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SAMENVATTING 

 

Het huisvesten van internationale hoofdkantoren wordt van grote waarde geacht voor zowel landen 

als regio’s. Ontwikkelingen in globalisering en internationaal ondernemen hebben echter voor 

verschuivingen op het gebied van organisatie en locatie van bedrijfsonderdelen gezorgd. Één van de 

gevolgen hiervan is dat de mobiliteit van hoofdkantooronderdelen is toegenomen. Dit onderzoek 

richt zich specifiek op het aantrekken van buitenlandse hoofdkantoren met reeds gevestigde 

buitenlandse bedrijven als uitgangspunt.  

 

Regionale hoofdkantoren ontstaan niet zomaar, hier liggen complexe economische en sociale 

processen aan ten grondslag. Om deze te begrijpen wordt in dit onderzoek dieper ingegaan op de 

trends die op dit moment spelen binnen de strategie van multinationale ondernemingen en de 

manier waarop zij hun hoofdkantooractiviteiten organiseren en lokaliseren. Dit wordt gedaan aan de 

hand van kwantitatieve gegevens van buitenlandse dochtervestigingen in de provincie Utrecht.  

 

De probleemstelling van het onderzoek is als volgt:  
 

Wat zijn de huidige economische en geografische trends op het gebied van de locatiedynamiek van 

hoofdkantoren en wat betekenen deze voor de kansen van Utrecht als vestigingsplaats voor 

hoofdkantoorfuncties van internationaal opererende bedrijven? 

 
Bij deze probleemstelling wordt uitgegaan van internationalisering als een evolutionair proces, 

waarbij internationaal opererende bedrijven steeds meer verschillende bedrijfsactiviteiten 

decentraliseren en verplaatsen naar het buitenland. Dit sluit aan bij de strategische veranderingen 

binnen MNO’s waarin voorwaartse integratie en functionele specialisatie ervoor hebben gezorgd dat 

steeds meer activiteiten met hoge toegevoegde waarde naar het buitenland worden verplaatst. De 

groeiende geografische spreiding van bedrijfsactiviteiten is er oorzaak van dat MNO’s ook hun 

hoofdkantoren anders zijn gaan organiseren. Dit komt tot uiting in de vorm van geographical split. 

Het traditionele hoofdkantoor wordt hierbij opgesplitst in verschillende eenheden, gebaseerd op de 

functies die ze vervullen binnen de MNO. Zowel coördinerende, strategische als regiefuncties binnen 

het hoofdkantoor vinden niet langer plaats via fysieke clustering, maar via netwerkvorming.  

 

In deze thesis is gebruik gemaakt van een evolutionaire benadering waarin de ontwikkeling van 

MNO’s en de daarmee samenhangende rol van het hoofdkantoor beschreven wordt aan de hand van 

het veranderingsproces van activiteiten die plaatsvinden bij dochtervestigingen. Dit 

veranderingsproces houdt in dat dochtervestigingen in geval van positieve groei steeds meer 

beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen waardoor hoofdkantooronderdelen 

opgesplitst worden. Geographical split van hoofdkantooronderdelen duidt op een nieuwe fase in de 

ontwikkeling van regionale hoofdkantoren. In deze fase worden hoofdkantooractiviteiten 

gereorganiseerd en verspreid over verschillende optimale locaties binnen het bedrijfsnetwerk van de 

MNO. 
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Aan de hand van kwantitatieve gegevens over de aanwezige buitenlandse dochtervestigingen in de 

provincie Utrecht zijn de veronderstellingen van de evolutionaire theorie getoetst en is onderzocht 

welke bedrijfskenmerken doorslaggevend zijn voor het hebben van hoofdkantoorfuncties. 

 

Het verplaatsen van hoofdkantooractiviteiten naar reeds bestaande bedrijfsonderdelen is een veel 

voorkomende vorm van geographical split. Het blijkt dat bij meer dan 75% van de bedrijven met 

hoofdkantoorfuncties in de provincie Utrecht sprake is van twee of meer nevenactiviteiten naast de 

hoofdkantoorfunctie. In 80% van de gevallen zijn dit marketing- en sales-activiteiten. Verder blijkt dat 

grote buitenlandse dochtervestigingen met hoofdkantoorfuncties een hogere groei in 

werkgelegenheid kennen dan kleine vestigingen zonder deze functies. Dit duidt op de evolutionaire 

benadering waarbij verondersteld wordt dat dochtervestigingen gedurende het evolutietraject in 

kwantitatieve en kwalitatieve zin groeien en hoofdkantooractiviteiten pas laat in het evolutieproces 

worden geïmplementeerd.  

 

Verder blijkt dat er verhoudingsgewijs meer regionale hoofdkantooractiviteiten bestaan bij 

buitenlandse dochtervestigingen die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten en Azië dan bij 

vestigingen uit Europese landen. MNO’s uit deze regio’s verplaatsen steeds meer bedrijfsactiviteiten 

om te kunnen inspelen op de Europese markt. Differentiatie op subcontinentaal niveau zorgt echter 

ook voor functionele specialisatie van hoofdkantoorfuncties van Europese multinationals binnen de 

EU. Deze activiteiten zijn voornamelijk gericht op de Nederlandse markt, terwijl regionale 

hoofdkantoren uit Amerika en Azië vaker gericht zijn op de Europese markt. De centrale ligging van 

Utrecht maakt het een aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse hoofdkantoorfuncties 

gericht op de Nederlandse markt. Hierbij is minder sprake van een afhankelijke relatie tot de 

stedelijkheid van de vestigingsgemeente. Bij vestigingen met regionale hoofdkantoorfuncties die 

gericht zijn op de Europese markt is wel een voorkeur voor grootstedelijke gemeenten zoals Utrecht 

en Amersfoort te zien.  

De bevindingen resulteren in de veronderstelling dat hoe groter de afstand tussen herkomstgebied 

(van het moederbedrijf) en de afzetmarkt (van de dochtervestiging), hoe meer activiteiten worden 

gedecentraliseerd en hoe groter de schaal van de afzetmarkt is. De locatiefactoren stedelijkheid en 

centrale ligging zijn belangrijker voor vestigingen met een grote afzetmarkt (Europa) dan voor 

vestigingen gericht op de Nederlandse markt.  

 

Er moet voor de acquisitie van buitenlandse hoofdkantoren goed worden gekeken naar de 

bedrijfsstrategie van moederbedrijven en naar de evolutie van bedrijfsfuncties bij 

dochtervestigingen. Bedrijfsinterne overwegingen spelen een veel grotere rol bij het aantrekken van 

hoofdkantooractiviteiten dan specifieke lokale of regionale productiemilieufactoren. Voor het 

aantrekken van buitenlandse hoofdkantoren moet daarom niet alleen gekeken worden naar 

nieuwkomers en wegtrekkers maar vooral naar vervolginvesteringen en ontwikkeling. Hier liggen tal 

van kansen voor het behouden en versterken van buitenlandse investeringen. 
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INLEIDING 

 

ederland is een belangrijke vestigingsplaats voor hoofdkantoren van internationaal opererende 

bedrijven. Wereldwijd is de mobiliteit van hoofdkantoren de afgelopen jaren steeds verder 

toegenomen (BCG, 2008). Vanwege de waarde van hoofdkantoren voor de nationale en regionale 

economie is de aandacht vanuit de overheid voor het aantrekken en behouden van kantoren van 

multinationals versterkt. In deze discussie wordt vaak gesproken over de grote Nederlandse 

concernhoofdkantoren, zoals Shell en Philips, die ons land dreigen te verlaten. Conclusie uit deze 

discussie is dat Nederland de gevestigde ‘Top’ concernhoofdkantoren dient te behouden vanwege 

het strategisch belang voor de internationale innovatiegedreven concurrentiepositie van Nederland 

(Baaij e.a. 2009). Deze aftercare strategie biedt tevens een vergrote kans op het aantrekken van 

nieuwe hoofdkantoren. In het laatste geval gaat het om buitenlandse hoofdkantoren die zich in 

Nederland vestigen. Er zijn binnen de organisatie van MNO’s veranderingen opgetreden waardoor dit 

eerder regionale- en divisiehoofdkantoren zijn dan concernhoofdkantoren. De beleidsaandacht loopt 

achter bij deze veranderingen waardoor er te weinig aandacht is voor regionale hoofdkantoren van 

buitenlandse ondernemingen. Dit geldt zowel voor regionale hoofdkantoren die al in ons land 

gevestigd zijn als voor het aantrekken van nieuwe regionale hoofdkantoren. Dit onderzoek richt zich 

specifiek op regionale hoofdkantoren van reeds gevestigde buitenlandse bedrijven  in de provincie 

Utrecht. Dergelijke hoofdkantoren ontstaan niet zomaar, hier liggen complexe economische en 

sociale processen aan ten grondslag. Zo dragen deze hoofdkantoren een verleden met zich mee 

(padafhankelijkheid) en opereren ze zowel binnen de eigen multinationale onderneming als in de 

nationale en regionale economie. Om deze processen te begrijpen zal in dit onderzoek dieper 

worden ingegaan op de trends die op dit moment spelen bij multinationale ondernemingen, en de 

gevolgen daarvan voor de economie van de provincie Utrecht. 

 

Er zijn op dit moment grote verschuivingen gaande in buitenlandse investeringen. Naast een afname 

in buitenlandse investeringen, doet zich een aantal strategische en organisatorische veranderingen 

voor bij internationaal opererende bedrijven (NFIA, 2009). Deze trends, mogelijk gemaakt door ICT 

en internet, hebben hun uitwerking op de fysieke ketensegmenten en bedrijfsonderdelen van 

MNO's. De hiermee samenhangende locatiedynamiek, vooral de mate van spreiding van 

economische activiteit, is ook terug te vinden bij hoofdkantoren van internationaal opererende 

bedrijven. Voor overheden betekent dit dat naast het behouden van belangrijke vestigingen ook het 

scherpstellen van een visie op hoofdkantooractiviteiten geboden is. De economische recessie biedt 

nieuwe mogelijkheden voor het aantrekken van buitenlandse investeringen, omdat op dit moment 

MNO’s hun locatiestrategie optimaliseren. Verplaatsingen van complete hoofdkantoren zullen 

minder snel voorkomen, want locatiebeslissingen van verschillende hoofdkantooractiviteiten worden 

steeds vaker apart genomen. Dit staat in verband met de trend bij MNO’s om 

hoofdkantooractiviteiten op te splitsen. Het aantrekken van deze opgesplitste activiteiten vormt 
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tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt voor ontwikkelings- en promotiemaatschappijen (BCG, 

2008, Van den Berghe, 2005). 

 

Nu de wereldeconomie in een recessie verkeert, is dit het moment om te onderzoeken waar en hoe 

investment agencies kunnen bijdragen aan de profilering van regio's. Dit is een proactieve 

aangelegenheid, want zodra de economie weer aantrekt zullen buitenlandse investeringen weer 

toenemen en meer activiteiten internationaal verplaatst worden. Investment agencies die zich voor 

die tijd op mogelijke investeerders hebben gericht, kunnen dan voordeel halen uit nu opgebouwde 

kennis. Het Utrecht Investment Agency ziet de vestiging van internationale kantoorgebruikers als een 

van de primaire doelgroepen (UIA, 2008). Daarbij positioneert de gemeente Utrecht zich als 

(inter)nationale toplocatie voor kantoren. Het huisvesten van hoofdkantooractiviteiten wordt daarbij 

in de regio Utrecht van groot belang geacht (Gemeente Utrecht, 2008). Dit onderzoek dient 

duidelijkheid te geven over de mogelijkheden hiertoe, in het licht van de eerder genoemde 

structuurveranderingen bij MNO’s die leiden tot een toenemende betekenis van het regionale 

hoofdkantoor. Dit gebeurt aan de hand van een overzicht van de huidige trends binnen de 

organisatie en strategie van MNO's en de manier waarop zij hun hoofdkantooractiviteiten 

organiseren en lokaliseren. Daarnaast wordt de aanwezigheid en evolutie van regionale 

hoofdkantoren in de provincie Utrecht empirisch onderzocht. 

 

Dit onderzoek heeft de volgende probleemstelling: 

 

Wat zijn de huidige economische en geografische trends op het gebied van de locatiedynamiek van 

hoofdkantoren bij Multinationale Ondernemingen (MNO’s) en wat betekenen deze voor de kansen en 

bedreigingen van Utrecht als vestigingsplaats voor regionale hoofdkantoorfuncties van internationaal 

opererende bedrijven? 

 

Dit onderzoek is gericht op de provincie Utrecht. In eerste instantie zal vooral gekeken worden naar 

meer algemene ontwikkelingen op het gebied van hoofdkantoren van buitenlandse ondernemingen. 

Later in het onderzoek worden deze gekoppeld aan Nederland en de Randstad met in het bijzonder 

de provincie Utrecht als vestigingsplaats voor deze hoofdkantoren of onderdelen ervan.  

 

Onderzoeksopzet 

Er is allereerst literatuuronderzoek gedaan over het onderwerp van studie, zodat deze in een 

theoretisch kader kan worden geplaatst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke 

literatuur en praktijkstudies. Vervolgens is de theorie gebruikt om relevante concepten te 

identificeren. Door middel van deskresearch en bestaande informatie is vervolgens 

onderzoeksbestand gemaakt met daarin alle buitenlandse vestigingen met hun relevante kenmerken 

in de provincie Utrecht. Dit bestand geeft een beeld van de huidige situatie in de provincie Utrecht. 
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Uit het literatuuronderzoek en empirische analyses kunnen uiteindelijk conclusies worden getrokken 

die resulteren in de beantwoording van de probleemstelling en de formulering van een aantal 

beleidsadviezen.  

 

Relevantie van het onderzoek 

Er is betrekkelijk weinig bekend over de manier waarop MNO’s hun hoofdkantooronderdelen 

verplaatsen. Bovendien gaat de aandacht in praktijkstudies vooral naar het aantrekken van 

buitenlandse vestigingen en is er weinig aandacht voor het behouden van buitenlandse 

hoofdkantoren in Nederland. Meer kennis hierover is interessant voor beleidsbepalers.  

 

Inbedding 

De facilitaire en persoonlijke ondersteuning van het onderzoek is verzorgd door de afdeling 

Economische Zaken van de gemeente Utrecht en de Universiteit van Utrecht. Dit onderzoek maakt 

onderdeel uit van een stage bij Utrecht Investment Agency, een publiek- private onderneming die 

zich bezig houdt met het aantrekken en ondersteunen van bedrijven die een kantoorlocatie zoeken 

in de regio Utrecht en Amersfoort.  

 

 

 

 

 

 

Afbakening theorie 

In de inleiding en probleemstelling komen verschillende trends en begrippen naar voren die 

gezamenlijk de onderzoekselementen vormen. In het eerste deel van het onderzoek staat het 

hoofdkantoor in brede zin centraal. De context bij de centrale eenheid is dat trends op het gebied 

van internationalisering en modernisering van invloed zijn op de strategie en organisatie van het 

hoofdkantoor. Verondersteld wordt dat onder invloed van deze trends de locatiedynamiek van 

hoofdkantoren of onderdelen daarvan verandert. In deze thesis wordt met de locatiedynamiek 

gerefereerd aan de locatie en verplaatsingen van hoofdkantooractiviteiten. Hierbij gaat het om 

bovenregionale locatiebeslissingen van internationale bedrijven met betrekking tot hun 

hoofdkantooractiviteiten. Ontwikkelingsmaatschappijen van regio's die zich richten op het 

aantrekken van hoofdkantoren dienen bij de profilering van hun regio rekening te houden met deze 

ontwikkelingen.  
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Onderzocht wordt wat de trends en veranderingen in locatiedynamiek inhouden en hoe deze met 

elkaar in verband staan. Bovenstaand model fungeert als een theoretisch denkkader dat gedurende 

het onderzoek verder wordt ingekleurd om tot een duidelijke conclusie en aanbeveling te komen en 

vormt tevens een schematische weergave van de theoretische opbouw van dit onderzoek.  

 

In het volgende hoofdstuk zal eerst de rol van het hoofdkantoor binnen multinationale 

ondernemingen worden toegelicht aan de hand van een aantal actuele trends in het kader van de 

mondialisering van de economie. 
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1.HOOFDKANTOREN 

 

ederland is altijd wereldspeler geweest op het gebied van hoofdkantoren. Deze sterke positie 

is steeds minder vanzelfsprekend. Een van de bedreigingen voor de sterke positie van 

Nederland als vestigingsplaats van hoofdkantoren is de toename van de mobiliteit van 

hoofdkantoren. Hoofdkantoren zijn steeds minder geïntegreerde hoofdzetels van allerlei 

coördinerende en regie gevende activiteiten. Dergelijke activiteiten worden steeds vaker gespreid 

over verschillende vestigingen op verschillende locaties. Dit is het gevolg van een aantal actuele 

ontwikkelingen in de manier waarop internationaal opererende bedrijven hun hoofdkantoren 

organiseren. Deze ontwikkelingen bieden niet alleen bedreigingen voor Nederland als 

vestigingsplaats van hoofdkantoren, maar ook kansen en mogelijkheden. Voor het benutten van deze 

mogelijkheden is meer inzicht in de actuele trends rondom de organisatie en locatiedynamiek van 

hoofdkantoren van MNO’s vereist. In de volgende hoofdstukken wordt toegewerkt naar het 

antwoord op de vraag hoe mobiel deze nu eigenlijk zijn en wat dit zegt over de mogelijkheden en 

bedreigingen voor Nederland en in het bijzonder Utrecht als vestigingslocatie voor deze nieuwe 

generatie aan hoofdkantoren. Om de dynamische ontwikkelingen over verplaatsingen van 

hoofdkantoren te analyseren zal allereerst de rol van het hoofdkantoor binnen een multinationale 

onderneming worden toegelicht.  

 

1.1 Geografische structuur van internationaal opererende bedrijven 

De internationalisatietheorie is één van de meest gebruikte theorieën voor het verklaren en het 

ontstaan van multinationale ondernemingen. Deze theorie sluit aan bij de transactiekostentheorie 

die de organisatie van economische activiteiten in markten en bedrijven verklaart. Hierbij worden 

het prijssysteem (markt) en hiërarchie (bedrijf) als twee verschillende manieren van organisatie 

gezien. De markt is niet perfect noch efficiënt door begrensde rationaliteit en opportunistisch 

gedrag. Marktfalen en hoge kosten door markttransacties maken hiërarchie tot een efficiënt 

mechanisme voor het organiseren van economische activiteiten (Cerrato, 2006). 

Op basis van deze veronderstellingen verklaart de internationalisatietheorie het ontstaan van 

multinationale ondernemingen (MNO’s) als reactie op de tekortkomingen van internationale 

markten. De MNO coördineert activiteiten tussen landen waar locatiespecifieke voordelen en het 

tegengaan van marktfalen gecombineerd zijn. Bij het opsplitsen van de (toegevoegde) waardeketen 

wordt elk onderdeel van de MNO op de meest ideale locatie gevestigd. Internationalisering en 

verbeteringen in communicatie en transport hebben de mate waarin MNO's hun verschillende 

componenten en bijbehorende activiteiten kunnen verspreiden ingrijpend veranderd. Hiermee is ook 

de geografische structuur van de MNO veranderd (Dicken, 2004). De beperkingen voor bedrijven om 

functies op te splitsen en op verschillende locaties uit te voeren zijn steeds verder afgenomen. Elk 

bedrijfsonderdeel kan op verschillende geografische locaties worden uitgevoerd, waardoor 

ingewikkelde ruimtelijk patronen ontstaan. Deze ruimtelijke patronen zijn vaak bedrijfsspecifiek, en 
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bovendien uiteraard functiespecifiek. Sommige MNO functies neigen tot geografische verspreiding 

terwijl andere neigen naar geografische concentratie. Braunerhjelm (2004) omschrijft de 

ontwikkeling van een MNO als een proces waarbij verplaatsingen van productie-eenheden, R&D-

faciliteiten, administratieve- en besluitvormingsfuncties en uiteindelijk hoofdkantooractiviteiten 

elkaar opvolgen op internationale schaal. Dit proces is van invloed op de locatie van hoofdkantoren 

en de rol die ze binnen de MNO's spelen (Dicken, 2004). 

 

De internationalisering van bedrijven verloopt in fasen: 

1e fase:  Start van het verplaatsen van functies zoals marketing & sales, later in dit proces volgen 

productie-eenheden en R&D activiteiten. 

2e fase:  In dit meer geavanceerde stadium van internationalisering ontwikkelen 

dochterondernemingen zich tot strategische centra of centres of excellence met regionale 

verantwoordelijkheden. 

3e fase:  In dit stadium worden ook managementfuncties buiten de traditionele landsgrenzen 

verplaatst.  

 

Deze veranderingen zijn van grote invloed op het internationale economische landschap en de 

manier waarop een MNO is georganiseerd. In een strikt hiërarchische coördinatie van een MNO is er 

alleen sprake van een gecentraliseerd mondiaal hoofdkantoor met daaronder eventueel 

divisiehoofdkantoren of regionale hoofdkantoren. In een meer op netwerk gebaseerde MNO neemt 

het belang van een centraal hoofdkantoor af en dat van regionale hoofdkantoren toe (Lehrer & 

Asawaka, 1999, Dicken, 2004). 

 

1.2 De traditionele en evolutionaire benadering van de organisatorische structuur van MNO’s 

Met de toegenomen grootte, organisatorische complexiteit en geografische spreiding van 

internationaal opererende bedrijven zijn de interne relaties tussen de bedrijfseenheden op 

verschillende locaties een belangrijk element geworden van de manier waarop de mondiale 

economie wordt georganiseerd door MNO’s. Tijdens de groei en ontwikkeling van een MNO raken 

verschillende bedrijfseenheden verder gespecialiseerd en worden de onderlinge relaties met andere 

eenheden complexer. Ook de coördinatie van een MNO is daarmee complexer geworden waardoor 

de rol van hoofdkantoren binnen een MNO aanvankelijk steeds belangrijker werd (Chandler, 1991, 

Dicken, 2004).  

De traditionele benadering van het proces van veranderingen in de organisatorische structuur van 

MNO's is gebaseerd op het hiërarchische bedrijfsmodel. De relaties tussen het hoofdkantoor, 

dochterondernemingen en onderliggende bedrijfseenheden binnen de MNO zijn top-down. De 

relaties tussen het hoofdkantoor en de buitenlandse bedrijfseenheden zijn voornamelijk gebaseerd 

op eenvoudige financiële beslissingen. Voor het coördineren van buitenlandse activiteiten wordt 

gebruikgemaakt van internationale divisies. Naarmate een MNO meer internationaliseert (fase 2 en 
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3), verandert de interne structuur. Dicken (2004) omschrijft de huidige geografie van de MNO aan de 

hand van internationale netwerken. De coördinatie van MNO's is hierbij onderdeel van een 

geïntegreerd netwerk. De structuur van een MNO bestaat in dit model uit een verspreid netwerk van 

gespecialiseerde eenheden en flexibel gecoördineerde processen. Er is sprake van een heterarchical 

structure met een netwerk van inter-firm relaties. Complexe coördinatie- en 

samenwerkingsprocessen vinden plaats in een milieu van gedeelde besluitvorming. De functie van 

een hoofdkantoor is in beide modellen, hiërarchisch of heterarchical, verschillend. De rol die een 

hoofdkantoor speelt binnen een MNO hangt onder andere af van de structuur van de organisatie 

(Braunerhjelm, 2004, Dicken, 2004). 

 

De gefaseerde ontwikkelingen van de organisatorische structuur van MNO's kan worden gezien als 

van een evolutionair proces. Vanuit deze evolutionaire benadering is niet het (centrale) 

hoofdkantoor de belangrijkste eenheid van ontwikkeling maar de dochteronderneming. De 

evolutionaire benadering van de interne organisatie van MNO’s gaat er van uit dat 

dochtervestigingen binnen een MNO zich steeds verder ontwikkelen waardoor er een netwerk van 

verschillende centres of excellence ontstaat (2de fase). In het evolutionaire model van Delany (2000) 

wordt de ontwikkeling van een dochtervestiging gezien als een groei in het takenpakket en de 

verantwoordelijkheid door de jaren heen. Een dochtervestiging groeit in dit model in kwantitatieve 

zin door de uitbreiding van een bepaalde activiteit. Deze uitbreiding in omvang en intensiteit kan er 

voor zorgen dat een dochtervestiging met marketing en sales activiteiten bijvoorbeeld uitgroeit tot 

een Europees verkoopkantoor of een productievestiging. Ook kan er sprake zijn van een groei in 

kwalitatieve zin waarbij er een toename of verandering in activiteiten plaatsvindt. Naast de 

buitenlandse productievestiging ontstaan bijvoorbeeld R&D activiteiten (fase 1 & 2). Doordat een 

dochtervestiging verantwoordelijkheden heeft voor een bepaalde markt, product of technologie 

binnen de MNO, kunnen naast de evolutie in kwantitatieve en kwalitatieve zin ook deze 

verantwoordelijkheden toenemen. Door de ontwikkeling van gespecialiseerde kenniscompetenties 

versterkt een dochtervestiging haar positie binnen de MNO waardoor het strategisch belang van de 

vestiging binnen de MNO toeneemt (Birkinshaw & Hood 1995). Dit leidt er uiteindelijk toe dat een 

dochteronderneming steeds meer beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden kan krijgen 

(3de fase). Een dochteronderneming dat begint als een verkoopkantoor met marketing en sales 

activiteiten kan in de laatste fase doorgroeien tot een vestiging met regionale hoofdkantoorfuncties 

(Delany, 2000). In het laatste geval wordt er van uit gegaan dat een dochteronderneming zich positief 

ontwikkelt tot aan de laatste fase. Er is echter geen sprake van één enkel evolutionair 

ontwikkelingspad voor dochtervestigingen. Sommige dochtervestigingen groeien uit tot één van de 

belangrijkste vestigingen binnen de MNO, anderen worden uiteindelijk gesloten (Birkinshaw & Hood, 

1998). In dit onderzoek ligt de focus op het ontstaan van hoofdkantoorfuncties bij 

dochtervestigingen vanuit een evolutionaire benadering.  
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In relatie tot de evolutionaire benadering zijn verschillende trends te onderscheiden in de manier 

waarop MNO's hun activiteiten organiseren en waar belangrijke beslissingen genomen worden. De 

nieuwe generatie hoofdkantoren van multinationals, waarvan de organisatorische structuur aansluit 

bij het geïntegreerde netwerkmodel, opereren binnen een netwerk van internationale hubs 

gebaseerd op spreiding van kennis en activiteiten en peer-to-peer samenwerking. In dit model neemt 

de alles overheersende centrale rol van het hoofdkantoor af.  

 

Sommigen stellen zelfs dat: 

 

'The days of an all-powerful, single location, world headquarter are numbered' (Gupta, 2008). 

 

Het concept van het hoofdkantoor verandert van een geïntegreerde bundel van activiteiten op één 

fysieke locatie (cluster) naar een netwerkstructuur met verschillende functies op verschillende 

locaties en onderlinge relaties. Hierbij zitten de belangrijkste leidinggevenden verspreid over taken 

en locaties waar de actie is, dat wil zeggen, daar waar de kennis wordt ontwikkeld en waar de 

belangrijkste markttransacties gedaan worden. Dit fenomeen wordt verklaard aan de hand van drie 

trends met betrekking tot de veranderingen in het internationale economische landschap (Gupta, 

2008). 

- Er is steeds meer sprake van multipolariteit in de wereldeconomie. Steeds sneller 

ontwikkelende markten zorgen voor een situatie waarin meerdere regio's bestaan die 

allemaal ongeveer even sterk zijn of evenveel invloed hebben in de wereldeconomie.  

- Daarnaast is er toename van internationale integratie, vooral in kapitaal, technologie en 

goederen in de richting van een neer evenwichtige wereldeconomie. 

- Ontwikkelingen op het gebied van communicatietechnologieën zorgen er voor dat 

samenwerking tussen geografisch verspreide individuen makkelijker en goedkoper wordt.  

 

Deze trends sluiten aan op de eerder besproken netwerkstructuur van de internationale economie 

van Dicken (2004). De eerste trend omschrijft hoe regio’s fungeren als polen. Door internationale 

integratie spreekt men ook wel van knooppunten binnen het netwerk van de wereldeconomie. De 

integratie wordt bevorderd door ontwikkelingen op het gebied van communicatietechnologieën. 

Multinationale bedrijven opereren binnen dit netwerk van de internationale economie. Waar de 

managementfuncties en de coördinatie van een MNO traditioneel nog via fysieke clustering in een 

centraal hoofdkantoor plaatsvond is er in de derde fase van het internationaliseringsproces sprake 

van voorwaartse integratie van managementfuncties verderop in de waardeketen. Dit verschijnsel 

wordt toegelicht in de volgende paragraaf. 
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1.3 Regionale hoofdkantoren 

Door mondialisering is de geografische schaal waarop MNO's opereren steeds verder toegenomen. 

Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop MNO's hun activiteiten coördineren. Waar er in de 

jaren '80 en '90 veel wereldwijde en divisionele hoofdkantoren opkwamen, gaat het tegenwoordig 

steeds meer om regionale en subregionale hoofdkantoren. Het hebben van hoofdkantoren op 

regionale en subregionale schaal duidt op een trend van decentralisatie van 

hoofdkantooronderdelen. Dit is te zien in de groei van het aantal pan-Europese hoofdkantoren en 

hoofdkantoren gericht op de Benelux of de Scandinavische markt (BCI, 2008).  

Regionalisering wordt gezien als de oplossing voor de onevenwichtigheden waarmee multinationale 

ondernemingen te maken krijgen door de gelijktijdige toename van internationale integratie en het 

belang van lokale processen. De wisselwerking tussen wereldwijde en lokale processen zorgen voor 

complexe relaties binnen MNO's. Regionale of in dit geval Europese hoofdkantoren worden daarom 

gezien als de ideale coördinatiecentra van MNO's in een globaliserende wereld zonder wereldwijde 

uniformiteit (Van den Berghe, 2005). Regionale hoofdkantoren vergroten het bereik en de 

mogelijkheden van MNO's om personeel, kennis en expertise op regionaal niveau te coördineren en 

op te nemen in de organisatie (Leontiades, 2001).  

 

De rol van het regionale hoofdkantoor hangt af van het stadium en aard van de ontwikkelingen van 

de activiteiten van de MNO. In de meeste gevallen zorgt het regionale hoofdkantoor voor de 

integratie van de MNO-activiteiten in een bepaalde regio door het coördineren en controleren van 

de dochterondernemingen en bedrijfseenheden (productie-eenheden, verkoopkantoren, enz.) in 

deze specifieke regio. Doordat informatie op regionaal niveau weer via het regionale hoofdkantoor 

naar andere onderdelen van de MNO gaat is het regionale hoofdkantoor naast een coördinerend 

mechanisme ook een belangrijk onderdeel van het informatiesysteem van de MNO. Verder kan een 

regionaal hoofdkantoor ook een meer ondernemende rol in de regio vervullen doordat er 

samenwerking of uitbesteding op regionaal niveau ontstaat. Door het initiëren van bedrijvigheid en 

het creëren van banen fungeren ze als strategic windows voor regionale ontwikkeling (Dicken, 2004).  

Het regionale hoofdkantoor kan dus een dubbelfunctie hebben: binnen de MNO en binnen de 

vestigingsregio. Deze coördinerende scharnierfunctie maakt het regionale hoofdkantoor bij uitstek 

interessant voor regionale overheden en investment agencies.  

 

Zoals gezegd kan het ontstaan van regionale hoofdkantoren als een evolutionair proces worden 

gezien. Gedurende dit proces veranderen de taken en verantwoordelijkheden van de hoofdkantoren, 

waarbij uiteindelijk alle activiteiten en verantwoordelijkheden op verschillende optimale locaties 

worden georganiseerd. Aansluitend bij de drie fasen van internationalisering van de MNO wordt de 

organisatie en locatie van de hoofdkantoorfuncties in drie fasen onderscheiden.  

 



 

Bij het wereldwijde hoofdkantoor zijn alle ac

situatie kan gezien worden als het startpunt van een multinationale onderneming. 

1ste fase: Bij de eerste fase van een regionaal hoofdkantoor worden alleen delen van het 

management en ‘value adding act

regionale hoofdkantoor.

2e fase: In de tweede fase groeien 

zelfstandiger. Gedurende 

verantwoordelijkheden verplaa

3de fase: In de derde en laatste fase is er sprake van een geografische spreiding. Bij 

‘geographical split’ zijn alle activiteiten en verantwoordelijkheden georganiseerd op 

verschillende optimale locaties. Vooral de expertisecentra komen los van

hoofdkantoorlocatie (BCI, 2008). 

 

Figuur 1. Evolutionair proces van het hoofdkantoor 

Bron: Buck Consultants International, 2008

 

De internationalisering van hoofdkantoren of onderdelen daarvan is een nieuwe fase in de 

internationalisering van de multinationale onderneming (Baaij, Bosch, Volberda & Mom, 

leidt tot de spreiding van regionale hoofdkantoren

 

1.4 Centraal wat moet, decentraal wat kan

In de trend die in Figuur 1 naar voren komt neemt het belang van de rol die het mondiale 

hoofdkantoor speelt binnen een MNO steeds verder af. Het is al langere tijd niet meer zo dat een 

hoofdkantoor in het moederland van een multinational fungeert als basi
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Bij het wereldwijde hoofdkantoor zijn alle activiteiten geconcentreerd op een enkele locatie. 

situatie kan gezien worden als het startpunt van een multinationale onderneming. 

Bij de eerste fase van een regionaal hoofdkantoor worden alleen delen van het 

management en ‘value adding actvitities’ verplaatst naar de nieuwe locatie van het 

regionale hoofdkantoor. 

In de tweede fase groeien deze regionale hoofdkantoren uit en worden ze steeds 

zelfstandiger. Gedurende deze fase worden steeds meer taken en 

verantwoordelijkheden verplaatst.  

In de derde en laatste fase is er sprake van een geografische spreiding. Bij 

zijn alle activiteiten en verantwoordelijkheden georganiseerd op 

verschillende optimale locaties. Vooral de expertisecentra komen los van

hoofdkantoorlocatie (BCI, 2008).  

Figuur 1. Evolutionair proces van het hoofdkantoor  

Bron: Buck Consultants International, 2008 

De internationalisering van hoofdkantoren of onderdelen daarvan is een nieuwe fase in de 

internationalisering van de multinationale onderneming (Baaij, Bosch, Volberda & Mom, 

leidt tot de spreiding van regionale hoofdkantoren en onderdelen daarvan.  

