS 
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4. Stedelijke woonwijken: economische structuur en 
ontwikkelingen.  

4.1 Inleiding 

Zoals in de inleiding van dit onderzoek naar voren kwam ontbreekt er inzicht in de feitelijke aard, 
omvang en ontwikkeling van bedrijven in woonwijken. In dit hoofdstuk wordt daarom antwoord 
gegeven op deelvraag 3 en 4: 

3. Wat is de economische structuur (sectorstructuur en grootteklassestructuur) van 
woonwijken en in hoeverre verschilt deze structuur van de rest van Nederland? 

4. Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid en het aantal vestigingen zich in woonwijken en in 
hoeverre verschilt dit met de ontwikkeling in de rest van Nederland.  

 
Eerst wordt in de volgende paragraaf aandacht besteed aan maatschappelijke, economische en 
technologische ontwikkelingen die hebben geleid tot een herpositionering van de wijk als 
vestigingsplaats voor bedrijven. Vervolgens wordt aan de hand van gegevens over de periode 
1999-2006 gekeken naar de economische structuur en de ontwikkeling van het aantal 
bedrijfsvestigingen en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid.   

4.2 Herpositionering van de woonwijk als vestigingsplaats voor bedrijven  

 
Schaalvergroting, uitplaatsing en ontmenging 
Door schaalvergroting zijn veel industriële activiteiten uit woonwijken verdwenen. Voor de 
schaalsprong in de 19e eeuw was de productie van goederen grotendeels ambachtelijk en 
kleinschalig, vaak zelfs aan de woning gebonden, en daardoor verspreid over de stad. Door 
verbeterde productietechnieken en een toename van de welvaart kon de productie op steeds 
grotere schaal plaatsvinden. Deze schaalsprong leidde dan ook tot de concentratie van 
productieactiviteiten in grootschalige industriële complexen. Voor deze grootschalige en 
overlastgevende functies was in de woonwijk geen plaats, waardoor deze verdwenen naar de rand 
van de stad, gevolgd door arbeiders die daar ook hun woonplek vonden (Ouwehand & Van Meijeren 
2006). Veel fabriekseigenaren lieten arbeiderswoningen dicht bij het fabrieksterrein bouwen, 
waardoor de woonwerk-afstand beperkt bleef (Mackloet e.a. 2006). Dit type woonwijk dat in de 19e 
eeuw ontstond beschrijven Ouwehand & Van Meijeren (2006:25) als volgt: ‘Door deze menging van 
wonen en werken ontstond het prototype van de 19e eeuwse wijk, waar zowel grootschalige 
industrie als handelslocaties en veel kleinschalige ambachtelijke bedrijven naast arbeiderswoningen 
gevestigd waren’. Later vond een verder proces van schaalvergroting plaats en daarmee de 
ontmenging van functies. Omdat industriële bedrijven op een nog grotere schaal gingen 
produceren was er behoefte aan meer ruimte, waardoor ook de locatie in de 19e eeuwse wijk te 
klein werd. Daarnaast leidde de toename van (auto)mobiliteit van werknemers ertoe dat 
woonwerk-afstanden konden worden verruimd. Ook ontstond er steeds meer aandacht voor de 
nadelige effecten van industriële activiteiten op de gezondheid en ontplooiing van bewoners, 
hetgeen tot uiting kwam in het ruimtelijke ordeningsbeleid (Ouwehand & Van Meijeren 2006). Dit 
resulteerde in de uitplaatsing van overlastgevende activiteiten naar de stadsranden en nieuw 
aangelegde bedrijventerreinen (Ebels 1997). Bij de planning van veel nieuwe wijken ontstond ook 
meer aandacht voor functiescheiding. Zo vond de in 1898 door Ebenezer Howard ontwikkelde 
'tuindstadgedachte' in Nederland veel navolging bij de aanleg van vooroorlogse woonwijken waarbij 
een scheiding tussen wonen en werken het uitgangspunt werd. Later werd deze visie nog verder 
doorgetrokken in naoorlogse wijken. Onder invloed van het CIAM (Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne) ontstond bij veel architecten en stedenbouwkundigen de opvatting dat 
activiteiten ruimtelijk gescheiden moesten worden (Mackloet e.a. 2006). 'Licht, lucht en ruimte' 
was het leidende principe, resulterend in typische jaren '60 wijken met geordende rijen flats in een 
groene setting, waar geen plaats meer was voor industrie en handelsfuncties.  
  
Ook werd bij de planning van veel naoorlogse wijken het voorzieningenniveau afgestemd op de 
inwoners, resulterend in verscheidene buurtwinkelcentra voor dagelijkse boodschappen en grotere 
centra op wijk- of stadsniveau voor andere inkopen. Vraag en aanbod werd dus op elkaar 
afgestemd: ‘voor elk aantal inwoners geldt een exact aantal vierkante meters winkels’ (Evers e.a. 
2005:32). Door het toegenomen autobezit en nieuwe infrastructuur nam de actieradius van 
bewoners sterk toe, waardoor verzorgingsgebieden elkaar overlappen en winkels op grotere 
afstanden met elkaar zijn gaan concurreren (Evers e.a. 2005). Dit resulteerde in een 
schaalvergroting van bedrijven in de consumentendiensten. Ook andere technologische 
ontwikkelingen (naast de toegenomen mobiliteit), zoals de komst van de koelkast en vriezer, 
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zelfbediening in supermarkten en logistieke innovaties, hebben bijgedragen aan deze schaalsprong 
(Ouwenhand & Van Meijeren 2006; Evers e.a. 2005). Het gemiddelde winkelvloeroppervlak in de 
detailhandel is sinds eind jaren '60 dan ook enorm toegenomen, zowel in de food als in de non-
food sector (Evers e.a. 2005:31). Een gevolg is dat grote winkelketens op goed bereikbare locaties 
concurreren met kleinschalige buurtwinkels in de wijk. Daar komt bij dat veel draagkrachtige 
inwoners de naoorlogse wijken hebben verlaten (Ouwehand & Van Meijeren 2006). Deze 
maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het 
belang van de wijk als lokale afzetmarkt voor consumentendiensten afnam en veel 
buurtwinkelvoorzieningen uit woonwijken zijn verdwenen. In de naoorlogse wijken was al geen 
plaats meer voor industrie en handelsfuncties, maar ook het hiërarchisch opgebouwde 
voorzieningenniveau kwam zo onder druk te staan.  
 
Nieuwe kansen voor woonwijken 
Er zijn echter ook ontwikkelingen die juist een aanwijzing kunnen zijn voor een toename aan 
economische activiteiten in woonwijken. Ten eerste heeft een flexibilisering in het productieproces 
geleid tot een versterkte toelevering en uitbesteding van taken die niet tot de kern van het bedrijf 
behoren. Niet alleen schaalvoordelen zijn belangrijk, ook de snelheid waarop de productie kan 
worden aangepast aan een (steeds snellere) verandering in de consumentenvraag. Dit heeft juist 
geleid tot een toename van het aantal kleinschalige bedrijven, waarvoor de woonwijk wellicht weer 
een geschikte vestigingslocatie vormt. Daarnaast heeft ook de opkomst van de commerciële en 
zakelijke dienstverlening en de ICT-revolutie geleid tot een toename van het aantal kleine 
bedrijven (Wennekers e.a. 2008). Juist in de dienstensectoren zijn de toetredingsbarrières laag, 
hoeft de bedrijfsruimte aan minder eisen te voldoen en zijn de middelen die nodig zijn voor de 
bedrijfsvoering beperkt. Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam, vormt ook de woning steeds vaker 
een geschikte bedrijfsruimte. Bovendien veroorzaken bedrijven in deze sectoren geen of weinig 
overlast voor de woonomgeving. Voor een deel valt ook een toename van het aantal vestigingen te 
verwachten ten gevolge van een toenemend aantal zzp’ers.  
 
Ook de beleidsvisie met betrekking tot economische activiteiten in woonwijken is in de loop van de 
tijd veranderd. Hoewel functiescheiding in de jaren ’60 en ’70 in Nederland een leidend principe 
bleef, uitte Jane Jacobs in 1961 in haar beroemde werk ‘The Death and Life of Great American 
Cities’ al kritiek op de eenzijdigheid en planmatige opzet van veel naoorlogse wijken (Jacobs 1961). 
Jacobs pleitte juist voor een diversiteit aan functies. Dit zou ten goede komen aan de levendigheid 
en veiligheid en daarmee de aantrekkelijkheid van wijken. In Nederland zou het nog tot de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening uit 1988 duren voordat er beleidsmatig weer aandacht kwam voor 
economische activiteiten in de stad (Mackloet e.a. 2006). Ook in de Nota Ruimte, de meest recente 
van de rijksnota’s over de ruimtelijke ordening, is er weer aandacht voor functiemenging. 
Daarnaast wordt ook in het wijkenbeleid ingezet op het bevorderen van bedrijvigheid in 
woonwijken (de wijkeconomie), zoals in hoofdstuk 1 naar voren kwam.  
 
Eerdere studies naar de ontwikkeling van bedrijvigheid in woonwijken  
De in het voorgaande beschreven ontwikkelingen wijzen vooral in de richting van een afname aan 
economische activiteiten in woonwijken, maar ook op nieuwe mogelijkheden door de verschuiving 
naar kleinschaligheid, de opkomst van commerciële en zakelijke diensten en een beleid dat weer 
aandacht heeft voor functiemenging. Hoewel cijfers over de huidige stand van zaken en 
ontwikkelingen in stedelijke woonwijken ontbreken zijn er in de periode 1970-1990 tal van 
empirische studies verschenen naar economische ontwikkelingen in oudere stadsdelen. In die 
periode ontstond het besef dat de stadsvernieuwing nadelige effecten kon hebben op de 
aanwezigheid van bedrijven in woonwijken. Veel bedrijven werden uitgeplaatst waarvoor geen 
nieuwe bedrijvigheid terug kwam. Ebels (1997:56) geeft een overzicht van studies waarin de 
afname van bedrijfsvestigingen en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid in oudere stadsdelen 
(gedefinieerd als stadsdelen met een bouwperiode voor 1920) en stadsvernieuwingsgebieden 
(zoals die in het stadsvernieuwingsbeleid van de jaren ’70 en ’80 waren aangewezen en die deels 
overlappen met de oude stadsdelen) veelvuldig is aangetoond15. In deze studies wordt het 
deconcentratieproces van bedrijven uit de centrale en de daarom liggende oudere delen van 
verscheidene middelgrote en grote steden cijfermatig uiteengezet. Hoewel inderdaad is aangetoond 
dat de stadvernieuwing hier een bijdrage in heeft gehad, is de verschraling van bedrijvigheid en 
werkgelegenheid vooral een gevolg van autonome processen waarbij groeiende bedrijven zijn 
vertrokken naar bedrijventerreinen en zijn het vooral de overlastgevende functies, die niet in 
woongebieden thuis horen, die zijn uitgeplaatst (Verhorst 1989).  

                                                
 
15 Zie bijvoorbeeld Schreiner (1985); Verhorst en Stijnenbosch (1988); Haring en Stijnenbosch (1988); 
Verhorst 1989;  
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In het volgende worden de feitelijk omstandigheden in stedelijke woonwijken voor de periode 
1999-2006 gepresenteerd, waarbij dit in het perspectief van Nederland als geheel wordt bezien. 
Het gaat dus om alle stedelijke woonwijken in middelgrote en grote steden. Ook naoorlogse en 
meer recent gebouwde woonwijken worden onderzocht (zie hoofdstuk 3), in tegenstelling tot de 
hiervoor beschreven studies.    

4.3 Sectorstructuur  

 
Figuur 4.1 weerspiegelt de sectorstructuur van stedelijke woonwijken in relatie tot Nederland en 
andere typen wijken. De referentiecategorieën zijn: Nederland als geheel, niet-woonwijklocaties 
(Nederland rest), pure woonwijken, stedelijke woonwijken met een bedrijventerrein, binnensteden 
en aandachtswijken.  
 
Uit figuur 4.1 blijkt dat stedelijke woonwijken zich kenmerken door een sectorstructuur met een 
kleiner aandeel vestigingen en banen in de industrie, bouwnijverheid en logistiek en juist een 
groter aandeel in de zakelijke diensten, consumentendiensten en overheid en non-profit (in 
vergelijking tot Nederland als geheel en Nederland rest). Door schaalvergroting en uitplaatsing zijn 
veel industriële en logistieke functies uit woonwijken verdwenen (zie vorige paragraaf). Ook de 
facaliterende rol van lokale overheden door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is hier een 
oorzaak van (Renes e.a. 2009). Dienstensectoren zijn gezien hun beperkte ruimtevraag en hinder 
(stank, geluid) makkelijker in woongebieden in te passen. Ook de overheid en non-profitsector is 
vaker in stedelijke woonwijken te vinden (zie figuur 4.1). Vestigingen in deze sector worden 
doorgaans in woonwijken gepland en verspreid over de stad aangeboden omdat ze een 
verzorgende functie hebben voor bewoners. Dit geldt bijvoorbeeld voor scholen of een 
stadsdeelkantoor middenin de wijk. 
 

Figuur 4.1 Sectorstructuur naar vestigingen (boven) en naar werkgelegenheid (onder) voor Nederland, 
Nederland rest (niet-stedelijke woonwijk) en stedelijke woonwijken, gemiddeld 1996-2006.  
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Er bestaan eveneens een aantal verschillen tussen de woonwijktypen, zoals te zien in figuur 4.1. In 
pure woonwijken zijn relatief meer vestigingen en banen in de overheid en non-profit te vinden (11 
procent van de vestigingen en 44 procent van de banen). Dit aandeel is vooral groot uitgedrukt in 
banen: het zijn vestigingen met gemiddeld veel werknemers. Het aandeel banen in de industrie, 
bouwnijverheid en logistiek is juist lager in pure woonwijken. Door de nadrukkelijke woonfunctie in 
pure woonwijken zijn vestigingen in deze sectoren moeilijker in te passen, gezien hun ruimtevraag 
en hinder voor de woonomgeving. Toch bestaat ook in pure woonwijken nog steeds een deel van 
de vestigingen uit industrie (2,8 procent), bouwnijverheid (6,6 procent) en logistiek (9,2 procent). 
Een nadere inspectie van het type bedrijven leert dat het vaak bedrijven zijn die je in (pure) 
woonwijken verwacht, zoals brood- en banketbakkerijen (12 procent) en meubelmakerijen (19 
procent) in de industriële sector, afwerkingsbedrijven  (42 procent) en bouwinstallatiebedrijven (17 
procent) in de bouwsector en groothandel- en handelsbemiddelingsbedrijven (35 procent), taxi en 
goederenvervoer (10 procent) en reisbemiddelingsbureaus in de logistieke sector (9 procent). 
 
Stedelijke woonwijken waarbinnen een bedrijventerrein is gelegen kenmerken zich door een groter 
aandeel industrie, bouwnijverheid en logistiek. De aanwezigheid van een bedrijventerrein binnen 
een stedelijke woonwijk heeft dus invloed op de sectorstructuur: op bedrijventerreinen zijn de 
sectoren industrie, bouwnijverheid en logistiek oververtegenwoordigd (Weterings e.a. 2009). Ook 
binnensteden wijken af: het percentage consumentendiensten ligt aanzienlijk hoger. Dit heeft te 
maken met de concentratie aan detailhandel in binnensteden. Tot slot kennen aandachtswijken een 
lager percentage zakelijke diensten in vergelijking tot het stedelijke woonwijkgemiddelde - met 
name uitgedrukt in het aandeel vestigingen - en een hoger percentage overheid en non-profit. Ook 
een groter aandeel vestigingen in de logistiek valt op. Het verschil met het woonwijkgemiddelde in 
de logistiek komt, zo blijkt aan de hand van een nadere inspectie, voor rekening van 
personenvervoer per taxi: een aanwijzing dat het hier gaat om zzp'ers die zich laten inhuren als 
taxichauffeur (zie hoofdstuk 2).  
 

4.4 Grootteklassestructuur  

 
Door een toename van het aantal uitbestedingen van bedrijven, de ICT-revolutie en de opkomst 
van de commerciële en zakelijke diensten is het aantal kleinschalige bedrijven toegenomen (zie 
paragraaf 4.2). Juist kleine bedrijven zijn goed in te passen in woongebieden, in tegenstelling tot 
grote, ruimteconsumerende bedrijven. Bovendien is de drempel om een (klein) bedrijf te starten 
aan de woning of in een kleinschalig bedrijfspand in de wijk lager dan op een formele 
bedrijfslocatie, waar bedrijfspanden vaak groter en duurder zijn.  Om te onderzoeken of het vooral 
kleine bedrijven zijn die in stedelijke woonwijken gevestigd zijn is de grootteklassestructuur van 
Nederland totaal, niet-woonwijklocaties (Nederland rest), stedelijke woonwijken totaal en de 
verschillende woonwijktypen weergegeven in figuur 4.2 (exclusief overheid en non-profit).  
 
Figuur 4.2 laat zien dat de bedrijfsgrootte in stedelijke woonwijken zich kenmerkt door een iets 
groter aandeel eenpersoonsbedrijven (45 procent tegenover 42 procent voor ‘overig Nederland’ ) 
en juist een kleiner aandeel vestigingen in de overige grootteklassen, hoewel de verschillen beperkt 
zijn. Het contrast tussen pure woonwijken en de rest van Nederland is groter: in pure woonwijken 
ligt het percentage eenpersoonsbedrijven aanzienlijk hoger (52,1 procent).  
 
Stedelijke woonwijken met een bedrijventerreinlocatie kenmerken zich door een iets kleiner 
aandeel eenpersoonsbedrijven (43 procent) in vergelijking tot het woonwijkgemiddelde en juist een 
groter aandeel bedrijven met meer werknemers. Uit eerder onderzoek blijkt dan ook dat er relatief 
grote bedrijven op bedrijventerreinen gevestigd zijn (Weterings e.a. 2008). Binnensteden hebben 
een opvallend lager aandeel eenpersoonsbedrijven (34,7 procent) en een hoger aandeel 
vestigingen met twee tot en met vijf medewerkers (40 procent tegenover 35 procent voor 
stedelijke woonwijken totaal). Een verklaring voor het lage aandeel eenpersoonsbedrijven ligt 
wellicht in de hoge toetredingsbarrières in binnenstadmilieus in verband met hogere huurprijzen.  
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Wanneer de grootteklasseverdeling uitgedrukt wordt in werkgelegenheid in plaats van vestigingen, 
ontstaat een omgekeerd patroon. Eenpersoonsbedrijven vertegenwoordigen maar een klein deel 
van de totale werkgelegenheid (ongeveer zes procent). Het zijn vooral vestigingen met meer dan 
11 medewerkers die de grootste bijdrage leveren aan de totale werkgelegenheid. In stedelijke 
woonwijken vertegenwoordigen vestigingen met meer dan 250 medewerkers zelfs nog een groter 
aandeel van de werkgelegenheid dan in Nederland als geheel. Dit geldt ook voor pure woonwijken.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat de gemiddelde bedrijfsgrootte in stedelijke woonwijken maar 
beperkt afwijkt van die van Nederland als geheel: het aandeel eenpersoonsbedrijven ligt iets hoger 
en het aandeel bedrijven met meer werknemers iets lager. Wordt alleen pure woonwijken in 
ogenschouw genomen dan zijn de verschillen weliswaar groter. Uitgedrukt in werkgelegenheid zijn 
het nog steeds grote bedrijven die voor de grootste ‘bulk’ aan werkgelegenheid zorgen, juist in 
stedelijke woonwijken en ook in pure woonwijken. De economie in stedelijke woonwijken draait dus 
niet alleen om kleinschaligheid.     
 

Figuur 4.2 Grootteklassestructuur naar vestigingen (boven) en naar werkgelegenheid (onder) voor 
Nederland, Nederland rest (niet-stedelijke woonwijk) en stedelijke woonwijken, gemiddeld 1999-2006 
(exclusief overheid en non-profit) 
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4.5 Ontwikkelingen 

 
Groei vestigingen en werkgelegenheid  
De jaarlijkse procentuele ontwikkeling van het aantal vestigingen en de werkgelegenheid is 
weergegeven in figuur 4.3. Gemiddeld groeide in de periode 1999-2006 het aantal vestigingen in 
Nederland met 2,4 procent per jaar tegenover 1,9 procent per jaar in stedelijke woonwijken16. 
Uitgedrukt in werkgelegenheid is dit een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,4 procent in Nederland 
tegenover -0,2 procent in stedelijke woonwijken. Zowel de ontwikkeling in het aantal vestigingen 
en het aantal banen blijft in stedelijke woonwijken dus achter bij het Nederlandse gemiddelde. Met 
andere woorden: stedelijke woonwijken verliezen terrein ten opzichte van andere locaties in 
Nederland. Een vergelijking met de werkgelegenheidsontwikkeling op bedrijventerreinen leert dat 
hier het aantal banen juist sneller toeneemt dan gemiddeld in Nederland het geval is (zie hiervoor 
Weterings e.a. 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de economische conjunctuur is duidelijk herkenbaar in figuur 4.3, met een dip in de periode 
2002-2004. Deze periode van laagconjunctuur heeft een grotere impact gehad in stedelijke 
woonwijken: de negatieve ontwikkeling wordt eerder ingezet, is sterker en het herstel vindt later 
plaats. Dit zal deels te maken hebben met de oververtegenwoordiging van zakelijke diensten in 
stedelijke woonwijken; een sector die in deze periode van laagconjunctuur veel verlies heeft 
geleden. Een andere verklaring is dat bedrijven nog steeds door gemeenten worden geweerd uit 
woongebieden en al snel worden doorverwezen naar bedrijventerreinen.  
 
Figuur 4.4 toont de werkgelegenheidsontwikkeling per woonwijktype. Wat meteen opvalt, is de 
negatieve werkgelegenheidsontwikkeling in aandachtswijken. Dit is des te meer opvallend omdat 
aandachtswijken voor de ene helft bestaan uit pure woonwijken en voor de andere helft uit 
stedelijke woonwijken met een bedrijventerrein (zie selectie van woonwijken hoofdstuk 3). De 
werkgelegenheidsontwikkeling voor pure woonwijken is namelijk slechts licht negatief en voor 
stedelijke woonwijken met een bedrijventerrein zelfs licht positief. Klaarblijkelijk nemen 
aandachtswijken een uitzonderlijke positie in binnen het geheel aan stedelijke woonwijken. De 
werkgelegenheidsontwikkeling in pure woonwijken komt overeen met het stedelijke 
woonwijkgemiddelde. Tot slot ligt ook de werkgelegenheidsontwikkeling van binnensteden onder 
het stedelijke woonwijkgemiddelde.   
 
 
 
 
 

                                                
 
16 Door een toename in de registratie in het LISA-vestigingenregister van vestigingen in de overheid en non-
profit sector, zijn groeicijfers exclusief overheid en non-profit berekend (zie ook Van Oort e.a. 2007b).  

