
Scriptie-eindversie 1 

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklznmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

  

 

 

De rol van subjectieve waarderingen 
van het ondernemingsklimaat bij de 
vestigingsplaatskeuze van bedrijven 

 
Master Scriptie voor de master Economische Geografie GEO4-3213 

 
10-8-2010 

 
Mèlanie Stouten 3110893 

 

 

Begeleider: Frank G. van Oort 

Studiepunten: 22,5 

 



Scriptie-eindversie  2 

 
Inhoudsopgave 

1 Samenvatting 4 

2 Inleiding 6 

2.1 De Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 7 

2.2 Wetenschappelijke relevantie 7 

2.3 Maatschappelijke relevantie 8 

2.4 De stad als analysekader 8 

2.5 Leeswijzer 9 

3 Theoretisch Kader 10 

3.1 Subjectieve  waarderingen van het ondernemingsklimaat  in  de behaviorale-geografische 

benadering 10 

3.2 Objectieve factoren vanuit de agglomeratie theorie en de stedelijke economische theorie 12 

3.2.1 Klassieke agglomeratievoordelen 13 

3.2.2 Moderne agglomeratievoordelen 13 

3.2.3 Specialisatie en diversificatie externaliteiten in de stedelijke economie 15 

3.3 Een conceptueel model voor verschillen in het stedelijke ondernemingsklimaat 17 

3.3.1 De subjectieve waardering van beslissingsnemer op het regionale 

ondernemingsklimaat 17 

3.3.2 Het productieklimaat 18 

3.3.3 Het woonklimaat 19 

3.3.4 Hypotheses 20 

4 Data beschrijving en onderzoeksmethodiek 23 

4.1 Data beschrijving 23 

4.1.1 Het stedelijke ondernemingsklimaat 23 

4.1.2 Het regionale imago en de subjectieve waardering 25 

4.1.3 Het productieklimaat 27 

4.1.4 Het woonklimaat 30 

4.1.5 Controle variabelen 32 

4.2 De onderzoeksmethode 33 

5 Empirische analyse 35 

6 Discussie 41 

6.1 Het totale verhuizingsgedrag per stad 41 

6.2 Het verhuizingsgedrag per sector 43 

7 Conclusie 46 

7.1 Beleidsaanbevelingen 48 

7.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 49 

8 Literatuurlijst 50 

9 Appendices 53 



Scriptie-eindversie  3 

9.1 Lijst van gemeenten 53 

9.2 Gesproken ambtenaren per gemeente 53 

9.3 Enquête BGO. 53 

9.4 Resultaten Compare Means SPSS 65 

9.5 Sectoren binnen dit onderzoek 65 

9.6 Correlatie-matrix 66 

9.7 Resultaten lineaire multivariate regressie voor alle sectoren en de gehele periode 67 

9.8 Resultaten lineaire multivariate regressie per sector 68 

 



Scriptie-eindversie  4 

1 Samenvatting 

Dit onderzoek kijkt naar de invloed van subjectieve waardering van het ondernemingsklimaat 

op de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats. Er worden binnen dit onderzoek drie 

factoren centraal gesteld die het regionale ondernemingsklimaat beïnvloeden. Met dit 

ondernemingsklimaat wordt de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats bedoeld. De 

drie factoren die dit ondernemingsklimaat beïnvloeden zijn de subjectieve waardering van 

ondernemers, het woonklimaat en het productieklimaat binnen een stad. Deze factoren zijn 

gebaseerd op verschillende theoriën, namelijk de behaviorale geografische theorie, de 

agglomeratie theorie en andere stedelijke economische theoriën.  

Het betrekken van de subjectieve waarderingen van ondernemers in onderzoek naar de 

locatiebeslissing van bedrijven is tot op heden niet veel gedaan (Meester, 1999). Het is namelijk 

moeilijk om een variabel te vinden die de subjectieve waardering van ondernemers meet. In dit 

onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat. Dit is 

een benchmark naar de waardering van ondernemers voor het ondernemingsklimaat in de 

verschillende Nederlandse steden (de Grotestedenbeleid (GSB) steden). Deze benchmark is 

sinds 1999 tot en met 2010 regelmatig uitgevoerd. Deze metingen zijn niet eerder gebruikt om te 

kijken naar de invloed van de subjectieve waardering van het ondernemingsklimaat op de 

locatiebeslissing van bedrijven.  