Centraal wat moet, decentraal wat kan 

In de trend die in Figuur 1 naar voren komt neemt het belang van de rol die het mondiale 

hoofdkantoor speelt binnen een MNO steeds verder af. Het is al langere tijd niet meer zo dat een 

hoofdkantoor in het moederland van een multinational fungeert als basi
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tiviteiten geconcentreerd op een enkele locatie. Deze 

situatie kan gezien worden als het startpunt van een multinationale onderneming.  

Bij de eerste fase van een regionaal hoofdkantoor worden alleen delen van het 

vitities’ verplaatst naar de nieuwe locatie van het 

regionale hoofdkantoren uit en worden ze steeds 

In de derde en laatste fase is er sprake van een geografische spreiding. Bij deze 

zijn alle activiteiten en verantwoordelijkheden georganiseerd op 

verschillende optimale locaties. Vooral de expertisecentra komen los van de centrale 

 

De internationalisering van hoofdkantoren of onderdelen daarvan is een nieuwe fase in de 

internationalisering van de multinationale onderneming (Baaij, Bosch, Volberda & Mom, 2009). Dit 

In de trend die in Figuur 1 naar voren komt neemt het belang van de rol die het mondiale 

hoofdkantoor speelt binnen een MNO steeds verder af. Het is al langere tijd niet meer zo dat een 

hoofdkantoor in het moederland van een multinational fungeert als basis voor nieuwe 

Shared 
services
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technologieën, product- en bedrijfsmodellen die via dochterondernemingen bij lokale markten 

terecht komen. Steeds meer worden innovatieve activiteiten op allerlei plaatsen binnen de MNO 

ontwikkeld en door middel van netwerken verspreid via knooppunten op internationaal, regionaal en 

lokaal niveau. De omslag van macht van het centrum naar de knooppunten is te zien bij 

multinationals waar directe samenwerking tussen gedecentraliseerde lokale eenheden plaatsvindt 

(Gupta, 2008). Dochtervestigingen die zich in loop van tijd positief ontwikkeld hebben kunnen 

fungeren als hubs van informatie en kennis over producten en technologieën (Birkinshaw, 1996).  

De verminderde rol van het centrale hoofdkantoor hangt soms ook samen met ontwikkelingen die 

duiden op het ontstaan van de 'virtuele onderneming' (Zadegan, 2008) of van de ‘hollow corporation‘ 

(Roach, 1996). Dit zijn bedrijven met een sterke merknaam, maar die de gehele productie 

uitbesteden. Dergelijke bedrijven bestaan uit een netwerk van verschillende onafhankelijke 

leveranciers, klanten en markten die met elkaar in verbinding staan door middel van 

informatietechnologie. Er is geen sprake van een centraal kantoor of organisatorische macht. In 

plaats van een hiërarchie met verticale integratie is er alleen sprake van een virtueel centrum.  

 

"Thus was born the virtual corporation, an entity with research, development, design, marketing, 

financing, legal, and other headquarters functions, but few or no  manufacturing facilities: a company 

with a head but no body."  (R. Rosecrance, 1997) 

 

Het hebben van een hoofdkantoor blijft ook in geval van de ‘virtual corporation’ van groot belang. 

Het zorgt ervoor dat kennis van de hele onderneming in hogere onderdelen van de hiërarchie kan 

worden opgeslagen en zorgt voor routine en ervaring. Vooral expliciete kennis op regionaal niveau 

zorgt voor de kracht van ondernemingen (Kupke & Lattemann 2006). 

 

Daarnaast is er binnen Europa sprake van een diversiteit van markten. De eerder genoemde 

gespecialiseerde kenniscompetenties op het gebied van producten, markt en technologie die 

dochtervestigingen bezitten zorgt er voor dat coördinatie op regionaal niveau belangrijk is (Yeung, 

Poon en Perry, 2001). Het voorbeeld van de ‘virtual corporation’ wil niet zeggen dat het 

hoofdkantoor zelf verdwijnt, maar wel dat functies steeds verder worden opgesplitst en 

gedecentraliseerd. Dit gegeven in combinatie met de grote waarde van  internationale  

hoofdkantoren voor de binnenlandse economie van een land maken regionale hoofdkantoren in 

Europa nog steeds een hot issue.  
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2. HOOFDKANTOORACTIVITEITEN 

 
In het vorige hoofdstuk is gesteld dat internationaal opererende bedrijven steeds meer activiteiten 

spreiden. Baaij, Van den Bosch en Volberda (2004) spreken van een tendens waarbij bedrijven de 

waardeketen opsplitsen en waardoor locatiebeslissingen voor verschillende activiteiten steeds vaker 

apart genomen kunnen worden. De mogelijkheid om activiteiten mobiel te maken in combinatie met 

de ontwikkelingen binnen de structuur van MNO's schept mogelijkheden voor grensoverschrijdende 

verhuizingen voor hoofdkantooronderdelen. Om de mobiliteit hiervan te onderzoeken moet eerst 

antwoord worden gegeven op de vraag wat een hoofdkantoor nu precies is. Er zit een belangrijk 

verschil in de manier waarop naar hoofdkantoren wordt gekeken. Kan tegenwoordig eigenlijk nog 

wel gesproken worden van een hoofdkantoor of kan beter gesproken worden van 

hoofdkantooractiviteiten met hoofdkantoorfuncties?  

 

2.1 De structuur van het hoofdkantoor 

 In de wetenschappelijke literatuur over MNO's wordt het hoofdkantoor (corporate headquarter) 

gezien als de centrale eenheid van bestuur en regelgeving van de MNO. Hier worden strategische 

investerings- en desinvesteringsbeslissingen genomen betreffende producten, markten, 

uitbreidingen, overnames en uitbestedingen. Een groot gedeelte van deze beslissingen wordt 

genomen door het bestuur in samenwerking met de financiële kern van het hoofdkantoor. Deze 

eenheid vormt de regie van het hoofdkantoor. Een andere functie binnen het hoofdkantoor is die 

van de strategievorming. Daarnaast zijn hoofdkantoren de uitvoerders, processors en verstrekkers 

van informatie van en naar interne bedrijfsonderdelen en externe organisaties (Dicken, 2004). Dit 

onderdeel is een meer coördinerende functie binnen de MNO. Naast deze managementfuncties 

vinden er ook verschillende value adding-, back office- en R&D activiteiten plaats (Birkinshaw e.a. 

2006). 

 

Zoals naar voren is gekomen verandert de rol van het hoofdkantoor binnen de MNO gedurende de 

ontwikkeling van de MNO. Bij het analyseren van hoofdkantoren en de locatiedynamiek van 

onderdelen kan het hoofdkantoor worden ingedeeld in drie verschillende eenheden. Deze indeling 

komt voor uit de managementliteratuur voor het optimaliseren van hoofdkantoorfuncties (Goold, 

Pettifer & Young, 2001).  

Tabel 1. Hoofdkantooreenheden en functies 

EENHEID FUNCTIE 

1.  Regie Bestuur: regels, kapitaal 

2.  Strategie  Toevoeging van waarde: innovatie, kennis 

3.  Coördinatie  Shared services: efficiëntie, kosten  

Bron: Goold, Pettifer & Young, 2001 
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Regie 

De eerste eenheid omvat functies die te maken hebben met regelgeving, financiën en het 

relatiebeheer met investeerders. Deze behoort tot de kern van het bedrijf. In deze eenheid zorgt het 

hoofdkantoor voor het in stand houden van de onderneming als juridische eenheid. Daarbij wordt de 

financiering verzorgd, de organisatiestructuur vastgesteld, belastingaangifte gedaan, vindt interne 

controle plaats op de divisies of werkmaatschappijen en worden verplichtingen naar beleggers 

nagekomen. Het gaat om essentiële functies die niet aan de divisies overgelaten kunnen worden 

(Eppink, 2001).  

 

Strategie  

De tweede eenheid zorgt voor de strategiebepaling binnen het bedrijf en behoort ook tot de kern 

van het hoofdkantoor. Kennis speelt hierbij een belangrijke rol. In deze visie voegt het centrale 

management waarde toe door het initiëren en aansturen van processen met betrekking tot product- 

en procesinnovatie. Dit kan bijvoorbeeld door het tot stand brengen van dwarsverbanden, zoals 

gezamenlijke inkoop of het bevorderen van kennis-spillovers. Deze activiteiten kunnen niet 

plaatsvinden binnen bedrijven zonder een organisatorisch orgaan in de vorm van een hoofdkantoor. 

Dit wordt ook wel de ‘discretionaire eenheid’ van het hoofdkantoor genoemd (Goold, Pettifer & 

Young, 2001). 

 

Coördinatie 

De shared services zijn onderdeel van het hoofdkantoor vanwege specialisatie- of schaalvoordelen. 

Dit is de dienstverlenende eenheid van het hoofdkantoor (Eppink, 2001). Het gaat bij deze eenheid 

om werkzaamheden die niet door divisies vervuld kunnen worden, zoals bij het basishoofdkantoor. In 

Europese ondernemingen bestaat bijvoorbeeld 45 procent van het werk van de treasury afdeling van 

een hoofdkantoor uit diensten voor divisies. Afdelingen die relatief veel diensten verlenen zijn 

pensioenbeheer en -administratie, salarisadministratie, opleidingen, ICT, verzekeringen en 

risicomanagement en onroerend goed (Chandler 2001;  Eppink, 2001).  

 

2.2 Hoofdkantoorfuncties  

In deze thesis wordt een brede definitie van ‘het hoofdkantoor’ gehanteerd. Dit is het hoofdkantoor 

en alle ondersteunende activiteiten die historisch gezien op dezelfde plek gevestigd waren. Op basis 

van de functies van een hoofdkantoor worden verschillende onderdelen onderscheiden. Omdat het 

hoofdkantoor wordt opgesplitst in verschillende onderdelen kunnen de verschillende 

hoofdkantoorfuncties beter als losse componenten worden beschouwd. Organisatorisch gezien 

spreekt men van ‘eenheden met verschillende functies’. 
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Figuur 2. Hoofdkantoorfuncties 

 

1. Directie en bestuur → Strategie en besluitvorming 

2. Financiën, jurisdictie en belasting → Planning en controle 

3. Toevoegen van waarde → Strategische activiteiten, M&S en inkoop 

4. Innovatie en technologie → Besluitvorming aangaande technologie 

5. Onderzoek en ontwikkeling → R&D en design activiteiten 

6. Shared Services → HR & IT 

Bron: Buck Consultants International, 2008 

 

Voor het in kaart brengen van de ruimtelijke dimensie van deze functies wordt de term 

hoofdkantooronderdelen gebruikt. Baaij e.a. (2009) onderscheiden de volgende 

hoofdkantooronderdelen: de mondiale beslissingscentra, de expertisecentra en de fiscaal/ juridische 

kern.  

 
Gebaseerd op Boston Consulting Group, 2008 

 

 

Figuur 3. Hoofdkantoor als configuratie van onderdelen 
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Besliscentra en kernonderdelen 

Het besliscentrum komt grotendeels overeen met de eenheid van bestuur en stafafdelingen van de 

managementindeling van Goold e.a. (2001) en heeft een regiefunctie. In dit hoofdkantooronderdeel 

bevinden zich de directie en de verschillende bestuursafdelingen van financiële, juridische en fiscale 

zaken. Hier wordt de strategie van de onderneming bepaald en worden de belangrijkste 

investeringsbeslissingen genomen.  

Naast het bestuur en de stafafdelingen bevindt zich daaronder de daadwerkelijke fiscaal- juridische 

kern. Belangrijk bij dit hoofdkantooronderdeel is dat de vestigingsplaats van dit onderdeel bepaalt in 

welk land de onderneming vennootschapsbelasting betaalt (BCG, 2008). Ook deze onderdelen 

behoren tot de kern met een regiefunctie. 

 

Expertisecentra 

Binnen een wereldwijd hoofdkantoor bevinden zich verschillende expertisecentra die elk gericht zijn 

op een eigen onderdeel. Deze onderdelen zijn vaak kennisintensief en gericht op toevoeging van 

waarde. Onder expertiseonderdelen van een hoofdkantoor vallen bijvoorbeeld: inkoop, sales & 

marketing, R&D en innovatie. De shared service centra worden ook als expertisecentra gezien, maar 

gaan meer over de coördinatie en efficiëntie binnen de MNO. Dit laatste onderdeel omvat vooral 

administratieve en ICT-activiteiten. Zoals eerder vermeld vormen deze de meest mobiele onderdelen 

van het hoofdkantoor.  

 

Deze drie onderdelen (besliscentra, kernonderdelen en expertisecentra) vormen gezamenlijk het 

wereldwijde hoofdkantoor. Daaronder zijn er verschillende regionale en divisiehoofdkantoren. Het 

regionale hoofdkantoor is geen onderdeel van het concernhoofdkantoor maar een aparte entiteit. 

Dit zijn organisatorische eenheden die gericht zijn op de integratie en coördinatie van activiteiten van 

de MNO in een bepaalde regio. De grootte van de markt en activiteiten kan verschillen (Van den 

Berghe, 2005). In de traditionele benadering fungeert het regionale hoofdkantoor op intermediair 

niveau tussen een regio en het concernhoofdkantoor. Vanuit de evolutionaire benadering wordt 

gesproken over regionale hoofdkantooronderdelen, omdat de verschillende onderdelen van 

concern- en regionale hoofdkantoren over verschillende locaties binnen het netwerk van de MNO 

verspreid worden (Birkinshaw e.a., 2006). 

 

2.3 Ter afsluiting 

In de eerste hoofdstukken zijn de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van internationaal 

ondernemende bedrijven en hun hoofdkantoren aan bod gekomen. Veranderingen door steeds 

verdergaande internationalisering en ontwikkeling van communicatietechnologie hebben ervoor 

gezorgd dat de organisatie van de MNO en het hoofdkantoor drastisch is veranderd. Bij de 

ontwikkeling van een multinationale onderneming veranderen de verhoudingen binnen de 

verschillende hoofdkantoorfuncties. Een hoofdkantoor kan niet meer gezien worden als één geheel, 
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maar elk onderdeel moet apart benaderd worden. Het traditionele hoofdkantoor wordt opgesplitst 

in verschillende eenheden, gebaseerd op de functies die ze vervullen binnen de MNO (Baaij & Van 

den Berghe e.a. 2005). Zowel coördinerende, strategische als regiefuncties binnen het hoofdkantoor 

vinden niet langer plaats via fysieke clustering, maar via netwerkvorming. Door toenemende 

voorwaartse integratie (dicht op de markt) en functionele specialisatie (kerncompetentie) van 

hoofdkantoorfuncties wordt bij veel MNO’s het traditionele hoofdkantoor opgesplitst in 

verschillende onderdelen. Door het opsplitsen van functies vindt er samenwerking plaats tussen op 

bepaalde activiteiten gespecialiseerde delen van de organisatie. Deze visie kan worden 

doorgetrokken naar strategische verplaatsingen van hoofdkantooronderdelen, in dat geval spreekt 

men van een geographical split (Figuur 1). De samenhang tussen de verschillende 

hoofdkantooronderdelen impliceert dat verplaatsingen aan elkaar gekoppeld zijn. Dit maakt de 

verplaatsingsdynamiek van hoofdkantoren een gefaseerd proces. 

De vraag is nu of deze verschillende onderdelen ook een eigen locatiedynamiek kennen en of die in 

geografische zin afwijken van de locaties waar het voormalige geïntegreerde hoofdkantoor zich 

bevond. In het volgende hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de locatiedynamiek van 

hoofdkantoren waarbij het proces van geographical split wordt verbonden met de locatiefactoren en 

daarmee samenhangende vestigingsplaatskeuzes voor hoofdkantoren of onderdelen hiervan. 



 

22 

 

3. LOCATIEDYNAMIEK VAN HOOFDKANTOREN 

 

et in de hoofdstukken 1 en 2 omschreven proces waarbij verschillende decentrale 

hoofdkantoorfuncties ontstaan door functionele specialisatie en voorwaartse integratie, kan 

zorgen voor verschuivingen in de daarmee samenhangende locatiedynamiek van hoofdkantoren. 

Het ontstaan van regionale hoofdkantoren en veranderingen in de aard en omvang van bepaalde 

hoofdkantooronderdelen en het verplaatsen hiervan bepalen in grote mate de locatiedynamiek in dit 

proces.  

 

3.1 Directe en indirecte relocatie 

Er worden verschillende typen verplaatsingen van hoofdkantoren binnen een MNO onderscheiden. 

Allereerst bestaat er integrale relocatie ofwel directe verplaatsing van een hoofdkantoor (1): een 

hoofdkantoor verplaatst in zijn geheel van A naar B. Daarnaast ontstaan er verschuivingen door 

selectieve uitbreiding (2). In dit geval ontstaat er naast het bestaande hoofdkantoor een nieuw 

hoofdkantoor op een nieuwe locatie. Ook kan er sprake zijn van een verplaatsing van 

hoofdkantoorfuncties of onderdelen. Dit heet indirecte uitbreiding (3). Als vierde vindt er 

geografische verschuiving van hoofdkantooronderdelen plaats door regionalisering (4). De interne 

organisatie van de MNO wordt hierbij gereorganiseerd (Hirai, 2004).   

Bij directe verplaatsing is meestal sprake van volledige relocatie, waarbij het volledige management 

en alle functies verplaatst worden naar een nieuwe locatie. Bij indirecte verplaatsing is vaak sprake 

van partiële relocatie, waarbij een select aantal managers en hoofdkantoorfuncties verplaatst wordt 

(Birkinshaw e.a. 2006). 

Naast volledige en partiële relocatie is er ook nog virtuele relocatie (Barner-Rasmussen, Piekari & 

Bjorkman, 2007). Hiermee wordt gerefereerd aan situaties waarbij hoofdkantoor taken worden 

uitgevoerd door middel van moderne ICT systemen en frequente zakenreizen van managers en 

daarom geen fysieke locatie hebben.  

 

3.2 Motieven voor verplaatsingen  

De redenen voor verplaatsingen lopen uiteen. Er zijn verschillende strategische motieven voor 

verplaatsingen van hoofdkantoren. Dit zijn vaak organisatorische drijfveren.  

 

Fusies en overnames 

Als bedrijven fuseren is het waarschijnlijk dat er een nieuw hoofdkantoor komt. Dit kan op de plek 

waar één van de twee oude hoofdkantoren stond, maar er kan ook gekozen worden voor een nieuwe 

locatie. Bij overnames wordt vaak het hoofdkantoor van het overnemende kantoor uitgebreid (Baaij, 

Van de Berghe, Van den Bosch & Volberda, 2005). 

 

 

H



 

23 

 

Strategische vernieuwing  

In sommige gevallen besluiten bedrijven tot verplaatsing of uitbreiding om te kunnen groeien. 

Daarnaast komen verplaatsingen ook voor vanwege kostenbesparingen en consolidatie. Een ander 

motief voor verplaatsing van hoofdkantooractiviteiten is vanwege strategische voordelen. 

Vervolginvesteringen naar dochtervestigingen die een speciale positie innemen binnen de MNO 

kunnen voor kennis spillovers en toegang tot resources zorgen (Birkinshaw, Braunerhjelm e.a., 

2006).  

 

Internationalisering 

Een daarmee samenhangend motief voor de verplaatsing van een hoofdkantoor(onderdeel) op 

internationaal niveau houdt verband met voorwaartse integratie binnen een MNO. 

Hoofdkantooractiviteiten worden dan verplaatst voor de aansturing van geografisch verspreide 

bedrijfsonderdelen. Hieronder valt ook het verplaatsen van hoofdkantooronderdelen voor het 

verbeteren van contacten en communicatie met bedrijfsonderdelen en stakeholders (Barner-

Rasmussen, Piekkari & Bjorkman, 2007). Als managementfuncties op een andere locatie voordeliger 

of efficiënter zijn, kan ervoor gekozen worden om het hoofdkantoor of onderdelen daarvan te 

verplaatsen. Het zwaartepunt van het management komt op deze manier dichter bij het ‘einde’ van 

de waardeketen te liggen. Vaak gebeurt dit door vervolginvesteringen naar bestaande 

dochtervestigingen. Dit kan ook nog een symbolische functie waarde hebben. Het hebben van 

internationale hoofdkantoorfuncties op verschillende locaties versterkt het internationale karakter 

van een MNO  (Birkinshaw, Braunerhjelm e.a., 2006).  

 

Dit hoofdstuk zal allereerst worden toegespitst op de meest simpele vorm van relocatie, waarbij een 

hoofdkantoor verhuist van de ene naar de andere locatie. Deze vorm van relocatie van het 

hoofdkantoor is de meest directe vorm van verplaatsing. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

mondiale en regionale hoofdkantoren. Bij regionale hoofdkantoren moet bijvoorbeeld gedacht 

worden aan het Europese hoofdkantoor van een Amerikaanse of Japanse MNO. Het tweede gedeelte 

van dit hoofdstuk behandelt de meer complexe vorm van locatiedynamiek, die plaats vindt bij het 

opsplitsen van hoofdkantooractiviteiten.  

 

3.3 Verplaatsingen van hoofdkantoren 

Het verplaatsen van hoofdkantoren is te koppelen aan ontwikkelingen die internationaal opererende 

bedrijven maken in een globaliserende wereld. In dit proces hebben multinationale ondernemingen 

naast hun productie- en verkoopactiviteiten ook steeds meer andere bedrijfsfuncties 

geïnternationaliseerd. Als eerste volgden activiteiten met een lage toegevoegde waarde zoals 

assemblage, maar later volgde al snel activiteiten met hogere toegevoegde waarden zoals diensten, 

IT en R&D activiteiten. Deze toenemende verspreiding van activiteiten en mensen suggereert dat de 
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mobiliteit van bedrijfsfuncties toeneemt. Baaij, van den Bosch en Volberda (2004) onderzochten of 

hetzelfde geldt voor de mobiliteit van hoofdkantoren en verschillende hoofdkantooractiviteiten.  

 

Ze deden dit door de verplaatsingen van de hoofdkantoren van de grootste bedrijven in de Verenigde 

Staten te analyseren. Tussen 1994 en 2002 zijn de verplaatsingen van hoofdkantoren van de Fortune 

Global 500 bedrijven onderzocht. Het gaat om bovenregionale verplaatsingen binnen nationale 

landsgrenzen, tussen staten (VS) en tussen landen. Er is onderscheid gemaakt tussen directe 

verplaatsingen en verplaatsingen door overnames en fusies. Alleen bij het eerste geval is sprake van 

integrale relocatie.  

 

Grafiek 1. Verplaatsingen van Fortune Global 500 bedrijven in de VS, 1994 – 2002 

 

Bron: Baaij, van den Bosch & Volberda, 2004. 

 

Het blijkt dat gedurende een periode van acht jaar 19 verplaatsingen hebben plaatsgevonden 

waarvan 42 procent als gevolg van een overname of fusie. In de meeste gevallen betekende dit dat 

de locatie van de overnemende partij de nieuwe locatie werd van het gezamenlijke hoofdkantoor.  

 

De locatiedynamiek bij hoofdkantoren blijkt in de eerste fasen van het evolutionair proces van het 

hoofdkantoor vooral op internationaal niveau laag te zijn. De verplaatsingen van hoofdkantoren 

tussen landen blijkt gering. Baaij, Van den Berghe, Van den Bosch en Volberda (2005) spreken van de 

paradox van de multinationale onderneming als het gaat om mobiliteit van hoofdkantoren. Waar de 

meeste activiteiten verplaatst worden zodra de tijd daar rijp voor is, blijven veel 

hoofdkantooractiviteiten steevast op hun originele locatie. Dit is op zich vreemd te noemen 

aangezien de wereldeconomie al lange tijd klaar is voor verplaatsingen van dergelijke activiteiten. 

Het verdwijnen van handels- en investeringsbarrières in combinatie met de ontwikkelingen in de ICT- 

en transporttechnologie zorgen er immers voor dat bedrijven hun waardeketen kunnen opsplitsen. 

Daardoor kunnen locatiebeslissingen voor verschillende activiteiten steeds vaker apart genomen 

worden. Met de mogelijkheid om activiteiten mobiel te maken ligt er letterlijk een wereld open voor 
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grensoverschrijdende verhuizingen van hoofdkantooronderdelen. Vooral gezien de constructie van 

MNO's zijn heroverwegingen voor locaties van hoofdkantooractiviteiten wel degelijk op zijn plaats. 

Baaij, Van den Bosch & Volberda (2004) gaan zelfs zo ver dat het verplaatsen van de tot dan toe 

onaantastbare hoofdkantoren gezien kan worden als een ultieme daad van mondiale strategie. Er 

zijn dus overwegingen om geen gebruik te maken van deze mogelijkheden. Daaraan kunnen 

economische redenen ten grondslag liggen (hoge kosten, weinig efficiëntie) maar ook psychologische 

argumenten (reputatie, bekendheid). 

 

Een mondiaal hoofdkantoor dat eenmaal ergens is gevestigd zal niet snel naar het buitenland worden 

verplaatst. Voor regionale hoofdkantoren ligt dit anders. Deze zijn mobieler dan mondiale 

hoofdkantoren. Het verhaal wordt nog complexer als er gekeken wordt naar verplaatsingen van 

verschillende onderdelen van hoofdkantoren. De dynamiek hiervan neemt namelijk toe in de latere 

fases van het evolutieproces van het hoofdkantoor. In deze fases bestaat de locatiedynamiek uit de 

relocatie van hoofdkantoren door regionalisering en geographical split (BCI, 2008). De structuur van 

de MNO wordt hierbij gereorganiseerd. In de volgende paragraaf zal verder worden ingegaan op de 

opsplitsing en spreiding van hoofdkantoorfuncties.  

 

3.4 Geographical Split en ketenomkering 

Een van de redenen voor het opsplitsen van hoofdkantooronderdelen is de steeds verdergaande 

functionele specialisatie binnen de organisatie van MNO en hun hoofdkantooractiviteiten. Daarnaast 

is er binnen de organisatie van MNO's steeds vaker sprake van ketenomkering. Dit is het proces 

waarbij de waardeketen van het bedrijf wordt aangestuurd door de wensen en behoeften van de 

consument. Er wordt in dit geval ook wel gesproken van voorwaartse integratie, waarbij MNO's 

steeds meer in contact willen staan met hun belangrijkste afzetmarkten (Dicken, 2004). Dit betekent 

dat er een spreiding van hoofdkantoorfuncties plaatsvindt om deze contacten te coördineren. 

Daarnaast zijn kostenbesparende aspecten en de behoefte om flexibeler te worden ook belangrijke 

redenen voor het gebruik van ketenomkering. Specialisatie en integratie zorgen voor een 

herwaardering van het regionale hoofdkantoor in een nieuwe vorm in zowel organisatorische als in 

geografische zin. Dit proces komt tot uiting in de vorm van het eerder genoemde geographical split 

dat resulteert in de opsplitsing en spreiding van hoofdkantoorfuncties. Voor deze verschillende 

hoofdkantoorfuncties geldt een verschil in locatiedynamiek (Baaij, Van den Berghe & Volberda, 

2005). 

 

Coördinerende functies 

Hoofdkantooronderdelen met een coördinerende functie omvatten vaak administratieve functies 

zoals shared sevices, de meest mobiele onderdelen van een hoofdkantoor. Ze maken geen onderdeel 

uit van de kern en hoeven daarom niet in de nabijheid van andere bedrijfsonderdelen te zitten. Dit is 
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bijvoorbeeld het geval bij HR en ICT-functies binnen het hoofdkantoor. Het verplaatsen van dit 

onderdeel van het hoofdkantoor gebeurt meestal uit efficiëntieoverwegingen.  

 

Strategische functies 

Voor onderdelen met strategische functies geldt min of meer hetzelfde: functies voor het toevoegen 

van waarden zijn niet gebonden aan de kern en worden steeds vaker zo ver mogelijk naar het ‘eind’ 

van het bedrijf verplaatst. Deze voorwaartse integratie zorgt er voor dat dergelijke functies verspreid 

worden. Ze bevinden zich daar waar aanpassing aan de markt nodig is. Vaak is dit in de nabijheid van 

andere functies die verspreid zijn door voorwaartse integratie, bijvoorbeeld in de buurt van 

productie of R&D functies (EZ, 2006).  

 

Regiefuncties 

Spreiding geldt in mindere mate voor onderdelen met een regiefunctie. Hier bevindt zich de 

juridische en financiële kern en hoeft daarom niet dicht bij de toegevoegde waardeketen 

gelokaliseerd te zijn. Vaak verhuist dit onderdeel naar metropoolregio's, binnen het land van 

oorsprong, waar het centrum van de financiële markt ligt  (Baaij, Van den Berghe, Van den Bosch & 

Volberda, 2005). 

 

Bij het oude hoofdkantoor zaten de verschillende functies, het juridisch centrum, marketing & sales, 

back-office activiteiten en zelfs R&D, onder één dak met aan de top de beslissingcentra. 

Tegenwoordig is er steeds vaker sprake van geografische spreiding van activiteiten waarbij specifieke 

hoofdkantooractiviteiten elk op de daarvoor best geschikte locatie zitten (Goold, Pettiifer & Young, 

2001, BCI, 2008). Er is mogelijk sprake van een trendbreuk die ontstaan is door de neiging van MNO’s 

om hun bedrijfsprocessen alleen centraal (op Europees niveau) te organiseren. In plaats daarvan 

zouden bedrijfsfuncties van centrale hoofdkantoren op Europees niveau vervangen worden door 

meer hybride organisatiestructuren met verschillende regionale Europese centra (Laverman, 2003). 

Dit zorgt voor meer projecten, maar kleinere decentrale projecten, en mogelijk een meer gespreid 

locatiepatroon.  

 

3.5 Decentralisatie  

De beschreven veranderingen in de organisatiestructuur van hoofdkantoren kunnen ervoor zorgen 

dat hoofdkantoren niet langer immobiele kantoren zijn waarbinnen alle activiteiten van een bedrijf 

plaatsvinden. Waar vroeger alle activiteiten van een bedrijf geconcentreerd waren in en nabij het 

hoofdkantoor is er tegenwoordig meer sprake van decentralisatie van activiteiten. De vraag is wat 

deze decentralisatie betekent voor de vestigingsplaatskeuzes van hoofdkantooractiviteiten. Vanuit 

de traditionele benadering vindt er een concentratie hoofdkantoren van internationaal opererende 

bedrijven plaats in een select aantal wereldsteden. Sassen (2001) omschrijft in haar boek ‘The global 

city’ dat wereldsteden als New York en Londen al decennialang hoofdkantoren aan het verliezen zijn. 
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De geografische spreiding van hoofdkantoren neemt toe door het ontstaan van meer 

metropoolregio’s. In eerste instantie waren wereldsteden de aangewezen plaatsen voor 

hoofdkantoren van internationaal opererende bedrijven. Door de verder ontwikkelde 

communicatietechnologie zijn wereldsteden niet meer de enige plekken die kunnen fungeren als 

knooppunten binnen een internationaal netwerk. Niet alle hoofdkantoorfuncties hoeven daarom 

plaats te vinden in de grootste steden. Nieuwe opkomende regio’s trekken steeds meer 

hoogwaardige functies naar zich toe. Klier & Testa (2002) constateren een verschuiving van afname 

in de groei van het aantal hoofdkantoren in grote metropolen naar een groei in middelgrote 

metropolen. Er lijkt op wereldschaal een soort ‘trickling down proces’ op te treden waarbij de niet 

primaire metropolen steeds meer (onderdelen van) hoofdkantoren herbergen. Dit gaat in tegen de 

world city hypothesis, waarin de grootste wereldsteden bovenaan de hiërarchie binnen de 

wereldeconomie staan. Ook steden lager in de hiërarchie sluiten aan op de wereldeconomie en 

huisvesten steeds meer hoofdkantoorfuncties. Hoofdkantoren die hun traditionele functies 

opsplitsen en decentraliseren verplaatsen deze functies naar vaak goedkopere plekken buiten de 

conventionele wereldsteden (Knox & Taylor, 1995). Dit verschijnsel sluit aan bij de derde fase van het 

evolutionaire proces van het hoofdkantoor. (geographical split van hoofdkantoorfuncties, zie Figuur 

1). Door de opsplitsing hiervan kunnen, indien mogelijk, functies lager in de stedelijke hiërarchie 

gevestigd worden. In naam blijven hoofdkantoren vaak in bepaalde wereldsteden gevestigd, maar 

afzonderlijke functies worden gespreid. Indirecte relocatie wordt daarom ook wel 'verborgen 

relocatie’ genoemd, omdat het proces van het opsplitsen en decentraliseren van 

hoofdkantoorfuncties een geleidelijk karakter heeft en daarom vaak onopgemerkt blijft (Barner-

Rasmussen, Piekari & Bjorkman, 2007). 

 

Het opsplitsen en decentraliseren van hoofdkantooronderdelen zorgt voor grote veranderingen in de 

afwegingen die multinationale ondernemingen maken bij het vestigen van deze onderdelen. Om de 

vestigingskeuzes van bedrijven voor investeringsprojecten voor hoofdkantooractiviteiten verder uit 

te werken zal in volgende hoofdstukken aandacht worden besteed aan de locatiefactoren bij 

vestigingsplaatskeuzes voor hoofdkantoren. Daarbij wordt tevens gekeken hoe de ontwikkelingen 

van functionele specialisatie en voorwaartse integratie binnen MNO's en hun hoofdkantoren voor 

verschuivingen in het belang van deze vestigingsplaatsfactoren zorgen.  



 

4. VESTIGINGSPLAATSFACTOREN BIJ HOOFDKANTOREN

 

e actuele veranderingen in de manier waarop MNO's hun hoofdkantoren organiseren kunnen 

voor meer spreiding en mobiliteit van hoofdkantooractiviteiten zorgen.  Dit hoofdstuk gaat in op 

de betekenis van vestigingseisen die daarbij een rol kunnen spelen. 

 

Er zijn vele onderzoeken gedaan naar de vestigingsplaatscriteria van hoofdkantoren. Er wordt hier 

een actueel beeld geschetst van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de locatiekeuzes 

voor hoofdkantoren. In het eerste deel van deze thesis zijn 

hoofdkantoren naar voren gekomen. De steeds verdergaande functionele specialisatie en 

voorwaartse integratie van hoofdkantooractiviteiten zijn de belangrijkste ontwikkelingen die de 

locatiedynamiek van hoofdkantoorfuncties 

vestigingsplaatscriteria van deze opgesplitste hoofdkantooronderdelen. In dit deel van de thesis zal 

worden ingegaan op de vraag wat eerdergenoemde trends op het gebied van hoofdkantoren 

betekenen voor de vestigingsplaatskeuze van opgesplitste functies.