Figuur 4.3 Procentuele ontwikkeling vestigingen en banen, Nederland totaal en 
stedelijke woonwijken, 1999-2006 (exclusief overheid en non-profit).  
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Sectorale werkgelegenheidsontwikkeling 
In figuur 4.5 wordt de sectorale werkgelegenheidsontwikkeling voor de periode 1999-2006 van  
Nederland met die van stedelijke woonwijken vergeleken. Wat opvalt, is een algemene trend 
waarbij krimpsectoren harder krimpen in stedelijke woonwijken en groeisectoren minder hard 
groeien (zie indexcijfers in figuur 4.5). Een uitzondering vormt de logistieke sector die over de 
gehele periode bezien in Nederland nog een licht positieve ontwikkeling kende, terwijl deze sector 
zich specifiek in stedelijke woonwijken negatief ontwikkelde. Dus de eerdere constatering dat 
stedelijke woonwijken terrein verliezen ten opzichte van andere locaties in Nederland komt niet 
voor rekening van enkele sectoren: over de gehele linie blijft de werkgelegenheidsontwikkeling 
achter bij het Nederlandse gemiddelde.  
 
In tabel 4.1 wordt de procentuele afname van zowel het aandeel werkgelegenheid als het aandeel 
vestigingen dat zich in stedelijke woonwijken bevindt getoond. Het aandeel werkgelegenheid neemt 
sneller af dan het aandeel vestigingen. Dit duidt erop dat er een schaalverkleining plaats vindt in 
stedelijke woonwijken ten opzichte van andere locaties in Nederland. Vooral het aandeel banen in 
de zakelijke diensten neemt snel af. De laagconjunctuur gedurende de periode 2002-2004 die met 
name bedrijven in de zakelijke diensten getroffen heeft, lijkt inderdaad vooral zijn sporen achter te 
hebben gelaten in stedelijke woonwijken (zie figuur 4.3). Een andere verklaring is de 
schaalvergroting die in deze sector heeft plaatsgevonden, waarbij deze grote bedrijven steeds 
vaker op bedrijventerreinen te vinden zijn (Weterings e.a. 2008).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.5 Sectorale werkgelegenheidsontwikkeling, Nederland totaal (links) en stedelijke woonwijken (rechts), 
op basis van indexcijfers, 1999-2006: 1999=100. 
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Tabel 4.1 Afname aandeel stedelijke woonwijken in het totaal aantal vestigingen en de totale werkgelegenheid 
in Nederland, 1999-2006.  
 

 Vestigingen Werkgelegenheid 
Industrie -1,68 -1,68 
Bouwnijverheid -0,70 -2,81 
Logistiek -1,29 -3,00 
Zakelijke diensten -1,43 -3,37 
Consumentendiensten -1,13 -1,35 
Totaal  -1,20 -1,64 

 
Ontwikkeling naar grootteklassen 
Om te bekijken of het vooral kleine bedrijven zijn die in aantal toenemen in stedelijke woonwijken, 
is in figuur 4.6 de ontwikkeling van het aantal vestigingen naar grootteklassen weergegeven in 
indexcijfers. Dit is zowel weergegeven voor Nederland totaal als voor stedelijke woonwijken. Deze 
figuur maakt duidelijk dat vooral het aantal eenpersoonsbedrijven sterk is toegenomen in stedelijke 
woonwijken. Toch blijft ook deze snelle toename achter bij het Nederlandse gemiddelde: op andere 
locaties neemt het aantal eenmansbedrijven nog sneller toe. Een afname is waarneembaar in het 
aantal vestigingen met twee tot en met vijf medewerkers; waarbij deze afname sterker is in 
stedelijke woonwijken. De andere grootteklassen namen iets in aantal toe ten opzicht van 1999, 
maar iets minder sterk in stedelijke woonwijken, al is dat verschil minimaal. Dus ook de 
ontwikkeling naar grootteklassen leidt tot de eerdere conclusie dat stedelijke woonwijken terrein 
verliezen ten opzichte van andere locaties in Nederland, waarbij dit niet beperkt blijft tot enkele 
grootteklassen (bijvoorbeeld grote bedrijven die vertrekken). Met andere woorden, een algemene 
toename van het aantal kleine bedrijven in Nederland heeft er niet toe geleid dat de stedelijke 
woonwijk weer vaker wordt verkozen als vestigingsplaats: elders neemt het aantal vestigingen in 
iedere omvangklasse sneller toe, ook het aantal eenpersoonsbedrijven.  
 
Tabel 4.2 laat zien dat ook de afname naar grootteklassen niet beperkt blijft tot enkele sectoren.  
In alle sectoren en in iedere grootteklasse neemt het aandeel vestigingen in stedelijke woonwijken 
af.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.2 Afname aandeel stedelijke woonwijken in het totaal aantal vestigingen in Nederland, naar 
grootteklasse en naar sector 

Totaal   Industrie Bouw-
nijverheid 

Logistiek Zakelijke 
diensten 

Consumenten-
diensten  

Eenpersoonsbedrijf  -1,86 -3,71% -2,23% -0,66% -1,19% -2,13% 
2 t/m 5 mw -1,28 -2,22% -2,42% -2,51% -1,58% -0,24% 
6 t/m 10 mw -0,75 -0,49% -1,44% -1,54% -2,28% -0,79% 
11 t/m 50 mw -1,35 -1,73% -2,77% -2,85% -1,84% -1,94% 
>50 mw  -1,74 -1,09% -3,85% -2,92% -3,89% -2,36% 
Totaal  -1,20 -1,68% -0,70% -1,29% -1,43% -1,13% 

 

Figuur 4.6 Ontwikkeling vestigingen naar grootteklassen, Nederland totaal (links) en stedelijke woonwijken (rechts), 
op basis van indexcijfers, 1999-2006: 1999=100 (exclusief overheid en non-profit).  

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
70

80

90

100

110

120

130

140

150

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Eenpersoonsbedrijven 2 t/m 5 mw 6 t/m 10 mw
11 t/m 50 mw 50 t/m 250 >250



_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

50

4.6 Conclusies 

 
In dit hoofdstuk stonden deelvraag 3 en 4 centraal:  
 

3. Wat is de economische structuur (sectorstructuur en grootteklassestructuur) van 
woonwijken en in hoeverre verschilt deze structuur van de rest van Nederland? 

4. Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid en het aantal vestigingen zich in woonwijken en in 
hoeverre verschilt dit met de ontwikkeling in de rest van Nederland.  

 
Conform de verwachtingen zijn er in stedelijke woonwijken, in vergelijking tot Nederland als 
geheel, meer bedrijven in de dienstensectoren en de overheid en non-profit gevestigd en juist 
minder in de industrie, bouwnijverheid en logistiek. Diensten zijn immers makkelijker in 
woonwijken in te passen in vergelijking tot meer ruimteconsumerende en overlastgevende functies 
in de industrie, bouwnijverheid en logistiek. Bovendien zijn in het verleden veel overlastgevende 
functies uit woonwijken geplaatst. Ook zijn er relatief meer eenpersoonsbedrijven in stedelijke 
woonwijken te vinden. Toch wijkt de grootteklassestructuur van stedelijke woonwijken maar 
beperkt af van die van Nederland als geheel. Ook in stedelijke woonwijken zijn nog een aantal 
grote bedrijven gevestigd die voor de grootste ‘bulk’ aan werkgelegenheid zorgen.  
 
Wel zijn er aanzienlijke verschillen tussen de verschillende woonwijktypen waar te nemen. Zo heeft 
de aanwezigheid van een bedrijventerrein invloed op zowel de sectorstructuur als de 
grootteklassestructuur in stedelijke woonwijken: op bedrijventerreinen zijn meer bedrijven in de 
industrie, bouwnijverheid en industrie gevestigd en de bedrijven zijn grootschaliger. Dit is terug te 
zien in de economische structuur van stedelijke woonwijken waarbinnen en bedrijventerrein is 
gelegen. Ook stedelijke woonwijken met binnensteden wijken af. Hier zijn meer bedrijven 
gevestigd in de consumentendiensten in verband met een concentratie aan detailhandel in dit type 
woonwijk. Ook zijn er in dit type woonwijk minder eenpersoonsbedrijven te vinden, mogelijk ten 
gevolge van de hoge toetredingsbarrières. Pure woonwijken voldoen het meest aan de 
verwachtingen wat betreft de economische structuur in woonwijken: een duidelijk 
oververtegenwoordiging van dienstensectoren en de overheid en non-profit sector en een 
grootteklassestructuur die gekenmerkt wordt door veel eenpersoonsbedrijven. Toch zijn ook in 
pure woonwijken nog steeds een aantal grote bedrijven gevestigd die een groot aandeel hebben in 
de totale werkgelegenheid.  
 
De ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in stedelijke woonwijken 
blijft achter bij het Nederlandse gemiddelde. Met andere woorden, stedelijke woonwijken verliezen 
terrein ten opzichte van andere locaties in Nederland. Dit blijft niet beperkt tot enkele sectoren of 
enkele grootteklassen, bijvoorbeeld een specifieke afname in de industrie of van grote bedrijven, 
maar over de gehele linie blijft de ontwikkeling achter. Binnensteden en met name 
aandachtswijken vallen hierin extra op: dit type woonwijk kent een negatievere ontwikkeling in 
vergelijking tot het stedelijke woonwijkgemiddelde.  
 
Kortheidshalve kan gesteld worden dat de stedelijke woonwijk zich heden ten dage inderdaad 
kenmerkt door een oververtegenwoordiging van dienstensectoren en in pure woonwijken eveneens 
door een oververtegenwoordiging van kleine bedrijven. Veel industrie, bouwnijverheid en logistiek 
is inmiddels verdwenen. Echter, heeft een toename van het aantal kleinschalige bedrijven, de 
opkomst van de zakelijke en commerciële dienstverlening en de ICT-revolutie er in de periode 
1999-2006 niet toe geleid dat de stedelijke woonwijk weer vaker wordt verkozen als 
vestigingsplaats. Een groot aantal studie in de jaren '80 toonden al een deconcentratieproces aan 
waarbij het aantal vestigingen en de werkgelegenheid in centrale en oudere stadsdelen afnam 
(Ebels 1997). Deze trend lijkt zich verder door te zetten en zich niet te beperken tot centrale en 
ouder stadsdelen: bedrijvigheid in stedelijke woongebieden neemt in zijn algemeenheid nog steeds 
af.  
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5. Bedrijvendynamiek in stedelijke woonwijken  

5.1 Inleiding 

 
In het vorige hoofdstuk is een beeld geschetst van de ontwikkelingen in stedelijke woonwijken. 
Daarbij is aangetoond dat stedelijke woonwijken terrein verliezen ten opzichte van de rest van 
Nederland. Het is de vraag welke bedrijvendynamiek ten grondslag ligt aan deze ontwikkelingen. In 
dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deelvraag vijf:  
 

5. Wat is de bedrijvendynamiek in woonwijken en hoe verschilt deze dynamiek met de rest 
van Nederland? 

 
Op basis van het literatuuronderzoek in hoofdstuk twee zijn een aantal hypothesen geformuleerd 
met betrekking tot de verwachtingen van de bedrijvendynamiek in stedelijke woonwijken. Deze 
hypothesen zijn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt ingegaan op de verschillende componenten van 
bedrijvendynamiek die leiden tot een toe- of afname van bedrijfsvestigingen en banen (paragraaf 
5.2), waarbij deze samenstellende componenten van bedrijvendynamiek in stedelijke woonwijken 
wordt vergeleken met die van Nederland als geheel. Ook worden de verschillende woonwijktypen 
met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt de oprichting en opheffing van bedrijven nader bekeken 
in paragraaf 5.3. Deze paragraaf gaat in op de sectorverschillen en verschillen in grootteklassen 
van nieuw opgerichte bedrijven en bedrijven die worden. Daarna wordt in paragraaf 5.4 de groei 
van verhuizende bedrijven geanalyseerd. Er wordt ingegaan op de vraag of het vertrek van 
bedrijven uit stedelijke woonwijken samengaat met een bovengemiddelde groei. In paragraaf 5.5 
wordt de ontwikkeling van nieuw opgerichte bedrijven door de tijd heen gevolgd. Het doel is om 
meer grip te krijgen op de verdere ontwikkeling van nieuw opgerichte bedrijven: in hoeverre weten 
bedrijven te overleven, groeien en uiteindelijk te verhuizen? Tot slot sluit paragraaf 5.6 af met een 
aantal conclusies.  
 

Hypothese 1 (de ‘eenvoudige’ incubatiehypothese): In stedelijke woonwijken worden relatief veel 
bedrijven opgericht in vergelijking tot de rest van Nederland.  
 
Hypothese 2: In stedelijke woonwijken zijn relatief weinig groeiende bedrijven gevestigd in vergelijking tot 
de rest van Nederland. 
 
Hypothese 3: Er vertrekken relatief meer bedrijven uit stedelijke woonwijken dan dat er zich vestigen.  
 
Hypothese 4 (de ‘complexe’ incubatiehypothese): Nieuw opgerichte bedrijven vertrekken na verloop 
van tijd uit de stedelijke woonwijk naar een ander locatietype, om daar vervolgens een doorgroei te maken. 
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5.2 De componenten van bedrijvendynamiek 

 
De verschillende aspecten van bedrijvendynamiek leiden tot een toe- of afname van het aantal 
bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in woonwijken (Weterings e.a. 2008; Van Oort e.a. 
2007a; Birch 1981). De figuur uit hoofdstuk één is hieronder nog eens weergegeven. Er vindt een 
toename van het aantal vestigingen plaats door de oprichting van nieuwe bedrijven (+A) en 
doordat bedrijven naar stedelijke woonwijken verhuizen (+C). Een afname vindt plaats door de 
opheffing van bedrijven (-A) en het vertrek van bedrijven naar andere locaties (-C). Ook een 
verandering van de werkgelegenheid kan uiteen worden gelegd in deze componenten met de 
aanvulling dat ook de groei (B+) en krimp (B-) leidt tot een verandering in de werkgelegenheid in 
stedelijke woonwijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De beschreven ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen en de daaraan gekoppelde 
werkgelegenheid uit hoofdstuk vier zijn in tabel 5.1 uiteengelegd in de verschillende componenten 
van bedrijvendynamiek. De oprichting en opheffing (A+; A-), de groei en krimp (B+; B-) en de 
verhuizing (C+; C-) van bedrijven is hierin aangegeven. Tabel 5.1 is het gemiddelde over de 
periode 1999-2006. Ter verduidelijking wordt nu een voorbeeld gegeven voor de stedelijke 
woonwijken totaal (tabel 5.1, kolom 2). In 1999 was er een bepaalde basis aan bedrijfsvestigingen 
in stedelijke woonwijken aanwezig. In het jaar 2000 zijn er vestigingen bijgekomen door nieuwe 
oprichtingen (A+), maar werden er ook bedrijven opgeheven die van de populatie in 1999 moeten 
worden afgetrokken (A-). Doordat er bedrijven van andere locaties naar stedelijke woonwijken toe 
verhuizen (C+, vestigende bedrijven) groeit de populatie aan bedrijfsvestigingen in 1999 en door 
het vertrek van bedrijven (C-, vertrekkende bedrijven) neemt deze populatie daarentegen af. 
Gemiddeld in de periode 1999-2006 kwam een toename van het aantal bedrijfsvestigingen ieder 
jaar voor 12,2 procent voor rekening van nieuwe oprichtingen, voor 0,8 procent door vestigende 
bedrijven en kwam de afname voor 9,9 procent voor rekening van opgeheven bedrijven en voor 
1,2 procent door het vertrek van bedrijven. Het aandeel bedrijfsvestigingen dat groeit (11,3 
procent) geeft aan hoeveel bedrijven van de totale populatie bedrijven ieder jaar in banen weet te 
groeien. Voor krimp geldt het tegenovergestelde (10,2 procent). Deze component (B) leidt echter 
niet tot een verandering in het aantal bedrijfsvestigingen (zie figuur 5.1). De creatie van nieuwe 
werkgelegenheid vindt eveneens plaats door nieuwe oprichtingen (dit komt voor 5,2 procent door 
nieuwe oprichtingen) en bedrijven die zich vestigen in stedelijke woonwijken (0,7 procent), maar 
vooral ook doordat groeiende bedrijven nieuwe banen creëren (6,2 procent). Er gaat 
werkgelegenheid verloren door de opheffing van bedrijven (5,6 procent), de krimp van bedrijven 
(10,2 procent) en het vertrek van bedrijven (-0,3 procent).  
 
De saldo’s van de verschillende componenten tellen op tot de totale ontwikkeling. De beschreven 
ontwikkelingen in hoofdstuk 4 zijn hierin af te lezen: in Nederland nam de werkgelegenheid 
gemiddeld per jaar toe met 0,4 procent en het aantal vestigingen met 2,4 procent tegenover een 
afname van de werkgelegenheid met -0,2 procent in stedelijke woonwijken en een toename van 
het aantal vestigingen met 1,9 procent. Aandachtswijken en stedelijke woonwijken met een 
binnenstadslocatie ontwikkelen zich onder het stedelijke woonwijkgemiddelde, in tegenstelling tot 
stedelijke woonwijken met een bedrijventerrein die een positievere ontwikkeling kenden.  
 

Figuur 5.1 De componenten van bedrijvendynamiek die leiden tot een toe- of afname van het aantal 
bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in stedelijke woonwijken schematisch weergegeven. Het 
vierkant geeft stedelijke woonwijk weer als ruimtelijke eenheid.  
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Tabel 5.1 De componenten van bedrijvendynamiek in Nederland, stedelijke woonwijken en de verschillende 
woonwijktypen, gemiddeld per jaar 1999-2006. 
 Nederland Stedelijke 

woonwijk 
Pure 
woonwijk 
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wijken 

 V
e
st
ig
in
g
e
n
 

W
e
rk
g
e
le
g
e
n
h
ei
d
 

V
e
st
ig
in
g
e
n
 

W
e
rk
g
e
le
g
e
n
h
ei
d
 

V
e
st
ig
in
g
e
n
 

W
e
rk
g
e
le
g
e
n
h
ei
d
 

V
e
st
ig
in
g
e
n
 

W
e
rk
g
e
le
g
e
n
h
ei
d
 

V
e
st
ig
in
g
e
n
 

W
e
rk
g
e
le
g
e
n
h
ei
d
 

V
e
st
ig
in
g
e
n
 

W
e
rk
g
e
le
g
e
n
h
ei
d
 

A+)Oprichtingen 
 

10,7 4,4 12,2 5,2 13,0 6,1 12,2 4,6 10,5 5,5 14,0 5,8 

A-)Opheffingen 
 

-8,3 -4,8 -9,9 -5,6 -10,4 -6,4 -9,6 -5,1 -9,4 -5,7 -11,8 -6,5 

A) Saldo 2,4 -0,4 2,3 -0,4 2,6 -0,3 2,6 -0,5 1,1 -0,2 2,2 -0,7 

B+) Groei bestaande 
bedrijven 

12,9 6,6 11,3 6,2 9,3 6,2 12,7 6,3 12,9 5,7 9,9 6,0 

B-) Krimp bestaande 
bedrijven  

11,3 -5,8 -10,2 -5,7 -8,3 -5,4 -11,5 -5,7 -11,7 -5,9 -9,2 -5,8 

B) Saldo  - 0,8 - 0,5 - 0,8 - 0,6 - -0,2 - 0,2 

C+) Vertrekkende 
bedrijven* 

** ** -1,2 -1,0 -2,9 -2,7 -2,8 -1,9 -2,8 -2,0 -3,8 -3,5 

C-) Vestigende  
bedrijven* 

** ** 0,8 0,7 2,2 2,0 2,7 1,9 2,3 1,4 3,0 2,3 

C) Saldo*   -0,4 -0,3 -0,7 -0,7 -0,1 0,0 -0,5 -0,6 -0,8 -1,2 

Totale ontwikkeling 2,4 0,4 1,9 -0,2 1,9 -0,2 2,5 0,1 0,6 -1,0 1,4 -1,7 

*  Een groot deel van de bedrijven verhuist ook tussen stedelijke woonwijken, dat wil zeggen, van de ene stedelijke woonwijk naar de 
andere. Verschillen in vestigende en vertrekkende bedrijven tussen de verschillende woonwijktypen kunnen daarom niet met elkaar 
worden vergeleken. Woonwijktypen met minder postcodegebieden (bijvoorbeeld binnensteden (39) en aandachtswijken (83)) hebben 
namelijk een grotere kans op vestigende en vertrekkende bedrijven in tegenstelling tot bijvoorbeeld het totaal aan stedelijke woonwijken 
(met de meeste postcodegebieden (725)), waar de kans op tussenverhuizingen juist groter is (in plaats van vestigende en vertrekkende 
bedrijven). De saldo's kunnen daarentegen wel met elkaar worden vergeleken. Dus het ene woonwijktype kent een positiever 
verhuissaldo dan de andere.  

** Vestigende en vertrekkende bedrijven in Nederland als geheel kunnen niet worden bepaald omdat Nederland een gesloten systeem 
vormt. Gegevens van bedrijven die zich vanuit het buitenland vestigen in Nederland, of andersom, bedrijven die naar het buitenland 
vertrekken zijn niet beschikbaar.  

 
Stedelijke woonwijken en Nederland vergeleken 
Tabel 5.1 maakt duidelijk dat er meer bedrijven worden opgericht in stedelijke woonwijken dan 
gemiddeld in Nederland (12,2 procent tegenover 10,7 procent). Ook draagt de oprichting van 
bedrijven in stedelijke woonwijken in grotere mate bij aan de werkgelegenheidscreatie (5,2 procent 
tegenover 4,4 procent). Echter worden er eveneens meer bedrijven opgeheven, resulterend in 
gelijke saldo’s voor stedelijke woonwijken en Nederland als geheel. Dat er ook meer bedrijven 
worden opgeheven is niet verwonderlijk, omdat uit de literatuur blijkt dat oprichtingen en 
opheffingen sterk met elkaar samenhangen (zie hoofdstuk 2). Hypothese één wordt op basis van 
deze bevindingen aangenomen:  
 
 
 
 
 
Stedelijke woonwijken kennen dus meer dynamiek in de oprichting en opheffing van bedrijven, 
maar dit vormt geen verklaring de achterblijvende ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen 
en werkgelegenheid in stedelijke woonwijken bij het Nederlandse gemiddelde, zoals beschreven in 
paragraaf 4.5 (het saldo is immers gelijk met die van Nederland totaal).  
 
De componenten groei en krimp van bestaande bedrijven wijken in stedelijke woonwijken 
eveneens af van het landelijke patroon (zie tabel 5.2). Het aandeel bedrijven dat groeit ligt lager 
dan in Nederland als geheel (11,3 procent tegenover 12,9 procent). Ook het relatieve 
werkgelegenheidseffect van groeiende bedrijven is lager dan in Nederland als geheel. Hoewel 
bedrijven in stedelijke woonwijken ook minder vaak te maken hebben met krimp en het relatieve 
effect van krimpende bedrijven op de werkgelegenheid ook lager is, ligt het saldo van groei en 
krimp onder het Nederlandse gemiddelde (0,5 procent tegenover 0,8 procent). Een lager aandeel 
groeiende bedrijven vormt dus de eerste verklaring voor het achterblijven van de ontwikkeling in 
stedelijke woonwijken. Daarmee is hypothese twee aangenomen:  
 
 

Hypothese 1 (de ‘eenvoudige’ incubatiehypothese): In stedelijke woonwijken worden relatief veel 
bedrijven opgericht in vergelijking tot de rest van Nederland.  
 

Hypothese 2: In stedelijke woonwijken zijn relatief weinig groeiende bedrijven gevestigd in vergelijking tot 
de rest van Nederland. 
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Kijkend naar de verhuisdynamiek in tabel 5.1 dan valt op dat er ieder jaar meer bedrijven 
vertrekken uit stedelijke woonwijken dan dat er zich vestigen. Door een vertrekoverschot verliezen 
stedelijke woonwijken ieder jaar bedrijven en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid aan andere 
locaties in Nederland. Een negatief verhuissaldo vormt dus de tweede verklaring voor het 
achterblijven van de ontwikkeling in stedelijke woonwijken. Uit eerder onderzoek blijkt dat 
bedrijventerreinen en kantoorlocaties juist te maken hebben met een positief verhuissaldo (zie 
Weterings e.a. 2008:65). Per saldo vertrekken bedrijven dus uit woongebieden naar meer formele 
locaties (zie ook Weterings & Raspe 2009). Ook hypothese drie wordt op basis van deze 
bevindingen aangenomen:  
 
 
 
 
Overigens verhuist het grootste gedeelte van de bedrijven van de ene stedelijke woonwijk naar de 
andere, zoals af te lezen in tabel 5.2. Ongeveer 60 procent van het totaal aan verhuizende 
bedrijven verhuist van de ene stedelijke woonwijk naar de andere. Uit eerder onderzoek blijkt dat 
ongeveer driekwart van de bedrijven binnen de gemeentelijk grenzen verhuist (Van Oort e.a. 
2007a); veel van deze bedrijven verhuizen dus ook nog eens tussen wijken (dus binnen het 
stedelijk gebied). Aanvullend op tabel 5.2 is in figuur 5.2 het aantal verhuizingen uitgedrukt als 
percentage van het totaal aantal bedrijven dat zich in stedelijke woonwijken bevindt (gemiddeld 
1999-2006), waardoor een beeld ontstaat van de hoeveelheid bedrijven dat ieder jaar overgaat tot 
een verhuizing. Totaal verhuist gemiddeld ieder jaar 4,2 procent van de bedrijven in stedelijke 
woonwijken (vertrekkende bedrijven en bedrijven die tussen stedelijke woonwijken verhuizen) en 
komt er 0,81 procent de stedelijke woonwijk binnen (zie ook nog eens tabel 5.1), afkomstig van 
andere locaties (totaal verhuizingen: 5 procent). Consumentendiensten verhuizen het minst en als 
er al wordt verhuisd verkiezen zij vaker opnieuw een stedelijke woonwijk (zie tabel 5.2). Maar liefst 
63 procent van de bedrijven in de consumentendiensten verhuist tussen stedelijke woonwijken. Dit 
zal er mee te maken hebben dat deze bedrijven voor hun afzet georiënteerd zijn op de wijk en 
daarom het meest honkvast zijn en bij verhuizing niet snel voor een ander locatietype kiezen.  
 
Over het algemeen verhuizen bedrijven in de zakelijke dienstverlening vaker en in de industrie en 
bouwnijverheid juist minder vaak (zie figuur 5.2). Een logische verklaring hiervoor is dat bedrijven 
in de industrie en bouwnijverheid meer investeren in het bedrijfspand en productiemiddelen, 
waardoor de verhuizing van een industrieel bedrijf met grotere kosten en organisatieproblemen 
gepaard gaat dan bijvoorbeeld een kantoorhoudend bedrijf in de zakelijke dienstverlening (zie 
hoofdstuk 2). Ook verhuizen bedrijven in de zakelijke diensten relatief vaak tussen stedelijke 
woonwijken. Voor een deel zal hier een wijziging van de woonlocatie aan ten grondslag liggen: een 
groot deel van deze bedrijven is georganiseerd vanuit de woning, waaronder zzp’ers die staan 
ingeschreven op het woonadres (zie hoofdstuk 2).  
 
Tabel 5.2 Percentage vertrekkende bedrijven, vestigende bedrijven en bedrijven die tussen stedelijke 
woonwijken verhuizen, gemiddeld 1999-2006. 

 totaal industrie 
Bouw- 
nijverheid logistiek 

zakelijke 
diensten 

Consumenten-
diensten  

Totaal verhuizers  
(absoluut) 11855 479 553 1875 5524 3423 

Vestigende bedrijven  16,2% 21,0% 19,2% 19,3% 15,8% 14,4% 

Vertrekkende bedrijven 24,6% 31,0% 31,1% 28,4% 23,2% 22,3% 
Tussen stedelijke 
woonwijken 59,2% 48,1% 49,7% 52,3% 61,0% 63,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woonwijktypen vergeleken 

Hypothese 3: Er vertrekken relatief meer bedrijven uit stedelijke woonwijken dan dat er zich vestigen.  
 

Figuur 5.2 Percentage verhuizende bedrijven in stedelijke woonwijken naar vestigende 
bedrijven, vertrekkende bedrijven en bedrijven die tussen stedelijke woonwijken verhuizen naar 
sector, gemiddeld per jaar 1999-2006. 
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Bij een vergelijking tussen de verschillende woonwijktypen valt een aantal zaken op (zie tabel 5.1). 
In pure woonwijken worden meer bedrijven opgericht, waarbij ook de bijdrage aan de creatie van 
nieuwe werkgelegenheid groter is. In aandachtswijken ligt het percentage oprichtingen nog hoger 
(14 procent), al ligt het relatieve werkgelegenheidseffect onder dat van pure woonwijken (5,8 
procent tegenover 6,1 procent). Het saldo oprichtingen/opheffingen is in aandachtswijken lager 
dan het stedelijke woonwijkgemiddelde (2,2 procent tegenover 2,3 procent), tengevolge van een 
hoger percentage opheffingen. De dynamiek van oprichtingen en opheffingen ligt dan ook hoger: 
ieder jaar worden er meer bedrijven opgericht maar eveneens meer bedrijven opgeheven, 
resulterend in een saldo dat onder het stedelijke woonwijkgemiddelde ligt. Met andere woorden: in 
aandachtswijken is sprake van meer turbulentie. Stedelijke woonwijken met een bedrijventerrein 
en een binnenstad kennen juist een lagere dynamiek: minder oprichtingen en minder opheffingen. 
Een mogelijke verklaring is dat bedrijventerreinen meer ‘volwassen’, groeiende bedrijven 
aantrekken en een minder voor de hand liggende locatie is om een bedrijf te starten (Weterings 
e.a. 2008). De aanwezigheid van een bedrijventerrein binnen stedelijke woonwijk beïnvloedt dus 
de gemiddelde dynamiek die daar plaatsvindt. Voor stedelijke woonwijken met een binnenstad kan 
wederom een verklaring worden gezocht in de hoge toetredingsbarrières – eenzelfde verklaring als 
voor een lager aandeel eenpersoonsbedrijven in hoofdstuk 4.  
 
Kijkend naar de andere componenten van bedrijvendynamiek, dan is te zien dat het 
vertrekoverschot in pure woonwijken iets boven het stedelijke woonwijkgemiddelde ligt. Dit wordt 
deels gecompenseerd door de aanwezigheid van een groter percentage groeiende bedrijven (en 
een groter effect hiervan op de werkgelegenheidscreatie). Stedelijke woonwijken met een 
bedrijventerrein kenmerken zich daarentegen tot een zeer klein vertrekoverschot en zelfs door een 
licht positief effect van het verhuissaldo op de creatie van nieuwe banen17. Dit sluit aan bij de 
eerdere notie dat bedrijventerreinen veel bedrijven aantrekken die bovengemiddeld groeien 
(Weterings e.a. 2008). Ook hier is het effect van de aanwezigheid van een bedrijventerrein terug 
te zien in de cijfers. In stedelijke woonwijken met een binnenstad vertrekken gemiddeld iets meer 
bedrijven. Ook blijft het saldo groei/krimp achter. Hoewel er ieder jaar relatief meer bedrijven 
groeien in binnensteden, zijn er ook meer krimpende bedrijven. Tot slot vormen aandachtswijken 
een uitzonderlijke groep. Eerder constateerden werd al geconstateerd dat er sprake is van een 
grotere dynamiek aan oprichtingen en opheffingen, resulterend in een lager saldo. Maar ook ligt 
het verhuissaldo onder het gemiddelde en groeien bedrijven minder vaak. Dus op alle 
componenten van bedrijvendynamiek scoren aandachtswijken beneden gemiddeld. Het grootste 
effect komt overigens voor rekening van vertrekkende bedrijven.    
 

5.3 Oprichtingen en opheffingen van bedrijven nader bekeken 

 
Sectorverschillen 
Zoals in het voorgaande naar voren kwam is de dynamiek van oprichtingen en opheffingen in 
stedelijke woonwijken groter dan elders in Nederland. Hiermee is nog niet beantwoord welk type 
bedrijven er vaker worden opgericht in stedelijke woonwijken. Om dit nader te onderzoeken is de 
dynamiek van oprichtingen en opheffingen in figuur 5.3 uiteengelegd in verschillende sectoren (de 
percentages komen overeen met tabel 5.1).  
 
De figuur maakt duidelijk dat er in stedelijke woonwijken relatief meer bedrijven worden opgericht 
in de zakelijke diensten en de consumentendiensten. In pure woonwijken komt dit nog duidelijker 
naar voren. In stedelijke woonwijken met een bedrijventerrein worden, in vergelijking met 
Nederland en het stedelijke woonwijkgemiddelde, ook iets meer bedrijven opgericht in de logistiek 
en bouwnijverheid en binnensteden kennen veel oprichtingen in de consumentendiensten – 
overeenkomstig het eerder geschetste economische profiel van stedelijke woonwijken waarbinnen 
een bedrijventerrein gelegen is en dat van binnensteden. Aandachtswijken vallen op door een hoog 
percentage oprichtingen in de logistieke sector18. Ook worden er in aandachtswijken in vergelijking 
met het stedelijke woonwijkgemiddelde meer bedrijven in de consumentendiensten opgericht. De 
opheffing van bedrijven weerspiegelt het beeld van de oprichtingen: daar waar veel wordt 
opgericht in een bepaalde sector, wordt eveneens veel opgeheven (zie ook hoofdstuk 2).  

                                                
 
17 Het effect van het verhuissaldo op de werkgelegenheid is in tabel 5.1; 0,0 procent. Achter de komma is dit 
0,02: een licht positief effect in tegenstelling tot het stedelijke woonwijkgemiddelde van -0,3 procent.  
18 Het verschil in oprichtingen tussen aandachtswijken en het woonwijkgemiddelde in de logistiek wordt 
veroorzaakt door een hoog percentage oprichtingen in de taxibranche: 30 procent van de oprichtingen in de 
logistiek in aandachtswijken komt voor rekening van personenvervoer per taxi.  
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Tot slot zijn ook de saldo's van oprichtingen en opheffingen weergegeven naar sector (ook deze 
komen overeen met de saldo’s in tabel 5.1). Zoals eerder al geconstateerd is het saldo in stedelijke 
woonwijken gelijk aan dat van Nederland in zijn geheel. Wel is een verschil dat de bijdrage van 
bedrijven in de zakelijke dienstverlening groter is in woonwijken (door een positiever resultaat van 
oprichtingen en opheffingen). Ook het hogere saldo in pure woonwijken en stedelijke woonwijken 
met een bedrijventerrein is toe te schrijven aan een positiever resultaat in de zakelijke 
dienstensector. De turbulentie in aandachtswijken komt bijna in zijn geheel door een laag saldo in 
de consumentendiensten: er worden bovengemiddeld veel bedrijven opgericht maar ook dermate 
veel bedrijven weer opgeven dat het saldo onder gemiddeld is. De conclusie die volgt uit het 
voorgaande is dat de hogere dynamiek van oprichtingen en opheffingen in stedelijke woonwijken 
vooral is toe te schrijven aan meer oprichtingen - en eveneens meer opheffingen - in de 
dienstensectoren. Het uiteindelijke verschil in saldo komt vooral voor rekening van de zakelijke 
dienstensector. 
 
Verschil in grootteklassen 
Een andere manier om meer te weten te komen over het type bedrijven dat wordt opgericht in 
stedelijke woonwijken is door de oprichtingen en opheffingen in te delen naar grootteklassen. Dit is 
weergegeven in figuur 5.4.  
 
In zijn algemeenheid bestaat veruit het grootste deel van de nieuw opgerichte bedrijven uit 
eenpersoonsbedrijven. In stedelijke woonwijken worden relatief meer kleine bedrijven opgericht: 
het percentage eenmansbedrijven en bedrijven met twee tot en met vijf medewerkers ligt boven 
het Nederlandse gemiddelde. De grotere dynamiek in stedelijke woonwijken valt dan ook toe te 
schrijven aan een hoger percentage oprichtingen in deze grootteklassen. De figuur leert ook dat de 
verschillen in het aandeel oprichtingen tussen de woonwijktypen valt te verklaren uit de verschillen 
in het aandeel eenpersoonsbedrijven dat opgericht wordt. Dus, stedelijke woonwijken met een 
hoge dynamiek kenmerken zich door relatief veel oprichtingen van eenpersoonsbedrijven. De 
opheffing vormt, in tegenstelling tot de indeling naar sectoren, geen afspiegeling van de 
oprichtingen. Bedrijven die worden opgeheven zijn gemiddeld groter dan bedrijven die worden 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Nederland totaal

Stedelijke woonwijk

Pure woonwijk

Met bedrijventerrein

Binnenstad

Aandachtswijk 

Industrie Logist iek Bouwnijverheid Zakelijke diensten Consumentendiensten

-15 -10 -5 0 5 10 15

Nederland totaal

Stedelijke woonwijk

Pure woonwijk

Met bedrijventerrein

Binnenstad

Aandachtswijk 

Industrie Logist iek Bouwnijverheid Zakelijke diensten Consumentendiensten

Opheffingen Oprichtingen 

Saldo oprichtingen/opheffingen 

Figuur 5.3 Percentage oprichtingen en opheffingen per sector en naar woonwijktype 
(percentage van het totaal aantal vestigingen), gemiddeld per jaar 1999-2006.  
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opgericht. Dit verklaart dat de effecten op de werkgelegenheid van de oprichting en opheffing van 
bedrijven negatief zijn (zie nog eens tabel 5.1). Het zijn dus niet per definitie de bedrijven die 
nieuw opgericht zijn die in de daaropvolgende periode alweer worden opgeheven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Verhuizing en groei van bedrijven nader bekeken 

 
In het voorgaande kwam naar voren dat er in stedelijke woonwijken meer bedrijven worden 
opgericht. Daarentegen hebben stedelijke woonwijken te maken met een vertrekoverschot en 
groeien bedrijven in stedelijke woonwijken minder vaak. Mogelijkerwijs ligt hier een proces aan ten 
grondslag, waarbij groeiende bedrijven vertrekken naar andere locaties waar deze groei beter 
wordt gefaciliteerd, bijvoorbeeld naar een bedrijventerrein waarvan uit eerder onderzoek blijkt dat 
hier veel bedrijven naar toe verhuizen die bovengemiddeld groeien (Weterings e.a. 2008).  
 
Alvorens hier verder op in te gaan is het goed te bedenken dat het aantal bedrijven dat ieder jaar 
vertrekt zeer klein is (zie nog eens tabel 5.2). Gemiddeld in de periode 1999-2006 vertrok ieder 
jaar slechts 1,2 procent van de bedrijven uit de stedelijke woonwijk. Daar komt bij dat de meeste 
bedrijven niet groeien, gemiddeld groeit slechts 11,3 procent van de bedrijven in stedelijke 
woonwijken (zie ook theorie hoofdstuk 2). Dit gezegd hebbende wordt in het volgende naar de 
groeiverschillen tussen verhuizende en niet-verhuizende bedrijven en vestigende en vertrekkende 
bedrijven om meer inzicht krijgen in het proces dat achter het vertrek van bedrijven uit stedelijke 
woonwijken schuil gaat. Om dit te onderzoeken is de groeivoet van verhuizende en niet-
verhuizende bedrijven bepaald19. Deze verhuizende bedrijven zijn vervolgens verder ingedeeld 

                                                
 
19 De groeivoet is als volgt berekend (als voorbeeld 1999-2001): nieuw(2001) - oud (1999) / oud (1999). De 
groeivoet is bepaald voor alle vestigingen die gedurende een driejarige periode hebben bestaan in de periode 
1999-2006. Dit is gedaan voor de perioden 1999-2001, 2000-2002, 2001-2003, 2002-2004, 2003-2005 en 
2004-2006. De groeivoet van verhuizende bedrijven is bepaald op basis van het jaar waarin een bedrijf is 
verhuisd. Als een bedrijf tussen 1999 en 2000 is verhuisd, is eerst gekeken of het bedrijf tussen 2000 en 2002 
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Figuur 5.4 Percentage oprichtingen en opheffingen per grootteklasse en naar woonwijktype 
(als percentage van het totaal aantal vestigingen), gemiddeld per jaar 1999-2006.  
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naar vestigende en vertrekkende bedrijven. Om de verschillende groepen goed met elkaar te 
kunnen vergelijken zijn de groeivoeten omgerekend tot indexcijfers, waarbij de groei van alle 
bedrijven samen op 100 is gezet. Tabel 5.3 toont het resultaat. 
      
Tabel 5.3 Groeivoet van verhuizers en niet-verhuizers naar sector, groei alle bedrijven =100 (gemiddeld 1999-
2006).  

    Totaal  Industrie 
Bouw-

nijverheid Logistiek 
Zakelijke 
diensten 

Consumenten
- diensten 

Totaal  
alle bedrijven 
  
  

Verhuizers 218 227 170 211 285 172 

Niet-verhuizers 96 83 87 109 95 91 

 Verschil  122 144 83 102 190 81 

                

Bedrijven in stedelijke 
woonwijken 
  
  

Verhuizers  215 175 143 235 275 155 

Niet-verhuizers 97 68 81 91 116 92 

 Verschil  118 107 63 143 159 62 

                

Vertrekkende en 
vestigende bedrijven  
  
  

Vertrekkers 269 269 203 237 380 178 

Vestigers 211 167 123 225 260 159 

 Verschil  58 103 79 12 120 20 

 
Verhuizende bedrijven groeien ruim twee keer zo hard als niet verhuizende bedrijven, met name 
bedrijven in de industrie en zakelijke diensten groeien harder wanneer er tot een verhuizing wordt 
overgegaan (zie tabel 5.3, totaal alle bedrijven). Dit geldt ook voor verhuizende bedrijven in 
stedelijke woonwijken (zie tabel 5.3, bedrijven in stedelijke woonwijken). Zoomen we in op de 
groep verhuizers in stedelijke woonwijken, dan blijkt dat vertrekkende bedrijven harder groeien 
dan bedrijven die zich in een stedelijke woonwijk vestigen. Deze laatste groep bestaat uit bedrijven 
die van een andere locatie naar een stedelijke woonwijk verhuizen en bedrijven die van de ene 
naar de ander stedelijke woonwijk verhuizen (tussenverhuizers). Dit vormt een aanwijzing dat het 
de ‘grote groeiers’ zijn die de stedelijke woonwijk verlaten. Toch tonen de cijfers ook aan dat er 
een grote dynamiek binnen het stedelijke gebied (het geheel aan stedelijke woonwijken) 
plaatsvindt, waarbij groeiende bedrijven een locatie in een (andere) stedelijke woonwijk kiezen. 
Zeker wanneer wordt bedacht dat de grootste groep bedrijven tussen stedelijke woonwijken 
verhuist (in tabel 5.3 gerekend tot de vestigende bedrijven).  
  

5.5 De verdere ontwikkeling van nieuw opgerichte bedrijven.  

 
Wanneer bovenstaande redenering verder wordt doorgetrokken dan vormt de stedelijke woonwijk 
een milieu waar veel bedrijven worden gestart, waarvan de groep startende bedrijven na verloop 
van tijd vertrekken om op een ‘groeilocatie’ een doorgroei te maken (de complexe 
incubatiehypothese). De relatie tussen groei en vertrek van bedrijven is in de vorige paragraaf 
gelegd. Dit zegt alleen nog niets over de ontwikkeling van nieuw opgerichte bedrijven. Om hier 
meer grip op te krijgen is in het volgende de ontwikkeling van nieuw opgerichte bedrijven in 
stedelijke woonwijken nader bekeken. Hiertoe zijn de bedrijven die tussen 1999-2000 zijn 
opgericht door de tijd heen gevolgd (dat wil zeggen de periode daarna, 2000-2006). Omdat nieuwe 
bedrijfsoprichtingen ook het gevolg kunnen zijn van de opening van nevenvestigingen door 
bestaande bedrijven (zie hoofdstuk 3), is deze ontwikkeling zowel voor nieuw opgerichte 
eenpersoonsbedrijven als voor het totaal aan nieuw opgerichte bedrijven onderzocht. De resultaten 
zijn weergegeven in tabel 5.4 en 5.5 en in figuur 5.5 op de volgende pagina. 