 

4.1 Vestigingsfactoren van bedrijven

Het onderzoeksbureau Cushman & Wakefield doet elk jaar een uitgebreid onderzoek naar de 

aantrekkelijkheid van steden voor bedrijven. Hierbij wordt CEO's gevraagd welke factoren ze 

essentieel achten bij hun locatiebeslissingen voor bedrijven. Een compilatie van

vanaf het jaar 2000 is weergegeven in grafiek 2.

Grafiek 2. Essentiële vestigingsfactoren % voor bedrijven (2000

 Bron: Cushman & Wakefield. 
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e actuele veranderingen in de manier waarop MNO's hun hoofdkantoren organiseren kunnen 

voor meer spreiding en mobiliteit van hoofdkantooractiviteiten zorgen.  Dit hoofdstuk gaat in op 

de betekenis van vestigingseisen die daarbij een rol kunnen spelen.  

zijn vele onderzoeken gedaan naar de vestigingsplaatscriteria van hoofdkantoren. Er wordt hier 

een actueel beeld geschetst van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de locatiekeuzes 

In het eerste deel van deze thesis zijn een aantal nieuwe trends omtrent 

hoofdkantoren naar voren gekomen. De steeds verdergaande functionele specialisatie en 

voorwaartse integratie van hoofdkantooractiviteiten zijn de belangrijkste ontwikkelingen die de 

locatiedynamiek van hoofdkantoorfuncties bepalen. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de 

vestigingsplaatscriteria van deze opgesplitste hoofdkantooronderdelen. In dit deel van de thesis zal 

worden ingegaan op de vraag wat eerdergenoemde trends op het gebied van hoofdkantoren 

vestigingsplaatskeuze van opgesplitste functies. 

Vestigingsfactoren van bedrijven 

Het onderzoeksbureau Cushman & Wakefield doet elk jaar een uitgebreid onderzoek naar de 

eden voor bedrijven. Hierbij wordt CEO's gevraagd welke factoren ze 

essentieel achten bij hun locatiebeslissingen voor bedrijven. Een compilatie van

vanaf het jaar 2000 is weergegeven in grafiek 2. 

Grafiek 2. Essentiële vestigingsfactoren % voor bedrijven (2000-2008)  

Bron: Cushman & Wakefield. European Cities Monitor (2000-2008)
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4. VESTIGINGSPLAATSFACTOREN BIJ HOOFDKANTOREN 

e actuele veranderingen in de manier waarop MNO's hun hoofdkantoren organiseren kunnen 

voor meer spreiding en mobiliteit van hoofdkantooractiviteiten zorgen.  Dit hoofdstuk gaat in op 

zijn vele onderzoeken gedaan naar de vestigingsplaatscriteria van hoofdkantoren. Er wordt hier 

een actueel beeld geschetst van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de locatiekeuzes 

een aantal nieuwe trends omtrent 

hoofdkantoren naar voren gekomen. De steeds verdergaande functionele specialisatie en 

voorwaartse integratie van hoofdkantooractiviteiten zijn de belangrijkste ontwikkelingen die de 

bepalen. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de 

vestigingsplaatscriteria van deze opgesplitste hoofdkantooronderdelen. In dit deel van de thesis zal 

worden ingegaan op de vraag wat eerdergenoemde trends op het gebied van hoofdkantoren 

Het onderzoeksbureau Cushman & Wakefield doet elk jaar een uitgebreid onderzoek naar de 

eden voor bedrijven. Hierbij wordt CEO's gevraagd welke factoren ze 

essentieel achten bij hun locatiebeslissingen voor bedrijven. Een compilatie van deze bevindingen 

2008)  

2008) 
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Hieruit blijkt dat het belang dat CEO’s zeggen te hechten aan bepaalde stedelijke vestigingsfactoren 

in de loop van de jaren vrij constant is gebleven. Toegang tot markten, transportverbindingen en 

kwaliteit van de telecommunicatie (bereikbaarheid) en beschikbaarheid van personeel (‘human 

capital’) spannen de kroon. Vanaf 2006 wordt de beschikbaarheid van werknemers als de 

belangrijkste factor gezien bij locatiebeslissingen. Laatstgenoemde factoren zorgen, zoals gezegd, 

samen met de kwaliteit van de telecommunicatie en de transportverbindingen op regionaal en 

internationaal niveau voor de vier belangrijkste factoren bij vestigingskeuzes (> 50%). De kwaliteit 

van telecommunicatie en de transportverbindingen met andere steden op regionaal als 

internationaal niveau zijn factoren die aansluiten bij internationaal opererende bedrijven. Naast 

communicatie via internet en telefoon blijven face-to-facecontacten een belangrijke rol spelen voor 

internationaal opererende bedrijven. Transportverbindingen voor zakenreizigers met andere steden 

blijven daarom nog steeds een belangrijke factor voor internationaal opererende bedrijven. 

Daarnaast is de invloed van internationaliseringprocessen ook terug te koppelen naar de 

beschikbaarheid van goed opgeleid personeel en de toegang tot markten en klanten. Door 

mondialisering is de vraag naar hoogopgeleide kenniswerkers enorm toegenomen en moeten 

bedrijven steeds verder decentraliseren om contacten tot markten en klanten te onderhouden (BCG, 

2008). Er is een duidelijk gat te zien tussen het belang van bovengenoemde factoren en de overige 

zes. Van de overige factoren valt op dat het belang van de kosten van werknemers en het leefklimaat 

voor werknemers is toegenomen bij de vestigingskeuze. In de meest recente monitor nemen de 

personeelskosten na een groei ten opzichte van 2000 een middenpositie in. Blijkbaar zijn bedrijven 

steeds meer gaan letten op de kosten die ze moeten maken voor het personeel. Bedrijven kiezen bij 

de afweging tussen kosten en kwaliteit van personeel eerder voor kwaliteit (Cushman & Wakefield, 

2008).  

 

4.2 Locatiefactoren van hoofdkantoren 

Ook de beslissing over waarheen een hoofdkantoor verplaatst kan worden hangt af van de 

locatiefactoren van in regio’s. Deze verschillen per type bedrijf en activiteit. Er kan onderscheid 

gemaakt worden tussen een praktische en een symbolische factoren. Bij locatiefactoren wordt snel 

aan pragmatische redenen gedacht, zoals verplaatsingen ter verkorting van reistijd, het aantrekken 

van hoogopgeleid personeel en kostenbesparingen. Om de dynamiek bij relocatieprocessen te 

begrijpen mag niet worden voorbijgegaan aan de meer symbolische factoren. Vaak wordt het belang 

van deze dimensie gebagatelliseerd door zowel beleidsmakers als bedrijven zelf. Dit komt 

waarschijnlijk doordat praktische redenen en harde factoren voor verplaatsingen makkelijker te 

verantwoorden en te meten zijn (Barner-Rasmussen, Piekkari & Bjorkman, 2007).  
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Bij de relocatie van hoofdkantoren kan onderscheid gemaakt worden tussen twee vormen van 

locatiefactoren. 

 

- Harde locatiefactoren: relocatie vindt plaats voor het initiëren van fysieke aanwezigheid in een 

relevante geografische regio. Hoofdkantooronderdelen worden verplaatst naar locaties die 

beschikken over een pakket van fysieke locatiefactoren. 

- Zachte locatiefactoren: relocatie waarbij rekening wordt gehouden met het imago en de 

kwaliteit van het leefklimaat en de lokale omgeving. Hoofdkantooronderdelen worden 

verplaatst naar regio's die beschikken over meer 'softe' locatiefactoren. 

 

Voor hoofdkantoren van internationaal opererende bedrijven geldt dat ze op zoek zijn naar 

strategische locaties binnen het internationale transport en communicatie netwerk om in contact te 

blijven met geografisch verspreide onderdelen van de MNO. Een andere locatiefactor voor 

hoofdkantoren is de toegang tot hoogwaardige externe diensten en een aansluitende 

beroepsbevolking. Omdat veel hoofdkantooractiviteiten gepaard gaan met interactie tussen andere 

ondernemingen en organisaties worden ook bepaalde eisen gesteld aan de agglomeratie-effecten 

van een locatie (Dicken, 2004). Daarnaast worden verschillende eisen gesteld aan sociale en culturele 

aspecten van de locatie, zoals de leefbaarheid voor het personeel. De locatiefactoren die bedrijven 

hanteren voor een hoofdkantoorvestiging kunnen uiteenlopen (Barner-Rasmussen, Piekkari & 

Bjorkman, 2007).  

Er is in het recente verleden een aantal onderzoeken gedaan naar de locatiefactoren die een rol 

spelen bij de vestigingsplaatskeuze van hoofdkantoren. Holt, Purcell, Gray & Pederson hebben in 

2006 een grootschalig onderzoek gedaan naar de selectiecriteria van MNO’s voor de locatie van hun 

regionale hoofdkantoren. Het blijkt dat verschillende factoren op het gebied van geografie, 

bevolking, infrastructuur en overheidsbeleid van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van de regio als 

vestigingsplaats. Deze factoren zijn complex van samenstelling en verschillen per MNO. Factoren die 

in het rapport naar voren komen zijn: politieke en economische stabiliteit, telecommunicatie en 

infrastructuur, de aanwezigheid van hoogopgeleide managers en nabijheid tot klanten en 

leveranciers (Holt e.a. 2006). 

Tully (1998) bracht eerder naar voren dat de quality of life en de centrale ligging van een locatie als 

belangrijke determinanten voor de aantrekkelijkheid van een regio voor hoofdkantoren.  

Het lijkt erop dat de vestigingsplaatsfactoren voor hoofdkantoren aansluiten bij die van bedrijven in 

het algemeen (grafiek 2), maar dat deze voor hoofdkantoren zo optimaal mogelijk moeten zijn. De 

huidige rol die hoofdkantoren of hoofdkantoorfuncties binnen een MNO spelen hebben ervoor 

gezorgd dat die aan de top staan wat betreft vestigingseisen. Ze vormen het meest hoogwaardige en 

internationale orgaan van een MNO en stellen hoge eisen aan een locatie (Braunerhjelm, 2004). 
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Verder blijkt dat de mate waarin MNO’s waarde hechten aan locatiecriteria ook afhankelijk is van 

bedrijfs- en sectorspecifieke determinanten (Holt e.a. 2006). Zo hanteert het hoofdkantoor van een 

Amerikaanse bank weer andere locatiecriteria dan het hoofdkantoor van een Japans ICT bedrijf.  

 

Bedrijven gaan bij de locatiebeslissing voor hun hoofdkantoor uit van factoren die kosten met zich 

meebrengen en factoren die voordelen opleveren. Bij locatiebeslissingen worden deze factoren ook 

wel kostenfactoren en kwaliteitsfactoren genoemd. De kosten zijn in dit geval letterlijk de financiële 

lasten die het bedrijf moet maken in een regio wanneer daar een hoofdkantoor gevestigd wordt. 

Deze factoren bepalen vanuit een kostenperspectief de aantrekkelijkheid van een locatie. Lagere 

kosten zullen over het algemeen een positieve invloed hebben op de locatiebeslissing. De 14 

belangrijkste factoren vanuit een batenperspectief zijn opgenomen in Figuur 4. Deze tellen mee in de 

aantrekkelijkheid van een vestigingslocatie (Van den Berghe, 2005).  

 

Figuur 4. Beslissingsboom voor locatiebeslissingen bij hoofdkantoren  

 

 

Bron: Van den Berghe, 2005 

 

Bij locatiebeslissingen wegen de verschillende locatiefactoren niet allemaal even zwaar. Figuur 5 

geeft de verdeling van de belangrijkste locatiefactoren als percentage van het totale gewicht. Dit is 

de uitkomst van een in 2005 uitgevoerd onderzoek waarbij de perceptie van de locatiefactoren bij 



 

locatiebeslissingen van hoofdkantoren is onderzocht. In het onderzoek is niet alleen gekeken naar 

het aantal keren dat een locatiefactor wordt genoemd, maar ook naar het gewicht dat er aan wordt 

gegeven. Zo werden de locatiefactoren over de 

bereikbaarheid het meest genoemd, maar zorgde het 'gewicht' van de locatiefactor met betrekking 

tot de nabijheid tot klanten dat 

genoemde locatiefactoren zorgen gezamenlijk voor meer dan de helft van het gewicht bij 

locatiebeslissingen van regionale hoofdkantoren. Opvallend is dat de locatiefactor 

relatief vaak genoemd is, maar een lage notering (< 4%) krijgt door het gewicht. Uit vergelijkingen 

met eerdere waarderingen van 

hoogste notering het belang van de locatiefactor 

beschikbaarheid van werknemers 

bij locatiekeuzes voor hoofdkantoren (Van den Berghe, 2005). Een verklaring hiervoor is dat de 

verschillen tussen landen op een aantal lo

in Europa. Hierdoor is de concurrentie tussen landen zich steeds verder gaan toespitsen op een 

aantal essentiële locatiefactoren. 

waarschijnlijk dat het belang van de 

dat van nabijheid tot klanten verder is gedaald. Dit wordt onder andere bevestigd in recentere 

onderzoeken van BCG en BCI uit 2008.

 

Figuur 5. Perceptie van locatiefactoren bij hoofdkantoren (in % van het totale gewicht)

 

Bron: Van den Berghe, 2005 
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locatiebeslissingen van hoofdkantoren is onderzocht. In het onderzoek is niet alleen gekeken naar 

het aantal keren dat een locatiefactor wordt genoemd, maar ook naar het gewicht dat er aan wordt 

kwaliteit en aanbod van werknemers en transport en 

het meest genoemd, maar zorgde het 'gewicht' van de locatiefactor met betrekking 

als de belangrijkste locatiefactor wordt gezien. De drie 

genoemde locatiefactoren zorgen gezamenlijk voor meer dan de helft van het gewicht bij 

locatiebeslissingen van regionale hoofdkantoren. Opvallend is dat de locatiefactor quality of life 

k genoemd is, maar een lage notering (< 4%) krijgt door het gewicht. Uit vergelijkingen 

locatiefactoren kan geconcludeerd worden dat ondanks de 

nomen. De kwaliteit en 

zijn steeds belangrijker geworden 

bij locatiekeuzes voor hoofdkantoren (Van den Berghe, 2005). Een verklaring hiervoor is dat de 

catiefactoren is weggenomen door de regionale integratie 

in Europa. Hierdoor is de concurrentie tussen landen zich steeds verder gaan toespitsen op een 

trends sluiten aan bij de trends beschreven in grafiek 2. Het is 
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aantrekkelijk mogelijk te maken of te promoten wordt vaak gefocust op de factoren waar die locatie 

slecht of juist goed op scoort. Het is belangrijk om te realiseren dat twee van de top vijf 

locatiefactoren moeilijk te beïnvloeden zijn door overheden en beleidsmakers. De nabijheid van 

klanten en de centrale ligging van een locatie worden voor een groot gedeelte bepaald door de 

geografische ligging van een regio en zijn moeilijk te veranderen. Indirect zijn deze wel te 

beïnvloeden door aandacht voor bereikbaarheid en infrastructuur. De locatiefactor voor transport en 

bereikbaarheid is vanuit beleidsoptiek daarom een belangrijke factor. 

 

4.3 Ter afsluiting 

Het is gebleken dat veranderingen in de locatiedynamiek van hoofdkantooractiviteiten hun weerslag 

hebben op de locatiefactoren die bedrijven hanteren voor het vestigen of verplaatsen hiervan. 

Ontwikkelingen op bedrijfsniveau, toegenomen mobiliteit en het opsplitsen van activiteiten zijn 

allemaal van invloed op de vestigingsplaatsfactoren en deze vormen een belangrijk onderdeel van de 

locatiedynamiek van hoofdkantoren. Doordat het hoofdkantoor uiteenvalt in verschillende 

activiteiten waarvoor locatiebeslissingen apart genomen kunnen worden, behandelt het volgende 

hoofdstuk de locatiefactoren per hoofdkantooractiviteit. 
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5. LOCATIEFACTOREN BIJ HOOFDKANTOORONDERDELEN 

 

n de beleidsaanbeveling ten aanzien van acquisitie van buitenlandse investeringen ‘In actie voor 

acquisitie’ (2006) is apart aandacht voor het aantrekken van buitenlandse hoofdkantoren. Hierin 

wordt geconstateerd dat de locatiefactoren per type hoofdkantoor verschillen omdat het 

investeringsmotief sterk samenhangt met de functie van het hoofdkantooronderdeel. Zo hebben 

hoofdkantoren die tot doel hebben in te spelen op regionale marktontwikkeling veel baat bij een 

goede ICT-infrastructuur. Hoofdkantoren die zich vooral richten op financiële zaken hebben een 

goede kapitaalmarkt nodig. Een goede arbeidsmarkt, nabijheid tot luchthavens en een gunstige 

institutionele omgeving spelen een belangrijke rol bij het vestigen van een hoofdkantoor dat de 

wereldwijde coördinatie verzorgt (EZ, 2006). Naast verschillen in de locatiefactoren per 

hoofdkantooronderdeel verschillen ook de locatiefactoren per hoofdkantooractiviteit. 

 

5.1 Locatiekeuzes bij hoofdkantooronderdelen 

De door Goold, Pettifer & Young (2001) en Baaij, Van de Berghe, Van den Bosch & Volberda (2005) 

besproken trend, waarbij de waardeketen van het wereldwijde hoofdkantoor wordt opgedeeld en 

elke individuele activiteit voor het toevoegen van waarde een optimale geografische locatie krijgt, 

zorgt voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van locatiebeslissingen voor 

hoofdkantooronderdelen. De functies die door mondiale en regionale hoofdkantoren worden 

uitgevoerd bepalen voor een groot gedeelte de eisen die het hoofdkantoor stelt aan een locatie. 

 

In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen zes verschillende hoofdkantooronderdelen (zie 

Figuur 2). Hierbinnen is nog een aantal gespecialiseerde activiteiten te onderscheiden. Voor elke 

onderdeel is er verschil in het belang van locatiefactoren. In Figuur 6 zijn de belangrijkste trends en 

daarmee samenhangende locatiefactoren per hoofdkantooronderdeel schematisch weergegeven:  

 

Figuur 6. Trends en belangrijkste locatiefactoren per hoofdkantooronderdeel 

Directie en Bestuur 
Directie en Bestuur   Financiën, jurisdictie en belastingen 

Trend:                                                                                       
Van kosten naar winst gericht management 

 Trend:                                                                                                                       
Nauwelijks locatie gebonden 

Toename mobiliteit en decentraliteit van 
bestuursleden  

Zoektocht naar gunstig fiscaal klimaat 

Belangrijkste locatiefactoren  Belangrijkste locatiefactoren 

∙ Aanwezigheid hoogopgeleid personeel  ∙ Lage belastingstarieven 

∙ Politieke stabiliteit  ∙ Stabiel fiscaal klimaat 

∙ Internationaal imago van locatie  ∙ Aanwezigheid geschoold personeel 

∙ Nabijheid vliegveld  ∙ Aanwezigheid internationale specialisten 

∙ Quality of life    

 
   

I



 

35 

 

Toegevoegde waarde activiteiten   Innovatie & Technologie 

Trend:                                                                               
Voorwaartse integratie Spreiding van functies 

 Trend:                                                                                                                       
Nieuwe technologieën, producten en processen 

  Outsourcing van R&D 

Belangrijkste locatiefactoren  Belangrijkste locatiefactoren 

∙ Aanwezigheid geschoold personeel  ∙ Aanwezigheid geschoold personeel/ technici 

∙ Politieke stabiliteit  ∙ Nabijheid van markt 

∙ Internationaal imago van locatie  ∙ Quality of life 

∙ Nabijheid vliegveld  ∙ Belastingvoordelen 

∙ Quality of life  ∙ Regelgeving patenten & beschermrechten 

   ∙ Nabijheid van vliegveld 

   

Research & Development   Shared Services 

Trend:                                                                               
Meer vraag naar kennis en talent  

 Trend:                                                                                                                 
Kostenbesparingen 

Samenwerking tussen universiteiten en 
bedrijfsleven  

Hoogwaardige service levels 

Belangrijkste locatiefactoren  Belangrijkste locatiefactoren 

∙ Aanwezigheid van geschoold personeel (R&D)  ∙ Arbeidskosten 

∙ Nabijheid van toonaangevende universiteiten  ∙ Aanwezigheid meertalig personeel 

∙ Aanwezigheid van technologische instellingen  ∙ Internationale bereikbaarheid 

∙ Quality of life  ∙ Quality of life 

∙ Aanwezigheid Contract Research Organisations    
∙ Nabijheid van vliegveld    

Bron: Buck Consultants International, 2008 

 

5.2 Personeel, kennis en leefklimaat 

Door onderscheid te maken in hoofdkantooronderdelen is de ideale afweging tussen kosten en 

kwaliteiten van een locatie veranderd ten opzichte van die van het traditionele hoofdkantoor (Figuur 

6). Opvallend is dat de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel voor vier van de zes 

hoofdkantooronderdelen op de eerste plaats staat. Dit verschijnsel sluit daarmee aan op de trends 

waargenomen door Cushman & Wakefield (2008) en Van den Berghe (2005). Vooral de 

expertisecentra zijn gericht op kennis, waardoor beschikbaarheid van hoogwaardige kenniswerkers 

de belangrijkste factor vormt. Met kenniswerkers wordt gerefereerd aan hoogopgeleid meertalig 

personeel met een HBO- of WO-diploma. De vraag naar geschoold personeel per studierichting of 

expertise verschilt daarbinnen per onderdeel. Voor bestuur en stafafdelingen zijn bijvoorbeeld 

juristen en bedrijfskundigen de doelgroep, terwijl hoofdkantooractiviteiten gericht op R&D en 

innovatie op zoek zijn naar technisch opgeleid personeel. Naast personeel hechten de 

hoofdkantooronderdelen die gericht zijn op kennis ook steeds meer waarde aan de nabijheid van 

universiteiten en onderzoeksinstellingen. Net als bij het personeel gaat dat om een bepaald soort 

expertise (BCI, 2008 & BCG, 2008).  

Naast harde zakelijke criteria worden besluiten door directies van hoofdkantoren steeds vaker 

genomen op minder tastbare overwegingen. Het valt op dat de quality of life bij vijf van de zes 
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onderdelen genoemd wordt. Deze factor is relatief minder belangrijk dan de overige locatiefactoren 

maar komt het meest voor van alle locatiefactoren (BCI, 2008).  

 

5.3 Toenemende belang van werknemers 

De grote waarde van aanwezigheid van gekwalificeerd personeel en quality of life duidt op een 

ontwikkeling waarbij de werknemers voor bedrijven steeds belangrijker worden. Behalve dat de 

beschikbaarheid van geschikte werknemers als vestigingsfactor steeds belangrijker is geworden, is 

ook de aandacht voor de wensen van het personeel zelf steeds verder toegenomen.  

Beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel is een van de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren 

geworden voor bedrijven (Cushman & Wakefield, 2008). Hetzelfde geldt voor internationale 

hoofdkantoren. Om hoogopgeleid internationaal georiënteerd personeel aan te trekken zoeken 

bedrijven in toenemende mate locaties die een aantrekkelijke leefomgeving bieden voor deze 

werknemers en hun gezinnen. Het gaat hier zowel om buitenlands als lokaal personeel. Ook een 

aantrekkelijk leefklimaat voor deze werknemers is daarmee een belangrijke voorwaarde geworden 

voor de locatie van hoofdkantoren. Dit wordt ook wel aangeduid in mate van quality of life. Factoren 

die de quality of life van een regio bepalen zijn niet van directe invloed op de bedrijfsvoering, maar 

wel op de aantrekkelijkheid van een regio voor werknemers en klanten (BCG, 2008). Voorbeelden 

van factoren die op deze schaal doorslaggevend kunnen zijn: toegankelijkheid en geschikte 

woningmarkt, beschikbaarheid van goede (internationale) scholen, goede infrastructuur, parken en 

recreatiemogelijkheden, gedifferentieerde cultuurvoorzieningen en weinig vervuiling. Op nationaal 

niveau zijn vermindering van immigratiebureaucratie, een flexibele woningmarkt en toegankelijke 

gezondheidszorg van belang (Van der Hoeven, 2008; NEPROM, 2004). Buck & Volleman (2003) 

noemen in combinatie met deze factoren het belang van differentiatie en kwaliteit. Differentiatie van 

het woon- en leefklimaat wordt gelinkt aan het karakter van een stad waar voor elk wat wils 

aanwezig is. De kwaliteit van het leefklimaat is belangrijk omdat specialisten en hoogopgeleiden (uit 

het buitenland) een hoog bestedingsniveau hebben en hoge eisen stellen aan hun woonomgeving. 

 

De aantrekkelijkheid van de leefomgeving van een regio is voor alle typen medewerkers belangrijk. 

Zowel voor werknemers van besliscentra als de verschillende expertise centra kan de leefomgeving 

doorslaggevend zijn om bij een bedrijf te gaan werken. Verder geldt voor personeel van 

expertisecentra dat de aanwezigheid van expertise en vakgenoten binnen bedrijven of 

onderzoeksinstellingen ook een belangrijke rol spelen (BCG, 2008). 

 

5.4 Verschuivingen in vestigingsplaatskeuzes 

De beschreven verschuiving in het belang van de traditionele vestigingsplaatsfactoren door het 

opsplitsen van hoofdkantoorfuncties is van invloed op de vestigingsplaatskeuzes. Het opsplitsen van 

hoofdkantoorfuncties in geografische zin, geographical split, zorgt voor meer decentrale en kleinere 

projecten. In plaats van een centraal punt waar alle bedrijfsprocessen plaatsvinden is er sprake van 
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decentralisatie. Het scheiden van functies biedt bedrijven de mogelijkheden om 

hoofdkantooractiviteiten van de kernfuncties te scheiden en voordeel te halen van economische 

mogelijkheden in andere geografische locaties. Steden zijn bij uitstek de locaties waar deze 

economische voordelen te halen zijn. Het verdwijnen van functies in steden of juist een concentratie 

van bepaalde functies heeft geleid tot een aantal stedentheorieën die van invloed zijn op de 

vestigingsplaatskeuzes van bedrijven (Douglass, 2000). In de death of distancetheorie zorgen 

elektronische activiteiten en interactie in plaats van fysieke activiteiten en interactie ervoor dat 

bedrijven steeds minder beperkt zijn in hun vestigingsplaatskeuze. Agglomeratievoordelen worden in 

deze theorie steeds minder belangrijk wat spreiding van economische activiteiten tot gevolg heeft 

(Dicken, 2004).  

Aan het eind van hoofdstuk 3 is beschreven dat, in tegenstelling tot de wereldstedentheorie, niet alle 

hoofdkantoorfuncties zich in de grootste steden hoeven te vestigen. De locatiefactoren die aan 

belang toenemen bij de verschillende hoofdkantoorfuncties versterken deze tendens. Waar vroeger 

de belangrijkste locatiefactoren voor hoofdkantoren alleen in de grote (wereld)steden aanwezig 

waren zorgen internationalisering en technologische ontwikkelingen ervoor dat de traditionele 

locatiefactoren ook steeds meer in second tier steden te vinden zijn (Sweeney, 2004).  

Een groot hoofdkantoor waar alle functies centraal plaatsvinden heeft een groter en hoogwaardiger 

eisenpakket dan een opgesplitst onderdeel van een hoofdkantoor. Daardoor neemt het belang van 

sommige traditionele locatiefactoren bij vestigingskeuzes voor hoofdkantoren af. Niet alle 

hoofdkantoorfuncties zijn bijvoorbeeld in dezelfde mate afhankelijk van het internationale imago van 

een locatie of de nabijheid van andere hoofdkantoren. Daarbij komt dat sommige locatiefactoren 

juist in de grotere steden steeds meer onder druk komen te staan. Vooral de kosten van vastgoed, 

personeel en transport maken steden als Londen en Parijs minder aantrekkelijk. Dit soort steden 

kampen steeds meer met problemen door hoge huurprijzen, verkeerscongestie en onveiligheid. 

Daarbij komt dat de nieuwe, steeds belangrijker wordende locatiefactoren, zoals de quality of life en 

de beschikbaarheid van geschoold personeel niet per definitie in de grootste steden aanwezig zijn. 

Sterker nog, wereldsteden scoren over het algemeen lager als het gaat om factoren ten aanzien van 

het leefklimaat. De aanwezigheid van hoogwaardige, bereikbare, groene en veilige woonmilieus 

maken locaties in middelgrote steden steeds aantrekkelijker voor hoofdkantoorfuncties. Als reactie 

hierop zijn hoofdkantoren hun traditionele functies gaan decentraliseren, waarbij deze functies naar 

vaak goedkopere plekken buiten de conventionele wereldsteden verplaatst kunnen worden (Knox & 

Taylor, 1995). Voorwaarden zijn toegankelijke locaties en de aanwezigheid van kwalitatief 

hoogstaand vastgoed (E&Y, 2009). 

 

Het model uit de inleiding kan doormiddel van de tot nu toe behandelde theorie worden uitgebreid 

naar een overzicht van trends in de bedrijfsstrategie van MNO's en locatiedynamiek van 

hoofdkantooractiviteiten.  
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Figuur 7.Trends in hoofdkantoorstrategie 

 

  Wereldwijd HK ► Regionaal HK ► Geographical Split 

Onderdeel 
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► 
Financieel management en 
juridische ondersteuning 

► 
Bedrijfscoördinatie en 
toevoegen van waarde per 
bedrijfsonderdeel 

Taken 

 

Monitoring en aansturing 
van alle bedrijfsonderdelen 

► 
Focus op financiën en 
regelgeving 

► 
Faciliteren van netwerkrelaties 
en kennisoverdracht tussen 
bedrijfsonderdelen 

Locatie 

 

Gecentraliseerd ► 
Regionaal en divisioneel 
verspreide functies 

► 
Virtuele organisatie met 
verspreide hoofdkantoor-
functies 

Locatiefactoren 

 

- Gericht op kosten                 
-  Groot eisenpakket 

► 
Gericht op toegang tot 
markten en bereikbaarheid 

► 
- Gericht op beschikbaarheid 
personeel en quality of life       
- Verschil per functie 

Mobiliteit 
 

Padafhankelijk ► 
Relocatie van regionale 
hoofdkantoren 

► 
Aparte locatiebeslissingen voor 
verschillende activiteiten 

Bron: Op basis van Goold, Pettifer & Young, 2001 en Arthur D Little, 2002, . 

 

Hier is schematisch weergegeven hoe de taken en de locatiedynamiek van hoofdkantoren 

onderhevig aan elkaar zijn en hoe deze veranderen. Waar het traditionele centrale hoofdkantoor alle 

onderdelen op één plek heeft zijn opgesplitste hoofdkantooronderdelen steeds verder verspreid en 

zijn er aparte locatiebeslissingen voor verschillende activiteiten (Birkinshaw, 2006). De 

locatiefactoren verschillen per functie maar zijn vooral gericht op hoogopgeleid personeel en een 

aantrekkelijke woonomgeving.  
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6. NEDERLAND ALS VESTIGINGSPLAATS VOOR HOOFDKANTOREN 

 

n voorgaande hoofdstukken is een aantal theorieën en trends inzake de organisatie van 

hoofdkantoren en de daarmee samenhangende locatiedynamiek aan bod gekomen. Dit 

hoofdstuk zal verder ingaan op de situatie in Nederland. 

 

6.1 Belang hoofdkantoren voor de Nederlandse economie 

De economische groei van een land wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin een 

land of regio in staat is om buitenlandse ondernemingen aan te trekken. In Nederland zorgen 

buitenlandse bedrijven voor een belangrijke bijdrage aan de economische groei. In 2008 telde 

Nederland ruim 5.400 vestigingen van buitenlandse bedrijven die totaal goed waren voor 535.000 

arbeidsplaatsen (NFIA, 2008). 

Buitenlandse hoofdkantoren nemen een speciale positie in bij de buitenlandse vestigingen in 

Nederland. Zij zorgen voor relatief veel indirecte werkgelegenheid en belastinginkomsten (Hirai, 

2004). Voor hoofdkantoren van multinationals geldt een multiplier van 2,5 voor bestedingen en 4 als 

het gaat om werkgelegenheid. Gemiddeld levert één baan in een hoofdkantoor (besliscentrum) nog 

één baan op in de financiële en juridische dienstverlening en twee daarbuiten. Via een indirecte 

relatie levert één baan in de financiële en juridische dienstverlening vervolgens weer twee banen in 

de economie op (BCG, 2008). Het indirecte economische effect is zo groot omdat er veel gebruik 

wordt gemaakt van financiële specialisten, advocaten, hotels, restaurants en vervoersmiddelen (BCI, 

2008). Of deze multiplier ook geldt voor gesplitste hoofdkantooronderdelen is niet bekend. 

Naast werkgelegenheid hebben hoofdkantoren ook een minder tastbaar effect op de lokale en 

regionale economie. Hoofdkantoren zijn belangrijke besliscentra voor het creëren van nieuwe 

bedrijfsactiviteiten, producten, diensten en technologieën binnen een onderneming. Met deze 

business creation kan een hoofdkantoor een belangrijke bijdrage leveren in de regio door het 

aantrekken van nieuwe bedrijven, human resources en kapitaal in de vorm van spin-offs (Hirai, 2004). 

Daarnaast versterken ze Nederland op het gebied van innovatiekracht en geven ze Nederland 

aansluiting op internationale netwerken van bedrijvigheid (Van der Hoeven, 2008). Het strategisch 

belang van hoofdkantoren beperkt zich niet alleen tot het creëren van werkgelegenheid maar speelt 

ook een belangrijke rol bij het aantrekken van nieuwe investeringen (Figuur 8).  

I
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Figuur 8. Directe en indirecte invloed van hoofdkantoor op regio. 

 

REGIO 

 

HQ 

Bron: Op basis van BCI (2008) & Hirai (2004). 

 

6.2 Hoofdkantooronderdelen  

De verschillende hoofdkantooronderdelen beschreven in hoofdstuk 3 leveren elk een verschillende 

bijdrage aan de Nederlandse economie.  

 

Expertisecentra 

In Nederland zorgen de expertisecentra voor het grootste aantal banen en ze leveren de grootste 

bijdrage aan het BBP. Dit hoofdkantooronderdeel wordt steeds makkelijker verplaatsbaar. Aangezien 

Nederland op dit moment slecht presteert als het gaat om R&D is dit een zorgwekkend verschijnsel. 

Daartegenover staat dat Nederland voor fiscaal juridische centra zeer aantrekkelijk is. Door hun 

geringe bijdrage aan werkgelegenheid en hun hoge graad van mobiliteit zijn het niet de meest 

aantrekkelijke activiteiten om aan te trekken (BCG, 2008).  