                                                                                                                                                   
 
niet is opgeheven en is vervolgens bekeken wat de groeivoet van het bedrijf is tussen 2000 en 2002. De 
groeivoet (en indexcijfers) in figuur 5.10 is het gemiddelde over de periode 1999-2006. 
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Tabel 5.4 Ontwikkeling van nieuw opgerichte eenpersoonsbedrijven tussen 1999-2000 in stedelijke 
woonwijken (N = 18.858 bedrijven) 

  2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Gemiddeld 

Opheffingen 19,1 14,6 13,8 13,3 9,4 10,0 13,4 

Opheffingen cumulatief 19,1 30,8 40,0 47,5 51,9 56,2  - 

Vertrekkers 1,1 1,6 1,9 1,8 1,9 1,9 1,7 

Vertrekkers cumulatief 1,1 2,3 3,6 4,6 5,5 6,3  - 

Tussenverhuizers 4,8 5,0 4,6 4,5 4,2 3,8 4,5 

Tussenverhuizers cumulatief 4,8 8,8 11,9 14,4 16,4 18,0 - 

Verhuizers totaal  5,9 6,6 6,5 6,3 6,1 5,7 6,2 

Verhuizers totaal cumulatief 5,9 11,1 15,5 19,0 21,9 24,3   

Groeiende bedrijven 5,8 4,7 4,5 4,6 4,1 4,4 4,7 

Krimpende bedrijven 0,0 1,4 2,4 2,4 2,8 3,0 2,0 

Gelijk 69,2 72,7 72,7 73,5 77,6 76,9 73,8 

 
Tabel 5.5 Ontwikkeling van het totaal aan nieuw opgerichte bedrijven tussen 1999-2000 in stedelijke 
woonwijken (N= 30.334) 

  2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Gemiddeld 

Opheffingen 18,5 14,7 13,3 12,9 9,4 9,9 13,1 

Opheffingen cumulatief 18,5 30,3 39,2 46,5 51,1 55,4 -  

Vertrekkers 1,2 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 

Vertrekkers cumulatief 1,2 2,4 3,6 4,5 5,3 6,0 -  

Tussenverhuizers 4,6 4,5 4,2 3,9 3,7 3,2 4.0 

Tussenverhuizers cumulatief  4,6 8,3 11,1 13,3 15,1 16,5 -  

Verhuizers totaal  5,8 6,1 5,9 5,5 5,3 4,9 5,6 

Verhuizers cumulatief 5,8 10,7 14,6 17,7 20,3 22,4 -  

Groeiers 9,6 8,7 8,5 8,4 8,4 9,0 8,9 

Krimpers 4,8 5,9 7,0 7,2 7,6 7,7 6,8 

Gelijk 61,3 64,6 65,4 66,1 69,2 68,6 65,9 

 
Na zes jaar is 56 procent van de nieuw opgerichte eenpersoonsbedrijven en het totaal aan nieuw 
opgerichte bedrijven alweer opgeheven (zie tabel 5.4 en 5.5  en figuur 5.5). Dit komt overeen met 
eerdere studies (Van Steen 2005; Brouwer & Van Wissen; Schutjens e.a. 2003). Nieuw opgerichte 
bedrijven vertrekken iets vaker uit de stedelijke woonwijk dan het totaal aantal bedrijven: van het 
totaal aantal bedrijven vertrekt jaarlijks 1,2 procent van de bedrijven (zie nog eens figuur 5.2 in 
paragraaf 5.2) terwijl dit onder nieuw opgerichte bedrijven jaarlijks ongeveer 1,6 procent is – dit 
geldt zowel voor nieuw opgerichte eenpersoonsbedrijven als het totaal aan nieuw opgerichte 
bedrijven. Maar vooral het aandeel bedrijven dat tussen stedelijke woonwijken verhuist valt op. 
Gemiddeld verhuist 4,5 procent van de opgerichte eenpersoonsbedrijven en 4,0 procent van het 
totale aantal opgerichte bedrijven van de ene stedelijke woonwijk naar de andere. Voor het totaal 
aan bedrijven was dit slechts 2,9 procent, zoals eerder bleek uit figuur 5.2 in paragraaf 5.2. Juist 
nieuw opgerichte bedrijven kiezen bij verhuizing voor een locatie in een andere stedelijke 
woonwijk. De grotere verhuisdynamiek onder nieuwe bedrijven sluit aan bij eerder onderzoek: 
jonge bedrijven verhuizen vaker (Weterings & Knoben 2009; Van Dijk & Pellenbarg 2000). Zoals in 
hoofdstuk 2 beschreven, is het starten van een bedrijf omgeven met veel risico en spelen er bij de 
start vooral andere zaken een rol, zoals de financiering, het product en regels en vergunningen, 
dan de initiële startlocatie van het bedrijf. De startlocatie zal dan ook vooral van praktische en 
risicomijdende aard zijn, dus een vestiging in een goedkoop, kleinschalig bedrijfspand of in de 
eigen woning. Naarmate het bedrijf eenmaal is opgestart en weet te overleven en eventueel ook 
groeit, ontstaat behoefte aan een ruimere, professionele of meer op basis van bedrijfseconomische 
overwogen locatie. In veel gevallen is dit dus wederom een stedelijke woonwijklocatie. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat het bij veel van deze verhuizingen ook zal gaan om een wijzigingen 
van de woonlocatie, waarbij het bedrijf meeverhuist.  
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Figuur 5.5 De ontwikkeling van nieuw opgerichte eenpersoonsbedrijven 
(boven) en het totaal aan nieuw opgerichte bedrijven (onder).  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemiddeld groeit ieder jaar maar 4,7 procent van deze nieuw opgerichte eenpersoonsbedrijven. 
Vergelijken we dit met de totale populatie aan bedrijven eerder in tabel 5.1, waar zo’n 11 procent 
van de bedrijven jaarlijks groeit, dan blijkt dat nieuw opgerichte eenpersoonsbedrijven veel minder 
vaak groeien. Sterker nog, gemiddeld blijft 74 procent van de eenpersoonsbedrijven en 66 procent 
van het totale aantal bedrijven ieder jaar gelijk: deze bedrijven worden niet opgeheven, verhuizen 
niet en groeien of krimpen niet. Veel van deze bedrijven zullen zich in een stabiele fase bevinden, 
waarbij veel ondernemers ook niet de ambitie hebben om te groeien (zie hoofdstuk 2).  
 
Het voorgaande nuanceert het proces waarbij nieuw opgerichte bedrijven na verloop van tijd 
verhuizen naar een formele bedrijvenlocatie. Na zes jaar is slechts zes procent van de nieuw 
opgerichte bedrijven vertrokken uit de stedelijke woonwijk (zie tabel 5.4 en 5.5). Vooral nieuwe 
bedrijven verkiezen bij verhuizing wederom een locatie in een stedelijke woonwijk. Dit biedt al 
enige implicatie wat betreft de toetsing van hypothese vier:  
 
 
 
 
  
Het aspect dat nog ontbreekt, is de groei van nieuw opgerichte bedrijven. De cijfers in tabel 5.4 en 
5.5 toonden al aan dat juist nieuw opgerichte bedrijven veel minder vaak groeien dan het totaal 
aan bedrijven. Desondanks kan groei - van het kleine aandeel bedrijven dat wel weet te groeien - 
aanleiding zijn om de stedelijke woonwijk te verlaten.  
Om dit te onderzoeken is in tabel 5.6 is de groeivoet weergegeven voor nieuw opgerichte bedrijven 
in 1999-2000 en 2000-2001 die zijn verhuisd, uitgesplitst naar vestigende en vertrekkende 
bedrijven. De eerdere constatering dat vertrekkende bedrijven harder groeien dan vestigende 
bedrijven (tabel 5.3), blijkt voor nieuw opgerichte bedrijven niet altijd op te gaan. De groeivoet 
fluctueert van jaar tot jaar. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de cijfers worden beïnvloed 
door een aantal extremen. Doordat wordt ingezoomd op een subpopulatie, namelijk bedrijven die 

Hypothese 4 (de complexe incubatiehypothese): Nieuw opgerichte bedrijven vertrekken na verloop van 
tijd uit de stedelijke woonwijk naar een ander locatietype, om daar vervolgens een doorgroei te maken.  
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zijn opgericht en zijn verhuisd, ontstaan kleine aantallen die gevoelig zijn voor dergelijke 
extremen. Bovendien resulteert de groei van een eenpersoonsbedrijf al snel in een hoge groeivoet. 
Om meer vat te krijgen op het proces van oprichting, groei en vertrek is een meer gedetailleerde 
analyse nodig. Op basis van de bevindingen in dit onderzoek - het lage aantal vertrekkende 
bedrijven onder nieuw opgerichte bedrijven in relatie tot het grote aantal ‘tussenverhuizingen’, het 
lage aandeel bedrijven dat groeit en het ontbreken van een eenduidige relatie tussen vertrek en 
groei - wordt de ‘complexe’ incubatiehypothese verworpen (hypothese 4).  
  
Tabel 5.6 Groeivoet van nieuw opgerichte bedrijven die verhuizen naar vertrekkende  en vestigende bedrijven, 
groeivoet totaal alle bedrijven in Nederland in desbetreffende periode  =100.  
 
Opgericht: 

Verhuisbeweging: Groei  
2000-2002 

Groei  
2001-2003 

Groei  
2002-2004 

Groei  
2003-2005 

Groei  
2004-2006 

gemiddeld 

1999-2000 
Vertrekkende bedrijven 

 
332 325 192 586 131 272 

Vestigende bedrijven  
 

398 264 523 97 137 338 

2000-2001 
Vertrekkende bedrijven 

- 
 396 317 71 86 309 

Vestigende bedrijven  
- 
 349 213 71 78 246 

 

5.6 Conclusies 

 
In dit hoofdstuk stond de volgende vraag centraal:  
 
Wat is de bedrijvendynamiek in stedelijke woonwijken en hoe verschilt deze dynamiek met die in 
de rest van Nederland? 
 
Conform de verwachtingen kenmerken stedelijke woonwijken zich als een startlocatie, groeien 
bedrijven er minder vaak en is het verhuissaldo negatief. Overeenkomstig de literatuur kenmerken 
gebieden waar veel bedrijven worden opgericht zich eveneens door een hoog aantal opheffingen. 
Zo ook in stedelijke woonwijken, waar het saldo oprichtingen en opheffingen gelijk is aan het 
Nederlandse gemiddelde. Derhalve vormt de dynamiek van oprichtingen en opheffingen geen 
verklaring voor de in hoofdstuk 4 beschreven achterblijvende ontwikkeling van stedelijke 
woonwijken. De bedrijvendynamiek die hieraan ten grondslag ligt is de achterblijvende groei van 
bedrijven in stedelijke woonwijken en het vertrek van bedrijven naar andere locaties. Deze twee 
componenten van bedrijvendynamiek staan niet los van elkaar. Groei vormt een belangrijke reden 
voor bedrijven om te verhuizen. Bedrijven die vertrekken uit een stedelijke woonwijk naar elders 
blijken daarbij nog harder te groeien dan verhuizers in het algemeen. De groei van deze bedrijven 
vraagt om meer ruimte en een betere bereikbaarheid die in stedelijke woonwijken niet voorhanden 
lijkt te zijn. Uit eerder studies blijkt dan ook dat er een verhuisstroom van bedrijven uit 
woonwijken naar formele bedrijvenlocaties plaatsvindt (Weterings en Raspe 2010; Weterings e.a. 
2008), waarbij bedrijven die op een bedrijventerrein gevestigd zijn of zich op een bedrijventerrein 
vestigen bovengemiddeld hard groeien.  
 
Nieuw opgerichte bedrijven verhuizen relatief veel tussen stedelijke woonwijken in vergelijking tot 
het aandeel bedrijven dat vertrekt. Bovendien is het aandeel bedrijven dat groeit veel lager dan dit 
voor de totale populatie aan bedrijven het geval is. Ook zijn het niet per definitie de vertrekkende 
bedrijven die bovengemiddeld hard groeien. Dit vormt een indicatie dat de binding van nieuw 
opgerichte bedrijven met het stedelijke woonwijkmilieu groter is (over een periode van zes jaar 
bezien).   
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6. Invloed van wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven  

6.1 Inleiding 

 
In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat er relatief veel bedrijven worden opgericht in stedelijke 
woonwijken. De vraag die hierop volgt is welke wijkkenmerken bepalen of er veel of weinig 
bedrijven worden opgericht. In dit hoofdstuk wordt daarom gezocht naar verklaringen voor de 
variatie in oprichtingen tussen stedelijke woonwijken. Daarmee geeft dit hoofdstuk antwoord op de 
laatste deelvraag van dit onderzoek: 
 

6. Wat is de invloed van wijkkenmerken op de oprichting van nieuwe bedrijven? 
 
Met betrekking tot de invloed van de wijk op de oprichting van bedrijven is in hoofdstuk 3 een 
conceptueel model opgesteld (zie p.40). Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven ligt de nadruk op het 
verklaren van het aandeel opgerichte eenpersoonsbedrijven, omdat daarmee de oprichtingen van 
nevenvestigingen worden uitgesloten en zoveel mogelijk aan de redenering volgens de 'labor 
market approach' wordt voldaan: bedrijven ontstaan uit de voorraad beroepsbevolking en de 
kenmerken van deze bevolking zijn daarom van invloed op de kansen dat bedrijven worden 
opgericht. In het volgende is het aantal opgerichte eenpersoonsbedrijven gedeeld door de 
potentiële beroepsbevolking, in tegenstelling tot de oprichtingen in hoofdstuk 5, waarbij het ging 
om het percentage bedrijfsoprichtingen als toevoeging aan de bestaande populatie aan bedrijven 
(zie paragraaf 5.2).   
 
In hoofdstuk 2 zijn een aantal verwachtingen geschetst met betrekking tot de invloed van 
wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven. Deze verwachtingen zijn vertaald in een tweetal 
hypothesen: 
 
 
 

 

 
 
Voor het beantwoorden van de deelvraag en het toetsen van de hypothesen wordt in het volgende 
aan de hand van een multipele regressieanalyse het aandeel oprichtingen in stedelijke woonwijken 
verklaard uit een set aan variabelen die in hoofdstuk 3 zijn geïntroduceerd. In de volgende 
paragraaf (6.2) wordt de beschrijvende statistiek gepresenteerd van de variabelen die worden 
opgenomen in het model en wordt ingegaan op de voorwaarden van het regressiemodel 
(voorwaarde van maximale correlaties, normale verdeling, lineariteit en heteroscedasticiteit). 
Vervolgens worden de resultaten van de analyse getoond in paragraaf 6.3 en worden deze 
resultaten besproken. Om een beeld te krijgen in welke mate wijkkenmerken invloed hebben op de 
oprichting van bedrijven gaat paragraaf 6.4 in op de verklaringskracht van de variabelen. Tot slot 
sluit dit hoofdstuk af met een aantal conclusies.  

6.2 Beschrijvende statistiek en voorwaarden regressiemodel 

 
Tabel 6.1 toont de beschrijvende statistiek van de variabelen die worden opgenomen in het model. 
Deze cijfers zijn berekend exclusief woonwijken met extreme waarden, dat wil zeggen exclusief 
outliers. Outliers met een gestandaardiseerd residu van groter dan drie hebben een grote invloed 
op de uitkomsten van het model. Een oplossing is om deze outliers niet op te nemen in het model. 
Echter, het gaat hier niet om registratiefouten, maar om correcte waarnemingen. Een nadere 
inspectie van deze outliers leert dat het voornamelijk om stedelijke woonwijken gaat die gelegen 
zijn in Amsterdam en zich kenmerken door een zeer hoog aandeel bedrijfsoprichtingen. Ook een 
aantal stedelijke woonwijken met een binnenstad blijken tot de groep outliers te behoren in 
verband met een aantal extremen in de leefbaarheidsvariabelen. Waarschijnlijk komt dit door een 
concentratie aan bedrijven, uitgaansgelegenheden (horeca) en binnenstadbezoekers waardoor de 
kans op overlast, diefstal en verloedering groter is. In totaal gaat het om 25 outliers. Om dit 
probleem op te lossen wordt het model zowel met als zonder outliers geschat (zie ook Siero e.a. 
2009). Na verwijdering van de 25 outliers blijkt het model normaal verdeeld en wordt aan de 
voorwaarden van lineariteit en heteroscedasticiteit voldaan (zie bijlage 1b). Het model exclusief 
outliers bevat 700 cases (725 stedelijke woonwijken minus 25 outliers).  

Hypothese 5: Regionale kenmerken hebben een grotere verklaringskracht voor de oprichting van bedrijven 
in de zakelijke diensten dan voor de oprichting van bedrijven in de consumentendiensten.  
 
Hypothese 6: Het werk- en leefmilieu heeft een grotere verklaringskracht voor de oprichting van bedrijven 
in de consumentendiensten dan voor de oprichting van bedrijven in de zakelijke diensten.  
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Tabel 6.1 Beschrijvende statistiek stedelijke woonwijken (exclusief outliers). 

N = 700 Minimum Maximum Mean Std. VIF VIF 

% oprichtingen eenpersoonsbedrijven (99-05) 0,03 2,02 0,45 0,29 - - 

% oprichtingen totaal (99-05) 0,04 4,04 0,69 0,53 - - 

% vestigingen (99-01) 0,57 39,72 4,15 3,87 2,41 2,40 

% bevolking 15-24 (99-01) 
2,11 39,54 13,13 4,50 3,09 2,85 

% bevolking 25-34 (99-01) 
5,62 36,83 17,93 5,49 3,14 3,10 

% bevolking 35-44 (99-01) 
5,09 28,16 15,68 3,13 2,20 2,19 

% bevolking 45-64 (99-01) 
8,41 35,82 22,28 4,35 2,87 2,85 

Gemiddeld besteedbaar inkomen (99-01) 
16.563 42.001 25.226 4.435 5,24 4,05 

% hoog opgeleiden (02) 
1,16 98,36 33,80 18,05 2,58 2,57 

% allochtonen (99-01) 0,00 83,09 15,55 14,15 5,46 3,03 

% niet-werkzame personen (01) 1,00 18,09 6,28 3,52 7,71 - 

% Leegstand (01-02) 
0,00 42,11 3,59 4,45 1,32 1,32 

% Geweldsdelicten  
0,00 12,54 0,95 1,15 2,36 2,30 

% Overlast (99-01) 
7,52 75,53 30,38 13,15 5,41 5,27 

% Verloedering (99-01) 
29,70 86,99 59,31 10,74 3,65 3,60 

 
Een aantal variabelen correleren sterk met elkaar (zie bijlag 1a voor controle op multicollineariteit). 
Het percentage niet-werkzame personen correleert sterk negatief met het gemiddeld besteedbaar 
inkomen (Pearson's r =-0,76) en positief met het percentage allochtonen (Pearson's r=0,76). 
Aanvullend is de Variance Inflation Factor (VIF)20 weergegeven in tabel 6.2. Hieruit blijkt dat 
ondanks de sterke correlatie tussen het percentage niet-werkzame personen en het gemiddeld 
besteedbaar inkomen de VIF niet te hoog is. De correlatie tussen het percentage niet-werkzame 
personen en het percentage allochtonen leidt echter wel tot een te hoge VIF. Om deze reden is het 
percentage niet-werkzame personen en het percentage allochtonen in aparte modellen geschat. 

6.3 De invloed van wijkkenmerken op de oprichting van bedrijven 

 
Het model in verschillende stappen 
In tabel 6.2 zijn de uitkomsten van de regressieanalyse weergegeven. Het model bestaat uit vier 
stappen. De eerst stap bestaat uit het opnemen van de COROP-regio's (dummies) als verklarende 
variabelen voor het aandeel opgerichte eenpersoonsbedrijven (model 1). Ruim 56 procent van de 
variantie in de oprichting van eenpersoonsbedrijven in stedelijke woonwijken wordt verklaard door 
de regio waarin de stedelijke woonwijk gelegen is (zie gestandaardiseerde R-square21 (R²) 
onderaan in tabel 6.2). De regio Utrecht is niet opgenomen in het model en vormt derhalve de 
referentiecategorie. In de meeste regio's worden significant minder bedrijven opgericht dan in de 
regio Utrecht. Opvallend is hierbij het grote negatieve effect van de agglomeratie 's-Gravenhage: 
de Beta22 bedraagt maar liefst -5,84. Klaarblijkelijk zijn er bepaalde regionale kenmerken die er toe 
leiden dat er in stedelijke woonwijken die in deze regio gelegen zijn, minder bedrijven worden 
opgericht. Ook de regio's Delft en Westland, Oost-Zuidholland en Groot-Rijnmond vallen op door 
een groot negatief effect op het aandeel bedrijfsoprichtingen. Daarentegen heeft de ligging in de 
regio's Groot-Amsterdam en Zaanstreek een positieve invloed: in vergelijking tot de regio Utrecht 
worden hier significant meer bedrijven opgericht. Er lijkt een tweedeling te bestaan tussen de 
Noord- en de Zuidvleugel van de Randstad waarbij in de regio's Utrecht en Amsterdam en 
omgeving (inclusief Zaanstreek en Het Gooi en Vechtstreek) meer bedrijven worden opgericht en in 
de meer zuidelijk gelegen regio's juist minder. Mogelijk leidt de mate van urbanisatie (zie 

                                                
 
20 De VIF geeft aan wat de samenhang is van een onafhankelijke variabele met de overige onafhankelijke 
variabelen samen (dus het totaal aan 'overlap' in plaats van de correlatie tussen iedere onafhankelijke variabele 
afzonderlijk, zoals de ‘Pearson’s r’ aangeeft). Deze maat geeft aan wat de toename is van de standaardfout 
veroorzaakt door multicollineariteit. Over het algemeen vraagt een VIF van meer dan zes om een inspectie op 
multicollineariteit.  
21 De gestandaardiseerde Rsquare geeft aan hoeveel van de variantie in de afhankelijke Y door X (alle 
onafhankelijke variabelen) wordt verklaard.  
22 De Beta is de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt. Door standaardisatie is het mogelijk om de 
verklaringskracht van onafhankelijke variabelen onderling met elkaar te vergelijking, in tegenstelling tot de 
ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (B), die afhankelijk is van de meeteenheid.     
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tekstkader 2.1) in de regio’s nabij de grote steden Amsterdam en Utrecht ertoe dat er in stedelijke 
woonwijken die in deze regio’s gelegen zijn meer bedrijven worden opgericht. De concentratie van 
mensen en bedrijven betekent een grote afzetmarkt voor bedrijven. Bovendien is er een gevarieerd 
aanbod aan producten en diensten in de nabijheid beschikbaar die bedrijven kunnen gebruiken 
voor hun bedrijfsfunctioneren (een groot aantal ‘inputs’). Daarnaast vormt de diversiteit aan 
mensen en bedrijven een stimulans voor een efficiënte uitwisseling van (verschillende soorten) 
kennis en ideeën. Deze factoren vormen mogelijk een vruchtbare voedingsbodem voor het 
ontstaan van nieuwe bedrijven. Andere oorzaken kunnen worden gezocht in verschillen in de 
economische ontwikkeling in een regio (vraagfactoren). Daarnaast kan gedacht worden aan 
verschillen in cultuur en beleid (zie tekstkader 2.2) en verschillende arbeidsmarktomstandigheden. 
Omdat regionale gegevens ontbreken, kunnen hierover geen geldende uitspraken worden gedaan. 
Wel bleek uit het literatuuroverzicht in hoofdstuk 2 dat dergelijke regionale kenmerken veelvuldig 
worden aangedragen in de ondernemerschapsliteratuur voor het verklaren van regionale 
verschillen in bedrijfsoprichtingen.  
 
De tweede stap (model 2) bestaat uit het toevoegen van het aandeel vestigingen (ten opzichte van 
de bevolking) in stedelijke woonwijken. Dit blijkt een significant positief effect op de oprichting van 
eenpersoonsbedrijven te hebben. De Rsquare neemt zelfs toe tot 0,9. Daar waar al veel 
bedrijvigheid is in een wijk, worden significant meer eenpersoonsbedrijven opgericht. Zoals in 
hoofdstuk 3 werd aangedragen vormt het aandeel vestigingen een indicatie voor de 
beschikbaarheid van ruimte om een bedrijf te kunnen starten (formele bedrijfsruimte en ruimte in 
de woning) en de mogelijkheden die het gemeentelijk beleid biedt voor bedrijven in de wijk. 
 
In het derde model worden ook de bevolkingskenmerken van stedelijke woonwijken toegevoegd. 
Van de leeftijdscategorieën heeft het percentage 15 tot en met 24 jarigen een significant negatief 
effect en de leeftijdscategorie 25 tot en met 34 jarigen een significant positief effect. Dit vormt een 
indicatie dat de voorraad aan potentiële ondernemers te vinden is in de tweede leeftijdscategorie.  
Ook het percentage hoogopgeleiden in een stedelijke woonwijk heeft een significant positief effect 
op de oprichting van eenpersoonsbedrijven. Dit komt overeen met de ‘human capital’ theorie. 
Hoogopgeleiden beschikken over meer kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het oprichten 
van een bedrijf (zie hoofdstuk 2). Het percentage allochtonen en het percentage niet-werkzame 
personen hebben geen significant effect23. Bevolkingskenmerken kunnen eveneens een aanwijzing 
zijn voor een afzetmarkteffect. Verderop in dit hoofdstuk wordt het model om deze reden zowel 
voor de consumentendiensten als de zakelijke diensten afzonderlijk geschat. Overigens wordt op 
basis van deze resultaten geen één op één relatie gelegd tussen bevolkingskenmerken en de 
oprichting van eenpersoonsbedrijven. Zoals in hoofdstuk 3 al werd aangesneden, zijn het niet per 
definitie de bewoners uit de wijk die de bedrijven oprichten. Een significant effect van een hoog 
percentage hoogopgeleiden hoeft dus niet per definitie te betekenen dat het ook de 
hoogopgeleiden zijn die de bedrijven oprichten ('ecological fallacy').  
 
In model 4 worden de leefbaarheidsvariabelen toegevoegd. Ook een aantal leefbaarheidsvariabelen 
zijn significant. Geweld heeft een negatief effect op het aandeel oprichtingen en overlast een 
positief effect. Er is geen theoretische verklaring voor deze relaties. Het is dan ook moeilijk om 
plausibele conclusies te trekken. In elk geval maakt het model duidelijk dat er geen eenduidige 
relatie bestaat tussen leefbaarheidsvariabelen en de oprichting van bedrijven. Er is bijvoorbeeld 
geen eenduidig negatief effect van bepaalde leefbaarheidsvariabelen op de oprichting van 
bedrijven, bijvoorbeeld een negatief werk- en leefmilieu heeft een ontmoedigend effect om aldaar 
een bedrijf op te richten. Een verklaring voor het bestaan van een positief effect van overlast kan 
worden gezocht in de samenhang tussen bedrijvigheid en de melding van overlast, in de zin dat 
bedrijvigheid overlast veroorzaakt. De causaliteit van het verband is niet helemaal duidelijk (zie 
hoofdstuk 3).  
 
Tot slot worden er een aantal varianten op het model geschat (zie tabel 6.3). Dit geeft een 
indicatie van de robuustheid van het model. Hoewel het model inclusief outliers niet normaal 
verdeeld is, wordt de oprichting van eenpersoonsbedrijven in model 5 voor het totaal aan stedelijke 
woonwijken geschat, dus inclusief 25 outliers (N=725). Zoals eerder vermeld, zijn deze outliers 
geen meetfouten maar zijn het feitelijke waarnemingen. Door het model ook te schatten inclusief 
outliers ontstaat een beeld van het effect van deze outliers op de uitkomsten en daarmee de 
robuustheid van het model. De resultaten van model 5 tonen aan dat alleen het positieve effect 

                                                
 
23 Het percentage niet-werkzame personen is niet weergegeven in tabel 6.2. Alle modellen zijn eveneens 
geschat voor het percentage niet-werkzame personen in plaats van het percentage allochtonen. Dit leverde 
dezelfde resultaten op als het percentage niet-werkzame personen, dus geen significante verbanden.  
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van overlast verdwijnt. De overige resultaten zijn gelijk met die van model 4. In model 5 en 6 is 
een verbijzondering gemaakt naar pure woonwijken en woonwijken met een bedrijventerrein. 
Wederom zijn de resultaten hetzelfde met uitzondering van de leefbaarheidsvariabelen. De 
significante effecten van de leefbaarheidsvariabelen verdwijnen wanneer het model alleen wordt 
geschat voor stedelijke woonwijken met een bedrijventerrein.  
De varianten tonen aan dat bepaalde variabelen robuust zijn. Over de hele linie zijn er belangrijke 
regio-effecten te onderscheiden. Ook een aantal leeftijdscategorieën en het opleidingsniveau heeft 
een eenduidig effect. Daarnaast blijkt de aanwezigheid van bedrijvigheid een belangrijke verklaring 
te zijn voor de oprichting van nieuwe bedrijven (aandeel vestigingen). De uitkomsten van de 
leefbaarheidsvariabelen zijn daarentegen minder stabiel.  
 
Sectorspecifieke resultaten  
Er kunnen belangrijke sectorverschillen bestaan met betrekking tot de invloed van variabelen op de 
oprichting van bedrijven en de interpretatie hiervan. Zo zullen bedrijven in de 
consumentendiensten voor hun afzet eerder lokaal georiënteerd zijn dan bedrijven in de zakelijke 
diensten. De invloed van de bevolkingssamenstelling op de oprichting van bedrijven in de 
consumentendiensten betreft dus niet alleen een aanbodfactor maar ook een vraagfactor: de 
koopkracht van de bewoners bepaalt voor een deel de marktomstandigheden. Daaruit volgt dat 
deze bedrijven meer gebonden zijn aan de wijk en daardoor waarschijnlijk in een grotere mate 
worden beïnvloed door lokale omstandigheden. Model 7 en 8 zijn daarom beperkt tot 
respectievelijk de oprichting van eenpersoonsbedrijven in de zakelijke dienstverlening en de 
consumentendiensten.  
 
Het model voor de zakelijke diensten toont een aantal verschillen met het totaalmodel (model 4). 
Het positieve effect van de regio's rond Amsterdam valt weg. Met andere woorden, er worden niet 
meer eenpersoonsbedrijven in de zakelijke diensten opgericht in deze regio's dan in de regio 
Utrecht. Wel blijft het significant negatieve effect van de meeste andere regio’s bestaan, met name 
de regio's rond Den Haag. Ook wordt het inkomensniveau significant: hoe hoger het gemiddelde 
besteedbare inkomen in een wijk, hoe meer bedrijven er worden opgericht in de zakelijke diensten. 
Mogelijk worden er in de zakelijke dienstensector vooral bedrijven opgericht door bewoners met 
ruime werkervaring (en daardoor een hoger inkomen) die hun opgedane kennis in het bedrijfsleven 
benutten om een bedrijf op te richten, zogenaamde hoogwaardige kennisdiensten.  
 
Het model voor de consumentendiensten levert vergelijkbare resultaten op als het totaalmodel. 
Een aantal regio-effecten zijn niet meer significant en over het algemeen worden de negatieve 
beta's lager: er lijkt een meer evenwichtige spreiding over de regio’s wat betreft de oprichting van 
bedrijven in de consumentendiensten, al blijft het regio-effect doorgaans wel significant. Verder 
valt het negatieve effect van geweld weg; het positieve effect van overlast wordt daarentegen 
alleen maar sterker (zie Beta 0,143). Dit kan te maken hebben met een aantal overlastgevende 
functies in de consumentendienstensector, zoals de horeca. Een bewijs voor vraagfactoren die 
bepalend zijn voor de oprichting van bedrijven in de consumentendiensten wordt niet gevonden. 
De bevolkingssamenstelling heeft immers dezelfde effecten en het besteedbare inkomen van 
bewoners (koopkracht) heeft geen significant effect.   
 
In model 10 is een schatting gemaakt voor nieuw opgerichte bedrijven die behoren tot de niet-
dienstensectoren (industrie, bouwnijverheid, logistiek). Wat opvalt, is dat het significante positieve 
effect van de leeftijdscategorie 25-34 jarigen wegvalt en de leeftijdscategorie 35-44 jarigen (net) 
significant positief wordt. Mogelijk zijn het vooral wat oudere en ervaren mensen die bedrijven 
oprichten in deze sectoren. Ook valt op dat het aandeel hoog opgeleiden negatief wordt, al is dit 
niet significant. Ook het gemiddelde inkomen wordt negatief, in dit geval is het effect wel 
significant. Dit is een aanwijzing dat het om bedrijfoprichtingen gaat waarvoor ervaring nodig is en 
in mindere mate een hoge opleiding en een hoog inkomen aan te verbinden is (voor een deel ook 
zzp’ers die zich laten inhuren). In lijn met de eerdere modellen (uitgezonderd de zakelijke 
diensten) is het aandeel geweldsdelicten significant negatief voor de oprichting van bedrijven in de 
niet-dienstensectoren.    
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Tabel 6.2 Resultaten regressieanalyse.  
  

Model 1 
(Regio) 

  
Model 2 
(Vestigingen) 

  
Model 3 
(Bevolking) 

  
Model 4 
(Leefbaarheid) 

  
Model 5 
(met outliers) 

 

 B Beta B Beta B Beta B  Beta   

(Constant) 0,007*** 
(0,000) 

 0,005*** 
(0,000) 

 0,003*** 
(0,001) 

  0,003*** 
(0,001) 

 0,004*** 
(0,001) 

 

Overig Groningen -0,004*** 
(0,000) 

-0,222 -0,003*** 
(0,000) 

-0,192 -0,002*** 
(0,000) 

-0,157 -0,003*** 
(0,000) 

-0,160 -0,003*** 
(0,000) 

-0,148 

Noord-Friesland -0,002*** 
(0,001) 

-0,117 -0,002*** 
(0,000) 

-0,090 -0,001** 
(0,000) 

-0,033 -0,001** 
(0,000) 

-0,034 -0,001** 
(0,000) 

-0,037 

Zuidoost-Drenthe -0,003*** 
(0,001) 

-0,088 -0,003*** 
(0,000) 

-0,092 -0,002*** 
(0,000) 

-0,054 -0,002*** 
(0,000) 

-0,058 -0,002*** 
(0,001) 

-0,050 

Noord-Overijssel -0,002*** 
(0,001) 

-0,111 -0,002*** 
(0,000) 

-0,100 -0,002*** 
(0,000) 

-0,086 -0,002*** 
(0,000) 

-0,087 -0,002*** 
(0,000) 

-0,077 

Zuidwest-Overijssel -0,003*** 
(0,001) 

-0,137 -0,002*** 
(0,000) 

-0,084 -0,001*** 
(0,000) 

-0,054 -0,001*** 
(0,000) 

-0,053 -0,001** 
(0,000) 

-0,034 

Twente -0,002*** 
(0,000) 

-0,135 -0,002*** 
(0,000) 

-0,125 -0,001*** 
(0,000) 

-0,068 -0,001*** 
(0,000) 

-0,072 -0,001*** 
(0,000) 

-0,065 

Veluwe -0,003*** 
(0,000) 

-0,171 -0,002*** 
(0,000) 

-0,148 -0,002*** 
(0,000) 

-0,108 -0,002*** 
(0,000) 

-0,109 -0,002*** 
(0,000) 

-0,095 

Arnhem/Nijmegen -0,003*** 
(0,000) 

-0,213 -0,002*** 
(0,000) 

-0,175 -0,002*** 
(0,000) 

-0,151 -0,002*** 
(0,000) 

-0,151 -0,002*** 
(0,000) 

-0,139 

Alkmaar en omgeving 0,001 
(0,001) 

0,024 0,000 
(0,000) 

-0,018 0,001** 
(0,000) 

0,025 0,000* 
(0,000) 

0,021 0,001 
(0,000) 

0,022 

Agglomeratie Haarlem 0,000 
(0,001) 

-0,007 0,000 
(0,000) 

-0,014 0,000 
(0,000) 

0,003 0,000 
(0,000) 

-0,003 0,000 
(0,000) 

-0,001 

Zaanstreek 0,001* 
(0,001) 

0,053 0,002*** 
(0,000) 

0,059 0,002*** 
(0,000) 

0,090 0,002*** 
(0,000) 

0,087 0,002*** 
(0,000) 

0,076 

Groot-Amsterdam 0,002*** 
(0,000) 

0,174 0,001*** 
(0,000) 

0,115 0,001*** 
(0,000) 

0,147 0,001*** 
(0,000) 

0,141 0,002*** 
(0,000) 

0,196 

Het Gooi en Vechtstreek 0,001 
(0,001) 

0,045 0,000 
(0,000) 

-0,002 0,001*** 
(0,000) 

0,032 0,001* 
(0,000) 

0,023 0,001 
(0,000) 

0,021 

Agglomeratie Leiden en 
Bollenstreek 

-0,005*** 
(0,001) 

-0,224 -0,004*** 
(0,000) 

-0,190 -0,004*** 
(0,000) 

-0,188 -0,004*** 
(0,000) 

-0,185 -0,004*** 
(0,000) 

-0,157 

Agglomeratie 's-Gravenhage -0,005*** 
(0,000) 

-0,584 -0,005*** 
(0,000) 

-0,501 -0,005*** 
(0,000) 

-0,492 -0,005*** 
(0,000) 

-0,486 -0,005*** 
(0,000) 

-0,423 

Delft en Westland -0,005*** 
(0,001) 

-0,209 -0,004*** 
(0,000) 

-0,171 -0,004*** 
(0,000) 

-0,148 -0,004*** 
(0,000) 

-0,147 -0,004*** 
(0,000) 

-0,124 

Oost-Zuid-Holland -0,004*** 
(0,001) 

-0,214 -0,004*** 
(0,000) 

-0,192 -0,003*** 
(0,000) 

-0,151 -0,003*** 
(0,000) 

-0,152 -0,003*** 
(0,000) 

-0,125 

Groot-Rijnmond -0,004*** 
(0,000) 

-0,435 -0,004*** 
(0,000) 

-0,395 -0,003*** 
(0,000) 

-0,326 -0,003*** 
(0,000) 

-0,327 -0,003*** 
(0,000) 

-0,275 

Zuidoost-Zuid-Holland -0,004*** 
(0,001) 

-0,158 -0,003*** 
(0,000) 

-0,126 -0,003*** 
(0,000) 

-0,105 -0,003*** 
(0,000) 

-0,105 -0,003*** 
(0,000) 

-0,089 

West-Noord-Brabant -0,001*** 
(0,000) 

-0,089 -0,001*** 
(0,000) 

-0,089 -0,001*** 
(0,000) 

-0,056 -0,001*** 
(0,000) 

-0,061 -0,001*** 
(0,000) 

-0,052 

Midden-Noord-Brabant -0,004*** 
(0,001) 

-0,198 -0,003*** 
(0,000) 

-0,155 -0,002*** 
(0,000) 

-0,130 -0,002*** 
(0,000) 

-0,127 -0,002*** 
(0,000) 

-0,110 

Noordoost-Noord-Brabant -0,002*** 
(0,001) 

-0,091 -0,002*** 
(0,000) 

-0,096 -0,001*** 
(0,000) 

-0,063 -0,001*** 
(0,000) 

-0,068 -0,001*** 
(0,000) 

-0,055 

Zuidoost-Noord-Brabant -0,002*** 
(0,000) 

-0,152 -0,002*** 
(0,000) 

-0,145 -0,001*** 
(0,000) 

-0,110 -0,001*** 
(0,000) 

-0,112 -0,002*** 
(0,000) 

-0,110 

Noord-Limburg -0,003*** 
(0,001) 

-0,122 -0,003*** 
(0,000) 

-0,114 -0,002*** 
(0,000) 

-0,070 -0,002*** 
(0,000) 

-0,079 -0,002*** 
(0,000) 

-0,061 

Zuid-Limburg -0,004*** 
(0,000) 

-0,271 -0,003*** 
(0,000) 

-0,246 -0,003*** 
(0,000) 

-0,191 -0,003*** 
(0,000) 

-0,203 -0,003*** 
(0,000) 

-0,177 

Flevoland 0,000 
(0,000) 

0,011 0,000 
(0,000) 

0,013 0,001*** 
(0,000) 

0,058 0,001*** 
(0,000) 

0,066 0,001*** 
(0,000) 

0,054 

Aandeel vestigingen   0,044*** 
(0,001) 

0,590 0,038*** 
(0,001) 

0,517 0,043*** 
(0,001) 

0,572 0,039*** 
(0,001) 

0,574 

% bevolking 1524 (99-01)     -0,641*** 
(0,096) 

-0,100 -0,757*** 
(0,112) 

-0,118 -0,707*** 
(0,163) 

-0,093 

% bevolking 2534 (99-01)     0,677*** 
(0,092) 

0,129 0,635*** 
(0,095) 

0,121 0,513*** 
(0,136) 

0,085 

% bevolking 3544 (99-01)     0,211 
(0,137) 

0,023 0,061 
(0,147) 

0,007 -0,166 
(0,205) 

-0,015 

% bevolking 4564 (99-01)     0,052 
(0,113) 

0,008 -0,076 
(0,122) 

-0,011 -0,164 
(0,170) 

-0,021 

Inkomen (99-01)     -0,005 
(0,013) 

-0,008 0,003 
(0,014) 

0,005 -0,005 
(0,020) 

-0,007 

% hoog opgeleiden (02)     0,241*** 
(0,026) 

0,151 0,219*** 
(0,027) 

0,137 0,257*** 
(0,038) 

0,139 

% allochtonen (99-01)     0,025 
(0,034) 

0,012 0,008 
(0,039) 

0,004 -0,030 
(0,054) 

-0,013 

% Leegstand (01-02)       -0,059 
(0,077) 

-0,009 -0,071 
(0,113) 

-0,009 

% Geweldsdelicten        -0,026*** 
(0,005) 

-0,104 -0,010*** 
(0,004) 

-0,053 

% Overlast (99-01)       0,165*** 
(0,056) 

0,075 0,075 
(0,074) 

0,030 

% Verloedering (99-01)       -0,016 
(0,054) 

-0,006 -0,041 
(0,077) 

-0,013 

N 
700  700  700  700  725  

R² 
0,56  0,90  0,92  0,92  0,88  

*p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01 

 



_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

67

Tabel 6.3 Resultaten regressieanalyse (vervolg). 
  

Model 6 
(WW P)* 

  
Model 7 
(WW BT)* 

 
Model 8 
(ZKD)* 

 
Model 9 
(CND)* 

  
Model 10 
(NIET-D)* 

 

 
B 

Beta B Beta 
B 

Beta 
B 

Beta   

(Constant) 0,003*** 
(0,001) 

 0,003*** 
(0,001) 

 0,000 
(0,000) 

 0,001*** 
(0,000) 

 0,002*** 
(0,000) 

 

Overig Groningen -0,002*** 
(0,000) 

-0,164 -0,003*** 
(0,000) 

-0,189 -0,001*** 
(0,000) 

-0,181 0,000*** 
(0,000) 

-0,082 -0,001*** 
(0,000) 

-0,153 

Noord-Friesland -0,001*** 
(0,000) 

-0,059 -0,001* 
(0,001) 

-0,045 -0,001*** 
(0,000) 

-0,100 0,000*** 
(0,000) 

0,063 0,000* 
(0,000) 

-0,042 

Zuidoost-Drenthe -0,003*** 
(0,000) 

-0,090 -0,001** 
(0,001) 

-0,045 -0,001*** 
(0,000) 

-0,073 0,000 
(0,000) 

-0,004 -0,001*** 
(0,000) 

-0,080 

Noord-Overijssel -0,002*** 
(0,000) 

-0,121 -0,001*** 
(0,000) 

-0,074 -0,001*** 
(0,000) 

-0,143 0,000 
(0,000) 

-0,024 0,000* 
(0,000) 

-0,040 

Zuidwest-Overijssel -0,001*** 
(0,000) 

-0,087 -0,001 
(0,001) 

-0,028 -0,001*** 
(0,000) 

-0,075 0,000 
(0,000) 

-0,016 0,000** 
(0,000) 

-0,042 

Twente -0,002*** 
(0,000) 

-0,080 -0,001** 
(0,000) 

-0,081 -0,001*** 
(0,000) 

-0,172 0,000 
(0,000) 

0,009 0,000 
(0,000) 

0,013 

Veluwe -0,002*** 
(0,000) 

-0,108 -0,002*** 
(0,000) 

-0,138 -0,001*** 
(0,000) 

-0,154 0,000*** 
(0,000) 

-0,052 0,000** 
(0,000) 

-0,062 

Arnhem/Nijmegen -0,002*** 
(0,000) 

-0,183 -0,002*** 
(0,000) 

-0,135 -0,001*** 
(0,000) 

-0,204 0,000*** 
(0,000) 

-0,091 0,000*** 
(0,000) 

-0,079 

Alkmaar en omgeving 0,000 
(0,000) 

0,005 0,001** 
(0,000) 

0,044 0,000* 
(0,000) 

-0,031 0,000 
(0,000) 

0,018 0,001*** 
(0,000) 

0,097 

Agglomeratie Haarlem 0,000 
(0,000) 

-0,023 0,000 
(0,001) 

0,014 0,000* 
(0,000) 

-0,035 0,000* 
(0,000) 

-0,032 0,000*** 
(0,000) 

0,088 

Zaanstreek 0,001*** 
(0,000) 

0,050 0,003*** 
(0,000) 

0,124 0,000 
(0,000) 

0,013 0,001*** 
(0,000) 

0,095 0,001*** 
(0,000) 

0,155 

Groot-Amsterdam 0,001*** 
(0,000) 

0,132 0,002*** 
(0,000) 

0,175 0,000 
(0,000) 

0,034 0,000*** 
(0,000) 

0,071 0,001*** 
(0,000) 

0,333 

Het Gooi en Vechtstreek 0,000 
(0,000) 

-0,014 0,001*** 
(0,000) 

0,073 0,000 
(0,000) 

0,007 0,000 
(0,000) 

0,009 0,000** 
(0,000) 

0,054 

Agglomeratie Leiden en 
Bollenstreek 

-0,004*** 
(0,000) 

-0,146 -0,003*** 
(0,000) 

-0,206 -0,002*** 
(0,000) 

-0,232 -0,001*** 
(0,000) 

-0,134 -0,001*** 
(0,000) 

-0,095 

Agglomeratie 's-Gravenhage -0,005*** 
(0,000) 

-0,601 -0,004*** 
(0,000) 

-0,438 -0,002*** 
(0,000) 