 

Besliscentra 

Besliscentra en regionale hoofdkantoren zijn het meest mobiel. Nederland is relatief sterk in het 

aantrekken van dit soort hoofdkantoren en dat biedt goede kansen voor de toekomst. Vaak is de 

locatie van de besliscentra afhankelijk van de plek waar een bedrijf ooit ontstaan is. Vooral de 

besliscentra van grote multinationals bleven tot voor kort standvastig op de plek van oorsprong. 

Binnen de landsgrenzen is een trend waarneembaar waarbij besliscentra zich verplaatsen. In 2008 

verhuisde Vodafone verschillende hoofdkantooronderdelen en de afdelingen voor sales en marketing 

van Maastricht naar Amsterdam. Een voorbeeld op internationaal niveau is de komst van het 

Europese hoofdkantoor van Tommy Hilfiger naar Amsterdam (BCG, 2008). Daarnaast splitsen de 

besliscentra zich ook verder op, er zijn verschillende multinationale ondernemingen die bijvoorbeeld 

met twee of meer besliscentra werken vanuit verschillende landen. Vaak opereren multinationals zo 

internationaal dat splitsing van deze onderdelen het meest efficiënt is. 
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6.3 Bedreigingen en kansen voor Nederland als vestigingsland voor hoofdkantoren 

Nederland heeft op wereldschaal een bescheiden economie. Toch is het aandeel MNO’s dat hier een 

hoofdkantooractiviteit heeft groter dan het aandeel van het Nederlandse BNP in de wereld economie 

doet vermoeden (Baaij e.a., 2009). Van de 500 grootste bedrijven ter wereld hebben er 16 hun 

mondiale hoofdkantoor in Nederland gevestigd en 14 bedrijven hebben hun Europese hoofdkantoor 

in Nederland geplaatst. Deze getallen zeggen vooral iets over de uitgaande internationalisering 

aangezien de mondiale hoofdkantoren allemaal van oorsprong Nederlands zijn. Naast de 

Nederlandse topkantoren zijn er nog eens 14 Europese hoofdkantoren van niet Europese bedrijven 

uit de Fortune 500 in Nederland gevestigd. Gezien de grote waarde van hoofdkantoren voor de 

Nederlandse economie wordt het belangrijk geacht deze te behouden en aan te trekken. Met het 

eventuele wegtrekken van hoofdkantoren bestaat het gevaar op een zelf versterkend proces waarbij 

bedrijven, banen en personeel uit de regio verdwijnen (Van der Hoeven, 2008).  

Volgens de Boston Consultancy Group (2008) zijn er verschillende ontwikkelingen die de Nederlandse 

positie beïnvloeden. Allereerst is het aantal fusies en acquisities sterk toegenomen. Dit komt onder 

meer door toegenomen invloed van internationalisering en de liberalisering en deregulering van 

markten. Bij een fusie of overname verdwijnt er meestal één hoofdkantoor. Tussen 1997 en 2006 

namen Nederlandse bedrijven meer over in het buitenland dan andersom. In 2007 was dit 

omgedraaid, toen namen buitenlandse bedrijven meer in Nederland over. Bij overnames vanuit het 

buitenland is de kans groot dat hoofdkantoren in Nederland verdwijnen. Europese beleidsmakers 

maken zich zorgen om deze ontwikkelingen en de attractiviteit van hun investeringsklimaat voor 

hoofdkantoren (Van den Berghe, 2005). Tegelijkertijd biedt de toegenomen mobiliteit ook kansen 

voor het aantrekken van hoofdkantoren uit het buitenland. Gezien de besproken trend van 

geographical split bij hoofdkantoren zou de focus vooral moeten liggen op het aantrekken van 

hoofdkantooronderdelen in plaats van complete nieuwe hoofdkantoren. De vraag is hoe mobiel 

hoofdkantoren nu eigenlijk zijn en wat dit zegt over de mogelijkheden en bedreigingen voor 

Nederland als vestigingslocatie voor hoofdkantoren of onderdelen ervan.  

 

6.4 Dynamiek van hoofdkantoren binnen Europa  

The Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) heeft Ernst & Young de opdracht gegeven om in 

het kader van bovengenoemde ontwikkelingen een onderzoek uit te voeren met de vraag of 

hoofdkantoren mobieler en footloose zijn geworden. Volgens de European Investment Monitor van 

Ernst & Young was er in de periode 2000-2005 sprake van een toename in het aantal buitenlandse 

investeringsprojecten van Europese hoofdkantoren. Deze ontwikkeling valt samen met de trend van 

offshoring en outsourcing van dienstgerelateerde activiteiten en heeft voor een toename van de 

mobiliteit van hoofdkantooractiviteiten gezorgd (Van den Berghe, 2005).  

Uit een analyse van Ernst en Young (2007) blijkt dat er in de periode 2003 tot 2006 in totaal 850 

buitenlandse investeringsprojecten op het gebied van hoofdkantoren waren. Het gaat om 

verplaatsingen van elk soort hoofdkantoor (mondiaal, Europees, regionaal of 
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hoofdkantooronderdelen daarvan) en om projecten van zowel Europese als niet-Europese bedrijven. 

Meer dan 50 procent van deze projecten vond in plaats in het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door 

Frankrijk met 15 procent.  

 

Tabel 1. Buitenlandse hoofdkantoor investeringsprojecten in EU, 2003 – 2006 

 VK FR DUI BEL NL ZW SP Totaal 

2003 62 15 4 7 7 5 13 113 

2004 147 41 16 14 15 17 15 265 

2005 136 30 13 8 19 23 14 243 

2006 118 44 12 9 10 27 9 229 

Totaal 463 130 45 38 51 72 51 850 

% 54 15 5 4 6 8 6 100 
Bron: Ernst & Young NL, 2007 

 

Vooral Spanje en België kennen tussen 2003 en 2006 een forse afname in het aantal buitenlandse 

investeringsprojecten met betrekking tot hoofdkantooractiviteiten. Ook Nederland, Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk laten in deze periode een vermindering zien. Alleen Zwitserland en in mindere 

mate in Frankrijk treedt in 2006 een toename op in het aantal inveswteringsprojecten. De 

ontwikkelingen in Nederland in het aantrekken van hoofdkantoren is vergelijkbaar met Duitsland en 

Spanje. 

In het onderzoeksrapport 'In actie voor acquisitie' (2006) wordt het aantrekken van hoofdkantoren 

als een van de speerpunten voor het Nederlandse acquisitiebeleid gezien. Gegevens over de 

aantrekkelijkheid van Nederland voor hoofdkantoren binnen Europa schetsen eenzelfde beeld als dat 

van tabel 1. Hierbij staat Nederland op een vierde plek met een marktaandeel van 8% van het totaal 

aantal hoofdkantoorprojecten tussen 2002 en 2005. Het Verenigd Koninkrijk (33%), Duitsland (10%) 

en Frankrijk (9%) vormen de top drie van bestemmingslanden binnen Europa.  

 

6.5 Europese hoofdkantoren 

Bij Europese hoofdkantoren van niet-Europese bedrijven is het beeld anders. Tussen 2004 en 2007 

vestigden zich 466 Europese hoofdkantoren van niet-Europese landen in Europa. Ook hier is het 

Verenigd Koninkrijk de meest favoriete bestemming. Opvallend is de tweede positie van Zwitserland. 

Dit land is door de centrale ligging in de EU een snel opkomende toplocatie voor regionale Europese 

hoofdkantoren van Amerikaanse en Aziatische bedrijven. Zwitserland is vooral een populaire 

bestemming voor verplaatsingen van Europese hoofdkantoren (Arthur D. Little 2002). Multinationals 

als Yahoo, Ebay, HP, Unilever en Chiquita vestigden of verplaatsten hun nieuwe Europese 

hoofdkantoor recent naar het centraal in Europa gelegen Zwitserland. Nederland doet het met een 

zesde positie relatief gezien goed als vestigingsland voor Europese hoofdkantoren. 
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Tabel 2. Top 10 vestigingsplaatsen voor Europese hoofdkantoren 

 van niet Europese bedrijven, 2004-2007 

 

Vestigingsland Aantal hoofdkantoren 

Verenigd Koninkrijk 174 

Zwitserland 50 

Duitsland 42 

Frankrijk 39 

Ierland 38 

Nederland 35 

Denemarken 17 

België 16 

Spanje 16 

Australië 6 

Anders 33 

Totaal 466 
Bron: Buck Consultants International, 2008 

 

Als er gekeken wordt naar de landen van herkomst tussen 2004 en 2007 blijkt dat bijna 75% van het 

aantal vestigingen afkomstig is uit de Verenigde Staten. Het aantal vestigingen uit Aziatische landen 

groeit de laatste jaren wel. 

 

Tabel 3. Land van herkomst voor Europese hoofdkantoren, 2004- 2007 

 2004 2005 2006 2007  Totaal 

USA 84 93 96 73 346 

Japan 8 12 7 6 33 

Canada 3 7 5 3 18 

Australië 4 4 2 3 13 

China 4 3 3 3 13 

India 2 2 4 2 10 

Taiwan 3 2 0 2 7 

Zuid Korea 2 2 0 2 6 

Hong Kong 0 1 0 2 3 

Singapore 1 1 0 1 3 

Andere landen 4 4 3 3 14 

Totaal 115 131 120 100 466 
Bron: Buck Consultants International, 2008 

 

6.6 Relocatie van hoofdkantoren in Nederland 

In hoofdstuk twee is naar voren gekomen dat hoofdkantoren van grote multinationals niet erg 

mobiel zijn. Dit geldt ook in Nederland. Van de meeste Nederlandse MNO’s ligt het strategisch 

centrum al jarenlang in Nederland (ING, Shell, Philips). Gezien de lange historie van deze bedrijven 

met Nederland is het niet waarschijnlijk dat hun mondiale hoofdkantoren verdwijnen. Ook is het 

onwaarschijnlijk dat andere megabedrijven naar Nederland komen om hier hun wereldwijd 
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concernhoofdkantoor te vestigen. Wel heeft een groot aantal buitenlandse regionale hoofdkantoren 

zich in Nederland gevestigd. Zo blijkt dat er jaarlijks zeven tot tien buitenlandse bedrijven hun 

Europese hoofdkantoor in Nederland vestigen (BCG, 2008).  

 

Uit het onderzoek van Van den Berghe (2005), waaraan ruim 100 multinationals meewerkten, bleek 

dat de meeste zich tussen 1990 en 2005 in Europa hebben gevestigd. Bij 24% van deze Europese 

hoofdkantoren was sprake geweest van herverplaatsing binnen Europa naar de toenmalige locatie. In 

8 gevallen vond deze relocatie plaats binnen het land van vestiging, in 15 gevallen was er sprake van 

een relocatie naar een ander land. Het bleek dat gedurende de onderzoeksperiode Nederland niet 

onderhevig was aan het wegtrekken van Europese hoofdkantoren. Tegelijkertijd zijn er wel vier 

Europese hoofdkantoren herverplaatst naar Nederland (Van den Berghe, 2005).  

Opvallend in dit onderzoek was dat bij verplaatsingen van Europese hoofdkantoren vaak sprake was 

van het navolgen van eerdere activiteiten. Het blijkt dat in 40% van de gevallen de vestiging van een 

hoofdkantoor is voorafgegaan door de vestiging van andere activiteiten. Dit verschijnsel wordt 

toegelicht in een Nederlands onderzoek van Berenschot (2007) waaruit blijkt dat een kwart van de 

onderzochte buitenlandse investeringsprojecten in Nederland start met een hoofdkantoor operatie 

in combinatie met een marketing en sales kantoor of productievestiging. Na vijf jaar had 35% van de 

ondernemingen een Europees hoofdkantoor in Nederland. In deze gevallen is sprake van een 

vervolgactiviteit waar het hoofdkantoor pas volgt na de vestiging van een M&S-kantoor of andere 

bedrijfsactiviteit (Berenschot, 2007). Het blijkt dat ook andere activiteiten binnen bestaande 

agglomeraties een aanzuigende werking op hoofdkantoren kunnen hebben. Naast marketing en sales 

zorgen ook distributiecentra en shared service centers voor het aantrekken van regionale 

hoofdkantoren. Verder is de nabijheid van gespecialiseerde werknemers en toeleveranciers en 

toegang tot kennis-spillovers erg belangrijk voor de vestiging van een hoofdkantoor (Birkinshaw, 

Braunerhjelm e.a., 2006).  

Dit verschijnsel duidt op het evolutionaire proces van internationalisering waarbij verschillende 

buitenlandse investeringen van steeds hogere toegevoegde waarde elkaar opvolgen (Birkinshaw e.a. 

2005). Internationale dochtervestigingen in Nederland kunnen een directe opstap naar het vestigen 

van andere hoofdkantoor- en supportafdelingen vormen (Berenschot, 2007 & Van den Berghe, 

2005).  

 

6.7 Concurrentiepositie Nederland 

De concurrentiepositie en het ondernemersklimaat van een land zijn van grote invloed op 

buitenlandse investeringen. Op de internationale ranglijst van het World Economic Forum (WEF) van 

2008-2009 is Nederland twee plaatsen gestegen naar de achtste positie ten opzichte van de editie in 

2008 (WEF, 2009). Toch wordt de laatste jaren gesproken over een verslechtering van de 

internationale concurrentiepositie van ons land, aangezien Nederland in 2000 nog op de vierde 

positie in de ranglijst stond (Buck & Volleman, 2003).  
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Een overzicht van Nederlandse concurrentiekracht op Europees niveau laat een gematigd positief 

beeld zien van de positie van de Nederlandse economie ten opzichte van de andere Europese landen. 

Verschillende organisaties voeren vergelijkingsonderzoeken uit voor het indexeren van 

internationale concurrentiekracht van landen. Een compilatie van de meest recente onderzoeken 

geeft het volgende beeld van de concurrentiekracht van Nederland binnen Europa. 

 

Tabel 5. Compilatie internationale vergelijkingen vanaf 2008, aangepast aan Europa 

R
an

k 

IMD, World 

Competiteveness 

Yearbook 2009 

WEF, Global 

Competitiveness 

Index 2009 

Forbes, Best 

Countries for 

Business ‘09 

MGI, 

Globalisation 

Index 2009 

IMD, Quality 

of Life 2009 

1 Zwitserland Zwitserland Denemarken Zwitserland Oostenrijk 

2 Luxemburg Denemarken Ver. Koninkrijk België Luxemburg 

3 Denemarken Zweden Zweden Oostenrijk Zweden 

4 Zweden Finland Noorwegen Ierland Denemarken 

5 Nederland Duitsland Nederland Nederland Nederland 

6 Duitsland Nederland België Ver. Koninkrijk Duitsland 

7 Ver. Koninkrijk Ver. Koninkrijk Finland Tsjechië België 

8 Estland Oostenrijk Ierland Frankrijk Ierland 

9 België Noorwegen Zwitserland Zweden Frankrijk 

10 Frankrijk Frankrijk Duitsland Hongarije Finland 

Bron: IMD World Competitiveness Yearbook 2009, WEF Global Competitiveness Report 2008-2009, IMD 

Business School, 2008.   

 

De verschillende instanties hanteren allemaal een eigen methode voor het meten van de 

internationale concurrentie. Toch is er sprake van enige consistentie bij de positionering van 

Nederland. In alle indexen scoort Nederland een vijfde of zesde plek in de ranglijst. Zwitserland, 

Denemarken, Zweden scoren steeds beter. Opvallend is dat Nederland, in bijna alle gevallen 

Duitsland en Frankrijk achter zich laat. Op wereldniveau scoort ons land hoog op deze statistische 

concurrentiefactoren, binnen Europa is de positie wat genuanceerder. Vooral op factoren als 

infrastructuur, stabiliteit van de overheid en de kapitaalmarkt scoort Nederland goed. Minder gunstig 

is de score op het gebied van overheidsregulering en innovatie (Innovatie Platform). Dit verklaart 

tevens de lage notering in de index van de World Bank.  

 

Een heel ander soort indicator voor het vestigingsklimaat van Nederland zijn de cijfers van het aantal 

buitenlandse investeringen. Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) noemt 2008 het 



 

topjaar wat betreft het aantal projecten van buitenlandse investeringen (182). 

een investeringswaarde van €667 miljoen met een creatie van 3.300 directe banen. 

 

Figuur 8. 

 Aantal projecten van buitenlandse 

Bron: NFIA, Year in Review, 2008 

 

In 2008 waren er 19 projecten van buitenlandse investeringen voor hoofdkantoren. Dit duidt er op 

dat Nederland nog steeds gezien wordt als een aantrekkelijke locatie voor hoofdkantoren. In 

volgende paragrafen wordt gekeken naar het vestigingsklimaat van Nederland voor hoofdkantoren 

aan de hand van de eerder naar voren gekomen locatiefactoren waar multinationale bedrijven naar 

kijken bij de vestigingskeuze van hoofdkantoren of onderdelen hiervan.

 

6.8 Nederland als vestigingslocatie van hoofdkantoren

Het vestigingsklimaat van een land bepaalt voor een groot gedeelte de aantrekkelijkheid voor 

buitenlandse investeringen. Hetzelfde 

hoofdkantoren om zich ergens te vestigen. In Figuur 9 is de Nederlandse score voor de belangrijkste 

locatiefactoren gerelateerd aan het gemiddelde van de EU
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paragrafen wordt gekeken naar het vestigingsklimaat van Nederland voor hoofdkantoren 

aan de hand van de eerder naar voren gekomen locatiefactoren waar multinationale bedrijven naar 

kijken bij de vestigingskeuze van hoofdkantoren of onderdelen hiervan. 

Nederland als vestigingslocatie van hoofdkantoren 

Het vestigingsklimaat van een land bepaalt voor een groot gedeelte de aantrekkelijkheid voor 

buitenlandse investeringen. Hetzelfde geldt voor de aantrekkelijkheid voor internationale 

hoofdkantoren om zich ergens te vestigen. In Figuur 9 is de Nederlandse score voor de belangrijkste 

locatiefactoren gerelateerd aan het gemiddelde van de EU-15 in het jaar 2004. 
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Deze hebben in totaal 

€667 miljoen met een creatie van 3.300 directe banen.  

activiteit (2008) 

In 2008 waren er 19 projecten van buitenlandse investeringen voor hoofdkantoren. Dit duidt er op 

dat Nederland nog steeds gezien wordt als een aantrekkelijke locatie voor hoofdkantoren. In 

paragrafen wordt gekeken naar het vestigingsklimaat van Nederland voor hoofdkantoren 

aan de hand van de eerder naar voren gekomen locatiefactoren waar multinationale bedrijven naar 

Het vestigingsklimaat van een land bepaalt voor een groot gedeelte de aantrekkelijkheid voor 

geldt voor de aantrekkelijkheid voor internationale 

hoofdkantoren om zich ergens te vestigen. In Figuur 9 is de Nederlandse score voor de belangrijkste 
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Figuur 9.  

Benchmark op de belangrijkste locatiefactoren voor hoofdkantoren tussen NL en EU 15 (2004) 

 

Bron: Economische Zaken, 2006 

 

Het blijkt dat Nederland zowel op het gebied van kosten als op het gebied van kwalitatieve factoren 

gemiddeld scoort vergeleken de gemiddelden van de EU landen. In het onderzoek van Ernst & Young 

uit 2005, zijn de locatiebeslissingen van Europese hoofdkantoren in zeven Europese landen 

onderzocht voor tien locatiefactoren (zie Tabel 4).  

 

Tabel 4. Locatiefactoren met bijbehorende scores voor 7 Europese landen (1-100)   

Gesorteerd op Nederlandse scores 

 ZWI NL DUI BE FR VK LUX 

Nabijheid tot klanten 100 100 100 100 100 100 100 

Transport & Bereikbaarheid 95 100 99 99 94 87 87 

Belasting 71 100 72 85 50 28 75 

Ondernemersklimaat 99 97 82 86 85 89 100 

Arbeidskosten 63 97 76 93 87 100 82 

Internationaal vliegveld 70 90 100 50 100 100 10 

Kwaliteit personeel 97 89 94 100 97 78 89 

Centrale ligging  100 80 90 80 80 60 90 

Meertaligheid personeel 100 75 75 90 60 60 75 

Arbeidsregulering 100 52 25 39 34 62 49 

Overall Score 94 90 89 88 88 85 84 
Bron: Van den Berghe, Ernst & Young, 2005 
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Volgens Van den Berghe (2005) stond Nederland op de tweede positie in Europa, na Zwitserland, als 

vestigingsklimaat voor een hoofdkantoor. Vanuit zowel kosten- als voordelenperspectief heeft 

Nederland een sterke concurrentiepositie binnen Europa. Aan de hand van 20 geselecteerde 

locatiefactoren is er voor elk land een score berekend waarbij Nederland over het algemeen een 

betere positie heeft dan Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het bleek dat 

bedrijven met een hoofdkantoor in Nederland transport en bereikbaarheid, belasting- en 

arbeidsklimaat relatief belangrijk vinden.  

 

Buck Concultants International (2008) heeft recent de redenen geanalyseerd waarom Nederland als 

locatie voor de vestiging van hoofdkantoren is geselecteerd. In volgorde van relevantie bleken de 

volgende factoren een belangrijke rol te spelen: 

- Markt: aanwezigheid en nabijheid van de Europese markt. 

- Stabiliteit: op politiek, economisch en sociaal vlak. 

- Belastingklimaat. 

- Aanwezigheid en kwaliteit van een internationaal vliegveld. 

- Aanwezigheid meertalig personeel. 

- Aanwezigheid van andere bedrijfsactiviteiten uit de waardeketen. 

- Concentratie van hoofdkantoren. 

 

Redenen om niet voor Nederland te kiezen: 

- Belastingsvoordelen elders voordeliger. 

- Arbeidskosten (hoofdkantoren in combinatie met SSC). 

- Arbeidsregulering, ontslagrecht enz. 

- Te kleine markt van Nederland. 

 

Markt en bereikbaarheid 

Nederland heeft een centrale ligging in Europa, hoewel het zwaartepunt meer naar het oosten 

verschuift sinds de aansluiting van de Oost-Europese landen bij de Europese Unie. Deze ontwikkeling 

zorgt ook voor mogelijkheden voor Nederland om meer hoofdkantoren aan te trekken. Waar 

voorheen vaak werd gekozen voor een hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk kan nu meer worden 

gekozen voor Nederland, omdat het een gunstiger ligging op het vasteland van Europa heeft (Van 

den Berghe, 2005). Lange tijd werd Londen als steppping stone voor Amerikaanse bedrijven naar het 

vaste land van Europa gebruikt. Het aantal relocaties van Londen naar het Europese vasteland is de 

laatste jaren fors toegenomen (BCI, 2008). Daarnaast behoort Nederland ondanks de toenemende 

verkeerscongestie nog altijd tot de Europese top als gekeken wordt naar de bereikbaarheid  en 

transport van het land. Dit komt vooral door de grote capaciteit van de verkeershubs Schiphol en de 

haven van Rotterdam (NFIA, 2008). Het blijkt verder dat de kleine markt van ons land een reden kan 
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zijn om niet voor Nederland te kiezen als vestigingslocatie voor een hoofdkantoor. De nabijheid tot 

klanten wordt niet negatief beoordeeld (BCI, 2008).  

 

 

Belastingklimaat 

Nederland heeft een gunstig belastingklimaat voor het vestigen voor een Europees of mondiaal 

hoofdkantoor (Dijk e.a., 2006). Er zijn echter steeds meer landen waar belastingvoordelen te behalen 

zijn. Daarbij komt dat onder invloed van Europese druk verschillende taxrulings en 

concernfinancieringen aangepast zijn, waardoor de belastingregels voor buitenlandse bedrijven in 

Nederland steeds onaantrekkelijker zijn worden (Buck en Volleman, 2003). Belastingvoordelen en 

financiële stimuleringsmaatregelen worden vaak genoemd als belangrijke factor bij 

locatiebeslissingen van bedrijven. Braunerhjelm (2003) onderzocht de rol van belastingvoordelen bij 

verplaatsingen van hoofdkantoren en concludeerde dat financiële voordelen een belangrijke rol 

kunnen spelen bij locatiebeslissingen, maar dat deze op zichzelf niet voldoende zijn. Locatiefactoren 

en voordelen die meer gericht zijn op de lange termijn blijven immers belangrijk voor de toekomst 

van het hoofdkantoor.  

 

Arbeidsklimaat 

Het arbeidsklimaat van Nederland wordt internationaal goed gewaardeerd. Werknemers in 

Nederland zijn relatief duur, maar over het algemeen wel goed opgeleid en er heerst een grote mate 

van arbeidsproductiviteit. Dit is gunstig, aangezien werkgevers bereid zijn meer te betalen voor 

hooggekwalificeerd personeel (Van den Berghe, 2005). Daarnaast wordt de instelling, motivatie en 

creativiteit van de beroepsbevolking hoog gewaardeerd. Ook blijkt dat hooggeschoold buitenlands 

personeel zich aangetrokken voelt tot het bedrijfsklimaat in Nederland. Het internationaal imago 

bevordert daarmee de vestiging van buitenlandse hoofdkantoren. Hetzelfde geldt voor de quality of 

life: vooral op het gebied van politieke stabiliteit, openheid en tolerantie, cultuur, scholen en 

opleidingen en woonomgeving scoort Nederland hoog (Buck & Volleman, 2003). 
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7. RANDSTAD 

 

n dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen van buitenlandse investeringen op het gebied van 

hoofdkantoorfuncties in de Randstad met speciale aandacht voor de provincie Utrecht 

beschreven.  

 

7.1 De Randstad als economische regio 

Nederland behoort tot economische koplopers van Europa. Sinds de jaren '90 heeft vooral de 

Randstad bijgedragen aan deze positie. Waarbij de inkomende buitenlandse investeringen een 

belangrijke rol hebben gespeeld. Met Schiphol als mainport in combinatie met het internationaal 

georiënteerd vestigingsmilieu is de regio Amsterdam veruit het populairst onder buitenlandse 

bedrijven. In de Randstad zijn verder verschillende activiteitenclusters ontwikkeld op het gebied van 

distributie, financiële en zakelijke diensten, ICT en creativiteit. De groei van de bestaande bedrijven, 

het ontstaan van nieuwe bedrijven en de komst van internationale bedrijven in deze clusters hebben 

voor een sterke economische groei in de Randstad gezorgd. Deze ontwikkeling heeft in het bijzonder 

plaatsgevonden in de grootstedelijke economieën (Regio Randstad, 2004). Vooral de Noordvleugel 

van de Randstad (regio Amsterdam en Utrecht) presteert bovengemiddeld met een aandeel van 60 

procent van het bruto regionaal product van de Randstad ten opzichte van de Zuidvleugel 

(Rotterdam- Rijnmond en de regio Den Haag) met 40 procent (VROM, 2008). De regio Rotterdam- 

Rijnmond behoort tot het meest geïndustrialiseerde deel van de Randstad, maar huisvest door haar 

traditionele functie als internationale mainport ook een groot aantal buitenlandse hoofdkantoren. 

Den Haag heeft een meer internationale allure op het gebied van internationale non-profit 

organisaties zoals de VN, buitenlandse ambassades en het Europese octrooibureau (VROM, 2008). 

 

7.2 Deltametropool  

Als vestigingsplaats van internationale bedrijven vormen steden de knooppunten in de huidige 

netwerkeconomie. De vier grootste stedelijke agglomeraties van de Randstad vormen de 

belangrijkste knooppunten voor uitwisseling van informatie, diensten en goederen voor de 

internationale economie in Nederland (Regio Randstad, 2004). Vanuit de netwerkeconomie kunnen 

deze steden getypeerd worden als internationale netwerksteden. Het blijkt dat de internationale 

oriëntatie meer dan proportioneel toeneemt met de omvang van de steden. Dit is te zien in het grote 

aantal internationale bedrijven in de Randstadregio ten opzichte van Nederland en in de concentratie 

van internationale bedrijven in de regio Amsterdam ten opzichte van de andere drie grootste steden 

in Nederland (Kleyn & Tordoir, 2003). 

 

Klassieke agglomeratievoordelen hebben vooral betrekking op massa. In de netwerkeconomie is 

naast massa steeds meer aandacht voor voldoende diversiteit op het gebied van arbeidsmarkt, 

leveranciers en voorzieningen. Een voldoende gevarieerd aanbod van deze factoren maakt 

I
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netwerksteden de ideale locaties voor interactie, uitwisseling van informatie en kennisontwikkeling. 

Voor netwerksteden geldt min of meer, hoe groter de massa en diversiteit, hoe meer mogelijkheden 

tot interactie en internationale relaties (Kleyn & Louter, 2003). 

De ontwikkelingen van uit het buitenland aangetrokken bedrijven naar de steden in de Randstad 

benadrukken de comparatieve voordelen die steden hebben voor internationaal mobiele activiteiten 

in vergelijking met de overige steden in Nederland.  

 

7.3 Ruimtelijke dynamiek 

De transitie naar een netwerkeconomie heeft voor een herschikking van de ruimtelijke economische 

dynamiek onder bedrijven gezorgd. Deze dynamiek is goed te zien in de aard en de 

vestigingspatronen van buitenlandse bedrijven in Nederland. In de Randstad is er een verschuiving 

opgetreden van een grote toename in het aantal Europese hoofdkantoren en distributiecentra van 

buitenlandse bedrijven (Kleyn & Tordoir, 2003). Er is een duidelijke concentratie te zien wat betreft 

de locatiekeuze van buitenlandse vestigingen van hoofdkantoren binnen Nederland.  

 

Buck Consultants International (1998) heeft een analyse gemaakt van 801 Amerikaanse en Japanse 

bedrijven die hun Europse hoofdkantoor in de periode 1981-1995 binnen 7 Europese landen hebben 

gevestigd. Hiervan is 35% (283) in Nederland gevestigd. Van deze vestigingen werd 35% in de regio 

Amsterdam/Schiphol gerealiseerd, 7% in de regio Utrecht, 6% Rotterdam en 5% in Den Haag. Het 

blijkt dat in deze periode bijna 50% van de Japanse en Amerikaanse bedrijven die een hoofdkantoor 

in Nederland vestigden kozen voor een locatie in grootstedelijke gebieden in de Randstad (EZ, 1997). 

Uit onderzoek van Kleyn en Tordoir (2003) naar de vestigingslocatie van Europese hoofdkantoren van 

buitenlandse bedrijven in de periode 1988-2000 bleek ook een duidelijke voorkeur voor vestigingen 

in de stedelijke centra van de Randstad. Van de 125 hoofdkantoren van buitenlandse ondernemingen 

vestigde ruim 75% in de Randstad. Respectievelijk vestigde in Amsterdam 30%, de Haarlemmermeer 

18%, Den Haag 6.5%, Rotterdam 6% en Utrecht 5% van het totaal aantal buitenlandse 

hoofdkantoren. 

 

Het is duidelijk dat de regio Amsterdam de grootste concentratie hoofdkantoren van buitenlandse 

ondernemingen kent in Nederland. Hier liggen verschillende agglomeratievoordelen aan ten 

grondslag zoals de grote arbeidsmarkt en de aanwezigheid van andere bedrijven. De eerder 

besproken agglomeratievoordelen van massa hebben ook een keerzijde. De grote concentratie aan 

bedrijven en mensen zorgen namelijk voor een hogere ruimtedruk, wat kan leiden tot een stijging 

van de grondprijzen en mobiliteitsproblemen (Kleyn & Tordoir, 2003). Voor kantoren in de stedelijke 

agglomeraties geldt vaak dat vastgoedprijzen en onvoldoende geschikte bedrijflocaties, voor 

ruimtelijke uitsortering van bedrijfsactiviteiten zorgen. Daarbij vindt er naast uitstraling ook uitdijing 

plaats. Aangrenzende regio's binnen de stedelijke zones kunnen een complementaire rol spelen ten 

opzichte van de regio's met de grootste ruimtelijke druk (Regio Randstad, 2004). 
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7.4 Regio specifieke factoren 

Als gevolg van internationalisering en het wegvallen van grenzen in Europa is het belang van 

regiospecifieke factoren, zoals ligging, beschikbare kennis, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit 

toegenomen. Grote agglomeraties zorgen in het algemeen voor het juiste pakket aan specifieke 

factoren voor hoofdkantoorfuncties. Op deze locaties concentreren zich openbaar bestuur, 

kennisinstellingen en strategische clusters van economische activiteiten. Deze clusters kunnen 

worden opgedeeld in logistieke activiteiten, regie activiteiten en creatieve activiteiten. Het 

vestigingsmilieu voor deze activiteiten worden gekarakteriseerd door onderlinge interactie en zijn 

geconcentreerd in de knooppunten binnen netwerken (Kleyn & Louter, 2003). 

Op het eerste gezicht zouden hoofdkantoren van multinationals direct onder het kopje regie 

activiteiten geplaatst worden. Voor de moderne internationale bedrijven is bereikbaarheid en 

creativiteit steeds belangrijker.  Regio’s met een ideale mix tussen drie genoemde strategische 

activiteiten zijn in die zin de beste locaties . Uit onderzoek blijkt deze strategische clusters sterk 

geconcentreerd zijn in de vier grote steden in de Randstad. Er is wel sprake van onderlinge 

accentverschillen tussen de ruimtelijke patronen van activiteitenclusters. Ook hier geldt dat de 

omvang van de stedelijke agglomeraties gepaard gaat met een meer dan proportionele toename in 

concentratie van logistieke, regie- en creatieve activiteiten. Opvallend is dat deze concentraties sterk 

overeenkomen met de spreidingspatronen van vestigingen van hoofdkantoren van buitenlandse 

bedrijven. Er is sprake van een samenhang in concentratie en specialisatie van de drie genoemde 

clusters en de internationale oriëntatie van een vestigingsmilieu (Kleyn & Tordoir, 2003). De regio's 

Amsterdam en Utrecht kennen een sterke concentratie en specialisatie in regie- en creatieve 

activiteiten. De kern van regie activiteiten bestaat voornamelijk uit (internationale) hoofdkantoren 

en zakelijke en financiële instellingen. 

 

Figuur 11. Relatieve vertegenwoordiging strategische clusters 

Aantal werkzame personen per 1000 inwoners (15-64 jaar). 

 
Bron: Kleyn & Louter, 2003. 
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De in hoofdstuk 5 besproken locatiefactoren voor hoofdkantoren die de primaire 

vestigingsvoorwaarde vormen voor internationale hoofdkantoren zijn geconcentreerd in een aantal 

stedelijke kernen. In deze steden bevindt zich tevens een concentratie aan ondersteunende zakelijke, 

creatieve en facilitaire diensten. De omvang, kwaliteit en diversiteit van dit dienstencomplex komt 

ten goede aan bestaande en nieuwe hoofdkantoren.  