-0,586 -0,001*** 
(0,000) 

-0,299 -0,001*** 
(0,000) 

-0,351 

Delft en Westland -0,003*** 
(0,001) 

-0,068 -0,004*** 
(0,000) 

-0,236 -0,002*** 
(0,000) 

-0,157 -0,001*** 
(0,000) 

-0,094 -0,001*** 
(0,000) 

-0,133 

Oost-Zuid-Holland -0,003*** 
(0,000) 

-0,160 -0,003*** 
(0,000) 

-0,170 -0,002*** 
(0,000) 

-0,165 -0,001*** 
(0,000) 

-0,126 -0,001*** 
(0,000) 

-0,096 

Groot-Rijnmond -0,003*** 
(0,000) 

-0,401 -0,003*** 
(0,000) 

-0,321 -0,001*** 
(0,000) 

-0,359 -0,001*** 
(0,000) 

-0,280 0,000*** 
(0,000) 

-0,187 

Zuidoost-Zuid-Holland -0,004*** 
(0,001) 

-0,070 -0,002*** 
(0,000) 

-0,149 -0,002*** 
(0,000) 

-0,136 -0,001*** 
(0,000) 

-0,076 0,000** 
(0,000) 

-0,047 

West-Noord-Brabant -0,001*** 
(0,000) 

-0,042 -0,001** 
(0,000) 

-0,067 -0,001*** 
(0,000) 

-0,114 0,000* 
(0,000) 

-0,033 0,000 
(0,000) 

0,014 

Midden-Noord-Brabant -0,002*** 
(0,000) 

-0,093 -0,002*** 
(0,000) 

-0,172 -0,001*** 
(0,000) 

-0,169 -0,001*** 
(0,000) 

-0,089 0,000** 
(0,000) 

-0,052 

Noordoost-Noord-Brabant -0,002*** 
(0,000) 

-0,073 -0,001*** 
(0,000) 

-0,063 -0,001*** 
(0,000) 

-0,128 0,000*** 
(0,000) 

-0,063 0,000** 
(0,000) 

0,051 

Zuidoost-Noord-Brabant -0,001*** 
(0,000) 

-0,086 -0,001*** 
(0,000) 

-0,154 -0,001*** 
(0,000) 

-0,146 0,000*** 
(0,000) 

-0,096 0,000 
(0,000) 

-0,028 

Noord-Limburg -0,002*** 
(0,000) 

-0,120 -0,002*** 
(0,001) 

-0,065 -0,001*** 
(0,000) 

-0,123 0,000 
(0,000) 

-0,025 0,000* 
(0,000) 

-0,043 

Zuid-Limburg -0,003*** 
(0,000) 

-0,198 -0,003*** 
(0,000) 

-0,244 -0,002*** 
(0,000) 

-0,256 -0,001*** 
(0,000) 

-0,115 -0,001*** 
(0,000) 

-0,141 

Flevoland 0,000 
(0,000) 

0,023 0,001*** 
(0,000) 

0,138 0,000 
(0,000) 

-0,027 0,000*** 
(0,000) 

0,082 0,001*** 
(0,000) 

0,159 

Aandeel vestigingen 0,046*** 
(0,003) 

0,491 0,038*** 
(0,002) 

0,496 0,014*** 
(0,001) 

0,401 0,018*** 
(0,001) 

0,628 0,011*** 
(0,001) 

0,505 

% bevolking 1524 (99-01) -0,729*** 
(0,150) 

-0,115 -0,572*** 
(0,186) 

-0,101 -0,319*** 
(0,076) 

-0,109 -0,342*** 
(0,059) 

-0,140 -0,096* 
(0,058) 

-0,051 

% bevolking 2534 (99-01) 0,728*** 
(0,129) 

0,152 0,561*** 
(0,158) 

0,106 0,450*** 
(0,064) 

0,187 0,189*** 
(0,050) 

0,094 -0,003 
(0,049) 

-0,002 

% bevolking 3544 (99-01) -0,068 
(0,199) 

-0,007 -0,087 
(0,230) 

-0,012 -0,125 
(0,099) 

-0,030 0,046 
(0,078) 

0,013 0,140* 
(0,076) 

0,052 

% bevolking 4564 (99-01) -0,003 
(0,171) 

-0,001 -0,220 
(0,181) 

-0,039 0,094 
(0,082) 

0,031 -0,092 
(0,064) 

-0,036 -0,077 
(0,063) 

-0,040 

% hoge inkomens (99-01) 0,011 
(0,018) 

0,019 0,013 
(0,021) 

0,022 0,050*** 
(0,009) 

0,169 -0,009 
(0,007) 

-0,034 -0,039*** 
(0,007) 

-0,203 

% hoog opgeleiden (02) 0,152*** 
(0,037) 

0,109 0,212*** 
(0,039) 

0,134 0,205*** 
(0,018) 

0,280 0,028** 
(0,014) 

0,046 -0,015 
(0,014) 

-0,032 

% allochtonen (99-02) 0,002 
(0,053) 

0,001 -0,020 
(0,058) 

-0,010 0,005 
(0,026) 

0,006 -0,030 
(0,020) 

-0,039 0,033 
(0,020) 

0,055 

% Leegstand (01-02) 0,021 
(0,092) 

0,004 -0,187 
(0,137) 

-0,029 -0,083 
(0,052) 

-0,028 0,053 
(0,041) 

0,021 -0,029 
(0,040) 

-0,015 

% Geweldsdelicten  -0,038*** 
(0,009) 

-0,129 0,003 
(0,012) 

0,006 -0,008*** 
(0,003) 

-0,072 0,000 
(0,002) 

-0,003 -0,017*** 
(0,002) 

-0,238 

% Overlast (99-01) 0,229*** 
(0,078) 

0,111 0,143 
(0,088) 

0,062 0,085** 
(0,038) 

0,085 0,124*** 
(0,030) 

0,147 -0,044 
(0,029) 

-0,068 

% Verloedering (99-01) -0,052 
(0,072) 

-0,022 -0,037 
(0,083) 

-0,016 -0,049 
(0,036) 

-0,039 0,010 
(0,028) 

0,010 0,022 
(0,028) 

0,028 

N 363 
 
303 

 
700 

 
700 

 
700 

 

R² 0,92 
 
0,91 

 
0,84 

 
0,86 

  
0,93 

 

*p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01 
*WW P = woonwijk puur, WW BT = Woonwijk met bedrijventerrein, ZKD = Zakelijke diensten, CND = consumentendiensten, NIET-D = niet-diensten 
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Model voor het totaal aan nieuw opgerichte bedrijven 
De voorgaande modellen zijn geschat voor nieuw opgerichte eenpersoonsbedrijven. Zoals in de 
inleiding toegelicht, is deze keuze gemaakt om zoveel mogelijk aan de veronderstelling te kunnen 
voldoen dat het de bewoners in de wijk zelf zijn die de bedrijven oprichten en om de oprichting van 
nevenvestigingen uit te sluiten. Er wordt in dit hoofdstuk immers geredeneerd vanuit de 'labor 
market approach': nieuwe bedrijven ontstaan uit de potentiële beroepsbevolking binnen een wijk. 
Desondanks is in bijlage 2 ook een schatting gemaakt voor het totaal aan nieuw opgerichte 
bedrijven. Ook dan hebben de twee leeftijdscategorieën een significant effect. Een wijziging is dat 
de leeftijdscategorie 45 tot en met 64 jaar significant negatief wordt. Evenals de vorige resultaten 
voor de oprichting van eenpersoonsbedrijven heeft ook het aandeel hoogopgeleiden een positief 
significant effect op het totaal aan nieuw opgerichte bedrijven. Een verschil in de 
leefbaarheidsvariabelen is het negatief significante effect van leegstand. Ook wordt overlast 
negatief, maar dit is niet significant. Een verklaring hiervoor is wellicht dat een bedrijf met 
meerdere werknemers eerder samengaat met een bewuste keuze voor een bepaalde wijk dan de 
locatiekeuze van een eenpersoonsbedrijf dat het bedrijf aan de woning start (woonlocatiekeuze). In 
dit geval worden wijken met veel leegstand, geweld en overlast (de laatste is niet significant maar 
wel negatief in tegenstelling tot een significant positief effect in de vorige modellen) minder vaak 
verkozen om een bedrijf op te richten, wellicht omdat de wijk een negatief imago heeft. In elk 
geval zijn het ook in model 10 de leefbaarheidsvariabelen die niet dezelfde resultaten opleveren als 
de eerdere modellen. Daarentegen leiden de regio-dummies, het aandeel vestigingen en bepaalde 
bevolkingskenmerken overwegend tot dezelfde conclusies.  
 

6.4 De verklaringskracht van de variabelen 

 
Figuur 6.1 toont de verklaringskracht (gestandaardiseerde R-square) van iedere stap afzonderlijk 
en de verklaringskracht van iedere stap als toevoeging op de vorige stap(pen). De figuur voor het 
totaal aan opgerichte eenpersoonsbedrijven toont aan dat de regio-effecten het grootst zijn. 
Vervolgens gaat er een bijna even zo grote verklaringskracht uit van het aandeel vestigingen. De 
verklaringskracht van bevolkingskenmerken is veel kleiner, evenals die van de 
leefbaarheidskenmerken. Ook is de toevoeging van de laatste twee typen variabelen bovenop de 
regio-effecten en het aandeel vestigingen minimaal: de R-square van het totale model neemt maar 
zeer beperkt toe.  
 
Voor de oprichting van bedrijven in de zakelijke dienstensector is de verklaringskracht van de 
bevolking aanzienlijk groter dan in het totale model. Naast de leeftijdscategorieën en 
opleidingsniveau vormt immers ook het gemiddelde inkomen een belangrijke verklaring (zie model 
8). Het aandeel vestigingen is in mindere mate van belang. Aannemelijk is dat bedrijven in de 
zakelijke diensten vaker aan huis worden gestart en daardoor minder afhankelijk zijn van formele 
bedrijfshuisvesting (het aandeel vestigingen is onder andere een proxi voor de beschikbaarheid van 
huisvesting). Toch is het effect aanzienlijk. Zoals eerder genoemd, is het aandeel vestigingen 
tevens een indicatie voor de mogelijkheden die het woningbestand biedt om een bedrijf vanuit de 
woning te organiseren. Daarentegen is het regio-effect voor oprichtingen in de zakelijke 
dienstensector des te groter. Waarschijnlijk heeft dit ermee te maken dat bedrijven in de zakelijke 
diensten vooral regionaal georiënteerd zijn. Dit bevestigt hypothese vijf:  
 
  
 
 
Voor de consumentendiensten blijkt de regio veel minder van belang te zijn. Het aandeel 
vestigingen dat aanwezig is heeft een veel grotere verklaringskracht. Juist bedrijven in de 
consumentendiensten zijn gebaat bij voldoende huisvestingsmogelijkheden om een bedrijf te 
kunnen starten: zij doen dit veel minder vaak aan de woning (Hagens e.a. 2009). Ook zijn juist 
deze bedrijven afhankelijk van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Winkels, horeca 
en andere voorzieningen zijn afhankelijk van een specifieke bestemming in het bestemmingsplan. 
Bovendien levert de concentratie van andere (gerelateerde) bedrijven voordelen op in verband met 
koopstromen of omdat het personeel van andere bedrijven potentiële klanten zijn. 
Bevolkingskenmerken doen er minder toe, waarschijnlijk om een vergelijkbare reden, namelijk dat 
veel bedrijven in deze sector niet door de bewoners in de wijk zelf worden gestart (veel starten niet 
aan de woning) en er geen aanwijzingen zijn voor een afzetmarkteffect. Tot slot heeft ook 
leefbaarheid een opvallend grote verklaringskracht. Overlast hangt namelijk sterk positief samen 
met de oprichting van bedrijven in de consumentendiensten. De verklaringskracht van leefbaarheid 
is veel kleiner voor oprichtingen in de zakelijke diensten. Dit bevestigt hypothese 6:  

Hypothese 5: Regionale kenmerken hebben een grotere verklaringskracht voor de oprichting bedrijven in de 
zakelijke diensten dan voor de oprichting van bedrijven in de consumentendiensten.  
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6.5 Conclusies 

 
De centrale vraag in dit hoofdstuk was: 
 
Wat is de invloed van wijkkenmerken op de oprichting van nieuwe bedrijven? 
 
De uitkomsten van de regressieanalyse tonen aan dat bepaalde factoren op wijkniveau invloed 
hebben op het aandeel bedrijven dat wordt opgericht. Dit is vooral het geval voor de aanwezigheid 
van reeds bestaande bedrijven. In wijken waar al veel bedrijvigheid is, worden ook significant meer 
bedrijven opgericht. Dit effect is voor het aandeel oprichtingen in de consumentendiensten het 
grootst. Deze bedrijven worden in mindere mate aan de woning opgericht en zijn daardoor 
afhankelijk van de beschikbaarheid aan bedrijfsruimte en bovendien gebaat bij de aanwezigheid 
van andere bedrijven omwille van koopstromen en andere werknemers in de wijk als potentiële 
klanten. Ook zijn juist deze bedrijven afhankelijk van de mogelijkheden die het bestemmingsplan 
biedt.  Voor de oprichting van bedrijven in de zakelijke diensten is dit effect juist kleiner.  
 
Ook bevolkingskenmerken hebben invloed op het aandeel bedrijfsoprichtingen. Het percentage van 
bepaalde leeftijdscategorieën is van invloed op het aandeel bedrijven dat in een wijk wordt 
opgericht. Eveneens is het aandeel hoogopgeleiden significant positief van invloed op het aandeel 
oprichtingen. Specifiek voor de oprichting van eenpersoonsbedrijven in de zakelijke diensten heeft 
ook het inkomensniveau een significant positief effect. De bevolkingssamenstelling bepaalt dus 
deels de kans dat bedrijven worden opgericht: vanuit de ‘labour market approach’ redenerend 
bepalen deze kenmerken van de bevolking de kans dat, in dit geval de bewoners in wijken, 

Hypothese 6: Het werk- en leefmilieu heeft een grotere verklaringskracht voor de oprichting van bedrijven 
in de consumentendiensten dan voor de oprichting van bedrijven in de zakelijke diensten.  

Verklaarde variantie indien afzonderlijk toegevoegd aan het model

Verklaarde variantie samen met eerdere stap  
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(8) Oprichting eenpersoonsbedrijven zakelijke diensten 
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Figuur 6.1 Verklaarde variantie (gestandaardiseerde Rsquare) van de verschillende stappen voor model 4, 8, 9 en 10. 
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(10) Oprichting eenpersoonsbedrijven niet-diensten 
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bedrijven oprichten. Maar zoals al eerder benadrukt, kan deze relatie niet één op één worden 
gelegd in verband met het gevaar van ‘ecological fallacy’.  
 
Vervolgens zijn ook bepaalde leefbaarheidsvariabelen van invloed op de oprichting van bedrijven. 
De relaties zijn echter diffuus en weinig stabiel in de verschillende modellen. Zo lijkt de relatie 
tussen overlast en de aanwezigheid van bedrijven twee kanten op te gaan. Overlast kan namelijk 
een significant positief effect op de oprichting van bedrijven maar de oprichting van bedrijven kan 
ook een effect hebben op overlast. Mogelijk zijn bedrijven zelf één van de bronnen van overlast. 
Bovendien trekken deze overlastgevende bedrijven weer andere overlastgevende bedrijven aan 
omdat ze van elkaars nabijheid profiteren. Een variabele die het aandeel oprichtingen over het 
algemeen negatief beïnvloedt is het aandeel geweldsdelicten.  
 
Tot slot gaat er een grote verklaringskracht uit van de regio: de variatie in het aandeel bedrijven 
dat wordt opgericht in stedelijke woonwijken wordt voor een groot deel bepaald door de regio 
waarin een wijk gelegen is. Over de gehele linie worden er in stedelijke woonwijken die gelegen 
zijn in de Noordvleugel van de Randstad significant meer bedrijven opgericht in vergelijking tot 
wijken die in andere regio's gelegen zijn: de ligging in af nabij de steden Amsterdam en Utrecht 
heeft een significant positief effect op het aandeel bedrijfsoprichtingen. Hoewel het opnemen van 
de regio-dummies geen inzicht geeft in de factoren die op het schaalniveau van de regio spelen, 
worden agglomeratievoordelen, vraagfactoren, arbeidsmarkt en culturele factoren en beleid in de 
literatuur aangedragen als belangrijke kenmerken (Bosma 2009; zie hoofdstuk 2).  
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7. Conclusies en discussie 

7.1 Conclusies 

In deze studie is de bedrijvendynamiek in een selectie van 725 stedelijke woonwijken in de periode 
1999-2006 onderzocht. Specifiek is onderzoek gedaan naar de invloed van wijkkenmerken op de 
oprichting van nieuwe bedrijven. Hiermee is antwoord verkregen op de vraag die centraal staat in 
dit onderzoek:  
 
Wat is de bedrijvendynamiek in woonwijken en in hoeverre zijn wijkkenmerken van invloed op de 
oprichting van nieuwe bedrijven? 
 
Wat is de bedrijvendynamiek in stedelijke woonwijken? 
Met betrekking tot de bedrijvendynamiek in stedelijke woonwijken vat tabel 7.1 de bevindingen 
samen. De plussen en minnen geven de afwijking van de bedrijvendynamiek in stedelijke 
woonwijken aan ten opzicht van het Nederlandse gemiddelde. De groene cellen geven daarnaast 
aan of dit positief is voor de aanwezigheid van bedrijven en banen in stedelijke woonwijken, of juist 
negatief. Dit is ook weergegeven voor de verschillende woonwijktypen. Deze zijn afgezet tegen het 
stedelijke woonwijkgemiddelde en geven daarmee een beeld van de variatie tussen woonwijktypen.  
 
Tabel 7.1 De bedrijvendynamiek in stedelijke woonwijken afgezet tegen het Nederlandse gemiddelde en de 
bedrijvendynamiek per woonwijktype afgezet tegen het stedelijke woonwijkgemiddelde.  
 Vestigingen  Werkgelegenheid 
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NL 
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OPRICHTINGEN 
 

+ + 0 - +  + + - + + 

OPHEFFINGEN 
 

+ + - - +  + + - + + 

SALDO  
 

0 + + - -  0 + - + - 

            

GROEI 
  

- - + - -  - - + - - 

KRIMP  
 

- - + + -  - - + + + 

SALDO 
 

- + + - -  - + + - - 

            

VERHUISSALDO 
 

- - + - -  - - + - - 

            

TOTALE ONTWIKKELING  
 

- 0 + - -  - 0 + - - 

 
Stedelijke woonwijken zijn startlocaties: er worden relatief veel nieuwe bedrijven opgericht in 
vergelijking tot andere locaties in Nederland. Maar doordat er ook veel bedrijven worden 
opgeheven is het saldo van oprichtingen en opheffingen gelijk aan dat van Nederland. Stedelijke 
woonwijken kenmerken zich in mindere mate als groeilocaties. Het aandeel bedrijven dat groeit is 
namelijk lager dan in Nederland als geheel. Ook hebben stedelijke woonwijken te maken met een 
vertrekoverschot, waardoor er ieder jaar bedrijven en banen verloren gaan. Deze laatste twee 
componenten van bedrijvendynamiek, een achterblijvende groei van bedrijven en een 
vertrekoverschot, leiden tot een verlies aan bedrijven en werkgelegenheid in stedelijke 
woonwijken. Dit geldt voor alle typen bedrijven en niet voor bepaalde sectoren of grootteklassen in 
het bijzonder. Hoewel er relatief veel dienstensectoren en kleine bedrijven in stedelijke woonwijken 
gevestigd zijn, ontwikkelt ook dit type bedrijven zich in de periode 1999-2006 minder gunstig dan 
het landelijke gemiddelde.  
 
Een achterblijvende groei van bedrijven en een negatief verhuissaldo staan niet los van elkaar. 
Groei vormt een belangrijke reden voor bedrijven om over te gaan tot een verhuizing. Bedrijven 
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die vertrekken uit een stedelijke woonwijk naar een alternatieve locatie blijken daarbij nog harder 
te groeien dan verhuizers in het algemeen. De groei van deze bedrijven vraagt om meer ruimte en 
een betere bereikbaarheid dan in stedelijke woonwijken voorhanden lijkt te zijn. Uit eerder studies 
blijkt dan ook dat er een verhuisstroom van bedrijven uit woonwijken naar formele 
bedrijvenlocaties plaatsvindt (Weterings en Raspe 2009; Weterings e.a. 2008), waarbij bedrijven 
die op een bedrijventerrein gevestigd zijn of zich op een bedrijventerrein vestigen bovengemiddeld 
hard groeien. Toch verhuizen de meeste bedrijven van de ene stedelijke woonwijk naar de andere. 
Specifiek voor de verhuisdynamiek van nieuw opgerichte bedrijven komt dit nog sterker naar 
voren, deze bedrijven verhuizen relatief nog vaker tussen stedelijke woonwijken.  
 
Aandachtswijken nemen een uitzonderlijke positie in. De werkgelegenheidsontwikkeling in dit type 
wijken ligt ver onder het stedelijke woonwijkgemiddelde. Dit komt omdat aandachtswijken op alle 
componenten van bedrijvendynamiek achterblijven. Door een groot aantal opheffingen wordt het 
hogere aandeel oprichtingen teniet gedaan. Het saldo oprichtingen/opheffingen ligt namelijk onder 
het stedelijke woonwijkgemiddelde. Ook het aandeel bedrijven dat groeit is lager en het aandeel 
dat krimpt juist hoger. Tot slot is ook het verhuissaldo in aandachtswijken negatiever dan in andere 
stedelijke woonwijken.  
 
In hoeverre zijn wijkkenmerken van invloed op de oprichting van nieuwe bedrijven? 
Zoals gezegd, stedelijke woonwijken zijn startlocaties. Daarbij bestaat er variatie tussen stedelijke 
woonwijken in het aandeel bedrijven dat wordt opgericht. In deze studie is getoetst in hoeverre 
bepaalde wijkkenmerken een verklaring vormen voor deze variatie. Met andere woorden, er is 
onderzocht in hoeverre wijkkenmerken van invloed zijn op de oprichting van bedrijven. De 
resultaten hiervan zijn geïllustreerd in onderstaande figuur24. 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
 
24 De pijlen geven de verklaarde variantie (op basis van de gestandaardiseerde Rsquare) per groep variabelen 
aan. De totale verklaarde variantie is 100%, de pijlen geven aan hoeveel van deze variantie door de groep 
variabelen afzonderlijk wordt verklaard, zonder daarbij te controleren voor de andere variabelen. Zoals uit 
paragraaf 6.4 blijkt, bestaat er overlap tussen de verklaarde variantie. Figuur 7.1 is daarom nadrukkelijk een 
vereenvoudigde weergave: de pijlen kunnen dus niet worden 'opgeteld'. Bovendien betreft de regiovariabele 
een dummievariabele waardoor het geheel aan variantie op regionaal niveau 'gevangen' wordt, in tegenstelling 
tot de variantie op wijkniveau, die wordt verklaard door afzonderlijk geselecteerde variabelen.    