 

7.5 Economisch profiel provincie Utrecht  

De afgelopen jaren is de economie van de Noordvleugel van de Randstad harder gegroeid dan de 

Zuidvleugel. Dit komt vooral door de hogere dynamiek in sectoren die in deze regio overheersen. In 

de provincie Utrecht geldt dat de financiële dienstverlening, de creatieve sector en ICT-bedrijven 

sterk vertegenwoordigd zijn in steden als Utrecht en Amersfoort. Zowel de stad als de provincie zijn 

actief in de acquisitie van bedrijven op zowel nationaal als internationaal niveau. De centrale ligging 

in Nederland is een van de speerpunten voor dit acquisitiebeleid. Naast de ligging en de sterke 

economische sectoren woont er een jonge en hoog opgeleide beroepsbevolking in een prettig 

woonklimaat. De belangrijkste werkgevers in de regio, de Universiteit van Utrecht en het UMC, 

danken hun ontwikkeling aan deze factoren. Voor de zakelijke dienstverlening zijn dit de Rabobank, 

Capgemini en Atos Origin. En de transportsector wordt gedomineerd door de NS en ProRail. Van de 

vijftien grootste werknemers waren er vijf in buitenlandse handen waarvan Fortis en Hewlett-

Packard onlangs uit Utrecht zijn vertrokken. Desondanks kende Utrecht ook een aantal recente 

successen. Danone heeft aangekondigd een R&D faciliteit op de Uithof te openen en SiteSpect een 

Europees kantoor in Breukelen. Daarnaast verplaatste Siemens Enterprise Communications, 

Novell en CSC Computer Sciences hun hoofdkantooractiviteiten naar Papendorp, waar ook Atos 

Origin and Capgemini hun hoofdkantoren gevestigd hebben (InvestUtrecht, 2009).  

 

Utrecht doet het economisch gezien goed in Nederland, beschikt over de grootste Universiteit van 

Nederland en heeft een relatief goed leefklimaat. Met de steden Amersfoort en Utrecht als 

belangrijkste vestigingsplaatsen heeft de provincie Utrecht een groot aandeel in het aantal nationale 

hoofdkantoorvestigingen. Op het gebied van internationale hoofdkantoren is deze positie een stuk 

minder nadrukkelijk. Utrecht heeft geen echt internationaal imago en weinig toonaangevende 

internationale hoofdkantoren. De vraag is of dit ook geldt voor regionale hoofdkantoren en voor 

buitenlandse bedrijven met hoofdkantoorfuncties.  
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8. EMPRISCH ONDERDEEL: ONDERZOEKSONTWERP 

 

In hoofdstuk één tot en met vijf is de theorie met betrekking tot verplaatsingen van buitenlandse 

hoofdkantoren uitvoerig toegelicht. In hoofdstuk zes en zeven is gekeken naar Nederland als 

vestigingsplaats voor buitenlandse hoofdkantoren. Hieruit is gebleken dat de meeste 

toonaangevende hoofdkantoren van buitenlandse herkomst gevestigd zijn in de Randstad met een 

sterke concentratie rondom Amsterdam. Verder is naar voren gekomen dat er steeds vaker sprake is 

van verplaatsingen van hoofdkantooronderdelen. Deze verplaatsingen zijn minder goed zichtbaar in 

de statistieken en hebben een andere locatiedynamiek dan complete hoofdkantoren.  

In deze thesis is gebruik gemaakt van een evolutionaire benadering waarin de ontwikkeling van 

MNO’s en de daarmee samenhangende rol van het hoofdkantoor beschreven wordt aan de hand van 

het veranderingsproces van activiteiten die plaatsvinden bij dochtervestigingen. Dit 

veranderingsproces houdt in dat dochtervestigingen in geval van positieve groei steeds meer 

beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen waardoor hoofdkantooronderdelen 

opgesplitst worden. ‘Geographical split’ van hoofdkantooronderdelen duidt op een nieuwe fase in de 

ontwikkeling van regionale hoofdkantoren. In deze fase worden hoofdkantooractiviteiten 

gereorganiseerd en verspreid over verschillende optimale locaties binnen het bedrijfsnetwerk van de 

MNO. Dit zou de locatie van hoofdkantoorfuncties in zogeheten ‘second order cities’ in de hand 

spelen. In dit onderdeel van de thesis zal aan de hand van kwantitatieve gegevens van buitenlandse 

bedrijven in de provincie Utrecht een aantal hypotheses onderzocht worden die aansluiten bij de 

besproken theorie. 

 

8.1 Hypotheses 

Uit deze evolutionaire benadering vloeien een aantal veronderstellingen voort die getoetst worden 

aan de hand van kwantitatieve gegevens over buitenlandse vestigingen in de provincie Utrecht.  

 

Hypothese 1 

Buitenlandse hoofdkantooractiviteiten in de provincie Utrecht staan niet op zichzelf maar zijn 

onderdeel van het takenpakket van buitenlandse dochtervestigingen.  

 

In lijn met de evolutionaire benadering wordt verwacht dat buitenlandse hoofdkantooractiviteiten 

onderdeel uitmaken van een takenpakket van dochtervestigingen van buitenlandse MNO’s. Gezien 

het gefaseerde evolutietraject waarbij steeds meer activiteiten worden geïnternationaliseerd bestaat 

het takenpakket van de dochtervestiging uit verschillende activiteiten waaronder marketing en sales 

(1e fase). Later volgen productie en R&D activiteiten (2e fase). Er is geen sprake van één enkel 

evolutiepad waardoor verschillende combinaties van activiteiten mogelijk zijn. 
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Verwacht wordt dat de marktschaal en herkomst een belangrijke rol spelen bij de samenstelling van 

het takenpakket van buitenlandse dochtervestigingen met hoofdkantoorfuncties aangezien 

ketenomkering en voorwaartse integratie binnen de MNO het opsplitsen van 

hoofdkantooronderdelen in de hand spelen.  

 

Hypothese 2 

Hoofdkantooractiviteiten zullen vooral voorkomen bij grote, niet-Europese buitenlandse 

dochtervestigingen uit de handelssector met een locatie in een grootstedelijke gemeente.  

 

Deze hypothese komt voor uit de veronderstelling dat vooral Noord-Amerikaanse en Aziatische 

MNO’s hun hoofdkantoorfuncties opsplitsen en decentraliseren om de Europese markt te bespelen. 

Het hoofdkantoor investeert binnen het eigen bedrijfsnetwerk door hoofdkantooractiviteiten 

verderop in de waardeketen te plaatsen. Verder wordt verwacht dat hoofdkantooractiviteiten vooral 

voorkomen bij grote vestigingen in grootstedelijke gemeenten omdat dit de beste locaties zijn voor 

internationale handel. 

 

Hypothese 3 

Buitenlandse vestigingen met hoofdkantooractiviteiten genereren meer werkgelegenheid dan 

Nederlandse bedrijven en buitenlandse vestigingen zonder hoofdkantooractiviteiten.  

 

Deze hypothese sluit aan op het belang van buitenlandse vestigingen met hoofdkantoorfuncties voor 

een regio. Zowel de stedelijkheid van de vestigingsgemeente, de herkomst en de omvang zullen 

hierop van invloed zijn. Voor het aantrekken van hoofdkantoren moet er sprake zijn van een balans 

tussen de strategische waarde van hoofdkantooractiviteiten voor de regio Utrecht en de waarde van 

deze regio als locatie voor hoofdkantoorfuncties. 

 

In het volgend hoofdstuk zullen de hypothesen onderzocht worden aan de hand van kwantitatieve 

analyses. Eerst zal in volgende paragraaf de onderzoeksopzet voor bovengenoemde analyses 

behandeld worden. 

 

8.2 Onderzoeksmethode 

Gedurende het onderzoek van deze thesis is veelvuldig gebruik gemaakt van bestaande gegevens. Er 

zijn verschillende databestanden samengevoegd en indien nodig aangevuld met nieuwe gegevens. 

Het gaat daarbij om de registratie van hoofdkantoorfuncties van vestigingen van buitenlandse 

ondernemingen in de provincie Utrecht. Deze gegevens zijn zowel van ongestructureerde aard in de 

vorm van krantenartikelen en berichtgeving op vastgoedsites en onderzoeksbureaus (PropertyNL, 

Vastgoedmarkt en StecGroep) als van gestructureerde aard in de vorm van numerieke gegevens. In 

het laatste geval is gebruik gemaakt van databestanden van de provincie Utrecht die zijn verzameld 
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in samenwerking met de gemeente Utrecht en het NFIA. Na de dataverzameling voor het 

samenstellen van het onderzoeksbestand zijn de kwantitatieve gegevens geanalyseerd. 

Het gebruik van databestanden bevordert de standaardisatie en betrouwbaarheid van gegevens. De 

bestaande data is niet direct volledig bruikbaar als onderzoeksdata. Zij zijn daarom uitgebreid 

gecontroleerd op hun validiteit en via enkele stappen omgezet naar een nieuw databestand. Het 

praktisch toegankelijk maken van de gegevens is noodzakelijk vanwege de spreiding van de gegevens 

en het feit dat niet alle informatie compleet en up-to-date is (Baarda & de Goede, 2001).  

 

8.3 Dataverzameling  

Naast dat bestaande databases niet altijd 100% betrouwbaar zijn, is er nog geen eerdere onderzoek 

gedaan naar de locatie van hoofdkantoorfuncties van buitenlandse vestigingen in de provincie 

Utrecht. Voor het kwantitatieve onderzoeksgedeelte van deze thesis is er eerst een bestand gemaakt 

waarmee de beoogde analyses zijn uitgevoerd.  

 

Hieronder wordt de samenstelling en de omvang van de gehanteerde databestanden weergegeven. 

 

- PAR, 2009 

Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). Dit is een database van de provincie Utrecht die deel uit 

maakt van de Monitor Ruimtelijke Economie. Hierin zijn alle bedrijven die zich in de periode 1990 tot 

2008 in de provincie gevestigd waren of zijn gevestigd. Per jaar zijn in dit bestand de SBI code, het 

aantal werknemers en het adres van het bedrijf bekend. Deze database bestaat uit 163.407 cases 

met 234 variabelen. 

 

- Bestand buitenlandse bedrijven provincie Utrecht, 2008 

Deze database bestaat uit alle buitenlandse bedrijven in de provincie Utrecht die in 2008 in de 

provincie gevestigd waren. Hier zijn vestigingsnummer, kvk-nummer, adres en SBI codes bekend. De 

database bestaat uit 22.415 cases met 20 variabelen.  

 

- Bestand buitenlandse bedrijven UIA, 2009 

Dit bestand is tevens afkomstig van de provincie Utrecht en geeft een uitgebreide beschrijving van de 

in de provincie gevestigde buitenlandse dochterondernemingen.  

In de database zijn onder andere de variabelen moederbedrijf, land van herkomst, activiteiten, SBI 

codes en adres opgenomen. In totaal zijn dit 941 cases 32 variabelen  

 

- Company database Utrecht Foreign Investment Office, 2009 

De database geeft beknopt een overzicht van alle buitenlandse bedrijven in de provincie. Deze is 

gekoppeld aan de database van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).  
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De populatie waarmee gewerkt wordt zijn de buitenlandse vestigingen in de provincie Utrecht. Om 

te bepalen of er sprake is van hoofdkantoorfuncties is in verschillende stappen gewerkt met 

verschillende selectieprocedures. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een overzicht van de actuele 

stand van vestigingen van buitenlandse ondernemingen in de provincie Utrecht (met en zonder 

hoofdkantoorfuncties) en vestigingen van niet buitenlandse ondernemingen. De drie deelbestanden 

kunnen onderling vergeleken worden naar locatie, sector en omvang.  

 

8.4 Selectie van buitenlandse bedrijven met hoofdkantoorfuncties 

De bovengenoemde databases bestaan uit een lijst met bedrijven met een aantal daaraan 

gekoppelde variabelen. Gezien het verschil in aantal cases, variabelen en de datum van verschijning 

sluiten deze bestanden niet altijd goed op elkaar aan. Toch is getracht een zo volledig mogelijk 

bestand te maken.  

Het basisbestand waarvan uit is gegaan is het PAR. De eerste stap was een selectie van alle 

buitenlandse bedrijven in de provincie waar hoofdkantoorfuncties plaatsvinden. Deze bedrijven zijn 

geselecteerd uit de laatste drie databases door middel van deskresearch, dat wil zeggen via controle 

op bedrijfsinformatie op internet. Het resultaat van deze selectie is in de tweede stap gekoppeld aan 

het PAR.  

 

Stap 1. Selectie van bedrijven met hoofdkantoorfuncties  

 

De drie laatstgenoemde databases van de dataverzameling geven een goed beeld van alle in de 

provincie gevestigde vestigingen van buitenlandse ondernemingen. Ondanks de verwachte overlap is 

er ook sprake van verschillen tussen de databases. Dit komt onder meer door het verschil in de 

datum van publicatie en door de hantering van de definitie buitenlands bedrijf. In dit onderzoek is er 

van uit gegaan dat een buitenlands bedrijf een buitenlandse ‘moeder’ onderneming heeft. Het in de 

provincie Utrecht gevestigde bedrijf kan in dat geval een dochteronderneming zijn, maar ook 

onderdeel zijn van een buitenlandse holding. Verder ontstaan er snel mismatches tussen databases 

door overnames en aqcuisities van bedrijven. Door overnames veranderen namen van bedrijven, 

hetzelfde gebeurt als een bedrijf onderdeel wordt van een buitenlandse holding. Zo kan het 

gebeuren dat van oorsprong Nederlandse bedrijven in handen komen van een buitenlandse holding 

en daarmee van naam verandert maar dezelfde activiteiten blijft uitvoeren. Al deze bedrijven 

worden meegenomen in het onderzoek omdat ook bij dit soort vestigingen sprake kan zijn van 

nieuwe hoofdkantoorfuncties.  

Nadat alle buitenlandse bedrijven in de provincie zijn geselecteerd is per bedrijf onderzocht of er 

sprake is van een hoofdkantoorfunctie. Dit is gedaan door middel van verificatie van bestaande 

gegevens en deskresearch via internet.  

De eerste selectie berust op verificatie van bestaande gegevens. Het bestand buitenlandse bedrijven 

UIA, 2009 beschikt onder andere over een overzicht van de hoofdactiviteiten per bedrijfsvestiging, 
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middels de variabele activity. Hierin wordt aangegeven welke activiteiten er bij de vestiging 

plaatsvinden (bijv: Customer Contact Center, HQ-Europe, M&S, SSC). De cases met de ‘HQ variabele’ 

zijn opgenomen in de hoofdkantoordatabase.  

 

Ter controle van deze gegevens en het signaleren van de overige bedrijven waar deze variabele niet 

voor handen was is er deskresearch toegepast. Het internet is een goede informatiebron voor dit 

onderzoek. Veel internationaal opererende bedrijven beschikken over een internetpagina met 

informatie over het bedrijf, de activiteiten en de regio waarin ze opereren. Er zijn verschillende 

manieren om via bronnen te achterhalen of er sprake is van hoofdkantoorfuncties.  

In veel gevallen geven de contactgegevens en locatiegegevens van corporatiesites aan waar 

hoofdkantoren gevestigd zijn. Hier staan naast de contactgegevens van het hoofdkantoor in het land 

van herkomst ook de contact gegevens voor het regionale of divisiehoofdkantoor. Indien deze 

adresgegevens overeenkomen met die van de database is er sprake van een positieve match. Andere 

manieren om dit te achterhalen via een corporatiesite is via bedrijfsinterne informatie. Veel 

internetsites van bedrijven beschikken over specifieke bedrijfsinformatie met betrekking tot de 

historie van het bedrijf, het management en hoofdactiviteiten per vestiging.  

Deze onderzoeksstap berust puur op het woord ‘hoofdkantoor’, zodra een bedrijf zelf deze term 

hanteert op de internetpagina wordt er van uit gegaan dat er hoofdkantoorfuncties plaatsvinden bij 

de betreffende vestiging en is deze opgenomen in het bestand. Omdat deze selectiemethode alleen 

uit gaat van een positieve signalering zijn bedrijven die niet voorzien in deze informatie niet 

automatisch buiten beschouwing gelaten.  

 

Een tweede manier om bedrijfsactiviteiten van specifieke bedrijfsonderdelen te achterhalen is via 

externe internetsites. Omdat niet alle informatie die te verkrijgen is via het internet betrouwbaar 

blijkt is er alleen gebruikt gemaakt van erkende bronnen. Vooral berichten over 

bedrijfsverplaatsingen binnen of naar Nederland beschikken over informatie over de plaats waar 

hoofdkantoorfuncties plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan krantenartikelen of vakbladen in de 

vastgoedsector. Het is gebleken dat deze methode ook goed werkt bij het signaleren van 

nieuwkomers in de provincie. In berichten van vastgoedsites wordt vaak melding gedaan van 

verplaatsingen van hoofdkantoren. Vooral verplaatsingen van hoofdkantoren van buitenlandse 

ondernemingen worden bekend gemaakt via dergelijke sites.  

Naast het signaleren van nieuwe cases is er door gebruik te maken van verschillende 

onderzoeksmethodes ook sprake van dubbel check wat ten goede komt aan de validiteit en 

betrouwbaarheid. Als laatste is er voor de cases waarbij onduidelijkheid was over de activiteiten van 

de vestiging telefonisch contact geweest met de bedrijven om dit na te gaan. Gerichte vragen over 

het al dan niet hebben van hoofdkantoorfuncties gaven hier voldoende doorslag.  
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Stap 2 Koppeling tussen selectiebestand en het provinciaal arbeidsplaatsen register 

 

De uiteindelijke selectie van dochtervestigingen van buitenlandse ondernemingen in de provincie 

Utrecht waar hoofdkantoorfuncties plaats vinden is gekoppeld aan het PAR, omdat de geselecteerde 

bedrijven niet in alle bestaande databases voorkomen. Het PAR is de meest uitgebreide database. 

Omdat alle bedrijven die in de provincie Utrecht zijn gevestigd zijn opgenomen in dit register en het 

regelmatig ververst wordt biedt dit een betrouwbare en volledige weergave van de 

bedrijfsvestigingen van de afgelopen 18 jaar. Per bedrijf is het vestigingsnummer en de SBI-code en 

adresgegevens weergegeven voor elk jaar tussen 1990 en 2009.                                                                                                              

 

Door de koppeling aan het PAR zijn uiteindelijk voor alle cases dezelfde variabelen beschikbaar. 

Hieraan zijn het land van herkomst, de activiteiten en het type hoofdkantoor toegevoegd. Op deze 

manier is een uniek bestand ontstaan met 171 cases en 247 variabelen. Ter vergelijking is er ook een 

bestand gemaakt met 942 buitenlandse bedrijven (met en zonder hoofdkantoorfuncties) en 

overeenkomstige variabelen. Daarnaast dient het PAR ook als referentie voor alle aanwezige 

bedrijven die niet buitenlands zijn.  

 

8.5 Populatie en variabelen 

Voor de toetsing van de hypothesen is de verdeling van de populaties en variabelen als volgt: 

 

Hypothese 1 

Buitenlandse hoofdkantooractiviteiten in de provincie Utrecht staan niet op zichzelf maar zijn 

onderdeel van het takenpakket van buitenlandse dochtervestigingen waaronder marketing & sales.  

 

Populatie: 171 buitenlandse dochtervestigingen met hoofdkantooractiviteiten. 

Variabelen: activiteiten, marktschaal en herkomst. 

 

Hypothese 2 

Hoofdkantooractiviteiten zullen vooral voorkomen bij grote, niet-Europese buitenlandse 

dochtervestigingen uit de handelssector met een locatie in een grootstedelijke gemeente.  

 

Populatie: 924 buitenlandse dochtervestigingen (171 met hoofdkantooractiviteiten en 771 zonder). 

Variabelen: herkomst, stedelijkheid, sector, omvang. 

 

 Hypothese 3 

Bedrijven met hoofdkantooractiviteiten genereren meer werkgelegenheid dan Nederlandse bedrijven 

en buitenlandse bedrijven zonder hoofdkantooractiviteiten.  
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Voor de toetsing van deze hypothese zijn de gemiddelde groeicijfers van het aantal werknemers voor 

een bepaalde tijdsperiode gebruikt. Voor de periode 2000-2009 is de populatie groot genoeg. 

 
Tijdsperiode: 2000-2009 

Populatie: 575 buitenlandse bedrijven met (133) en zonder (575) hoofdkantoorfuncties. 

Controlegroep: 20.145 niet buitenlandse vestigingen. 

Variabelen: herkomst, stedelijkheid, sector, omvang, groei.  

 

 



 

9. BUITENLANDSE VESTIGINGEN IN DE PROVINCIE UTRECHT

In dit hoofdstuk wordt eerst karakterisering van de 

Utrecht gegeven. Voor deze analyse is het originele bestand met alle geregistreerde buitenlandse 

bedrijven in de provincie gebruikt. Het gaat in totaal om 942 buitenlandse vestigingen, dit houdt in 

dat het moederbedrijf buiten Nederland is

 

9.1 Herkomst, locatie en sector 

Als er gekeken wordt naar de herkomst van deze ondernemingen valt op dat het moederbedrijf van 

ruim 60% van de vestigingen afkomstig is uit Europa (572). Uit 

waarvan 271 multinationals uit de Verenigde Staten. Japan neemt met 34 vestigingen het grootste 

deel in voor de dochtervestigingen met een Aziatische moeder (6%). 

 

Figuur 9.1 Herkomst buitenlandse bedrijven provincie Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Provincie Utrecht, 2009 

 

 

 

BUITENLANDSE VESTIGINGEN IN DE PROVINCIE UTRECHT

 

karakterisering van de buitenlandse dochtervestigingen

Utrecht gegeven. Voor deze analyse is het originele bestand met alle geregistreerde buitenlandse 

bedrijven in de provincie gebruikt. Het gaat in totaal om 942 buitenlandse vestigingen, dit houdt in 

dat het moederbedrijf buiten Nederland is gevestigd.  

 

Als er gekeken wordt naar de herkomst van deze ondernemingen valt op dat het moederbedrijf van 

ruim 60% van de vestigingen afkomstig is uit Europa (572). Uit Noord-Amerika is 30% afkomstig 

waarvan 271 multinationals uit de Verenigde Staten. Japan neemt met 34 vestigingen het grootste 

deel in voor de dochtervestigingen met een Aziatische moeder (6%).  

Figuur 9.1 Herkomst buitenlandse bedrijven provincie Utrecht, 2009
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BUITENLANDSE VESTIGINGEN IN DE PROVINCIE UTRECHT 

buitenlandse dochtervestigingen in de provincie 

Utrecht gegeven. Voor deze analyse is het originele bestand met alle geregistreerde buitenlandse 

bedrijven in de provincie gebruikt. Het gaat in totaal om 942 buitenlandse vestigingen, dit houdt in 

Als er gekeken wordt naar de herkomst van deze ondernemingen valt op dat het moederbedrijf van 

Amerika is 30% afkomstig 

waarvan 271 multinationals uit de Verenigde Staten. Japan neemt met 34 vestigingen het grootste 

, 2009 

 



 

Het grootste aantal buitenlandse bedrijven is afkomstig uit buurlanden, binnen Europa speelt afstand 

bij de herkomst van de moederbedrijven klaarblijkelijk een rol. Met 57% nemen Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk en België respectievelijk het grootste aan

Utrecht voor hun rekening.  

 

Figuur 9.2 Buitenlandse bedrijven naar gemeente

 

 

Bron: Provincie Utrecht, 2009 

 

Ruim de helft van het totaal aantal buitenlandse vestigingen is in de drie grootste steden gevestigd. 

In Utrecht, inclusief Vleuten en De Meern zijn 343 buitenlandse vestigingen. Ook in Amersfoort (129) 

en Nieuwegein (123) zit een groot aantal buitenlandse bedrijven. Op Veenendaal na zijn er in alle 

andere minder stedelijke gemeenten minder dan 55 buitenland

stedelijkheid van gemeenten afneemt neemt ook het aantal buitenlandse vestigingen af. 

 

Als laatste is onderzocht in welke sectoren 

zijn. Als er gekeken wordt naar de sector verdeling blijkt dat ruim 50% van de buitenlandse 

vestigingen in de provincie Utrecht vallen onder groothandel en handelsbemiddeling. Onderstaande 

indeling is gemaakt op basis van de classificatie die gehanteerd wordt in het bestand van de 

buitenlandse bedrijven van de provincie Utrecht in 2008. 
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Het grootste aantal buitenlandse bedrijven is afkomstig uit buurlanden, binnen Europa speelt afstand 

bij de herkomst van de moederbedrijven klaarblijkelijk een rol. Met 57% nemen Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk en België respectievelijk het grootste aandeel van multinationals in de provincie 

Figuur 9.2 Buitenlandse bedrijven naar gemeente 

Ruim de helft van het totaal aantal buitenlandse vestigingen is in de drie grootste steden gevestigd. 

Utrecht, inclusief Vleuten en De Meern zijn 343 buitenlandse vestigingen. Ook in Amersfoort (129) 

en Nieuwegein (123) zit een groot aantal buitenlandse bedrijven. Op Veenendaal na zijn er in alle 

andere minder stedelijke gemeenten minder dan 55 buitenlandse vestigingen. Naarmate de 

stedelijkheid van gemeenten afneemt neemt ook het aantal buitenlandse vestigingen af. 

Als laatste is onderzocht in welke sectoren de vestigingen van buitenlandse ondernemingen actief 

zijn. Als er gekeken wordt naar de sector verdeling blijkt dat ruim 50% van de buitenlandse 

vestigingen in de provincie Utrecht vallen onder groothandel en handelsbemiddeling. Onderstaande 

akt op basis van de classificatie die gehanteerd wordt in het bestand van de 

buitenlandse bedrijven van de provincie Utrecht in 2008.  
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Het grootste aantal buitenlandse bedrijven is afkomstig uit buurlanden, binnen Europa speelt afstand 

bij de herkomst van de moederbedrijven klaarblijkelijk een rol. Met 57% nemen Duitsland, het 

deel van multinationals in de provincie 

 

Ruim de helft van het totaal aantal buitenlandse vestigingen is in de drie grootste steden gevestigd. 

Utrecht, inclusief Vleuten en De Meern zijn 343 buitenlandse vestigingen. Ook in Amersfoort (129) 

en Nieuwegein (123) zit een groot aantal buitenlandse bedrijven. Op Veenendaal na zijn er in alle 
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Figuur 9.3 Buitenlandse bedrijven naar sector

 

Bron: Provincie Utrecht, 2009 

 

De sector informatie technologie

(10%) bestaat uit de aanduidingen voor de ontwikkeling van medische apparatuur en de 

farmaceutische industrie. Daarna is de vervaardiging van 

en zijn een groot aantal buitenlandse bedrijven actief in de 

voor de creatieve industrie zijn bedrijven opgenomen uit de branches media, gaming, fashion en 

design. De sectoren met een lager aandeel dan 3% zijn opgenomen in 
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Figuur 9.3 Buitenlandse bedrijven naar sector 

informatie technologie is met 17% het grootst vertegenwoordigd. De sector 

(10%) bestaat uit de aanduidingen voor de ontwikkeling van medische apparatuur en de 

farmaceutische industrie. Daarna is de vervaardiging van machines en apparaten

een groot aantal buitenlandse bedrijven actief in de zakelijke dienstverlening

zijn bedrijven opgenomen uit de branches media, gaming, fashion en 

design. De sectoren met een lager aandeel dan 3% zijn opgenomen in de categorie overig. 
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is met 17% het grootst vertegenwoordigd. De sector life sciences 

(10%) bestaat uit de aanduidingen voor de ontwikkeling van medische apparatuur en de 

machines en apparaten de grootste sector 

zakelijke dienstverlening. In de sector 

zijn bedrijven opgenomen uit de branches media, gaming, fashion en 

de categorie overig.  
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10. BUITENLANDSE VESTIGINGEN MET HOOFDKANTOORFUNCTIES IN DE PROVINCIE UTRECHT 

 

Ondanks dat Utrecht niet bekend staat als provincie met buitenlandse hoofdkantoren zijn er bij ruim 

18% van de buitenlandse dochtervestingen hoofdkantoorfuncties aanwezig. De grootste bedrijven 

zijn opgenomen in tabel 10.4 en 10.5. Opvallend is dat er ook een groot aantal kleine bedrijven zijn 

met hoofdkantoorfuncties. Verder is er een groot aantal bedrijfsvestigingen waar naast 

hoofdkantoorfuncties ook andere, meer in het oog springende, activiteiten plaatsvinden. Waar bij 

Europese hoofdkantoren vaak gedacht wordt aan imposante kantoorgebouwen in de stedelijke 

centra zijn de vestigingsplaatsen van opgesplitste regionale hoofdkantoorfuncties verschillend. 

Vanuit de evolutionaire benadering wordt verondersteld dat hoofdkantoorfuncties niet zomaar 

ontstaan, maar het resultaat zijn van vervolginvesteringen bij (decentrale) dochtervestigingen van 

een MNO. Aangezien er in de provincie Utrecht geen op zichzelf staande Europese hoofdkantoren 

aanwezig zijn is het interessant om te zien wat de bedrijfskenmerken zijn van buitenlandse 

vestigingen met hoofdkantoorfuncties.  

 

10.1 Activiteiten bij buitenlandse dochtervestigingen 

In de theorie is naar voren gekomen dat een dochtervestiging in geval van een positieve ontwikkeling 

steeds meer verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden voor een deel van de bedrijfsketen 

kan krijgen. Het verplaatsen van hoofdkantoorfuncties gebeurt in dit geval in één van de laatste fases 

van de evolutie van een dochtervestiging. De activiteit die de vestiging uitvoert speelt daarbij een 

belangrijke rol aangezien er sprake is van een opeenvolging van investeringen van steeds hogere 

toegevoegde waarde. De ontwikkeling waarbij de positie van een dochtervestiging meer strategische 

importantie krijgt ontstaat doordat de vestiging in loop van tijd steeds meer gespecialiseerde 

kenniscompetenties op het gebied van producten, markt en technologie ontwikkelt. Dit zijn de 

expertisecentra die ontstaan bij de geographical split van hoofdkantooronderdelen. 

 

Onderzocht is welke expertisecentra in de provincie Utrecht het meest voorkomen (Figuur 10.1). 

Deze zijn ingedeeld op de belangrijkste (specifieke) activiteit van expertise en de fase waarin ze 

verplaatst worden. 

 

Marketing & sales  

In de eerste fase van het internationaliseringsproces van een MNO ontstaan buitenlandse 

vestigingen met marketing & sales activiteiten. Dit zijn de eerste dochterondernemingen van de 

MNO (Dicken, 2004). In de eerste fase staan deze vestigingen onder de supervisie van het 

‘traditionele’ hoofdkantoor. Verondersteld wordt dat deze vestigingen bij gebleken succes in de loop 

der tijd steeds meer autonomie krijgen. De kans dat hoofdkantoorfuncties van het traditionele 

hoofdkantoor worden opgesplitst en hiernaartoe verplaatsen neemt in dat geval toe.  
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Productie & assemblage 

Andere activiteiten die een grote rol spelen in de eerste fase van de ontwikkeling van een MNO zijn 

de verplaatsingen van productie-eenheden naar het buitenland. In de praktijk gaat het op 

internationaal niveau vaker om overnames en acquisities dan om het ontwikkelen van een nieuwe 

productie faciliteit in Nederland. Naast productie kan er ook sprake zijn van assemblage. Deze 

activiteiten vinden plaats in de laatste fase van de productieketen, buitenlandse assemblage maakt 

het mogelijk snel te reageren op volatiele marktdynamiek. De koppeling aan gedecentraliseerde 

hoofdkantoorfuncties ligt voor deze activiteiten niet voor de hand, behalve als het zeer 

specialistische activiteiten betreft. 

 

Distributie en logistiek 

De ligging van Nederland ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa maakt het 

een goede locatie voor logistieke activiteiten. De luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam 

zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de internationale handel in Nederland. Dit heeft er voor 

gezorgd dat er verschillende buitenlandse distributiecentra in ons land zijn gevestigd. Gezien de 

centrale ligging van de provincie Utrecht binnen de Nederlandse markt is dit een aantrekkelijke 

locatie voor logistieke activiteiten.  

 

Research & development 

Dit type activiteiten wordt vaak verplaatst ter ontwikkeling specifieke expertise voor deelmarkten en 

is gericht op informatie en kennis in de regio. Toegankelijkheid van deze factoren zijn hierbij cruciaal. 

De invloed van multinationals op internationaal onderzoek, ontwikkeling en innovatie is de afgelopen 

jaren toegenomen. Waar deze activiteiten vroeger plaatsvonden in de nabijheid van het 

wereldhoofdkantoor zorgen verschillende centrifugale krachten voor geografische decentralisatie 

van research en development activiteiten. Het beschermen van bedrijfsspecifieke technologieën, de 

aanpassing van producten en processen aan lokale markten en het minimaliseren van 

organisatorische kosten zijn hier voorbeelden van. Het blijkt dat buitenlandse bedrijven in Nederland 

meer R&D activiteiten hebben dan Nederlandse (CBS, 2009).  

 

Service activiteiten 

Voor het organiseren van buitenlandse activiteiten en het integreren van multi-level onderdelen 

worden service activiteiten naar het buitenland verplaatst of daar ontwikkeld. De buitenlandse 

service centra leveren diensten voor onderdelen van de internationale onderneming. Meestal zijn 

deze activiteiten gericht op de klanten en partners binnen de markt waarin ze opereren.  

Voorbeelden van service activiteiten zijn: 

- Klanten- en communicatieservice (Customer Contact Centra) 



 

- ICT- service  

- Administratie 

- Facilitaire service 

- Dienstencentra voor personeel en organisatie

 

Shared service centra 

Een tamelijk nieuw fenomeen is het shared service center. Shared service centers zijn kantoren van 

internationale bedrijven waar verschillende operationele activiteiten plaatsvinden. Ook 

hoofdkantoorfuncties kunnen onderdeel zijn van bijvoorbeeld een Europ

hoofdkantoor, het service center en de Europese distributie zijn geconsolideerd op één locatie. 

 

Figuur 10.1 Bedrijfsactiviteiten van buitenlandse vestigingen met hoofdkantoorfuncties in de provincie Utrecht

Bron: Compilatie provinc

Het blijkt dat M&S veruit de meest voorkomende activiteit is die p

vestigingen met hoofdkantoorfuncties in de provincie Utrecht. Dergelijke activiteiten zijn speciaal 

gericht op de vestigingsregio om producten of diensten aan te bieden binnen 
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Het blijkt dat M&S veruit de meest voorkomende activiteit is die plaatsvindt bij de buitenlandse 

vestigingen met hoofdkantoorfuncties in de provincie Utrecht. Dergelijke activiteiten zijn speciaal 

gericht op de vestigingsregio om producten of diensten aan te bieden binnen een bepaalde

jkt dat er vaak sprake is van combinaties van activiteiten bij buitenlandse dochtervestigingen 

(Tabel 10.2). De hoofdkantooractiviteit is daarbij niet per definitie de 

hoofdactiviteit van een vestiging. Indien er slechts één activiteit aanwezig is naast de 
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R&D, productie en distributie in bijna alle gevallen ook verkoopactiviteiten aanwezig.
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Een tamelijk nieuw fenomeen is het shared service center. Shared service centers zijn kantoren van 

internationale bedrijven waar verschillende operationele activiteiten plaatsvinden. Ook 
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hoofdkantoor, het service center en de Europese distributie zijn geconsolideerd op één locatie.  
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De veronderstelling dat hoofdkantoorfuncties niet op zichzelf staan wordt hiermee bevestigd. Bij 

74% van de vestigingen met hoofdkantoren is er sprake van meer dan één activiteit, in 80% van de 

gevallen zijn hier marketing en sales activiteiten aanwezig. 

 

De diversiteit van een buitenlandse vestiging hangt samen met het aantal verschillende 

bedrijfsactiviteiten. Het blijkt dat er een significant verband bestaat tussen het aantal 

bedrijfsactiviteiten en de herkomst bij dochterondernemingen met hoofdkantoorfuncties. Waar er 

bij ruim 70% van de Europese vestigingen sprake is van minder dan drie verschillende activiteiten is 

dat voor bedrijven afkomstig van buiten Europa ongeveer 50%. Bij niet-Europese vestigingen vinden 

gemiddeld meer verschillende activiteiten plaats. Dit duidt er op dat bedrijven van buiten Europa 

meer verschillende activiteiten decentraliseren binnen de keten, maar dat deze wel centraal worden 

ondergebracht bij een dochtervestiging.  

 

Tabel 10.2 Relatie tussen het aantal activiteiten en de herkomst van een buitenlandse vestiging met 

hoofdkantooractiviteiten.  

Herkomst ▼  Aantal activiteiten ► 1 2 3 >3 Totaal 

Europa Aantal 24 30 13 9 76 

% in herkomst 32% 4% 17% 12% 100% 

Noord- 
Amerika 

Aantal 13 19 18 19 69 

% in herkomst 19% 28% 26% 28% 100% 

Overig Aantal 2 11 7 6 26 

% in herkomst 8% 42% 27% 23% 100% 

Totaal Aantal 39 60 38 34 171 

% in herkomst 23% 35% 22% 20% 100% 
P=0.05 Cramers V=0.298 Bron: provincie Utrecht, 2009. 

 

Een vestiging met weinig verschillende activiteiten is uiteraard meer gespecialiseerd op een bepaalde 

activiteit. Toch consolideren veel MNO’s nog steeds hun activiteiten voor kostenbesparingen en 

schaalvoordelen. Uit bovenstaande tabel blijkt dat dit vooral het geval is bij vestigingen uit Noord-

Amerika. Vestigingen van buitenlandse ondernemingen met een Europese moederbedrijf zijn juist 

meer gespecialiseerd.  

 

Herkomst 

Als er gekeken wordt naar het type activiteiten en de herkomst van het land (binnen of buiten de EU) 

zijn er kleine verschillen te zien (figuur 10.2). Bij vestigingen met een moederbedrijf afkomstig buiten 

de EU zijn relatief minder marketing & sales activiteiten aanwezig en meer service-, ditributie, 

contact- en shared service activiteiten.  

 

 



 

Figuur 10.2 Meest voorkomende 

Bron: Compilatie provincie Utrecht, NFIA, 2009.

 

Te zien is dat buitenlandse vestigingen van binnen Europa meer marketing en sales activiteiten naast 
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Te zien is dat buitenlandse vestigingen van binnen Europa meer marketing en sales activiteiten naast 

de hoofdkantoorfuncties hebben. Het verschil in marketing en sales actviteiten wordt in dit geval 

veroorzaakt door het grotere aantal aanwezige vestigingen uit Europese landen in absolute zin. 

Daarnaast sluit dit aan op het internationaliseringsproces van MNO’s waarbij verkoop het eerste 

bedrijfsonderdeel is dat wordt geïnternationaliseerd. Distributie-,R&D-

klantcontactcentra zijn meer aanwezig bij bedrijven uit de VS en Azië. De afstand tot het land van 

herkomst kan hier een verklaring voor zijn. Hoe groter deze afstand tot de markt hoe meer 

activiteiten worden gedecentraliseerd.  

Een ander bedrijfskenmerk dat gekoppeld is aan de activiteiten van de buitenlandse dochtervestiging 

is de geografische markt (verzorgingsgebied) van een vestiging met hoofdkantoorfuncties. De 

verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden van dochter

hoofdkantoorfuncties hebben betrekking tot een bepaald verzorgingsgebied. 
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Figuur 10

Bron: Compilatie provincie Utrecht, 2009.

 

De getallen uit figuur 10.3 zijn niet geschikt voor statistische toetsing, omdat er meerdere activiteiten 

kunnen voorkomen bij één vestiging. 

voorkomen bij vestigingen die gericht zijn op de Nederlandse markt. Het gr

sales activiteiten in Utrecht duidt op een voorkeur voor een centrale ligging in Nederland. R&D 

activiteiten zijn eerder gekoppeld aan een kenniseconomie. De hoogopgeleide beroepsbevolking van 

Utrecht en de Universiteit spelen daarb

centrale ligging, nabijheid van Schiphol en (spoor)wegennetwerk als een draaischijf voor Nederland 

en de rest van Europa. Dit zijn belangrijke vestigingsplaatsfactoren voor distributieactiviteiten in

regio. Service centra zijn vooral gericht op centraliteit en het bereiken van een zo groot mogelijke 

markt, in dit geval de consument.

 

10.2 Marktschaal 

Een belangrijk bedrijfskenmerk van buitenlandse vestigingen met hoofdkantoorfuncties dat 

paragraaf 10.1 aan bod is gekomen is de schaal van de markt waarvoor ze verantwoordelijk zijn. 

Hoofdkantoorfuncties kunnen gericht zijn op een enkel land (Nederland

of op een hele regio (Europa). Deze gegevens zijn opgenomen in het bestand buitenlandse bedrijven 

in de provincie Utrecht, maar alleen bekend voor vestigingen met hoofdkantoorfuncties. Van de 

bedrijven zonder hoofdkantoorfunct

op deze schaal is daarom niet mogelijk. Het blijkt dat bijna 60% van de buitenlandse vestigingen met 

hoofdkantoorfuncties in de provincie Utrecht gericht zijn op de Nederlandse markt. De over

bedrijven zijn naast op de Nederlandse markt gericht op een grotere markt buiten onze 

landsgrenzen.  
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10.3 zijn niet geschikt voor statistische toetsing, omdat er meerdere activiteiten 

kunnen voorkomen bij één vestiging. Het blijkt dat M&S en productie & assemblage activiteiten meer 

voorkomen bij vestigingen die gericht zijn op de Nederlandse markt. Het grote aantal marketing en 

sales activiteiten in Utrecht duidt op een voorkeur voor een centrale ligging in Nederland. R&D 

activiteiten zijn eerder gekoppeld aan een kenniseconomie. De hoogopgeleide beroepsbevolking van 

Utrecht en de Universiteit spelen daarbij een belangrijke rol. Verder fungeert Utrecht met zijn 

centrale ligging, nabijheid van Schiphol en (spoor)wegennetwerk als een draaischijf voor Nederland 

en de rest van Europa. Dit zijn belangrijke vestigingsplaatsfactoren voor distributieactiviteiten in

regio. Service centra zijn vooral gericht op centraliteit en het bereiken van een zo groot mogelijke 

markt, in dit geval de consument. 

Een belangrijk bedrijfskenmerk van buitenlandse vestigingen met hoofdkantoorfuncties dat 

aan bod is gekomen is de schaal van de markt waarvoor ze verantwoordelijk zijn. 

Hoofdkantoorfuncties kunnen gericht zijn op een enkel land (Nederland), een paar landen (Benelux), 

of op een hele regio (Europa). Deze gegevens zijn opgenomen in het bestand buitenlandse bedrijven 

in de provincie Utrecht, maar alleen bekend voor vestigingen met hoofdkantoorfuncties. Van de 

bedrijven zonder hoofdkantoorfuncties is niet bekend op welke schaal ze opereren. Een vergelijking 

mogelijk. Het blijkt dat bijna 60% van de buitenlandse vestigingen met 

hoofdkantoorfuncties in de provincie Utrecht gericht zijn op de Nederlandse markt. De over
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Er zijn vier bedrijven die zelfs coördinerende functies hebben op wereldschaal.  

Dit zijn twee grote productiebedrijven: 

 

• Voestalpine Polynorm B.V. is met ruim 900 werknemers een van de grootste bedrijven in de 

provincie. Naast dat hier een van de belangrijkste productiefaciliteiten voor West-Europa 

staat, is hier ook het wereldhoofdkantoor van de divisie gevestigd (Voestalpine, 2009).  

• Delamine B.V. is een joint venture tussen Akzo Nobel Chemicals en het Japanse Tosoh 

Corporation. Door de samenwerking is het bedrijf in Japanse handen gekomen maar het 

hoofdkantoor is in Amersfoort gevestigd. Met activiteiten op het gebied van sales en 

marketing, logistiek en productie wordt de export naar meer dan 50 landen wereldwijd 

vanuit deze locatie gecoördineerd (Delamine, 2009).  

 

De andere twee bedrijven met hoofdkantoorfuncties op wereldschaal zijn twee kleinere bedrijven in 

de logistieke sector die geen andere vestigingen buiten die in de provincie Utrecht hebben maar 

onderdeel zijn van een buitenlandse holding. In tabel 10.5 en 10.6 zijn de tien grootste buitenlandse 

bedrijven gericht op Nederland en de tien grootste bedrijven gericht op een regio die het 

Nederlandse schaalniveau overstijgt opgenomen.  

 

Tabel 10.5 Buitenlandse vestigingen gericht op Nederlandse markt 

Vestiging Plaats Herkomst Banen Sector Activiteiten 

Atos Origin 
Nederland  Utrecht Frankrijk 4062 

Informatie 
technologie 

M&S, IT Services Center, 
R&D, HQ-NL  

Capgemini Nederland Utrecht Frankrijk 4005 
Informatie 
technologie 

M&S, IT Services Center, HQ-
NL  

Oracle Nederland De Meern VS 1000 
Informatie 
technologie 

IT Services Center,Service 
Center, HQ-NL 

Harvey Nash B.V. Maarssen 
Verenigd 
Koninkrijk 764 

Zakelijke 
diensten M&S, HQ-NL  

Sogeti Nederland B.V. Vianen Ut Frankrijk 698 
Informatie 
technologie IT Services Center, HQ-NL  

Xerox Nederland Breukelen  VS 627 
Kantoor 
apparatuur M&S, HQ-NL  

Fujitsu Services B.V. Maarssen Japan 485 
Informatie 
technologie 

M&S, Customer Contact,IT 
Services Center, HQ-NL  

CSC Computer 
Sciences  Bunnik VS 470 

Informatie 
technologie 

Customer Contact Center, IT 
Services, SSC, HQ-NL  

Miele Nederland B.V. Vianen  Duitsland 367 
Consumenten 
elektronica M&S, Manufacturing, HQ-NL  

Bron: provincie Utrecht, 2009 
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Tabel 10.4 Buitenlandse vestigingen gericht op grotere markt dan alleen Nederland 

Vestiging Plaats Herkomst Banen Sector Activiteiten 

Voestalpine 
Polynorm Bunschoten Oostenrijk 785 Metalen 

Manufacturing, HQ- Global 
Division 

Equens Nederland BV Utrecht Duitsland 679 
Financiële 
diensten M&SHQ-Europe 

DECS International Utrecht VS 598 
Voedsel en 
genot 

M&S, Manufacturing, HQ-
Global 

A.S. Watson  Renswoude China 480 
Schoonheids 
art. 

Finance Co, Holding, HQ- 
Benelux 

Sara Lee  Utrecht VS 412 
Voedsel en 
genot 

M&S,Manufacturing, R&D, 
DC- EU, HQ-Europe 

Foot Locker Europe Vianen VS 316 
Kleding en 
textiel M&S, R&D, HQ-Europe 

Johnson Diversey BV Utrecht VS 277 
Huishoudelijke 
artikelen M&S, HQ-EMEA 

DHL Express Benelux Amersfoort Duitsland 270 
Logistiek en 
transport 

M&S, DC-Europe, HQ- 
Benelux  

Yokogawa Europe BV Amersfoort Japan 239 
Industriële 
automatisering 

DC, R&D, Services Center, 
Production, HQ-EU 

Smiths Food Group  Utrecht VS 230 
Voedsel en 
genot 

M&S, Customer Contact 
Center, R&D, HQ-Bnlx  

Bron: provincie Utrecht, 2009. 

 

De twee grootste vestigingen uit de tabellen zijn Europese bedrijven die verschillende activiteiten 

hebben met hoofdkantoorfuncties voor de Nederlandse markt. Wat opvalt, is dat de IT-sector erg 

overheerst in de lijst met vestigingen die gericht zijn op de Nederlandse markt. De lijst met grootste 

bedrijven met een breder geografisch bereik dan alleen Nederland zijn vooral actief in de 

groothandel. 

Er is een indeling gemaakt op welke marktschaal de buitenlandse vestigingen met 

hoofdkantoorfuncties opereren. In figuur 10.3 is het aantal bedrijven met hoofdkantoorfuncties per 

marktgebied weergegeven. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Figuur 10.3 Aantal buitenlandse vestigingen met 

Bron: Compilatie provincie Utrecht, NFIA, 2009

Het blijkt dat met 98 vestigingen bijna 60% van de buitenlandse vestigingen met 

hoofdkantoorfuncties in de provincie Utrecht gericht zijn op de Nederlandse markt. Dit ho

percentage valt terug op de centrale ligging van de provincie Utrecht in de Nederlandse markt. De 

overige bedrijven zijn naast op de Nederlandse markt gericht op een grotere markt buiten onze 

landsgrenzen. Voor de Europese markt geldt een aandeel van 30

 

De relatie tussen markschaal en herkomst

Figuur 10.4 geeft de verdeling weer van het totaal aantal aanwezige hoofdkantoren per markt 

waarbinnen ze opereren afkomstig uit Europa, Azië en de Verenigde Staten. 

buitenlandse bedrijven met hoofdkantoorfuncties afkomstig uit Europa vooral gericht zijn op de 

Nederlandse markt (81%). Voor bedrijven uit de Verenigde Staten en Azië is de situatie omgekeerd. 

59% van de Amerikaanse bedrijven met hoofdkantoorfuncties 

Nederlandse grenzen overschrijdt. Voor Aziatische bedrijven is het aandeel bedrijven dat op 

Europese schaal opereert zelfs groter dan het aantal gericht op de Nederlandse markt. 

 

Het grote aandeel hoofdkantoorfuncties bij 

Amerikaanse multinationals dergelijke functies nodig hebben om de Europese markt te kunnen 

bespelen. Marktdifferentiatie en een volatiele marktdynamiek maken het noodzakelijk om 

hoofdkantoorfuncties te regiona

coördineren. Voor bedrijven buiten Europa geldt dat er behoefte is aan regionale hoofdkantoren 

voor de Europese dan wel Nederlandse markt. Differentiatie op subcontinentaal niveau 

ook voor functionele specialisatie van hoofdkantoorfuncties van Europese multinationals binnen de 

EU. Deze activiteiten zullen eerder gericht zijn op een specifieke markt op een lager schaal niveau. 
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Figuur 10.3 Aantal buitenlandse vestigingen met hoofdkantoorfuncties per

Bron: Compilatie provincie Utrecht, NFIA, 2009 

 

Het blijkt dat met 98 vestigingen bijna 60% van de buitenlandse vestigingen met 

hoofdkantoorfuncties in de provincie Utrecht gericht zijn op de Nederlandse markt. Dit ho

percentage valt terug op de centrale ligging van de provincie Utrecht in de Nederlandse markt. De 

overige bedrijven zijn naast op de Nederlandse markt gericht op een grotere markt buiten onze 

landsgrenzen. Voor de Europese markt geldt een aandeel van 30% en de Benelux 10%. 

De relatie tussen markschaal en herkomst 

Figuur 10.4 geeft de verdeling weer van het totaal aantal aanwezige hoofdkantoren per markt 

waarbinnen ze opereren afkomstig uit Europa, Azië en de Verenigde Staten. 

buitenlandse bedrijven met hoofdkantoorfuncties afkomstig uit Europa vooral gericht zijn op de 

Nederlandse markt (81%). Voor bedrijven uit de Verenigde Staten en Azië is de situatie omgekeerd. 

59% van de Amerikaanse bedrijven met hoofdkantoorfuncties zijn gericht op een markt die de 

Nederlandse grenzen overschrijdt. Voor Aziatische bedrijven is het aandeel bedrijven dat op 

Europese schaal opereert zelfs groter dan het aantal gericht op de Nederlandse markt. 

Het grote aandeel hoofdkantoorfuncties bij Amerikaanse bedrijven is te verklaren door dat 

Amerikaanse multinationals dergelijke functies nodig hebben om de Europese markt te kunnen 

bespelen. Marktdifferentiatie en een volatiele marktdynamiek maken het noodzakelijk om 

hoofdkantoorfuncties te regionaliseren om de buitenlandse activiteiten op de Europese markt te 

coördineren. Voor bedrijven buiten Europa geldt dat er behoefte is aan regionale hoofdkantoren 

voor de Europese dan wel Nederlandse markt. Differentiatie op subcontinentaal niveau 

ook voor functionele specialisatie van hoofdkantoorfuncties van Europese multinationals binnen de 

EU. Deze activiteiten zullen eerder gericht zijn op een specifieke markt op een lager schaal niveau. 
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per marktschaal 

 

Het blijkt dat met 98 vestigingen bijna 60% van de buitenlandse vestigingen met 

hoofdkantoorfuncties in de provincie Utrecht gericht zijn op de Nederlandse markt. Dit hoge 

percentage valt terug op de centrale ligging van de provincie Utrecht in de Nederlandse markt. De 

overige bedrijven zijn naast op de Nederlandse markt gericht op een grotere markt buiten onze 

% en de Benelux 10%.  

Figuur 10.4 geeft de verdeling weer van het totaal aantal aanwezige hoofdkantoren per markt 

waarbinnen ze opereren afkomstig uit Europa, Azië en de Verenigde Staten. Het blijkt dat 

buitenlandse bedrijven met hoofdkantoorfuncties afkomstig uit Europa vooral gericht zijn op de 

Nederlandse markt (81%). Voor bedrijven uit de Verenigde Staten en Azië is de situatie omgekeerd. 

zijn gericht op een markt die de 

Nederlandse grenzen overschrijdt. Voor Aziatische bedrijven is het aandeel bedrijven dat op 

Europese schaal opereert zelfs groter dan het aantal gericht op de Nederlandse markt.  

Amerikaanse bedrijven is te verklaren door dat 

Amerikaanse multinationals dergelijke functies nodig hebben om de Europese markt te kunnen 

bespelen. Marktdifferentiatie en een volatiele marktdynamiek maken het noodzakelijk om 

liseren om de buitenlandse activiteiten op de Europese markt te 

coördineren. Voor bedrijven buiten Europa geldt dat er behoefte is aan regionale hoofdkantoren 

voor de Europese dan wel Nederlandse markt. Differentiatie op subcontinentaal niveau zorgt echter 

ook voor functionele specialisatie van hoofdkantoorfuncties van Europese multinationals binnen de 

EU. Deze activiteiten zullen eerder gericht zijn op een specifieke markt op een lager schaal niveau.  



 

Figuur 10.4 Marktschaal naar herkomst bij buitenlandse 

Bron: Compilatie provincie Utrecht, NFIA, 2009

 

De verdeling die naar voren komt uit figuur 10.4 bevestigt de veronderstelling dat dochtervestigingen 

van buiten Europa vooral gericht zijn op de Europese markt en vestigingen met hoofdkantoorfuncties 

van Europese herkomst gericht zijn op een nationale markt. Ook op Europese schaal is sprake van 

ketenomkering en specialisatie wat leidt tot het decentraliseren 

verder toegelicht aan de hand van de kruistabel voor herkomst en marktschaal. Gezien het kleine 

aantal vestigingen gericht op de Benelux zijn deze opgenomen in de categorie Europese marktschaal.

 

Tabel 10.6 Relatie tusse

Herkomst ▼ 

Europa Aantal

% Binnen markt

Noord- 
Amerika 

Aantal

% Binnen markt

Overig Aantal

% Binnen markt

Totaal Aantal

% Binnen markt

                      P=0.00 Cramers’V =0.422 Bron: provincie Utrecht, 2009.

 

Het is duidelijk te zien dat dochterondernemingen van buiten Europa eerder gericht zijn op een 

groter deel van de Europese markt dan alleen die van Nederland. MNO’s van Europese bedrijven 

zullen hun Europese hoofdkantoor eerder in hun eigen land houden dan

verplaatsen omdat concernhoofdkantoren vaak gebonden zijn aan het land van herkomst. 

Tegelijkertijd is te zien dat 82% van de dochterondernemingen in de provincie Utrecht afkomstig uit 

Europa wel hoofdkantoorfuncties heeft op Nederland
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Figuur 10.4 Marktschaal naar herkomst bij buitenlandse vestigingen met hoofdkantooractiviteiten

Bron: Compilatie provincie Utrecht, NFIA, 2009 

De verdeling die naar voren komt uit figuur 10.4 bevestigt de veronderstelling dat dochtervestigingen 

buiten Europa vooral gericht zijn op de Europese markt en vestigingen met hoofdkantoorfuncties 

van Europese herkomst gericht zijn op een nationale markt. Ook op Europese schaal is sprake van 

ketenomkering en specialisatie wat leidt tot het decentraliseren van hoofdkantoorfuncties. Dit wordt 

verder toegelicht aan de hand van de kruistabel voor herkomst en marktschaal. Gezien het kleine 

aantal vestigingen gericht op de Benelux zijn deze opgenomen in de categorie Europese marktschaal.

Tabel 10.6 Relatie tussen herkomst en marktschaal  

Markt ►  NL-Hk EU-Hk Totaal

Aantal 61 15 

% Binnen markt 62% 21% 

Aantal 29 40 

% Binnen markt 30% 55% 

Aantal 8 18 

% Binnen markt 8% 25% 

Aantal 98 73 

% Binnen markt 100% 100% 

P=0.00 Cramers’V =0.422 Bron: provincie Utrecht, 2009. 

Het is duidelijk te zien dat dochterondernemingen van buiten Europa eerder gericht zijn op een 

groter deel van de Europese markt dan alleen die van Nederland. MNO’s van Europese bedrijven 

zullen hun Europese hoofdkantoor eerder in hun eigen land houden dan deze naar Nederland 

verplaatsen omdat concernhoofdkantoren vaak gebonden zijn aan het land van herkomst. 

Tegelijkertijd is te zien dat 82% van de dochterondernemingen in de provincie Utrecht afkomstig uit 

Europa wel hoofdkantoorfuncties heeft op Nederlands niveau en 18% hoofdkantoorfuncties gericht 
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De verdeling die naar voren komt uit figuur 10.4 bevestigt de veronderstelling dat dochtervestigingen 

buiten Europa vooral gericht zijn op de Europese markt en vestigingen met hoofdkantoorfuncties 

van Europese herkomst gericht zijn op een nationale markt. Ook op Europese schaal is sprake van 

van hoofdkantoorfuncties. Dit wordt 

verder toegelicht aan de hand van de kruistabel voor herkomst en marktschaal. Gezien het kleine 

aantal vestigingen gericht op de Benelux zijn deze opgenomen in de categorie Europese marktschaal. 
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Het is duidelijk te zien dat dochterondernemingen van buiten Europa eerder gericht zijn op een 

groter deel van de Europese markt dan alleen die van Nederland. MNO’s van Europese bedrijven 

deze naar Nederland 

verplaatsen omdat concernhoofdkantoren vaak gebonden zijn aan het land van herkomst. 

Tegelijkertijd is te zien dat 82% van de dochterondernemingen in de provincie Utrecht afkomstig uit 

s niveau en 18% hoofdkantoorfuncties gericht 

Herkomst

Europa

Noord-Amerika



 

op een markt groter dan Nederland. Voor MNO’s met hoofdkantoorfuncties uit Amerika en Azië is dit 

net andersom. De herkomst van het moederbedrijf is van grote invloed op de marktschaal waarop 

hoofdkantoorfuncties gericht zijn. 

 

Stedelijkheid 

Steden worden gezien als de ideale locaties voor hoofdkantoren. De drie grootste gemeenten met de 

gelijknamige steden Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein huisvesten de meeste buitenlandse 

dochterondernemingen met hoofdkantoorfuncties. Utrecht heeft duidelijk

met hoofdkantoorfuncties gericht op zowel Nederland als daarbuiten. De centrale ligging van Utrecht 

in combinatie met de stedelijkheid maakt het een aantrekkelijke locatie voor functies op zowel 

nationaal als internationaal niveau. 

 

10.7 Aantal vestigingen naar marktschaal per gemeente

De gemeente Amersfoort heeft opvallend veel bedrijven gericht op de Europese markt. Ruim 55% 

van alle bedrijven met hoofdkantoorfuncties gericht op de Europese markt is gevestigd in Utrecht of 

Amersfoort. Voor hoofdkantoorfuncties op Europese schaal zijn s

aansluiting op internationale netwerken belangrijke factoren. Bedrijven met hoofdkantoorfuncties 

gericht op de Nederlandse markt zijn meer verspreid over de verschillende gemeenten en minder 

afhankelijk van de stedelijkheid. 

 

Omvang 

Er is gekeken of de omvang van de vestiging in verband staat met de marktschaal. De omvang wordt 

bepaald door het totaal aantal werknemers bij de vestiging. De bedrijven gericht op de Nederlandse 

markt hebben een opvallend hoger aantal werknemers dan 
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nationaal als internationaal niveau.  

Aantal vestigingen naar marktschaal per gemeente 

Bron: Provincie Utrecht, 2009 

 

De gemeente Amersfoort heeft opvallend veel bedrijven gericht op de Europese markt. Ruim 55% 

van alle bedrijven met hoofdkantoorfuncties gericht op de Europese markt is gevestigd in Utrecht of 

Amersfoort. Voor hoofdkantoorfuncties op Europese schaal zijn stedelijke voorzieningen en 

aansluiting op internationale netwerken belangrijke factoren. Bedrijven met hoofdkantoorfuncties 

gericht op de Nederlandse markt zijn meer verspreid over de verschillende gemeenten en minder 

afhankelijk van de stedelijkheid.  

Er is gekeken of de omvang van de vestiging in verband staat met de marktschaal. De omvang wordt 

bepaald door het totaal aantal werknemers bij de vestiging. De bedrijven gericht op de Nederlandse 

markt hebben een opvallend hoger aantal werknemers dan de bedrijven met hoofdkantoorfuncties 
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met een groter geografisch bereik. Er bestaat een sterk verband tussen de omvang en de 

marktschaal voor bedrijven met hoofdkantoorfuncties. 

 

Tabel 10.8 Relatie tussen omvang en marktschaal 

Omvang▼ Marktschaal► NL-Hk EU-Hk Totaal 

0-10 Aantal 6 17 23 

% Binnen markt 6% 23% 14% 

10-50 Aantal 31 38 69 

% Binnen markt 31% 52% 40% 

50-200 Aantal 38 10 48 

% Binnen markt 39% 14% 28% 

<200 Aantal 23 8 31 

% Binnen markt 23% 11% 18% 

Totaal Aantal 98 73 171 

% Binnen markt 100% 100% 100% 

                             P=0.000 Cramer’s V=0.409 Bron: Provincie Utrecht, 2009 

 

Buitenlandse vestigingen met hoofdkantoorfuncties op Europese schaal zijn over het algemeen 

kleiner dan die met functies op nationale schaal. De markschaal waarop buitenlandse vestigingen 

met hoofdkantoorfuncties opereren is een belangrijk bedrijfskenmerk voor de interpretatie van de 

locatiedynamiek van deze functies. Er is een oververtegenwoordiging van vestigingen met 

hoofdkantoorfuncties gericht op de Nederlandse markt in de provincie Utrecht. De centrale ligging 

van de provincie is een van de verklaringen voor dit verschil. Verder blijkt dat Europese bedrijven 

vooral gericht zijn op de Nederlandse markt en bedrijven van buiten Europa eerder op de Europese 

markt. In Utrecht en Amersfoort is sprake van een grote concentratie aan vestigingen gericht op de 

Europese markt. Zowel de stedelijkheid van de vestigingsgemeente, de herkomst en de omvang van 

een vestiging zijn sterk gerelateerd aan de marktschaal.  

 

10.3 De rol van herkomst, stedelijkheid, omvang en sector bij het hebben van wel of geen 

hoofdkantoorfuncties 

Aansluitend bij de tweede hypothese is de totale populatie buitenlandse vestigingen opgesplitst in 

vestigingen met en zonder hoofdkantoorfuncties. Hoewel de nadruk ligt op buitenlandse vestigingen 

met hoofdkantoorfuncties dienen de vestigingen zonder deze functies als controlegroep om te 

onderzoeken of er verbanden bestaan tussen het hebben van regionale hoofdkantoorfuncties en de 

herkomst, stedelijkheid, sector en omvang van een vestiging.  

 

 

 

 



 

Herkomst 

Voor de karakterisering van de in de provincie aanwezige buitenlandse dochtervestigingen met 

hoofdkantoorfuncties is als eerste de herkomst bepaald. In figuur 10.5 is de 

afgebeeld. 

 

Figuur 10.5 Herkomst buitenlandse bedrijven met hoofdkantoorfuncties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het blijkt dat het aandeel van buitenlandse bedrijven met hoofdkantoorfuncties voor 

uit Europa (43%) en Noord Amerika (42%) bijna gelijk ligt. Dit wijkt af van het totale aandeel 

aanwezige multinationals waar het aandeel vestigingen uit Europa rond de 60% lag (zie figuur 9.1)  

Het aandeel buitenlandse vestigingen uit Azië l

bedrijven met hoofdkantoorfuncties op 13% ligt. Voor de Europese bedrijven met 

hoofdkantoorfuncties geldt hetzelfde beeld als eerder geconstateerd bij figuur 9.1. Vestigingen met 

hoofdkantoorfuncties zijn voornamelijk afkomstig uit buurlanden. Ruim 36% is afkomstig uit 

Duitsland en voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geldt een aandeel van rond de 15%. Zoals 

gezegd zijn dit vooral hoofdkantoorfuncties die gericht zijn op de Nederlandse markt.
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Bron: Provincie Utrecht, NFIA, 2009 

Het blijkt dat het aandeel van buitenlandse bedrijven met hoofdkantoorfuncties voor 

uit Europa (43%) en Noord Amerika (42%) bijna gelijk ligt. Dit wijkt af van het totale aandeel 

aanwezige multinationals waar het aandeel vestigingen uit Europa rond de 60% lag (zie figuur 9.1)  

Het aandeel buitenlandse vestigingen uit Azië ligt op 6% terwijl dit aandeel voor buitenlandse 

bedrijven met hoofdkantoorfuncties op 13% ligt. Voor de Europese bedrijven met 

hoofdkantoorfuncties geldt hetzelfde beeld als eerder geconstateerd bij figuur 9.1. Vestigingen met 

rnamelijk afkomstig uit buurlanden. Ruim 36% is afkomstig uit 

Duitsland en voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geldt een aandeel van rond de 15%. Zoals 

gezegd zijn dit vooral hoofdkantoorfuncties die gericht zijn op de Nederlandse markt.
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Voor de karakterisering van de in de provincie aanwezige buitenlandse dochtervestigingen met 

verdeling naar herkomst 

Figuur 10.5 Herkomst buitenlandse bedrijven met hoofdkantoorfuncties 

Het blijkt dat het aandeel van buitenlandse bedrijven met hoofdkantoorfuncties voor multinationals 

uit Europa (43%) en Noord Amerika (42%) bijna gelijk ligt. Dit wijkt af van het totale aandeel 

aanwezige multinationals waar het aandeel vestigingen uit Europa rond de 60% lag (zie figuur 9.1)  
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hoofdkantoorfuncties geldt hetzelfde beeld als eerder geconstateerd bij figuur 9.1. Vestigingen met 

rnamelijk afkomstig uit buurlanden. Ruim 36% is afkomstig uit 

Duitsland en voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geldt een aandeel van rond de 15%. Zoals 

gezegd zijn dit vooral hoofdkantoorfuncties die gericht zijn op de Nederlandse markt. 
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Als de verdeling naar herkomst voor bedrijven met en zonder hoofdkantoren wordt geanalyseerd 

blijkt dat er een significant verband bestaat tussen de herkomst en het hebben van 

hoofdkantoorfuncties. 

Tabel 10.9 Relatie tussen herkomst en hoofdkantoorfuncties 

    hoofdkantoorfuncties 

Herkomst▼   Nee Ja Totaal 

Europa Aantal 495 76 571 

% binnen Hk 64% 45% 60% 

Noord- Amerika Aantal 209 69 278 

% binnen Hk 27% 40% 30% 

Overig Aantal 67 26 93 

% binnen Hk 9% 15% 10% 

Totaal Aantal 771 171 942 

% binnen Hk 100% 100% 100% 

                          P=0.00 Cramer’s V=0.257 Bron: Provincie Utrecht, 2009 

 

Het blijkt dat er binnen Europa weinig verschil is in het aantal bedrijven met hoofdkantoorfuncties in 

verhouding met het totaal aantal bedrijven als dit gecorrigeerd wordt naar buurlanden. Er zijn wel 

verschillen te zien tussen Europa, Noord-Amerika en de overige regio’s. Verhoudingsgewijs zijn er bij 

buitenlandse vestigingen afkomstig uit niet-Europese landen meer regionale 

hoofdkantooractiviteiten aanwezig dan bij vestigingen van binnen Europa. Deze 

oververtegenwoordiging kan verklaard worden aan de hand van het eerder besproken 

internationaliseringsproces van bedrijven. Dochtervestigingen uit de Verenigde Staten en Azië 

verplaatsen steeds meer bedrijfsactiviteiten naar Europa om daar de Europese markt te kunnen 

bereiken. Dit geldt ook buitenlandse hoofdkantoorfuncties om deze activiteiten te coördineren. Bij 

Europese bedrijven zal minder snel het geval zijn aangezien zij van oorsprong al gevestigd zijn in de 

Europese markt. Een belangrijk kenmerk van Europa is dat er grote marktverschillen bestaan tussen 

Europese landen. Voor zowel Europese als Amerikaanse of Aziatische MNO’s is er naast een 

Europees hoofdkantoor vaak ook nog een regionaal hoofdkantoor op een lager niveau. Dit wordt 

beschreven als voorwaartse integratie, waarbij MNO's steeds meer in contact willen staan met hun 

belangrijkste afzetmarkten.  