Figuur 7.1 Vereenvoudigde weergave van de invloed van regionale- en wijkkenmerken op de 
oprichting van eenpersoonsbedrijven in stedelijke woonwijken 
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Over de gehele linie worden er in stedelijke woonwijken die gelegen zijn in de Noordvleugel van de 
Randstad significant meer bedrijven opgericht in vergelijking tot wijken die in andere regio's 
gelegen zijn: de ligging in af nabij de steden Amsterdam en Utrecht heeft een significant positief 
effect op het aandeel bedrijfsoprichtingen. Regionale verschillen in ondernemerschap zijn al 
veelvuldig aangetoond in de literatuur (Sternberg 2009) waarbij verklaringen worden gezocht in 
verschillen in aanbod- en vraagfactoren, agglomeratiefactoren, arbeidsmarktfactoren, culturele 
factoren en beleid (Bosma 2009). Dit regio-effect heeft een grotere invloed op de oprichting van 
bedrijven in de zakelijke dienstverlening dan op de oprichting van bedrijven in de 
consumentendiensten. Een verklaring hiervoor is de meer regionale afzetoriëntatie van bedrijven in 
de zakelijke diensten.  
 
In deze studie is aangetoond dat er ook bepaalde wijkkenmerken invloed hebben op het aandeel 
bedrijven dat wordt opgericht. De grootste verklaring gaat uit van het aandeel bedrijfsvestigingen 
dat reeds aanwezig is in wijken. Hoe meer bedrijvigheid in een stedelijke woonwijk, hoe meer 
nieuwe bedrijven er worden opgericht. Hiervoor zijn meerdere verklaringen mogelijk. Ten eerste 
vormt de aanwezigheid van bedrijven een indicatie dat er een bepaald aanbod is aan 
bedrijfshuisvesting of dat het woningbestand geschikt is voor het starten van een bedrijf vanuit de 
woning. Ten tweede kan dit er op duiden dat het beleid in de desbetreffende wijk weinig barrières 
opwerpt voor bedrijven en daardoor het starten van een bedrijf in bepaalde wijken 
vergemakkelijkt. Zo hebben er de afgelopen jaren wijzigingen in de wet- en regelgeving op het 
gebied van milieubeleid en bestemmingsplannen plaatsgevonden die meer mogelijkheden bieden 
voor functiemenging (Hagens e.a. 2009). Voor oprichtingen in de zakelijke dienstensector is de 
verklaringskracht aanzienlijk kleiner, zeker in verhouding tot het regio-effect (zie figuur 7.1). Dit 
staat in contrast met de oprichting van bedrijven in de consumentendiensten, waar het aandeel 
vestigingen juist een zeer grote verklaringskracht heeft. Een verklaring hiervoor kan worden 
gezocht in de voordelen die bedrijven in de consumentendiensten ondervinden van een 
concentratie aan gelijksoortige bedrijven. Hierbij valt te denken aan de aantrekkingskracht op 
bezoekers van andere (gerelateerde) bedrijven en de daarmee gepaard gaande koopstromen. 
Daarnaast zijn ook de werknemers van andere bedrijven de potentiële klanten voor bedrijven in de 
consumentendiensten. Bovendien zijn dergelijke 'toonbankbedrijven' meer afhankelijk van de 
beschikbaarheid van bedrijfsruimte en de juridische en planologische mogelijkheden in de wijk, dan 
bedrijven in de zakelijke dienstensector.  
 
Naast het aandeel vestigingen zijn bepaalde bevolkingskenmerken op wijkniveau van invloed op 
het aandeel oprichtingen. De verklaringskracht van bevolkingskenmerken is vooral groot voor de 
oprichtingen in de zakelijke dienstverlening. Deze bevindingen impliceren dat kenmerken van de 
bevolking de kans bepalen dat er bedrijven worden opgericht, zoals veelvuldig aangetoond in de 
literatuur. Toch kan op basis van dit onderzoek een dergelijke conclusie niet worden getrokken 
omdat deze verbanden op basis van geaggregeerde gegevens zijn gevonden. Dit zou kunnen leiden 
tot 'ecological fallacy'. Er kan niet gesteld worden dat het ook de bewoners in de genoemde 
leeftijdscategorieën of de bewoners met een hoog opleidingsniveau zijn die bedrijven oprichten. 
Bovendien is niet iedere ondernemer in dezelfde wijk woonachtig als waar het bedrijf is opgericht.  
 
Tot slot blijken ook leefbaarheidskenmerken van de wijk de oprichting van bedrijven te 
beïnvloeden. De gevonden effecten schommelen echter sterk in de verschillende modellen, 
waardoor de relatie niet erg robuust is. Bovendien bestaat er geen eenduidig effect van 
leefbaarheid, bijvoorbeeld dat een slechte score op leefbaarheid leidt tot minder 
bedrijfoprichtingen. Zo is het effect van overlast in een wijk over het algemeen significant positief 
van invloed op de oprichting van bedrijven.  
 
Al met al kan geconcludeerd worden dat wijkkenmerken vooral van invloed zijn op 
bedrijfsoprichtingen in de consumentendiensten. Deze bedrijven zijn gebaat bij de aanwezigheid 
van andere bedrijven en de beschikbaarheid van bedrijfshuisvesting. Ook zal vooral dit type 
bedrijven afhankelijk zijn de juridische en planologische regels, zoals een passende bestemming in 
het bestemmingsplan. Daarnaast hangt de leefbaarheid in een wijk vooral samen met de oprichting 
van bedrijven in de consumentendiensten. Voor de zakelijke diensten en niet-diensten is het vooral 
de regio die een grote verklaringskracht heeft.  
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7.2 Discussie  

7.2.1 Terugkoppeling literatuur  

 
Ondernemerschap in regio’s, steden en wijken 
In stedelijke woonwijken worden relatief veel bedrijven opgericht. Dit is in overeenstemming met 
de 'eenvoudige' incubatiehypothese die veronderstelt dat bepaalde delen van de stad zich 
kenmerken door een groot aantal startende bedrijven. Omdat veruit het merendeel van de 
bedrijven tegenwoordig aan de woning worden gestart - en de zogenaamde 'external economies25' 
niet zozeer op het lokale schaalniveau een rol spelen - is het gehele stedelijke woongebied een 
potentiële startlocatie. In dit onderzoek is dit ook grotendeels bevestigd: het is voor een belangrijk 
deel de regio, of de stedelijke agglomeratie, die bepaalt of er veel bedrijven worden opgericht in 
een stedelijke woonwijk. Ook Verhorst opperde in 1989 al: 'er lijkt niet langer sprake te zijn van 
één broedplaatsmilieu binnen de stad, maar van een breed scala van startersmilieus in 
verschillende hoedanigheden (..) agglomeratiefactoren, een goede bereikbaarheid, afzet- en 
arbeidsmarkt zijn de factoren waarop de hypothese gestoeld is, ook op een hoger schaalniveau' 
(Verhorst 1989:63). Het belang van de regionale context voor ondernemerschap sluit aan bij 
eerdere bevindingen in de literatuur waarin ondernemerschap wordt gezien als een regionaal 
fenomeen (Sternberg 2009:12): 'uit empirische studies blijkt dat de regionale variatie in 
ondernemerschap veelal groter is dan de nationale variatie' (Bosma 2009:201).  
 
Omdat gegevens op persoonsniveau tot voor kort ontbraken, werden deze verschillen 
toegeschreven aan regionale omgevingskenmerken, zoals de economische ontwikkeling in een 
regio of de mate van urbanisatie, gecontroleerd voor geaggregeerde bevolkingskenmerken (zoals 
ook in deze studie de bevolkingssamenstelling op wijkniveau is opgenomen in de modellen). Sinds 
kort zijn er ook gegevens op persoonsniveau beschikbaar die zijn verzameld in de Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) zodat nauwkeuriger kan worden onderzocht in hoeverre regionale 
omgevingskenmerken, bovenop de kenmerken op persoonsniveau, invloed hebben op de 
ondernemerschapsactiviteit in regio’s (Bosma 2009; Tamásy 2006). Hier ligt een opgave voor 
toekomstig onderzoek naar ondernemerschap. Bosma (2009) zet in zijn proefschrift een eerste 
belangrijke stap, door zowel nationale, regionale als individuele kenmerken op te nemen om 
verschillende vormen van ondernemerschap (hoge en lage groeioriëntatie, innovatief 
ondernemerschap en verschillende fasen van ondernemerschap) te verklaren. Het blijken vooral 
kenmerken van de inwoners te zijn, zoals leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen, die bepalend zijn 
voor de participatie in ondernemerschap. Additioneel spelen regionale kenmerken weliswaar een 
rol, maar deze zijn van ondergeschikt belang. De mate van urbanisatie en meer subjectieve 
regionale kenmerken als de mate van zelfverzekerdheid van de eigen vaardigheden en het kennen 
van andere ondernemers (rolmodellen), blijken er, in tegenstelling tot het regionale 
welvaartsniveau en regionale economische ontwikkeling, wel toe te doen.  
Het sterke regio-effect op bedrijfsoprichtingen in stedelijke woonwijken dat is gevonden in dit 
onderzoek zal waarschijnlijk voor een groot deel verdwijnen indien individuele kenmerken van de 
bewoners worden meegenomen. Deze kenmerken van bewoners zijn voor een groot deel op 
regionaal/stedelijk niveau bepaald.  
 
Het voorgaande impliceert dat bedrijven worden opgericht waar mensen wonen en dat individuele 
kenmerken zeer bepalend zijn voor de kansen dat bedrijven worden opgericht, zoals leeftijd, 
werkervaring en formele en informele educatie ('human capital'). Voor een belangrijk deel zal de 
bevolkingssamenstelling van regio’s en de aantrekkingskracht van die regio’s op mensen met 
kenmerken die de kansen op ondernemerschap vergroten, bijvoorbeeld steden met de beste 
opleiding die de beste studenten aantrekken (Bosma 2009), de ondernemerschapsactiviteit nu en 
in de toekomst bepalen. Dit geldt ook voor wijken, die zijn ingebed in de regio. Hoewel gegevens 
op persoonsniveau (ook) in deze studie ontbreken, blijkt de bevolkingssamenstelling van invloed te 
zijn op het aandeel oprichtingen. Omdat gebruik is gemaakt van geaggregeerde gegevens kunnen 
geen uitspraken worden gedaan over individuele karakteristieken die bepalend zijn voor 
bedrijfsoprichtingen. Wel is gebleken dat het aandeel in bepaalde leeftijdscategorieën en het 
aandeel hoogopgeleiden een significante invloed heeft op bedrijfsoprichtingen. In de literatuur is 
voor leeftijd (zie bijvoorbeeld Bönte e.a. 2009; Bosma 2009) en opleidingsniveau (zie bijvoorbeeld 

                                                
 
25 Faciliteiten, diensten en informatie die bedrijven in hun bedrijfsfunctioneren betrekken. Deze 'external 
economies' worden door Hoover en Vernon (1959) als verklaring aangevoerd voor het functioneren van de 
centrale stad als broedplaats voor nieuwe industriële bedrijven.  
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Daviddson & Honig 2003; Bosma 2009, 'human capital') eerder bewijs gevonden. Een relatie 
tussen werkloosheid (in deze studie het aandeel niet-werkzame personen) als push-factor en 
bedrijfsoprichtingen is in deze studie niet gevonden. In de literatuur bestaat hier dan ook geen 
eenduidigheid over (Bosma 2009). Ook het aandeel allochtonen in wijken bleek geen significant 
(positief) effect te hebben. Hoewel allochtonen een inhaalslag maken op het gebied van 
ondernemerschap ligt de ondernemersquote nog steeds onder het autochtone gemiddelde in 
Nederland (EIM 2004), hetgeen mogelijk ten grondslag ligt aan de resultaten in deze studie.  
 
Verhuizingen en groei van bedrijven 
In empirisch onderzoek is de relatie tussen groei en verhuizing van bedrijven veelvuldig 
aangetoond, zo ook in deze studie. Een toevoeging is dat ook een relatie is gelegd tussen het 
vertrek van bedrijven uit stedelijke woongebieden en de groei van bedrijven. Volgens de 
'complexe' incubatiehypothese verlaten succesvolle, groeiende bedrijven na verloop van tijd de 
startlocatie. Hiervoor is geen overtuigend bewijs gevonden. Ten eerste verhuizen juist nieuw 
opgerichte bedrijven – in vergelijking tot de totale populatie bedrijven - vaker tussen stedelijke 
woonwijken: deze bedrijven hebben klaarblijkelijk een grotere binding met het stedelijke 
woonwijkmilieu. Voor een deel zal dit voortkomen uit het feit dat steeds meer ondernemers vanuit 
huis actief zijn en na verhuizing wederom kiezen voor een locatie in een woning (zie ook Mackloet 
e.a. 2006). Ten tweede groeien nieuw opgerichte bedrijven veel minder vaak. Veel van deze 
ondernemers hebben waarschijnlijk ook niet de ambitie om te groeien. Deze bedrijven bevinden 
zich in een stabiele fase (Garnsey 1998). Ten derde bestaat er onder nieuw opgerichte bedrijven 
geen patroon waarbij vertrekkende bedrijven harder groeien dan bedrijven die zich vestigen in 
stedelijke woonwijken, in tegenstelling tot wat is aangetoond voor de totale populatie aan 
bedrijven. Het ene jaar zijn het de vertrekkende bedrijven die harder groeien en het ander jaar de 
vestigende bedrijven. Daarbij is het onduidelijk wat de ‘incubatietijd’ is volgens de ‘complexe’ 
incubatiehypothese. In deze studie zijn nieuw opgerichte bedrijven maximaal zes jaar gevolgd (de 
bedrijven die in 1999-2000 zijn opgericht). Wellicht gaat vooral de eerste verhuizing kort na 
oprichting samen met een verhuizing naar een andere stedelijke woonwijk. Tijdens de start van 
een bedrijf zijn andere factoren dan de locatiekeuze doorslaggevend voor het succes van het 
bedrijf, waardoor de initiële locatiekeuze vooral van risicomijdende en praktische aard zal zijn. 
Maar wanneer het bedrijf levensvatbaar blijkt te zijn of in een groeifase belandt, ontstaat de 
behoefte aan een meer overwogen, op bedrijfseconomische motieven gebaseerde locatiekeuze. In 
deze fase (in ieder geval binnen zes jaar) wordt in veruit de meeste gevallen wederom voor een 
locatie in een stedelijke woonwijk gekozen. Wellicht ontstaat pas later de behoefte aan een 
alternatieve locatie, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein.  
 
In 1976 kwamen Leone & Struyk bij het toetsen van de ‘complexe’ incubatiehypothese in het 
Central Business District Cleveland, Minneapolis-St. Paul, Boston en Phoenix tot een 
overeenkomstige conclusie: ‘there is little support for the view that new plants, which incubate in 
the CBD, after a brief period of incubation, relocate in less dense areas outside the central city; 
quite the opposite: the youngest plants tend to relocate within the zone of origin’ (geciteerd door 
Verhorst 1989:49). De verklaring die Leone & Struyk hiervoor aandragen is dat de externe 
voordelen van het centrale gedeelte van de stad van groot belang blijven, ook in een latere fase 
van het bedrijf. Aangezien 75 procent van de bedrijven zich binnen de gemeente verplaatst (Van 
Oort e.a. 2007a) en in deze studie is aangetoond dat de meeste bedrijven tussen stedelijke 
woonwijken verhuizen, lijkt dit tegenwoordig vooral ook op het niveau van de stad een rol te 
spelen. Vooral voor nieuw opgerichte bedrijven wordt de groei ook binnen het stedelijke gebied 
gefaciliteerd, hetzij op een ander locatie dan de startlocatie. Ook Verhorst (1989:49) concludeert 
op basis van het artikel van Leone & Struyk: ‘pas op latere leeftijd treedt enige decentralisatie op, 
de uitschuiving vindt stapsgewijs plaats’. In dit onderzoek is niet aangetoond dat het een 
stapsgewijs proces is, wel is duidelijk geworden dat het niet zozeer de nieuw opgerichte bedrijven 
zijn die de stedelijke woonwijk verlaten. Of het aantal tussenverhuizingen vooral te maken heeft 
met de externe voordelen van de stad, met de woonlocatie van ondernemers of de voorzieningen 
en sociale relaties binnen de stad, is vooralsnog onduidelijk. Hiervoor is meer onderzoek over een 
langere tijdsperiode nodig. Tot slot moet worden opgemerkt dat bedrijven relatief honkvast zijn, de 
meeste bedrijven verhuizen (en groeien) niet. Meer onderzoek naar de binding van dergelijke 
bedrijven met de wijk in relatie tot het grote aantal bedrijven dat tussen stedelijke woonwijken 
verhuist, biedt inzicht in de binding van jonge bedrijven met het stedelijke woongebied.  
 
Een ander aspect van de woonwijk als incubatiemilieu is dat door het vertrek van bedrijven weer 
ruimte ontstaat voor nieuwe bedrijven en daardoor het verlies aan bedrijvigheid wordt 
gecompenseerd door de oprichting van nieuwe bedrijven. In dit onderzoek kwam naar voren dat dit 
niet het geval is. Er worden dermate veel bedrijven opgeheven dat het saldo van oprichtingen en 
opheffingen geen compensatie biedt voor het negatieve verhuissaldo, zowel op het gebied van het 
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aantal bedrijven als de relatieve effecten op de werkgelegenheid. Ook dit nuanceert de stedelijke 
woonwijk als incubatiemilieu of als kraamkamereconomie: ‘de wijk herbergt veel nieuwe 
bedrijvigheid, waarbij de ruimte die vrij komt door de verplaatsing van groeiende bedrijven, weer 
wordt opgevuld door nieuwe starters’ (Bulterman e.a. 2007:141).  

7.2.2 Beleidsimplicaties  

 
Behoud en terugkeer van bedrijvigheid in wijken 
Zoals in hoofdstuk 1 naar voren kwam, richt het beleid zich op de terugkeer en behoud van 
bedrijven en werkgelegenheid in de wijk. Deze opgave vindt echter in een context plaats waarbij 
het belang van de wijk als vestigingsplaats voor bedrijven afneemt. Stedelijke woonwijken 
verliezen terrein ten opzicht van andere locaties. Terwijl uit bestaand onderzoek blijkt dat 
bedrijventerreinen een bovengemiddelde groei kennen van het aantal bedrijven en de 
werkgelegenheid, blijkt uit dit onderzoek dat voor stedelijke woonwijken het tegenovergestelde het 
geval is. Bedrijventerreinen (en kantoorlocaties) kennen in tegenstelling tot stedelijke woonwijken 
juist een positief verhuissaldo en herbergen meer en harder groeiende bedrijven. Als het behoud 
en terugkeer van bedrijven en banen in woonwijken één van de doelstellingen is in het beleid, dan 
is dit ‘roeien tegen de stroom in’. Door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is een groot 
aanbod aan bedrijvenlocaties buiten het stedelijke gebied ontstaan (waaronder buiten stedelijke 
woonwijken). Deze locaties bieden voldoende ruimte, toekomstige uitbreidingsmogelijkheden en 
een goede bereikbaarheid voor groeiende bedrijven, hetgeen een verplaatsingsdynamiek teweeg 
brengt van woonwijken naar bedrijventerreinen. Ook de transformatie van binnenstedelijke 
bedrijventerreinen naar woonlocaties heeft het aanbod aan bedrijvenlocaties in het stedelijke 
gebied doen verkleinen (Renes e.a. 2009).  
 
Beleidsmakers moeten zich realiseren dat voor het verwezenlijken van de doelstelling ‘het behoud 
en terugkeer van bedrijven in woonwijken’ een omslag in het beleid nodig is. Zolang een toename 
in het aanbod aan bedrijventerreinen zich ongebreideld blijft voortzetten, wordt het een moeilijke 
opgave om bedrijven en werkgelegenheid binnen het stedelijke woongebied te behouden. Dit sluit 
aan bij de huidige discussie over de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen (Renes 
e.a. 2009) en de doelstellingen met betrekking tot het mengen van functies (Pols e.a. 2009). In de 
toekomst neemt het aantal verouderde bedrijventerreinen alleen maar toe, die voor een groot deel 
binnen het stedelijke gebied gelegen zijn (Renes e.a. 2009). Door de nadruk op binnenstedelijk 
bouwen leidt dit al snel tot de transformatie van deze verouderde werklocaties naar woonlocaties, 
mede ook omdat de verdiencapaciteit van woningen veel groter is (Pols e.a. 2009).  
 
Ook ontbreekt er nog een belangrijke vraag in deze discussie. Deze vraag kan het beste 
geïllustreerd worden met een citaat van Pols e.a. (2009:10) in een onderzoek naar het mengen 
van wonen en werken:  
 
‘Maar wanneer mensen zich thuis voelen in monofunctionele woonwijken en ondernemers op 
bedrijventerreinen, zal het lastig worden meer functiemenging te realiseren’.  
 
In theorie is 72 procent van de werkgelegenheid mengbaar (Pols e.a. 2009). Zoals al eerder 
opgemerkt in deze studie zijn er, door de groei van de dienstensector en het aantal kleine 
bedrijven, steeds meer bedrijven die (in theorie) gevestigd kunnen zijn in woongebieden. De 
praktijk is echter anders, zoals dit onderzoek aantoont. De vraag is waarom bedrijven minder vaak 
in woongebieden te vinden zijn. Is dit omdat er binnen woonwijken te weinig groeilocaties zijn 
en/of beleidsmakers ondernemers te snel doorverwijzen naar een bedrijventerrein 
(planningstraditie)?. Of is dit omdat ondernemers de voorkeur geven aan een locatie op een 
bedrijventerrein? Bedrijventerreinen bieden immers relatief goedkope, goed bereikbare locaties 
met voldoende uitbreidingsmogelijkheden. Om hier meer grip op te krijgen is meer onderzoek 
nodig (zie volgende paragraaf). In navolging van Pols e.a. (2009:14):  
 
‘(..) Daarnaast moet er meer kennis beschikbaar komen over gemengde woonwerkmilieus. Hoe is 
dat financieel haalbaar te maken? Wat voor mensen en bedrijven willen zich daar vestigen; welke 
eisen stellen ze aan zo’n milieu en hoe is dat te realiseren?’ 
 