 

Stedelijkheid 

Voor de multinationals met hoofdkantoorfuncties is gekeken in welke gemeente ze zijn gevestigd. De 

resultaten volgen grotendeels het beeld dat eerder is geschetst van de verdeling van buitenlandse 

vestigingen in de provincie (figuur 9.2). Ruim de helft van alle multinationals met 

hoofdkantoorfuncties bevindt zich in de grootste drie gemeenten met 45 in de gemeente Utrecht, 30 

in Amersfoort en 18 vestigingen in Nieuwegein.  

 



 

Figuur 10.6 Buitenlandse 

Bron: Provincie Utrecht, 2009. 

 

Aangaande de veronderstelling dat hoofdkantoren zich eerder in stedelijke gemeenten zullen 

vestigen dan in minder stedelijke gemeenten zijn de verschillen tussen de buitenlandse bedrijven 

met en zonder hoofdkantoorfuncties gecontroleerd naar mate van stede

gemaakt aan de hand van de CBS gegevens van de omgevingsadressendichtheid op gemeentelijk 

niveau (zie bijlage 1). De waarden voor de vergelijking zijn weergegeven in 

10.1). 

Tabel 10.10 Relatie tussen stedeli

  

Stedelijkheid▼ 

Stedelijk 

Niet stedelijk 

Totaal 

                             P=0.06 Cramer’s V=0.012 Bron: Provincie Utrecht, 2009

 

Er is geen sprake van een groot verschil tussen het aandeel vestigingen met hoofdkantoorfuncties in 

stedelijke gemeenten ten opzichte van de minder stedelijke gemeenten. Het grote aantal vestigingen 

met dergelijke functies in steden wordt vooral veroorzaak

ondernemingen die er gevestigd zijn. Er is geen sprake van een significant verband tussen de 

stedelijkheid van een gemeente en het aantal vestigingen met hoofdkantoorfuncties. Dit sluit aan bij 

10

9

7

6

5

5

5

5

Figuur 10.6 Buitenlandse vestigingen met hoofdkantoorfuncties naar gemeente

Aangaande de veronderstelling dat hoofdkantoren zich eerder in stedelijke gemeenten zullen 

vestigen dan in minder stedelijke gemeenten zijn de verschillen tussen de buitenlandse bedrijven 

met en zonder hoofdkantoorfuncties gecontroleerd naar mate van stedelijkheid. Deze indeling is 

gemaakt aan de hand van de CBS gegevens van de omgevingsadressendichtheid op gemeentelijk 

niveau (zie bijlage 1). De waarden voor de vergelijking zijn weergegeven in een

Tabel 10.10 Relatie tussen stedelijkheid en hoofdkantoorfuncties

  Hoofdkantoorfuncties 

   Nee Ja Totaal

Aantal 484 112 

% Binnen Hk 63% 66% 

Aantal 287 59 

% Binnen Hk 37% 35% 

Aantal 771 171 

% Binnen Hk 100% 100% 100%
P=0.06 Cramer’s V=0.012 Bron: Provincie Utrecht, 2009 

Er is geen sprake van een groot verschil tussen het aandeel vestigingen met hoofdkantoorfuncties in 

stedelijke gemeenten ten opzichte van de minder stedelijke gemeenten. Het grote aantal vestigingen 

met dergelijke functies in steden wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal buitenlandse 

ondernemingen die er gevestigd zijn. Er is geen sprake van een significant verband tussen de 

stedelijkheid van een gemeente en het aantal vestigingen met hoofdkantoorfuncties. Dit sluit aan bij 
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met hoofdkantoorfuncties naar gemeente 

 

Aangaande de veronderstelling dat hoofdkantoren zich eerder in stedelijke gemeenten zullen 

vestigen dan in minder stedelijke gemeenten zijn de verschillen tussen de buitenlandse bedrijven 

lijkheid. Deze indeling is 

gemaakt aan de hand van de CBS gegevens van de omgevingsadressendichtheid op gemeentelijk 

een kruistabel (tabel 

jkheid en hoofdkantoorfuncties 

Totaal 

596 

63% 

355 

37% 

942 

100% 

Er is geen sprake van een groot verschil tussen het aandeel vestigingen met hoofdkantoorfuncties in 

stedelijke gemeenten ten opzichte van de minder stedelijke gemeenten. Het grote aantal vestigingen 

t door het grote aantal buitenlandse 

ondernemingen die er gevestigd zijn. Er is geen sprake van een significant verband tussen de 

stedelijkheid van een gemeente en het aantal vestigingen met hoofdkantoorfuncties. Dit sluit aan bij 
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de veronderstelling dat dergelijke functies niet alleen voorkomen in de grootste steden maar ook in 

minder stedelijke regio’s. Het opsplitsen van hoofdkantoorfuncties zorgt voor meer kleinere en 

decentrale projecten waarbij agglomeratievoordelen een steeds minder grote rol spelen.

maken kostenbesparingen en gebrek aan ruimte in de grote steden bedrijfslocaties in minder 

stedelijke regio’s aantrekkelijk.  

 

Sector 

De economie van de provincie Utrecht wordt gekenmerkt door zakelijke dienstverlening, transport 

en handel. Bij buitenlandse vestigingen bleek vooral laatstgenoemde sector te overheersen. 

Verhoudingen naar subsector voor buitenlandse vestigingen met hoofdka

10.7 weergegeven.  

 

Figuur 10.7 Buitenlandse 

Bron:Compilatie provincie Utrecht, NFIA, 2009

 

Wat opvalt, is dat de waarden van de grootste drie sectoren nagenoeg gelijk zijn aan de resultaten 

van de buitenlandse vestigingen in totaal (figuur 9.3). Er is geen sprake van een 

oververtegenwoordiging van bedrijven met hoofdkantoorfuncties in een specif

is geen verband tussen de sector waarin een buitenlandse vestiging opereert en het hebben van 

hoofdkantoorfuncties.  

De gebruikte sectorindeling geeft een te gediversifieerd beeld voor empirische toetsing, 

gebruik gemaakt van een alternatieve indeling die is gebaseerd op de standaard bedrijfsindeling van 

het CBI. Voor de analyses zijn alle vestigingen ingedeeld in drie sectoren (zie bijlage 2).
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en handel. Bij buitenlandse vestigingen bleek vooral laatstgenoemde sector te overheersen. 
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Figuur 10.7 Buitenlandse vestigingen met hoofdkantoorfuncties naar sector

Bron:Compilatie provincie Utrecht, NFIA, 2009 

Wat opvalt, is dat de waarden van de grootste drie sectoren nagenoeg gelijk zijn aan de resultaten 

van de buitenlandse vestigingen in totaal (figuur 9.3). Er is geen sprake van een 

oververtegenwoordiging van bedrijven met hoofdkantoorfuncties in een specifieke sector. Ofwel, er 

is geen verband tussen de sector waarin een buitenlandse vestiging opereert en het hebben van 

De gebruikte sectorindeling geeft een te gediversifieerd beeld voor empirische toetsing, 

an een alternatieve indeling die is gebaseerd op de standaard bedrijfsindeling van 

het CBI. Voor de analyses zijn alle vestigingen ingedeeld in drie sectoren (zie bijlage 2).
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ergelijke functies niet alleen voorkomen in de grootste steden maar ook in 

minder stedelijke regio’s. Het opsplitsen van hoofdkantoorfuncties zorgt voor meer kleinere en 

decentrale projecten waarbij agglomeratievoordelen een steeds minder grote rol spelen. Bovendien 

maken kostenbesparingen en gebrek aan ruimte in de grote steden bedrijfslocaties in minder 

De economie van de provincie Utrecht wordt gekenmerkt door zakelijke dienstverlening, transport 

en handel. Bij buitenlandse vestigingen bleek vooral laatstgenoemde sector te overheersen. 
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De gebruikte sectorindeling geeft een te gediversifieerd beeld voor empirische toetsing, daarom is 

an een alternatieve indeling die is gebaseerd op de standaard bedrijfsindeling van 

het CBI. Voor de analyses zijn alle vestigingen ingedeeld in drie sectoren (zie bijlage 2). 
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Ook als de sectoren worden geclassificeerd naar drie hoofdsectoren voor bedrijven met en zonder 

hoofdkantoorfuncties is duidelijk dat er geen oververtegenwoordiging is in een bepaalde sector.  

 

Tabel 10.11 Relatie tussen sector en hoofdkantoorfuncties 

    Hoofdkantoorfuncties 

Sector ▼   Nee Ja Totaal 

Industrie Aantal 124 32 156 

% Binnen Hk 16% 19% 17% 

Diensten Aantal 237 37 274 

% Binnen Hk 31% 22% 29% 

Groothandel Aantal 410 102 512 

% Binnen Hk 53% 60% 55% 

Totaal Aantal 771 171 942 

% Binnen Hk 100% 100% 100% 

                           P=0.059 Cramer’s V=0.06 Bron: Provincie Utrecht, 2009 

 

Van het totaal aantal buitenlandse vestigingen met hoofdkantooractiviteiten is meer dan de helft 

actief in groothandel sector. Voor de sectoren industrie en diensten ligt dit aandeel ongeveer gelijk. 

Vestigingen met hoofdkantoorfuncties zijn vooral aanwezig in de groothandel sector. Bedrijven in 

deze sector moeten hun producten aanpassen aan specifieke markten waardoor specialisatie 

achteraan de productieketen plaats vindt. Daarnaast zorgt ketenomkering er voor dat 

bedrijfsprocessen zoals assemblage, verkoop en communicatie zo worden ingericht dat de interne 

kosten worden gereduceerd. Ook de coördinatie van deze processen gebeurt blijkbaar op regionaal 

niveau. Voor de diensten en industriële sector is dit minder het geval, Utrecht heeft zijn imago van 

zakelijke diensten vooral te danken aan Nederlandse bedrijven en een aantal grote Europese 

bedrijven in de ICT-sector. Er is geen sprake van een significant verband, er kan daarom niet met 

zekerheid gezegd worden dat het grote aantal vestigingen met hoofdkantoorfuncties in de 

groothandelsector afhankelijk is van de sector. 

 

Omvang 

In de theorie is naar voren gekomen dat Europese hoofdkantoren van groot belang zijn voor de 

economische ontwikkeling in een regio. Vanuit de wetenschappelijke literatuur wordt vooral gekeken 

naar de betekenis van grote Europese hoofdkantoren uit lijsten van de Forbes en Fortune Global 500 

en hoeveel werkgelegenheid deze creëren. Het hoofdkantoor van de Rabobank en dat van SHV 

Holdings zijn de enige twee hoofdkantoren in de provincie Utrecht die op deze lijst staan. Er zijn 

echter geen buitenlandse concernhoofdkantoren van dit kaliber aanwezig. Bovendien is gebleken dat 

er in het geval van geographical split van hoofdkantoorfuncties ook om veel kleinere en minder 

opvallende verschuivingen kan gaan. Om dit te onderzoeken is de omvang per vestiging gekoppeld 
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aan het hebben van hoofdkantoorfuncties. De omvang wordt gemeten naar het aantal banen in 

2009.  

Tabel 10.12 Relatie tussen omvang en hoofdkantooractiviteiten 

    Hoofdkantooractiviteiten 

Omvang▼   Nee Ja Totaal 

0-10 Aantal 348 23 371 

% Binnen Hk 45% 14% 40% 

10-50 Aantal 288 69 357 

% Binnen Hk 37% 40% 38% 

50-200 Aantal 112 48 160 

% Binnen Hk 15% 28% 17% 

<200 Aantal 23 31 54 

% Binnen Hk 3% 18% 6% 

Totaal Aantal 771 171 942 

% Binnen Hk 100% 100% 100% 

                   P=0.000 Cramer’s V= 0.337 Bron: Provincie Utrecht, 2009 

 

Het blijkt dat 40% van de buitenlandse vestigingen met hoofdkantooractiviteiten tussen de 10 en 50 

werknemers heeft. Verder blijkt hoe hoger het aantal werknemers hoe groter het verschil in 

percentage tussen vestigingen met hoofdkantooractiviteiten en zonder hoofdkantooractiviteiten. 

Van de 54 buitenlandse vestigingen met meer dan 200 werknemers is er bij 57% sprake van 

hoofdkantooractiviteiten. Een van de verklaringen hiervoor is de veronderstelling dat 

hoofdkantoorfuncties pas in een laat stadium van de ontwikkeling van de dochtervestiging worden 

verplaatst. Gedurende het evolutietraject groeit de vestiging in kwantitatieve en kwalitatieve zin. 

 

In deze paragraaf zijn vijf verschillende bedrijfskenmerken gerelateerd aan alle buitenlandse 

vestigingen in de provincie Utrecht. Duidelijk is geworden dat als deze groep wordt gecontroleerd 

voor het al dan niet hebben van hoofdkantoorfuncties dit samenhangt met de herkomst en de 

omvang van de vestiging. Het hebben van hoofdkantoorfuncties hangt niet significant samen met de 

sector waarin de vestiging opereert of de stedelijkheid van de gemeente waarin deze is gevestigd.  

 

10.4 Werkgelegenheid 

In de theorie is naar voren gekomen dat buitenlandse bedrijven en in het bijzonder buitenlandse 

hoofdkantoren van groot belang zijn voor de economie vanwege de werkgelegenheid die ze creëren 

voor een regio. Gezien de arbeidsintensieve diensteneconomie in de provincie Utrecht geeft de 

werkgelegenheid die door deze bedrijven gecreëerd wordt een goed beeld van de betekenis van dit 

soort bedrijven. Daarnaast wordt verondersteld dat een sterke groei van dochtervestigingen in 

kwantitatieve zin één van de kenmerken is van een positieve ontwikkeling in het evolutietraject van 

een MNO. Verwacht wordt dat er bij vestigingen met een hoge positieve groei sprake is van een 
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uitbreiding van activiteiten in zowel omvang als intensiteit. Vestigingen met hoofdkantooractiviteiten 

zullen daarom meer groei in werkgelegenheid kennen dan zonder deze activiteiten. 

 

 In deze analyses wordt de groei in directe werkgelegenheid onderzocht voor de bedrijven die vanaf 

het jaar 2000 tot 2009 in de provincie Utrecht aanwezig waren. Allereerst wordt er gekeken naar de 

verschillen in werkgelegenheid van de bedrijven in de provincie. Er wordt gekeken naar de 

verschillen in groei tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven en tussen buitenlandse bedrijven 

zonder- en buitenlandse bedrijven met hoofdkantooractiviteiten. Eerst genoemde vergelijking sluit 

aan op de veronderstelling dat buitenlandse bedrijven een grotere groei zullen kennen dan 

Nederlandse bedrijven. De tweede vergelijking verbijzondert dit belang voor buitenlandse bedrijven 

met hoofdkantooractiviteiten. Omdat niet alleen de grote ‘traditionele’ regionale hoofdkantoren, 

maar ook de buitenlandse dochterondernemingen met gespecialiseerde hoofdkantooractiviteiten 

zijn opgenomen in de analyse geeft dit een uniek beeld van deze bedrijfsonderdelen van MNO’s. 

Anders gezegd wordt hiermee gekeken naar de gevolgen van de trend waarbij 

hoofdkantooractiviteiten niet alleen op één locatie geconcentreerd zijn maar ook verspreid over 

gespecialiseerde dochterondernemingen voorkomen.  

 

Van de 942 buitenlandse bedrijven uit voorgaande analyses waren er 575 ook in het jaar 2000 

aanwezig. De overige zijn tussentijds verhuisd of pas later in de provincie gevestigd. De 575 

geselecteerde bedrijven geven naast de eerder behandelde bedrijfskenmerken ook informatie over 

de groei in werkgelegenheid gedurende deze periode. Van de 171 bedrijven met 

hoofdkantooractiviteiten in 2009 waren er 133 ook aanwezig in 2000. Dit betekent dat 78% van deze 

bedrijven al langer dan negen jaar in de provincie Utrecht gevestigd is. Dit aandeel voor buitenlandse 

vestigingen zonder hoofdkantooractiviteiten ligt op 57%.  

 

Tabel 10.13 Gemiddelde groei in werkgelegenheid tussen 2000 en 2009 

 Groei Aantal 

1. Nederlandse vestigingen 15.4% 20.145 

2. Buitenlandse vestigingen 21.5% 575 

3. Buitenlandse vestigingen met hoofdkantooractiviteiten 30.7% 133 

Totaal bedrijven in de provincie 16,1% 20.853 
            Bron: Provincie Utrecht, 2009 

 

Het is interessant om zowel de buitenlandse vestigingen in totaal als de buitenlandse vestigingen met 

hoofdkantooractiviteiten te vergelijken met de Nederlandse bedrijven in de provincie. De 

verschillende groepen dienen als referentiekader om de daadwerkelijke waarde van vestigingen met 

hoofdkantooractiviteiten te kunnen bepalen. Om de buitenlandse bedrijven te kunnen vergelijken 

met Nederlandse bedrijven is er een selectie gemaakt binnen de Nederlandse bedrijven. 

(Semi)Publieke instellingen zoals gemeentelijke organen, scholen, buurthuizen, kerken, 
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zorginstellingen enz. zijn buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn eenmanszaken niet opgenomen 

in de vergelijking omdat dit een scheve vergelijking zou geven met de buitenlandse bedrijven (in 

2009 ging het om meer dan 12.000 zzp-ondernemers).  

Het blijkt dat het gemiddelde van alle groeicijfers voor buitenlandse bedrijven boven het totale 

gemiddelde van alle bedrijven in de provincie ligt en hoger is dan dat van Nederlandse bedrijven. De 

gemiddelde groeicijfers van buitenlandse bedrijven met hoofdkantoorfuncties ligt dubbel zo hoog als 

het totale gemiddelde (Tabel 10.13).  

 

Om vast te stellen of er daadwerkelijk een verband bestaat tussen het gemiddelde van de groeicijfers 

en het wel/niet buitenlandse zijn en het wel/niet hebben van hoofdkantooractiviteiten bij 

buitenlandse bedrijven is er een Student’s t-toets uitgevoerd. In beide gevallen bleek dat de 

gemiddelde groei van wel/niet buitenlandse vestigingen en wel/niet hoofdkantooractiviteiten 

significant van elkaar verschillen met een betrouwbaarheidsinterval van 95% (zie bijlage 3). 

Om de verschillen in groei tussen de drie categorieën bedrijven te verklaren is deze voor drie 

verschillende bedrijfskenmerken geclassificeerd. 

 

Tabel 10.14 Gemiddelde groeicijfers naar bedrijfskenmerken 

 Nederlands Aantal  Buitenlands Aantal Hk-functies Aantal  

Totaal 15%  20.145 22%  575 31%  133 

       

Omvang 2000       

<20 17% 1.7288 3% 248 21% 33 

20-50 8% 1.628 24% 155 21% 30 

50-100 9% 621 48% 70 46% 24 

100-300 0% 473 29% 77 35% 33 

>300 -5% 134 38% 25 38% 13 

       

Stedelijkheid       

Zeer sterk stedelijk 16% 4.494 19% 132 38% 34 

Sterk stedelijk 15% 5.419 18% 231 13% 52 

Matig stedelijk 16% 6.307 20% 145 53% 28 

Weinig stedelijk 15% 3.200 20% 63 31% 15 

Niet stedelijk 15% 725 35% 4 35% 4 

       

Sector       

Industrie & nijverheid 10% 4.219 7% 212 13% 34 

Zakelijke diensten 19% 9.263 32% 141 46% 32 

Detail- en groothandel 14% 6.663 19% 313 33% 67 
Bron: Provincie Utrecht, 2; PAR, 2000-2009. 

 



 

84 

 

De bevindingen beschreven aan de hand van tabel 10.14 geven interessante verschillen tussen 

buitenlandse en niet buitenlandse bedrijfsvestigingen weer. De vraag is nu of er een significant 

verband bestaat tussen de behandelde bedrijfskenmerken en het groeicijfer per bedrijf. Om dit vast 

te stellen is de ratio variabele groei verdeeld in groeiklassen waarna er door middel van kruistabellen 

en de Chi- kwadraat toets onderzocht is of er statistisch significante verbanden bestaan (zie bijlagen 

3-6). Om het belang van buitenlandse bedrijven te onderzoeken zullen in eerste instantie de 

verschillen tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven toegelicht worden. Daarna wordt dit 

verder toegespitst op de verschillen in groei tussen buitenlandse bedrijven met en zonder 

hoofdkantoorfuncties.  

 

Groei naar omvang 

Als de gemiddelde groei gecontroleerd wordt voor de omvang (totaal aantal werknemers in 2000) 

blijkt dat de hoogste groei voor bedrijven van Nederlandse herkomst plaatsvindt bij bedrijven met 

minder dan 20 werknemers. Voor buitenlandse bedrijven geldt dit vooral voor bedrijven met veel 

werknemers. Uit de statistische toetsen is gebleken dat er voor beide groepen een significant 

verband bestaat tussen de omvang en de groei van bedrijven. Voor buitenlandse bedrijven is dit 

verband sterker dan voor Nederlandse bedrijven. Er kan geconcludeerd worden dat de groei van 

buitenlandse bedrijven afhankelijk is van de omvang van het bedrijf waarbij grote bedrijven hogere 

groeicijfers hebben dan kleinere.  

Bij het toetsen van dit verband voor buitenlandse bedrijven met en zonder hoofdkantoorfuncties 

komt naar voren dat er een significant verband bestaat (bijlage 3). Het blijt dat de vestigingen met 

hoofdkantooractiviteiten in deze analyse meer groei kennen naarmate de omvang toeneemt. Bij 

buitenlandse bedrijven zonder hoofdkantoorfuncties heeft de sterkste groei plaatsgevonden bij 

bedrijven tussen de 50 en 100 werknemers. 

 

Groei naar stedelijkheid 

Uit figuur 9.2 is de spreiding van de buitenlandse bedrijven per gemeente in beeld gebracht. Hierbij 

kwam duidelijk naar voren dat de meeste buitenlandse bedrijven zich in de grootste stedelijke 

gemeenten bevinden. Om de verschillen in groei voor deze gemeenten te bekijken zijn de bedrijven 

ingedeeld naar stedelijkheid van de gemeente waarin ze zich bevinden. Deze stedelijkheid laat weinig 

verschil zien voor de groei van Nederlandse bedrijven. De groeicijfers van buitenlandse bedrijven 

naar stedelijkheid laat opvallend genoeg zien dat bedrijven in de minder stedelijke gemeenten 

gemiddeld hogere groeicijfers hebben in deze periode dan die in de sterk stedelijke gemeenten. Uit 

de toetsing blijkt dat er geen sprake is van een significant verband tussen de stedelijkheid en de 

herkomst van een bedrijf. Hetzelfde geldt voor dit verband tussen buitenlandse vestigingen met en 

zonder hoofdkantoorfuncties (bijlage 5). Er kan niet bewezen worden dat de mate van stedelijkheid 

van de gemeente waarin een buitenlandse vestiging is gevestigd in verband staat met de groei.  

Groei naar sector 
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Als derde bedrijfskenmerk is er gecontroleerd of er verschillen bestaan in de gemiddelde groei op 

basis van de sector waarin de bedrijven opereren. Deze indeling is gemaakt met behulp van de codes 

voor de standaard bedrijfsindeling. Hierbij is te zien dat voor buitenlandse bedrijven geldt dat de 

hoogste groei te vinden is bij bedrijven uit de dienstensector en de detail- en groothandel. Voor 

Nederlandse bedrijven liggen deze groeicijfers ongeveer gelijk. Verondersteld wordt dat de sector 

waarbinnen een bedrijf opereert van invloed is op de groei. Bij deze indeling is er geen sprake van 

een daadwerkelijk significant verband tussen de groei en de sector waarbinnen een Nederlands 

bedrijf opereert. Voor buitenlandse bedrijven is er sprake van een matig sterk verband. Voor de 

industriële sector geldt dat er bij 41.4% sprake is van een afname in de groei en bij slechts 13.8% 

sprake is van veel groei. Bij de diensten sector is het aandeel van de bedrijven dat sterk groeit groter 

dan het aandeel dat afneemt in groei. Omdat er in dit geval geen statistisch verband bestaat voor 

Nederlandse bedrijven naar sector kunnen deze groeicijfers niet vergeleken worden met die van de 

buitenlandse bedrijven (bijlage 6).  

 

Uit bovenstaande analyses is duidelijk geworden dat de gemiddelde groei van buitenlandse bedrijven 

significant hoger ligt dan dat van Nederlandse bedrijven. Het grote verschil in het aantal Nederlandse 

en buitenlandse bedrijven kan een oorzaak zijn voor het ontbreken van een significant verband voor 

deze variabelen. De verschillen in groei tussen buitenlandse bedrijven met en zonder 

hoofdkantoorfuncties voor de sector waarin ze zich bevinden kunnen niet met zekerheid verklaard 

worden aan het wel of niet hebben van hoofdkantoorfuncties.  

 

Groei naar herkomst 

Een vierde bedrijfskenmerk voor buitenlandse bedrijven is de herkomst van het bedrijf. Er is 

gecontroleerd of de herkomst van de MNO waar de Utrechtse vestiging onderdeel van is van invloed 

is op de groei.   

Tabel 10.15 Gemiddelde groeicijfers naar herkomst 

 Gemiddelde groei Aantal 

Europa 18.8 360 

Noord-Amerika 30.2 165 

Overig 13,2 50 

Totaal 21.5 575 

P=0.004 Cramer’s V=0.212 Bron: Provincie Utrecht, 2009 

 

De gemiddelde groei van Noord-Amerikaanse vestigingen ligt het hoogst gevolgd door Europese 

vestigingen. Het blijkt dat voor de totale buitenlandse populatie een significant verband bestaat 

tussen de herkomst en de gemiddelde groei in werknemers 
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Als deze vergelijking wordt gecontroleerd voor het hebben van hoofdkantoorfuncties blijkt dat het 

groeiverschil tussen bedrijven met en zonder hoofdkantoorfuncties kan worden toegeschreven aan 

deze eigenschap. 

Tabel 10.16 Gemiddelde groeicijfers naar herkomst en hoofdkantoorfunctie 

 Hoofdkantoor Gem. groei Aantal (N) 

Europa Nee 13% 293 
  Ja 37% 67 
  Totaal 17% 360 

Noord-Amerika Nee 26% 118 
  Ja 27% 47 
  Totaal 26% 165 

Overig Nee 9% 31 
  Ja 17% 19 
  Totaal 12% 50 

  Bron: Provincie Utrecht, 2009 

 

Voor alle regio’s van herkomst geldt dat bedrijven met hoofdkantoorfuncties een hogere gemiddelde 

groei kennen dan zonder hoofdkantoorfuncties. Bij zowel bedrijven zonder als met 

hoofdkantoorfuncties is de meeste groei te vinden bij bedrijven afkomstig uit Noord-Amerika.  

 

Met de variabele groei zijn uiteindelijk vijf variabelen bekend voor alle buitenlandse 

dochtervestigingen in de provincie Utrecht. Uit de statistische toetsen bleek dat alleen de herkomst, 

de omvang en de groei een significante verklaring geven voor het wel of niet hebben van 

hoofdkantooractiviteiten. Het wel of niet hebben van hoofdkantooractiviteiten is een dichotome 

eigenschap. Met de gegevens van het databestand is er sprake van een binomiale situatie met 575 

waarnemingen waarbij de gegevens van de verklarende variabele bekend zijn. Het wel of niet 

hebben van hoofdkantoorfuncties wordt beschouwd als afhankelijke variabele. Met behulp van een 

multipele logistische regressie is onderzocht wat de invloed is van de onafhankelijke variabelen 

(Herkomst, stedelijkheid, sector, omvang en groei) op de afhankelijke variabele (wel/geen 

hoofdkantoorfuncties).  

Om de kwaliteit van het model te zo hoog mogelijk te maken zijn de onafhankelijke variabelen 

geclassificeerd in zo min mogelijk categorieën. De variabele herkomst, stedelijkheid en omvang zijn 

geclassificeerd naar dichotome variabelen. Sector blijft een nominale variabele met de categorieën: 

industrie, diensten en handel. En groei is een interval variabele (bijlage 7). 

De variabelen zijn als volgt verdeeld: 

Hoofdkantoor Nee: 442 (77%) Ja: 133 (23%)   

Sector Industrie: 121 (21%) Diensten: 141 (25%) Handel: 313 (54%) 

Herkomst Europees: 360 (63%) Niet-Europees: 215 (37%)   

Stedelijkheid Stedelijk: 363 (64%) Niet-stedelijk: 212 (36%)   

Omvang 1-50 werknemers: 393 (68%) > 50 werknemers: 182 (32%)   

Groei Gemiddelde: 21,46 Standaardafwijking: 0,02949   
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Tabel 10.17 De geschatte parameters van de logistische regressie voor het wel of niet hebben van 

hoofdkantooractiviteiten bij buitenlandse vestigingen in de provincie Utrecht. 

  B S.E. Wald Sig. Exp(B) 

Constant -4,186 0,586 51,01 0.000 0,015 

Sector (ref: industrie)     0,443 0,801   
Diensten(1) 0,062 0,272 0,052 0,820 1,064 

Handel(2) -0,135 0,268 0,255 0,613 0,873 

Herkomst 0,668 0,215 9,666 0,002* 1,905 

Stedelijkheid 0,035 0,223 0,025 0,874 1,036 

Groei 0,566 0,151 14,106 0.000* 1,760 

Omvang 0,819 0,139 23,577 0.000* 2,506 

Chi²=67,555 (df:6)    Nagelkerke R= 0,168 

 

Doormiddel van de resultaten kan de invloed van elke onafhankelijke variabelen worden 

geïnterpreteerd. Zoals verwacht zijn er slechts drie variabelen significant. De omvang blijkt relatief de 

meeste invloed te hebben op het hebben van hoofdkantoorfuncties. De herkomst (Europees vs niet-

Europees) en de groei zijn van minder groot belang. Gezien deze coëfficiënten wordt verwacht dat de 

kans dat een grote Amerikaanse dochtervestiging die een sterke positieve groei in werknemers 

kende tussen 2000 en 2009 eerder hoofdkantooractiviteiten heeft dan een kleine Duitse vestiging. 

De stedelijkheid van de gemeente en de sector van de vestiging zijn hier niet op van invloed. Gezien 

de kwaliteit van het model zijn naast omvang, groei en herkomst nog een aantal variabelen nodig om 

daadwerkelijk een kansverdeling voor het wel of niet hebben van hoofdkantooractiviteiten op te 

stellen.  
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11. CONCLUSIE 

 

Het empirisch onderzoek heeft een aantal interessante bevindingen opgeleverd die in combinatie 

met de besproken theorie teruggekoppeld kunnen worden aan de centrale probleemstelling. Verder 

wordt in dit hoofdstuk gekeken in hoeverre deze bevindingen aansluiten bij de hypotheses en 

worden er een aantal beleidsaanbevelingen gedaan.  

 

De probleemstelling van deze thesis is als volgt: 

 

Wat zijn de huidige economische en geografische trends op het gebied van de locatiedynamiek van 

hoofdkantoren en wat betekenen deze voor de kansen en bedreigingen van Utrecht als 

vestigingsplaats voor hoofdkantoorfuncties van internationaal opererende bedrijven? 

 

11.1 Terugkoppeling naar theorie 

Er zijn een aantal trends naar voren gekomen die van invloed zijn op de locatiedynamiek van 

internationale hoofdkantoren. Een nieuw fenomeen op dit gebied is dat van geographical split van 

hoofdkantooronderdelen. Dit verschijnsel duidt op het opsplitsen en geografisch verspreiden van 

verschillende hoofdkantooronderdelen. Verklaringen hiervoor komen voort uit ontwikkelingen die 

plaats vinden binnen de bedrijfsstructuur van multinationale ondernemingen. Internationalisering en 

technologische ontwikkeling op het gebied van communicatie en transport hebben de mate waarop 

bedrijfsactiviteiten worden verspreid ingrijpend veranderd. Waar voorheen vooral verkoop- en 

productieactiviteiten werden geïnternationaliseerd, worden steeds vaker bedrijfsactiviteiten met 

hoge toegevoegde waarde verplaatst. Dit verschijnsel sluit aan bij de evolutionaire benadering 

waarin de internationale ontwikkeling van een MNO wordt gezien als een gefaseerd proces waarbij 

verplaatsingen van productie-, R&D-, administratieve- en besluitvormingsfuncties en uiteindelijk 

hoofdkantoor-activiteiten elkaar opvolgen op internationale schaal. De rol die het hoofdkantoor 

speelt binnen een MNO verandert gedurende dit proces. De traditionele benadering van 

hoofdkantoren van MNO’s is gebaseerd op een hiërarchisch bedrijfsmodel waarbij alle 

organisatorische en coördinerende functies op één centrale plek (het concernhoofdkantoor) 

plaatsvinden. Naarmate een MNO steeds meer internationaliseert verandert de bedrijfsstructuur in 

een meer heterarchisch bedrijfsmodel met netwerkrelaties. De structuur van een MNO bestaat in dit 

model uit een verspreid netwerk van gespecialiseerde eenheden en flexibel gecoördineerde 

processen. In dit model is de coördinatie van MNO's onderdeel van een geïntegreerd netwerk.  

 

Twee andere verschijnselen die hiermee samenhangen zijn de toenemende behoefte aan functionele 

specialisatie en voorwaartse integratie binnen de MNO. Multinationals binnen Europa hebben te 

maken met een gedifferentieerde en volatiele marktdynamiek. Om hierop te kunnen inspelen is er 
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behoefte aan voorwaartse integratie waarbij MNO's steeds meer in contact willen staan met hun 

belangrijkste afzetmarkten. Daarnaast zijn kostenbesparende aspecten en de behoefte om flexibeler 

te worden ook belangrijke redenen voor het gebruik van ketenomkering. Specialisatie en integratie 

zorgen voor een herwaardering van het regionale hoofdkantoor in zowel organisatorische als in 

geografische zin. Dit proces komt tot uiting in de vorm van het eerder genoemde geographical split. 