In dit onderzoek is aangetoond dat veel bedrijven tussen stedelijke woonwijken verhuizen: deze 
bedrijven zijn dus te binden aan het stedelijke woongebied. Dit zijn niet per definitie ondernemers 
die van woonlocatie veranderen, alleen al omdat in dit onderzoek is aangetoond dat ook deze 
bedrijven bovengemiddeld groeien. Ook Hagens e.a. (2009:84) merken in een onderzoek naar de 
relatie tussen vastgoed en wijkeconomie op: 
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‘Zodra ondernemers meer werknemers of meer oppervlak nodig hebben verruilen ze hun vestiging 
aan huis blijkbaar voor specifieke bedrijfs- of kantooractiviteiten. Bij bedrijven gaat het om 
oppervlaktes vanaf 50 m²; voor kantoren vanaf 100 m². Omdat het grootste deel van de 
ondernemers aangeeft in een woonomgeving te willen blijven is het belangrijk om ook in de 
woonomgeving te zorgen voor kleinschalige bedrijfshuisvestingsmogelijkheden.' 
 
Er blijkt wel een behoefte te zijn aan kleinschalige bedrijfshuisvesting in woongebieden, al dan niet 
gecombineerd met wonen. Over het algemeen is de meeste kleinschalige bedrijfsruimte op 
bedrijventerreinen te vinden (Hagens e.a. 2009). Het aantal microvestigingen (2 tot en met 10 
medewerkers) en dienstensectoren nemen dan ook toe op bedrijventerreinen (Weterings e.a. 
2008).  Voor een deel gaat dit dus ten koste van de locatie in stedelijke woonwijken (zie hoofdstuk 
4). Dit biedt dus aanknopingspunten om bedrijven in de toekomst te behouden in het stedelijke 
woongebied.  
Maar dit is geen eenvoudige opgave. Ten eerst omdat de verdiencapaciteiten van (kleinschalige) 
bedrijfshuisvesting beperkt zijn in vergelijking met die van woningen. Ten tweede omdat de 
bereikbaarheid per auto, parkeermogelijkheden en de prijs van de locatie het belangrijkste zijn bij 
de keuze voor een bedrijfslocatie (Hagens e.a. 2009). Dit zijn juist de knelpunten in het 
dichtbebouwde stedelijke gebied. Door de hoge dichtheid is hier de grond immers relatief duur en 
heerst een grote verkeersdruk. Ten derde omdat het huidige bedrijventerreinenbeleid hier niet op 
is afgestemd: het aanbod neemt nog steeds toe. Daar komt bij dat uit het onderzoek van Hagens 
e.a. (2009) blijkt dat ook een groot aantal ondernemers de voorkeur geeft aan een 
bedrijventerrein – een evenzo groot aantal als dat de voorkeur geeft aan de woonomgeving als 
toekomstige bestemming. Dit zijn met name kantoorhoudende ondernemingen. Hieruit volgt: 'het 
stimuleren (van functiemenging) vanuit de vraag is niet per se een logische gedachte' (Hagens e.a. 
2009:103). Bovendien wordt de uitbreidingsbehoefte van groeiende bedrijven voor een belangrijk 
deel gefaciliteerd op bedrijventerreinen. Het is de vraag of dit erg is. Mogelijk is dit vanuit 
economisch optiek juist gunstig voor bedrijven omdat hun groeipotentie in woonwijken wordt 
belemmerd.  
 
Het stimuleren van ondernemerschap op wijkniveau 
In beleidsstukken neemt naast de algemene doelstelling van het ‘behoud en terugkeer van 
bedrijvigheid in wijken’ het stimuleren van ondernemerschap in wijken een prominente plaats in 
(zie hoofdstuk 1). Dit onderzoek vormt een eerste aanzet tot een meer wetenschappelijke 
onderbouwing van dit beleid. Ten eerste blijkt dat regionale kenmerken een grote invloed hebben 
op de oprichting van bedrijven. Deze regionale factoren zijn maar zeer indirect te beïnvloeden: het 
gaat dan immers om verschillen in agglomeratiefactoren, regionale vraagfactoren, 
arbeidsmarktfactoren en cultuur. Bovendien blijkt uit recent onderzoek, zoals in de vorige 
paragraaf naar voren kwam (7.2.1), dat het vooral de kenmerken van de inwoners zijn die bepalen 
of er veel bedrijfsoprichtingen zijn. Het regio-effect op bedrijfsoprichtingen zal dus vooral 
veroorzaakt worden door de kenmerken van de inwoners in een regio. Hoewel gegevens op 
persoonsniveau ontbreken in dit onderzoek, is een belangrijk effect van de bevolkingssamenstelling 
in wijken op het oprichten van bedrijven gevonden. Er van uitgaande dat het veranderen van de 
bevolkingssamenstelling in wijken om daarmee ondernemerschap te stimuleren niet legitiem is, 
zou het beleid zich vooral op het persoonsniveau moeten richten. Aanvullend is het de vraag of het 
dan nodig is om persoonsgerichte projecten26 op wijkniveau te organiseren. Waarom zou 
bijvoorbeeld een persoon in een aandachtswijk meer aangemoedigd moeten worden om een 
onderneming te starten of ondersteund moeten worden bij het starten van een onderneming dan 
een persoon met overeenkomstige individuele kenmerken in een niet-aandachtswijk? Dit pleit voor 
beleid dat ondernemerschap in zijn algemeenheid bevordert op regionaal/stedelijk en nationaal 
niveau27. Hierbij valt te denken aan het wegnemen van barrières (regeldruk, financieel) en het 
onder de aandacht brengen van ondernemerschap onder de bevolking (in het onderwijs, een 
verandering in de perceptie ten aanzien van ondernemerschap).  
 
Het ‘persoonsniveau’ suggereert ook dat het subsidiëren en begeleiden van personen, zonder 
daarbij te discrimineren naar wijken, een effectief middel kan zijn om ondernemerschap te 
stimuleren. Hier kleven echter wel een aantal gevaren aan. Immers, binnen zes jaar is meer dan 

                                                
 
26 zie Ouwenhand & Van Meijeren (2006) voor een overzicht van persoonsgerichte en gebiedsgerichte projecten 
ter stimulering van de wijkeconomie.  
27 Zo zijn er aanwijzingen dat consistent generiek beleid gericht op het stimuleren van ondernemerschap in 
Nederland positief kan uitwerken op het aantal bedrijfsoprichtingen (Bosma 2009).  
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de helft van de bedrijven alweer opgeheven28. De kans dat de kosten van subsidies verloren gaan 
is dus redelijk groot. Ook zijn het juist de persoonskenmerken die bepalen of iemand ondernemer 
wordt en succesvol zal zijn. Het is de vraag of subsidiëring en begeleiding van ondernemers 
voldoende compensatie biedt om persoonlijke tekortkomingen te compenseren. Ook is het de vraag 
of overheden kunnen beoordelen wie wel en wie geen potentie heeft om een succesvol ondernemer 
te worden. Bovendien bestaat het gevaar dat ondernemers die toch al ondernemer wilden worden 
of toch wel succesvol zouden zijn – omdat ze de juiste persoonlijke eigenschappen bezitten – ook 
subsidie ontvangen. In dat geval gaan er maatschappelijke middelen verloren. Dit wordt in de 
literatuur ook wel het ‘deadweight effect’ genoemd (Santarelli & Vivarelli 2002:473). Een ander 
gevaar is het zogenaamde ‘substitutie effect’ (Santarelli & Vivarelli 2002:473). In dat geval wordt 
er subsidie verleend aan ondernemers die het zonder deze subsidie niet gered zouden hebben. 
Doordat deze ondernemingen ‘kunstmatig’ in stand worden gehouden ontstaat er meer 
concurrentie voor andere ondernemers. Na verloop van tijd gaan sommige gesubsidieerde 
ondernemingen alsnog over de kop, omdat ze zonder de subsidie in een latere fase niet 
levensvatbaar blijken te zijn. Dan ontstaat er een dubbel verlies: ondernemers met veel potentie 
ondervinden nadelen van de toegenomen concurrentie en ook het tijdelijke positieve effect van de 
gesubsidieerde ondernemers gaat uiteindelijk verloren.  
Toch kan ook beargumenteerd worden dat zonder stimuleringsmaatregelen mogelijkheden in de 
markt worden gemist, waardoor arbeidspotentieel onbenut blijft. Het is te vroeg om te stellen dat 
subsidiëring en begeleiding niet effectief kan zijn. Het monitoren van persoonsgerichte projecten 
kan hier meer duidelijkheid in verschaffen. Het is belangrijk om het lange termijneffect van 
dergelijke subsidies en ander vormen van ondersteuning te onderzoeken.  
 
Daarnaast zijn er op basis van de resultaten in dit onderzoek aanwijzingen dat de beschikbaarheid 
van huisvesting en juridische en planologische regels op wijkniveau wel degelijk bevorderend kan 
zijn voor de oprichting van bedrijven, vooral voor oprichtingen in de consumentendiensten. Hier 
valt dus winst te behalen. Dit leidt wel tot het ‘vastgoedvraagstuk’ eerder in deze paragraaf: is hier 
wel een markt voor? Bovendien zijn er ook aanwijzingen dat deze bedrijven juist overlast 
veroorzaken.  
 
Relaties tussen bedrijvigheid en leefbaarheid in wijken 
Met betrekking tot leefbaarheidskenmerken van wijken zijn de resultaten in dit onderzoek lastig te 
interpreteren en daardoor moeilijk te vertalen naar concrete beleidsaanbevelingen. Wat in ieder 
geval naar voren komt is dat de effecten sectorspecifiek zijn en het verband verre van eenduidig is. 
Zo is het effect van overlast positief op het aandeel bedrijven dat wordt opgericht, mogelijk 
doordat bepaalde typen bedrijven overlast veroorzaken. Het positieve effect is namelijk vooral 
groot voor oprichtingen in de consumentendiensten, bestaande uit een groot aantal (in potentie) 
overlastgevende bedrijven. Meer algemeen geldt dat de invloed van leefbaarheidsomstandigheden 
in wijken op ondernemerschap nog erg diffuus is. Ook hiervoor is meer onderzoek nodig. Ook de 
invloed van leefbaarheidkenmerken op de andere componenten van bedrijvendynamiek verdient 
meer onderzoek. Naast het proces van groei en verplaatsing zijn er mogelijk andere mechanismen 
aan het werk die invloed hebben op bedrijvendynamiek. De trend in aandachtswijken vormt 
hiervoor een indicatie: bepaalde wijkkenmerken dragen er aan bij dat dit type woonwijk zich 
afwijkend ontwikkelt. Mogelijk bestaat er een relatie tussen leefbaarheid en de bedrijvendynamiek 
in wijken. Ook dit kan aanknopingspunten bieden voor beleid om bedrijvigheid aan wijken te 
binden. Zo vertrekken er bijvoorbeeld meer bedrijven uit aandachtswijken en worden er meer 
bedrijven opgeheven. Dit kan te maken hebben met bepaalde ruimtelijke condities die een 
pushfactor vormen voor bedrijven of de kans op overleving negatief beïnvloeden. Meer inzicht in 
deze ruimtelijke condities geeft inzicht in de manier waarop de huidige trend kan worden 
doorbroken. Binnenkort verschijnt een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving naar 
deze relaties.  

7.2.3 Implicaties voor verder onderzoek 

In de vorige paragraaf zijn een aantal suggesties gedaan voor nader onderzoek. In deze 
slotparagraaf worden deze suggesties nog eens onder elkaar gezet en nader uitgewerkt.  
 
Wat is de binding van verschillende typen bedrijven met het lokale productiemilieu gedurende de 
verschillende fasen in de bedrijfslevensloop? 
 

                                                
 
28 Het gaat hier nadrukkelijk om opheffingen. Dit zijn dus niet per definitie faillissementen (zie hoofdstuk 3).  
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Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de vraag wat bedrijven bindt aan het stedelijke 
woonmilieu en hoe deze binding verandert gedurende de verschillende fasen in de 
bedrijfslevensloop. Zo ontstaat een beeld van de 'blijvers', de 'tussenverhuizers' en nog 
belangrijker de 'vertrekkers'. Door het onderzoeken van de eerste twee typen bedrijven (blijvers, 
tussenverhuizers), in verschillende fasen van hun bestaan, ontstaat een beeld of en waarom deze 
bedrijven een binding hebben met het stedelijke woonmilieu. Ook ontstaat een beeld of deze 
binding ook van blijvende aard is. Meer inzicht hierin biedt handvaten om deze bedrijven ook in de 
toekomst van een geschikte locatie in woonwijken te voorzien.  
 
Maar vooral meer kennis over de laatste groep, de 'vertrekkers', is belangrijk omdat deze bedrijven 
het stedelijke woonmilieu verlaten. Dit leidt ertoe dat het aantal bedrijven en banen in stedelijke 
woonwijken afneemt. Er is meer inzicht nodig in de reden waarom bedrijven deze stap zetten. De 
vraag is of deze bedrijven vertrekken omdat er binnen het stedelijke woonmilieu geen 
alternatieven voorhanden zijn of omdat ondernemers de voorkeur geven aan een locatie op een 
bedrijventerrein? Is het eigenlijk wel erg dat deze bedrijven de stedelijke woonwijk verlaten om 
elders een doorgroei te kunnen maken? In welke fase van de bedrijfslevensloop vindt deze 
verplaatsing plaats?  
 
Een meer kwalitatieve analyse naar verschillende typen ondernemers in verschillende fasen levert 
hierin meer inzicht (zie bijvoorbeeld Stam 2003: 'Locational Behavior of New Firms'). Zo kunnen 
bijvoorbeeld gegevens worden verzameld over bedrijven die zijn opgericht in een woonwijk maar 
zich na verloop van tijd gevestigd hebben op een bedrijventerrein (bijvoorbeeld door het afnemen 
van interviews). Door het ondervragen van deze bedrijven kan ook informatie worden verkregen 
over de ‘locationele levensloop’ van deze bedrijven. 
 
De kwantitatieve gegevens in dit onderzoek bieden te weinig inzicht in de motieven en preferenties 
van ondernemers. Ook is de analyseperiode van zes jaar (voor nieuw opgerichte bedrijven) tekort 
om volledig inzicht te krijgen in het proces dat achter de oprichting, groei en verhuizing schuil 
gaat. Door in de toekomst een langere periode in beschouwing te nemen en te differentiëren naar 
typen bedrijven (sector, grootteklasse) en typen bestemmingslocaties (woonwijk, kantoorlocatie, 
bedrijventerrein op PC5-niveau) ontstaat een beter beeld van de ‘locationele levensloop’ van 
bedrijven.    
 
Welke mogelijkheden bestaan er op de vastgoedmarkt voor het mengen van wonen en werken? 
Door de nadruk op binnenstedelijk bouwen, de beperkte verdiencapaciteit op (kleinschalige) 
bedrijfshuisvesting in vergelijking tot woningbouw, de toekomstige opgave van herstructurering 
dan wel transformatie van verouderde bedrijventerreinen, het toenemende aanbod aan nieuwe 
bedrijventerreinlocaties, de vestigingsvoorkeuren van ondernemers (prijs, bereikbaarheid en 
ruimte) en de huidige ontwikkeling waarbij stedelijke woonwijken bedrijven en banen verliezen, 
maakt het realiseren van meer functiemenging tot een grote uitdaging. Het is de vraag in hoeverre 
het creëren van bedrijfsruimte in woongebieden financieel haalbaar is en of er ook voldoende vraag 
is naar locaties binnen woongebieden in relatie tot de vraag naar locaties op bedrijventerreinen. 
Biedt de vastgoedmarkt (vraag en aanbod) mogelijkheden om meer ruimte te scheppen om 
(groeiende) bedrijven een plaats in woonwijken te geven?  
 
Wat is het belang van bedrijven en werkgelegenheid in de wijk? 
Ten aanzien van het beleid is er nog een belangrijke achtergrondvraag onbeantwoord: waarom is 
de aanwezigheid van bedrijven en werkgelegenheid in wijken zo belangrijk, en voor wie? Wat 
betreft de doelstelling ‘verhoging van de arbeidsparticipatie en stijging op de arbeidsmarkt’ blijkt 
uit onderzoek van Marlet e.a. (2009) dat de kans op een baan in de wijk voor laagopgeleiden maar 
voor 1 procent wordt bepaald door het schaalniveau van de wijk. Het verhogen van de 
arbeidsparticipatie middels het creëren van werk in de wijk lijkt dus weinig effect te hebben29. 
Daarnaast zijn er in het beleid veronderstellingen met betrekking tot een directe relatie tussen 
bedrijvigheid en leefbaarheid, omdat ondernemers bijvoorbeeld meer betrokken zijn bij de wijk en 
deze ‘schoon, heel en veilig’ willen houden. Andere mogelijke positieve effecten van bedrijven in 
wijken zijn de aanwezigheid van ontmoetingsplaatsen voor bewoners, een voorbeeldfunctie voor 
jongeren omdat ‘kinderen die in gemengde gebieden wonen dagelijks zien wat werken is, zodat het 
voor hen geen abstract begrip is’ (Pols e.a. 2009:10), het ontstaan van functionele synergie door 
het gezamenlijke gebruik van functies in de wijk door bewoners en werknemer/ondernemers, 

                                                
 
29 Werkloosheid vormt een belangrijke verklaring voor bepaalde leefbaarheidproblemen in wijken (Marlet e.a. 
2009). Dus het terugdringen van werkloosheid om de leefbaarheid te verbeteren is op zichzelf een effectief 
instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, maar dan niet op wijkniveau.  
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duurzaam gebruik van de ruimte en het verminderen van vervoersstromen (Pols e.a. 2009). Deze 
aspecten zijn echter nog maar zeer beperkt onderzocht en daardoor uiterst speculatief. De lering 
uit dit onderzoek is dat bepaalde lokale omstandigheden niet voor alle typen bedrijven gelijk zijn, 
zoals blijkt uit het verschil in invloeden van wijk en regio op oprichtingen in de zakelijke 
dienstverlening versus de invloed op oprichtingen in de consumentendiensten. Als werk op zichzelf 
geen afdoende doelstelling is dan is het de vraag welk type bedrijven/ondernemers een bijdrage 
leveren aan een betere wijk. Veel bedrijven zijn vanuit de woning actief en leveren daarmee 
waarschijnlijk geen bijdrage aan ‘ontmoeting, de zichtbaarheid van werk en functionele synergie’. 
Ook zullen ondernemers die geen baat hebben bij het functioneren van de wijk voor hun 
bedrijfsvoering zich niet vanzelfsprekend meer inzetten voor de wijk dan andere bewoners. Het is 
zeer waarschijnlijk dat slechts van een zeer specifieke groep bedrijven en ondernemers een 
positieve uitstraling op de wijk uitgaat. Dit leidt tot de eerdere constatering dat meer onderzoek 
nodig is naar de binding van bedrijven en ondernemers met de wijk.  
 
Hoe kunnen overheden ondernemerschap stimuleren? 
De toenemende beschikbaarheid van data op persoonsniveau over verschillende typen 
ondernemers in verschillende fasen van het ondernemerschapsproces opent deuren voor 
toekomstig onderzoek naar de mechanismen achter ondernemerschap. Meer inzicht in deze 
mechanismen betekent voor beleidsmakers meer inzicht in de 'do and dont's' wat betreft het 
stimuleren van ondernemerschap.  
 
Daarnaast moet het monitoren van projecten die gericht zijn op het subsidiëren en coachen van 
ondernemers meer inzicht geven in de effectiviteit hiervan. Zoals in de vorige paragraaf is 
aangekaard kleven er gevaren aan het stimuleren van ondernemerschap op persoonsniveau. Leidt 
dit ook op de langere termijn tot een hogere arbeidsparticipatie?   
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Bijlage 1: Voorwaarden regressiemodel 
 
A. Controle op multicollineariteit.  
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**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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B. Residu-analyse: normale verdeling, lineariteit en homoscedastischiteit  
 
 
Normale verdeling: Histogram gestandaardiseerde residuen en 'normal probability plot' model exclusief outiers.  
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Bijlage 2: Model voor het totaal aan nieuw opgerichte bedrijven  
 
  

 B Beta 

(Constant) 0,003*** 
(0,001) 

 

Overig Groningen -0,002*** 
(0,000) 

-0,080 

Noord-Friesland 0,000 
(0,000) 

0,004 

Zuidoost-Drenthe -0,002*** 
(0,001) 

-0,028 

Noord-Overijssel -0,001*** 
(0,000) 

-0,040 

Zuidwest-Overijssel -0,001** 
(0,000) 

-0,027 

Twente -0,001** 
(0,000) 

-0,034 

Veluwe -0,001*** 
(0,000) 

-0,047 

Arnhem/Nijmegen -0,002*** 
(0,000) 

-0,083 

Alkmaar en omgeving 0,000 
(0,000) 

0,009 

Agglomeratie Haarlem 0,000 
(0,000) 

0,014 

Zaanstreek 0,006*** 
(0,001) 

0,127 

Groot-Amsterdam 0,002*** 
(0,000) 

0,126 

Het Gooi en Vechtstreek 0,002*** 
(0,000) 

0,045 

Agglomeratie Leiden en 
Bollenstreek 

-0,004*** 
(0,000) 

-0,114 

Agglomeratie 's-Gravenhage -0,005*** 
(0,000) 

-0,294 

Delft en Westland -0,004*** 
(0,000) 

-0,088 

Oost-Zuid-Holland -0,003*** 
(0,000) 

-0,095 

Groot-Rijnmond -0,003*** 
(0,000) 

-0,191 

Zuidoost-Zuid-Holland -0,002*** 
(0,000) 

-0,044 

West-Noord-Brabant -0,001** 
(0,000) 

-0,031 

Midden-Noord-Brabant -0,002*** 
(0,000) 

-0,080 

Noordoost-Noord-Brabant -0,001*** 
(0,000) 

-0,034 

Zuidoost-Noord-Brabant 0,000 
(0,000) 

-0,008 

Noord-Limburg -0,002*** 
(0,001) 

-0,041 

Zuid-Limburg -0,003*** 
(0,000) 

-0,119 

Flevoland 0,002*** 
(0,000) 

0,072 

Aandeel vestigingen 0,105*** 
(0,002) 

0,789 

% bevolking 1524 (99-01) -0,615*** 
(0,185) 

-0,055 

% bevolking 2534 (99-01) 0,411*** 
(0,156) 

0,045 

% bevolking 3544 (99-01) 0,148 
(0,242) 

0,009 

% bevolking 4564 (99-01) -0,382* 
(0,201) 

-0,033 

% hoge inkomens (99-01) 0,002 
(0,023) 

0,002 

% hoog opgeleiden (02) 0,151*** 
(0,043) 

0,054 

% allochtonen (99-02) 0,121 
(0,063) 

0,034 

% Leegstand (01-02) -0,297** 
(0,126) 

-0,026 

% Geweldsdelicten  -0,024*** 
(0,008) 

-0,054 

% Overlast (99-01) -0,028 
(0,091) 

-0,007 

% Verloedering (99-01) 0,104 
(0,088) 

0,022 

N 
700  

R2 
 
0,93 

 

*p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01 
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