 

Door de opsplitsing van hoofdkantooronderdelen kunnen coördinerende functies lager in het 

netwerk verspreid worden. Kernonderdelen blijken vaak nog immobiel waardoor hoofdkantoren 

veelal in bepaalde wereldsteden gevestigd blijven. Afzonderlijke hoofdkantooractiviteiten worden 

makkelijker verplaatst. Bij geographical split verschuift het zwaartepunt van de macht van het 

centrale hoofdkantoor naar verschillende decentrale dochtervestigingen binnen het netwerk van de 

MNO. Vanuit deze optiek is niet het (centrale) hoofdkantoor de belangrijkste eenheid van 

ontwikkeling maar de dochteronderneming. De evolutionaire benadering van de interne organisatie 

van MNO’s gaat er van uit dat dochtervestigingen binnen een MNO zich steeds verder ontwikkelen 

waardoor er een netwerk van verschillende ‘centres of excellence’ ontstaat. De theorie gaat uit van 

een positieve groei in het takenpakket, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden voor een 

bepaald product, markt of technologie. Een dochtervestiging versterkt hiermee de positie binnen de 

MNO waardoor het strategisch belang van de vestiging binnen de MNO versterkt. In de laatste fase 

van dit evolutietraject is een dochtervestiging zo belangrijk binnen de MNO dat het uiteindelijk 

coördinerende functies krijgt. 
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11.2 Hypotheses 

In de theorie komen een aantal belangrijke trends naar voren die gekoppeld zijn aan de evolutionaire 

theorie. Het is de vraag hoe lokale overheden en ‘investment agencies’ kunnen inspelen op 

bovengenoemde trends en waar de kansen liggen voor het aantrekken van buitenlandse 

hoofdkantoorfuncties in de provincie Utrecht. Ter beantwoording van de probleemstelling zijn er 

naar aanleiding van de besproken theorie een aantal hypothesen opgesteld die vervolgens zijn 

getoetst aan de hand van kwantitatieve gegevens over alle buitenlandse vestigingen in de provincie 

Utrecht. 

 

Hypothese 1 

Buitenlandse hoofdkantooractiviteiten in de provincie Utrecht staan niet op zichzelf maar zijn 

onderdeel van het takenpakket van buitenlandse dochtervestigingen.  

 

Het blijkt dat er in de provincie Utrecht geen op zichzelf staande buitenlandse Europese 

hoofdkantoren zijn zoals je deze in Amsterdam vindt. Wel blijkt dat van de 942 buitenlandse 

dochtervestigingen in de provincie Utrecht er 171 vestigingen beschikken over 

hoofdkantooractiviteiten. Bij driekwart van de buitenlandse vestigingen vinden naast 

hoofdkantooractiviteiten twee of meer andere activiteiten plaats. Bij 80% van de vestigingen met 

hoofdkantoorfuncties zijn dit marketing en sales activiteiten. Deze uitkomsten sluiten aan bij de 

evolutionaire benadering van buitenlandse bedrijfsinvesteringen, waarbij verondersteld wordt dat 

dochtervestigingen van MNO’s zich ontwikkelen via een evolutietraject waarbij steeds meer 

activiteiten worden geïnternationaliseerd. De hypothese wordt hiermee bevestigd. Een belangrijk 

bedrijfskenmerk dat gekoppeld is aan de activiteiten van de buitenlandse dochtervestiging is de 

geografische markt waarvoor een buitenlandse dochtervestiging met hoofdkantooractiviteiten 

verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden voor heeft. Het blijkt dat bijna 60% van de 

buitenlandse vestigingen met hoofdkantooractiviteiten in de provincie Utrecht gericht zijn op de 

Nederlandse markt. Dit verschijnsel in combinatie met het grote aantal marketing en sales 

activiteiten in Utrecht duidt op een voorkeur voor een centrale ligging in Nederland. Met betrekking 

tot de centraal in het Nederlandse marktgebied liggende provincie Utrecht is het daarom van belang 

dat bij de in deze regio gevestigde buitenlandse vestigingen de bedrijfsactiviteiten marketing en sales 

in de eerste fase van dit traject worden verplaatst.  

 

Dit is echter geen wet van Meden en Perzen, want zoals bij elke evolutie doen er ook allerlei 

toevallige omstandigheden en ontwikkelingen toe. Niet elk evolutietraject is daarom hetzelfde. Met 

betrekking tot het evolutietraject van buitenlandse vestigingen in de provincie Utrecht zijn er dan 

ook verschillende combinaties van activiteiten aanwezig. Het blijkt dat de herkomst van de 

moederonderneming daar een belangrijke rol bij speelt. Bij niet-Europese vestigingen vinden 

gemiddeld meer verschillende activiteiten plaats. Naast M&S zijn distributie-, R&D- en service- en 
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klantcontactcentra bij Europese vestigingen meer aanwezig dan bij bedrijven uit de Verenigde Staten 

en Azië. Dit duidt er op dat niet-Europese MNO’s meer verschillende activiteiten decentraliseren 

binnen de keten en dat deze centraal worden ondergebracht bij een dochtervestiging. De afstand tot 

het land van herkomst kan hier een verklaring voor zijn. Dit leidt tot de (veronder)stelling dat hoe 

groter de afstand tussen herkomstgebied (van het moederbedrijf) en de afzetmarkt (van de 

dochtervestiging), hoe meer activiteiten worden gedecentraliseerd.  

 

Er is bovendien sprake van een verband tussen de herkomst van het moederbedrijf en de schaal van 

de markt waarop dochtervestigingen opereren. Dochtervestigingen van moederbedrijven uit de 

Verenigde Staten en Azië zijn vooral gericht op de Europese markt, terwijl dochtervestigingen van 

Europese moeders meer gericht zijn op de nationale markt. Voor Aziatische bedrijven is het aandeel 

bedrijven dat op Europese schaal opereert zelfs groter dan het aantal gericht op de Nederlandse 

markt. Het grote aandeel hoofdkantoorfuncties bij Amerikaanse en Aziatische dochtervestigingen is 

te verklaren doordat deze MNO’s dergelijke functies nodig hebben om de Europese markt te kunnen 

bespelen. Marktdifferentiatie en een volatiele marktdynamiek maken het noodzakelijk om 

hoofdkantooractiviteiten te regionaliseren om de buitenlandse activiteiten op de Europese markt te 

coördineren. Differentiatie op subcontinentaal niveau zorgt echter ook voor functionele specialisatie 

van hoofdkantooractiviteiten van Europese multinationals binnen de EU. Deze activiteiten zijn 

gericht op nationaal niveau. Buitenlandse vestigingen met hoofdkantooractiviteiten afkomstig uit 

Europa zijn daarom vooral gericht op de Nederlandse markt. Dit leidt tot de (veronder)stelling dat 

hoe groter de afstand tussen herkomstgebied (van het moederbedrijf) en de afzetmarkt (van de 

dochtervestiging), hoe groter de schaal van de afzetmarkt is.  

 

Hypothese 2 

Hoofdkantooractiviteiten zullen vooral voorkomen bij grote, niet-Europese, buitenlandse 

dochtervestigingen uit de handelssector met een locatie in een grootstedelijke gemeente.  

 

Voor het toetsen van deze hypothese is getest of de variabelen herkomst, stedelijkheid, sector en 

omvang van invloed zijn op het hebben van hoofdkantoorfuncties bij buitenlandse vestigingen in de 

provincie Utrecht. Verhoudingsgewijs zijn er bij buitenlandse vestigingen van buiten Europa meer 

regionale hoofdkantooractiviteiten aanwezig dan bij vestigingen van binnen Europa. Deze 

oververtegenwoordiging kan verklaard worden aan de hand van het eerder besproken 

internationaliseringsproces van bedrijven. Dochtervestigingen uit de Verenigde Staten en Azië 

verplaatsen steeds meer bedrijfsactiviteiten naar Europa om daar de Europese markt te kunnen 

bereiken. Dit geldt ook voor buitenlandse hoofdkantoorfuncties om deze activiteiten te coördineren. 

 

Er is geen sprake van een significant verband tussen de stedelijkheid van een gemeente en het aantal 

vestigingen met hoofdkantoorfuncties. Hoofdkantooractiviteiten komen in de provincie Utrecht niet 
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alleen voor in de grootste steden (Utrecht en Amersfoort) maar ook in minder stedelijke regio’s. Het 

opsplitsen van hoofdkantoorfuncties zorgt voor meer kleinere en decentrale projecten waarbij 

agglomeratievoordelen een steeds minder grote rol spelen. Bovendien maken kostenbesparingen en 

gebrek aan ruimte in de grote steden bedrijfslocaties in minder stedelijke regio’s aantrekkelijk. Het 

grote aantal buitenlandse vestigingen met hoofdkantooractiviteiten gericht op de Nederlandse markt 

in de steden Utrecht en Amersfoort is daarom vooral te danken aan het grote aantal buitenlandse 

vestigingen dat hier al aanwezig was. Dit is dus eerder een kwestie van padafhankelijkheid dan van 

een bij uitstek gunstig stedelijk productiemilieu. Het stedelijke productiemilieu is van invloed op de 

locatie van dochtervestigingen die opereren op de Europese markt. Ruim 55% van alle bedrijven met 

hoofdkantoorfuncties gericht op de Europese markt is gevestigd in de steden Utrecht of Amersfoort. 

Voor hoofdkantoorfuncties op deze schaal zijn stedelijke voorzieningen en aansluiting op 

internationale netwerken belangrijke locatiefactoren. Dit leidt tot de (veronder)stelling dat hoe 

groter de schaal van de afzetmarkt van dochtervestigingen, hoe belangrijker de locatiefactoren 

stedelijkheid en centrale ligging zijn. 

 

Ook omvang van de dochtervestiging speelt een belangrijke rol: 54% van de buitenlandse vestigingen 

zonder hoofdkantooractiviteiten heeft minder dan 10 werknemers, terwijl 46% van de vestigingen 

met hoofdkantooractiviteiten meer dan 50 werknemers heeft. Dochtervestigingen met 

hoofdkantooractiviteiten zijn gemiddeld dus groter dan dochtervestigingen zonder 

hoofdkantooractiviteiten. Een van de verklaringen hiervoor is dat hoofdkantoorfuncties in geval van 

een positieve groei pas in een laat stadium van de ontwikkeling van de dochtervestiging worden 

verplaatst. In combinatie met de bevinding dat hoofdkantoorfuncties meer voorkomen bij 

vestigingen met meerdere activiteiten (waaronder M&S) leidt dit tot de (veronder)stelling dat 

gedurende het evolutietraject bij dochtervestigingen die in kwantitatieve en kwalitatieve zin 

groeien, de hoofdkantooractiviteiten pas laat in het evolutieproces worden geïmplementeerd. 

 

Bij het voorgaande moet tevens worden bedacht blijkt dat er geen verband bestaat tussen de sector 

waarin een buitenlandse vestiging opereert en het hebben van hoofdkantooractiviteiten. De tweede 

hypothese wordt dus gedeeltelijk bevestigd. 

 

Hypothese 3 

Bedrijven met hoofdkantooractiviteiten genereren meer werkgelegenheid dan Nederlandse bedrijven 

en buitenlandse bedrijven zonder hoofdkantooractiviteiten.  

 

Deze hypothese sluit aan op het belang van buitenlandse bedrijven met hoofdkantoorfuncties voor 

een regio. Uit de analyses van de werkgelegenheid blijkt dat buitenlandse vestigingen hogere 

gemiddelde groeicijfers hebben dan Nederlandse bedrijven. Voor buitenlandse bedrijven met 

hoofdkantoorfuncties ligt dit gemiddelde nog hoger. Er bestaat geen verband tussen de groei en de 
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mate van stedelijkheid of de sector bij vestigingen met hoofdkantoorfuncties. Verder blijkt dat 

bedrijven die al veel werknemers hadden in 2000 gemiddeld hogere groeicijfers hebben dan die in 

met minder werknemers. Het feit dat een buitenlandse vestiging hoofdkantoorfuncties heeft is 

significant van invloed op het verschil in groeicijfers ten opzichte van buitenlandse vestigingen 

zonder deze functies. Dit leidt tot de (veronder)stelling dat dochtervestigingen met 

hoofdkantooractiviteiten een positief effect hebben op de groei van de werkgelegenheid.  
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11.3 Kansen voor het aantrekken van buitenlandse hoofdkantoren in de provincie Utrecht 

 

Uit de theorie en de toetsing van de hypothesen zijn een aantal belangrijke beleidsconclusies te 

trekken. De belangrijkste bevinding is dat bij het stimuleren van de aanwezigheid van buitenlandse 

hoofdkantoren niet zozeer moet worden gekeken naar het ‘binnenhalen’ van tot nu toe in de regio 

onbekende moederbedrijven, maar vooral naar de kwaliteit en functionele dynamiek van bestaande 

buitenlandse dochtervestigingen. De kans is erg klein dat een buitenlandse onderneming zich met 

een geïntegreerd geheel van verschillende hoofdkantooractiviteiten in de provincie Utrecht vestigt 

zonder dat hier andere activiteiten van de MNO plaatsvinden. De sleutel voor het aantrekken van 

dergelijke functies ligt daarom bij de reeds gevestigde dochtervestigingen en mogelijk in de toekomst 

te vestigen of door buitenlandse ondernemingen over te nemen vestigingen. Internationale 

dochtervestigingen van buitenlandse MNO’s in Utrecht zijn in veel gevallen een opstap voor 

hoofdkantoor- en support-afdelingen. Dit heeft bovendien een bovengemiddeld positief effect op de 

werkgelegenheidsontwikkeling in de provincie Utrecht.  

 

In lijn met de evolutionaire benadering die in deze thesis gehanteerd wordt, neemt de kans dat er 

hoofdkantooractiviteiten naar een dochtervestiging worden verplaatst toe naarmate deze 

dochteronderneming in kwalitatieve en kwantitatieve zin groeit. Dit betekent dat vestigingen waar 

veel verschillende activiteiten plaats vinden en sprake is van een sterke groei in werknemers het 

meeste potentie hebben om uit te groeien tot regionale hoofdkantoren. Vooral buitenlandse 

vestigingen met marketing en sales activiteiten die nog geen hoofdkantoorfuncties hebben en zich 

willen richten op de Nederlandse markt zijn interessante ‘prospects’. De aanwezigheid van R&D, 

logistieke en service activiteiten versterkt de mogelijkheden. 

 

In de provincie Utrecht blijkt dat dochtervestigingen met moederbedrijven van buiten Europa meer 

hoofdkantooractiviteiten hebben dan dochtervestigingen met moederbedrijven uit Europa. Dit gaat 

in het bijzonder op voor moederbedrijven uit de buurlanden. Dochtervestigingen gericht zijn op de 

Europese markt geven de voorkeur aan een locatie in de gemeenten Utrecht en Amersfoort. 

Dochtervestigingen die opereren op de nationale markt zijn vaker gevestigd buiten beide grote 

steden. Waarschijnlijk is voor hen het belang van de locatiefactoren stedelijkheid en centrale ligging 

geringer. De lokale verschillen in stedelijkheid en centrale ligging zijn binnen de provincie Utrecht 

echter klein. Als er sprake is van een goede bereikbaarheid kunnen dochtervestigingen ook in minder 

stedelijke Utrechtse gemeenten goed uit de voeten. Naast de centrale ligging van de provincie 

Utrecht in het Nederlandse marktgebeid en de goede bereikbaarheid naar het Europese achterland 

biedt mogelijk ook de ligging in de Noordvleugel van de Randstad met een sterk internationale 

profilering een verklaring voor de aanwezigheid van buitenlandse dochtervestigingen met 

hoofdkantooractiviteiten. De spreiding binnen de provincie Utrecht biedt echter geen significante 

verklaring voor het hebben van hoofdkantooractiviteiten. De omvang (grote bedrijven), de groei (van 



 

95 

 

werkgelegenheid) en de herkomst van het moederbedrijf (niet-Europees) biedt hiervoor wel een 

verklaring, waarbij de stedelijkheid van de standplaats en de sector waarin de vestiging opereert in 

het niet vallen.  

 

11.4 Aanbevelingen 

Deze studie heeft enkele interessante resultaten opgeleverd voor zowel de provincie Utrecht als de 

ingezeten gemeenten en ‘investmens agencies’. Zo is niet alleen het belang van dochtervestigingen 

met hoofdkantooractiviteiten van buitenlandse moederbedrijven voor de regionale arbeidsmarkt 

duidelijk geworden, ook hoe de aanwezigheid van deze hoofdkantooractiviteiten tot stand is 

gekomen. Daarbij is er in deze thesis diverse keren gewezen op het belang van de dochtervestigingen 

die reeds in de provincie Utrecht gevestigd zijn, ongeacht of zij geen of meerdere hoofdactiviteiten 

uitoefenen. Het belang van deze reeds gevestigde dochterondernemingen neemt alleen maar toe. Zo 

zullen in de huidige recessieperiode buitenlandse verplaatsingen van hoofdkantooronderdelen 

vooral gebeuren op basis van kostenbesparingen en efficiëntie. Greenfield investeringen van grote 

Europese hoofdkantoren in Utrecht zijn daarom in het algemeen, maar zeker op dit moment minder 

waarschijnlijk.  

 

Locatiekeuze  volgt bedrijfsstrategie 

Er moet voor de acquisitie van buitenlandse hoofdkantoren goed worden gekeken naar de 

bedrijfsstrategie van moederbedrijven en naar de evolutie van bedrijfs-functies bij 

dochtervestigingen. Dochtervestigingen bepalen namelijk hun positie binnen de strategie van het 

moederbedrijf en zullen daarbij proberen te claimen om bepaalde bedrijfsfuncties uit te oefenen. 

Dergelijke bedrijfsinterne overwegingen spelen een veel grotere rol bij het aantrekken van 

hoofdkantooractiviteiten dan specifieke lokale of regionale productiemilieufactoren. Om dus in te 

kunnen spelen op de verplaatsingen van hoofdkantooractiviteiten van buitenlandse ondernemingen 

is kennis van buitenlandse ondernemingen onontbeerlijk. Locatiekeuze volgt namelijk op 

bedrijfsstrategie. Duidelijk is geworden dat de strategie bij internationale hoofdkantoren ook van 

invloed is op de locatiedynamiek. Een begrip dat hierbij naar voren kwam was geographical split, 

waarbij hoofdkantooronderdelen worden opgesplitst en op de meest optimale locatie plaatsvinden. 

De belemmeringen voor multinationals om dergelijke functies te verplaatsen zijn namelijk steeds 

verder afgenomen. Het ruimtelijke speelveld voor hoofdkantooractiviteiten is daarmee verbreed. Dit 

biedt perspectieven voor instanties die zich in de provincie Utrecht op regionaal of lokaal niveau 

bezig houden met het aantrekken van buitenlandse bedrijfsactiviteiten. Maar of men daarin slaagt is 

dus meer afhankelijk van de wisselwerking tussen bedrijfsstrategieën van moederbedrijf en 

dochtervestiging dan van de inzet van bepaalde vestigingsplaatsvoordelen.       

 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat locatiefactoren van geen enkel belang zijn bij het aantrekken van 

hoofdkantooractiviteiten van buitenlandse ondernemingen. De uitkomsten van deze thesis 
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relativeert slechts de directe koppeling tussen bijvoorbeeld (het gebrek aan) internationale 

uitstraling van de provincie Utrecht en in het bijzonder van de steden Utrecht en Amersfoort. 

Bovendien laat de thesis zien dat er sprake is van een verandering in het belang van bepaalde 

locatiefactoren. Voor grote, geïntegreerde buitenlandse hoofdkantoren legt het (nationale) 

belastingklimaat traditioneel het meeste gewicht in de schaal. Deze locatiefactor ligt voor een groot 

gedeelte buiten de macht van lokale en regionale overheden. Of dochtervestigingen met additionele 

hoofdkantooractiviteiten andere prioriteiten geven aan bepaalde locatiefactoren (zoals 

belastingklimaat) is in deze thesis niet onderzocht. Wel is aannemelijk gemaakt dat de aanwezigheid 

van deze vestigingen een belangrijke vestigingsplaatsfactor is. 

Daarbij komt dat de grote in het oog springende verplaatsingen van Europese hoofdkantoren het 

meest voorkomen in en rond Amsterdam. Echte, geïntegreerde hoofdkantoren van buitenlandse 

ondernemingen komen zelden voor in de provincie Utrecht. Voor het aantrekken van 

hoofdkantoorfuncties moet in de provincie Utrecht vooral gekeken worden naar de eigen kracht en 

minder naar concurrerende steden buiten de provincie. Wel zou men kunnen overwegen de 

vestigingsplaatsvoordelen van de regio beter onder aandacht te brengen bij dochtervestigingen 

elders in de Noordvleugel van de Randstad. Wellicht zijn deze dochtervestigingen te verleiden tot 

een verplaatsing naar de provincie Utrecht. De provincie Utrecht beschikt over een groot aantal 

buitenlandse dochtervestigingen en een aantal sterke vestigingsplaatsfactoren voor 

hoofdkantoorfuncties. Deze bestaande vestigingen zijn van grote strategische waarde bij het 

aantrekken van investeringen. Meer aandacht voor de bedrijven die al in Utrecht zitten vergroot de 

kans op vervolginvesteringen van zittende bedrijven en de komst van verwante bedrijven. Indien een 

dochtervestiging eenmaal is verankerd in de regio neemt de kans op vertrek af, en dit geldt natuurlijk 

ook voor dochtervestigingen elders in de Noordvleugel van de Randstad of in Nederland. Wel is het 

ook hierbij verstandig om de ontwikkelingen bij buitenlandse bedrijven goed te blijven volgen. Een 

herinvestering van het corporate hoofdkantoor naar een dochteronderneming in de vorm van het 

toekennen van hoofdkantoorfuncties zorgt namelijk voor indirecte relocaties. Dit is op dit moment te 

zien bij de grote buitenlandse bedrijven die de afgelopen periode naar Papendorp zijn verhuisd met 

hun regionale hoofdkantoren. Dit gaat vooral op voor bedrijven in de ICT-sector en de financiële 

dienstverlening. ‘Investments agencies’ in de provincie Utrecht doen er goed aan deze 

ontwikkelingen systematisch te monitoren.  

 

Locatiefactoren 

Ondanks dat afstand er met de huidige technologische ontwikkelingen er steeds minder toe doet bij 

de vestigingsplaatskeuze van delen van multinationale ondernemingen, blijft de locatie voor veel 

bedrijven belangrijk. Steden zijn daarbij de ideale locaties die fungeren als centra van kennis en 

expertise en de uitwisseling daarvan door middel van de aansluiting op netwerken. Voor het 

aantrekken van buitenlandse investeringen spelen steden dan ook een belangrijke rol, maar minder 

stedelijke gemeenten hoeven niet per definitie uitgesloten te worden. De beschikking over 
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arbeidstalent heeft er voor gezorgd dat er niet alleen naar de wensen van bedrijven gekeken moet 

worden maar ook en misschien wel meer naar de wensen van de kenniswerkers. Toegankelijke 

locaties en een aantrekkelijke woonomgeving zijn hierbij essentieel. Het scheppen van voorwaarden 

door lokale overheden is in dit geval wenselijk. Een van de belangrijkste factoren bij hoogwaardige 

buitenlandse bedrijven met hoofdkantooractiviteiten zijn de aanwezigheid van gekwalificeerd 

personeel en een goed woonklimaat voor deze werknemers.  

Hoe meer verschillende activiteiten er bij een dochteronderneming plaatsvinden hoe groter de kans 

dat hier hoofdkantooractiviteiten naar verplaatst worden. Bedrijven met marketing en sales 

activiteiten blijken steeds vaker hoofdkantoorfuncties te hebben. Bedrijven uit sectoren met 

productie, distributie en assemblage activiteiten zijn honkvaster en vaker gebonden aan minder 

stedelijke locaties. Dit betekent niet dat hier geen hoofdkantoorfuncties bestaan of kunnen ontstaan. 

Door de opsplitsing van hoofdkantooronderdelen kunnen coördinerende functies lager in de 

stedelijke hiërarchie gevestigd worden. Dit biedt kansen voor de provincie als geheel aangezien 

steden als Utrecht en Amersfoort als second tier steden kunnen fungeren ten opzichte van 

Amsterdam, en steden als Nieuwegein en Veenendaal ten opzichte van de grotere steden in de 

provincie.  

 

Bij het aantrekken van hoofdkantooractiviteiten hoeft geen onderscheid gemaakt te worden in 

sector. Het is aan te bevelen dat het UIA zich richt op bedrijven uit sectoren die de grootste 

betekenis hebben voor de regio. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijven uit hoogwaardige 

kennisintensieve en creatieve sectoren. Utrecht profileert zich in sterke segmenten als ICT, creatieve 

industrie en medtech en life sciences. Verder beschikt het over een relatief jonge en hoogopgeleide 

beroepsbevolking en heeft het een gunstige geografische ligging ten opzichte van Schiphol en de rest 

van Nederland. Het ontbreekt in zowel de provincie als de steden echter nog aan een sterke 

internationale identiteit. Een profilering van Utrecht als onderdeel van de Randstad is daarom een 

sterkere strategie aangezien Utrecht op zichzelf te weinig onderscheidend vermogen heeft. De 

Randstad in zijn geheel heeft ontzettend veel te bieden, hier zijn verschillende sterke segmenten met 

een internationaal profiel. Zowel (lucht)havens, greenports, toerisme, distributie, landelijk bestuur 

en bedrijvigheid zijn op internationaal niveau aanwezig. Vooral de Noordvleugel van de Randstad 

heeft een sterk internationaal concurrentievermogen. Een profilering op dit niveau biedt de beste 

kansen voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. Ten opzichte van het dure Amsterdam 

met hoge ruimtelijk druk kunnen de aangrenzende stedelijke regio’s in de provincie Utrecht een 

complementaire rol vervullen. Het is aan de lokale overheden om er voor te zorgen dat er sprake is 

van comparatieve voordelen waardoor steden als Utrecht en Amersfoort fungeren als second order 

steden. 
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Utrecht Investment Agency 

Het Utrecht Investment Agency is een unieke organisatie en vanwege zijn publiek private 

achtergrond ideaal voor het faciliteren van informatie en bieden van ondersteuning bij de 

buitenlandse bedrijven die op zoek zijn naar kantoorlocaties in Amerfoort en Utrecht. Naast 

intensieve en doelgerichte marketing waarbij niet alleen informatie moet worden aangeboden, maar 

de klant begeleid en geadviseerd wordt bij de vestigingskeuze dient er ook sprake te zijn van 

uitgebreide nazorg. Door letterlijk in de klanten te investeren neemt de kans op een snel vertrek van 

bedrijven af. Een andere insteek van investeringspromotie is naar voren gekomen uit het de 

empirische toetsing van deze thesis. Het in niet zinvol alle energie te steken in het aantrekken van 

grote bedrijven uit het buitenland die nog geen eerdere investeringen in de regio hebben gedaan. 

Door reeds aanwezige vestigingen te versterken neemt de kans op vertrek niet alleen af, maar neemt 

de toegevoegde waarde voor zowel de regio als voor de MNO toe. Een uitgebreide analyse van de 

buitenlandse bedrijven die al in de provincie gevestigd zijn vergroot de kansen op 

vervolginvesteringen. De aftercare stopt niet na een succesvolle opstart van een nieuwe vestiging. 

Het scheppen van mogelijkheden tot groei en uitbreiding is hierbij net zo belangrijk. Naast aandacht 

voor harde factoren zoals het scheppen van uitbreidingsmogelijkheden en bedrijventerreinen zijn de 

gemeente Utrecht en Amersfoort  en de provincie de uitgelezen organen om hierin te assisteren. Het 

scheppen van voorwaarden voor aantrekkelijk vestigingsklimaat ligt ook tot de mogelijkheden. Beleid 

en faciliteiten voor buitenlandse kenniswerkers zijn hier voorbeelden van. Dit kan in de vorm van 

internationale scholen, expatcentra en expat-woningen. Investeringen in een aantrekkelijk 

woonklimaat vergroot de kans op het behouden van hoogopgeleide kenniswerkers en indirect met 

hoofdkantoorfuncties.  

 

Meer onderzoek op het gebied van vervolginvesteringen bij buitenlandse bedrijven is aan te bevelen. 

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar verhuisbewegingen en verschuivingen van activiteiten 

bij buitenlandse vestigingen die al in de provincie gevestigd zijn. Het verzamelen en indexeren van 

gegevens omtrent deze vestigingen is daarom aan te raden. Hierbij moet niet alleen gekeken worden 

naar nieuwkomers en wegtrekkers maar ook naar vervolginvesteringen en ontwikkeling. Hier liggen 

tal van kansen voor het behouden en versterken van buitenlandse investeringen. 
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BIJLAGE 

 

1. Stedelijkheid 

De stedelijkheid per gemeente is berekend aan de hand van de CBS gegevens over het aantal 

adressen en de oppervlakte op gemeentelijk niveau. 

Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde 

omgevingsadressendichtheid (oad). Hierbij zijn vijf categorieën onderscheiden: 

- zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer adressen per km2; 

- sterk stedelijk: gemiddelde oad van 1500 tot 2500 adressen per km2;  

- matig stedelijk: gemiddelde oad van 1000 tot 1500 adressen per km2; 

- weinig stedelijk: gemiddelde oad van 500 tot 1000 adressen per km2; 

- niet stedelijk: gemiddelde oad van minder dan 500 adressen per km2. 

 

2. Standaard Bedrijfsindeling 

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten. Er zijn 

1284 verschillende SBI-codes voor de indeling van 2008. Deze kunnen met behulp van de 

alfabetische index van het CBS voor bedrijven, activiteiten of daaruit voortvloeiende producten in 24 

sectoren ingedeeld worden. Hiervoor worden verschillende lettercodes gebruikt. De betekenis van 

de Lettercodes in de alfabetische index is weergegeven in onderstaand overzicht. 

AB Autobranche IN Industrie 

BN Bouwnijverheid LV Landbouw en visserij 

BV Bank/verzekeringswezen OD Overige dienstverlening 

DC Detailhandel: colportage OH Overheid 

DM Detailhandel: markt ON Openbare voorzieningsbedrijven 

DO Detailhandel: overig OW Onderwijs 

DP Postorder- of telefonische verkoop RG Reparatie consumentenartikelen 

DS Straathandel, venten e.d. TC Transport en communicatie 

DW Detailhandel in winkel TH Tussenhandel 

EX Exploitatie onroerend goed e.d. VH Verhuur roerende goederen 

GH Groothandel WD Winning delfstoffen 

HR Horeca ZD Zakelijke dienstverlening 
 

Voor de analyses in deze thesis zijn deze codes onderverdeeld in drie verschillende sectoren die 

dominant zijn in de provincie Utrecht: 

Diensten: BV, EX, OD, OH, ON, OW, ZD 

Industrie: AB, BN, IN, LV, RG, TC, WD 

Handel: DC, DM, DO, DP, DS, DW, GH, HR, TH, VH 
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3. T-toetsen op het gemiddelde 

T-test  Gemiddelde groei gecontroleerd voor buitenlands vs niet buitenlandse bedrijven 

Group Statistics 

 NL N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

groei Ja 20145 .1539 .63922 .00450 

Nee 575 .2154 .75214 .03137 

 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

Groei 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

EVA 15,593 0.000 -2,266 20718 0,023 -0,06159 0,02718 -0,11486 -0,00831 
EVNA     -1,944 597,904 0,052 -0,06159 0,03169 -0,12382 0,00065 

 
T-test  Gemiddelde groei gecontroleerd voor buitenlands met vs zonder hoofdkantoorfunctie 

Group Statistics 

 HQ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

groei Ja 133 .3070 .78451 .06803 

Nee 442 .1610 .67953 .03232 

 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

Groei 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

EVA 5,542 0,019 2,13 573 0,034 0,14851 0,06973 0,01154 0,28547 
EVNA     1,972 195,348 0,050 0,14851 0,07531 -0,00002 0,29704 

 
 

4. Kruistabel voor verband tussen de omvang en het wel of niet hebben van hoofdkantoorfuncties bij 

buitenlandse dochtervestigingen in de provincie Utrecht 

  HQ  Chi² Test 

Omvang Nee Ja Total    Value df Sig.  

1-10 215 28 243  Pearson Chi-Square 47.235 4 .000 
20-50 115 35 150   Likelihood Ratio 46.420 4 .000 
50-100 

54 24 78   

Linear-by-Linear 
Association 46.617 1 .000 

100-300 46 35 81   N of Valid Cases 575     

> 300 12 11 23      

Total 442 133 575  Cramer’s V: 0.387    

 
 

 

5.  Kruistabel voor verband tussen de stedelijkheid en het wel of niet hebben van hoofdkantoorfuncties bij 

buitenlandse dochtervestigingen in de provincie Utrecht 
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  HQ  Chi² Test 

Stedelijkheid Nee Ja Total     Value df Sig. 

Zeer sterk stedelijk 98 34 132   Pearson Chi-Square 15.062 4 .006 
Sterk stedelijk 179 52 231   Likelihood Ratio 13.519 4 .009 
Matig stedelijk 117 28 145   Linear-by-Linear  .012 1 .912 
Weinig stedelijk 48 15 63   N of Valid Cases 575     

Total 442 133 575  Cramer’s V: 0.162    

 
6.  Kruistabel voor verband tussen de sector en het wel of niet hebben van hoofdkantoorfuncties bij 

buitenlandse dochtervestigingen in de provincie Utrecht 
 

  HQ  Chi² Test 

Sector Nee Ja Total    Value df  Sig.  

Industrie 87 34 121  Pearson Chi-Square 2.219
a
 2 ,330 

Diensten 109 32 141  Likelihood Ratio 2,153 2 ,341 

Handel 246 67 313  Linear-by-Linear  1,976 1 ,160 

Totaal 442 133 575  N of Valid Cases 575     

 
 
7. Logistische regressie analyse 

 

  Chi-
square df Sig.    

Block 67,555 6 0    

Model 67,555 6 0    

       

-2 Log 
likelihood 

Cox & 
Snell R  

Nagelkerke 
R      

554,420
a
 ,111 ,168 

    

       

Observed 

Predicted   

HQ Percentage 
Correct 

  

Nee Ja   

HQ Nee 429 13 97,1   

Ja 118 15 11,3   

Overall Percentage     77,9   

       

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Sector     ,443 2 ,801   
Sector(1) ,062 ,272 ,052 1 ,820 1,064 

Sector(2) -,135 ,268 ,255 1 ,613 ,873 

Herkomst ,668 ,215 9,666 1 ,002 1,950 

Stedelijkheid ,035 ,223 ,025 1 ,874 1,036 

Groei ,566 ,151 14,106 1 ,000 1,760 

Omvang ,819 ,139 43,577 1 ,000 2,506 

Constant -4,186 ,586 51,010 1 ,000 ,015 

 

 