Het onderzoek is uitgevoerd voor de 30 grote steden van Nederland, uit de resultaten blijkt 

dat de invloed van subjectieve waardering niet kan worden bewezen. Het blijkt dat het voor 

bedrijven vooral belangrijk is wat voor productie- en woonklimaat een stad biedt. Wanneer dat 

klimaat aan de voorwaarde voldoet zullen ze zich graag in een stad vestigen. Bedrijven 

vertrekken uit een stad wanneer het productieklimaat niet aan bepaalde randvoorwaarden 

voldoet. De randvoorwaarden waaraan een goed woonklimaat moet voldoen zijn gebasseerd op 

een achttal factoren, namelijk de bereikbaarheid van banen, het culturele aanbod, de veiligheid, 

het aandeel koopwoningen in de woningvoorraad, de nabijheid van natuurgebied, de kwaliteit van 

het culinaire aanbod, de aanwezigheid van een universiteit en het historische karakter van de 

stad.  

De randvoorwaarden waaraan het productieklimaat moet voldoen verschillen per 

bedrijfssoort. Wat wel opvallend blijkt is het belang van de specialisatie in de industrie in een 

stad. Zowel de distributie als de zakelijke en overige dienstverlening blijken naar een stad te 

worden getrokken wanneer deze gespecialiseerd is in de industrie. Hieruit blijkt het belang van 

nabijheid van afnemers voor bedrijven.  

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het huidige city marketing beleid dat gericht 

is op het verbeteren van het stedelijke imago niet noodzakelijk is. De subjectieve waardering die 

in grote mate is gebasseerd op dit stedelijke imago speelt namelijk geen rol bij de 

vestigingsplaatskeuze van bedrijven. Het city marketing beleid zou zich daarom meer moeten 
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richten op het woon- en productieklimaat van de stad. Echter vanwege de verschillende 

randvoorwaarden per sector is het wel belangrijk om een duidelijk doel vast te stellen.  
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2 Inleiding 

Het wordt algemeen erkend dat de mate waarin een regio aantrekkelijk is als vestigingsplaats 

voor bedrijven mede de prestatie van de regionale economie bepaalt. Wanneer een stad namelijk 

in staat is om veel bedrijven aan zich te binden biedt dit veel perspectief. Nieuwe bedrijven 

bieden werkgelegenheid, maar daarnaast ook afzet bij de bestaande bedrijven. De 

aantrekkelijkheid van een regio voor ondernemers wordt in veel gevallen omschreven als het 

ondernemingsklimaat van een regio. Dit is een term die veelvuldig in dit onderzoek naar voren zal 

komen. Dit ondernemingsklimaat verschilt tussen regio‟s en dit beïnvloedt de economische 

ontwikkeling van de regio (Glaeser et al., 2010; Wennekers et al., 1997). Het is echter nog wel de 

vraag welke factoren de aantrekkelijkheid van een regio daadwerkelijk beïnvloeden. Uit de 

agglomeratie theorie blijkt dat vestiging nabij andere bedrijven belangrijk is; daarnaast wordt de 

rol van bereikbaarheid ook al jaren erkend. Het is daarnaast wel de vraag of alleen deze 

„objectieve‟ factoren belangrijk zijn voor bedrijven bij het maken van een vestigingsbeslissing. 

Meester (1999) heeft onderzoek gedaan naar het belang van de subjectieve waardering van 

vestigingslocaties bij locatiebeslissingen. Hij beargumenteert dat het belang van de subjectieve 

perceptie van ondernemers op het ondernemingsklimaat niet onderschat moet worden. Maar de 

invloed van subjectieve perceptie is nog lang niet algemeen erkend. Het doel van dit onderzoek is 

dan ook om een duidelijker inzicht te geven in de rol van subjectieve waarderingen van het 

ondernemingsklimaat bij de vestigingsbeslissing van bedrijven. Het onderzoek zal zich focussen 

op het ondernemingsklimaat in de 30 grootste steden van Nederland.  

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: In hoeverre is naast objectieve factoren de 

subjectieve waardering die ondernemers geven aan het ondernemingsklimaat in hun stad 

belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats? 

In het onderzoek worden de volgende deelvragen als handvaten gebruikt om de centrale vraag te 

beantwoorden: 

1. Welke theoretische factoren spelen een rol bij de vestigingsplaatskeuze van bedrijven? 

2. Hoe presteren de Nederlandse steden op het gebied van woon- en productieklimaat en 

hoe is het gesteld met de subjectieve waardering van het ondernemingsklimaat?  

3. Hoe presteren de Nederlandse steden qua aantrekkelijkheid als vestigingsplaats van 

verhuizende bedrijven?  

4. Welke rol spelen alle factoren die worden genoemd in de theorie bij de 

vestigingsplaatskeuze van de bedrijven in de 30 grootste steden van Nederland?  
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2.1 De Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 

Zoals vermeld richt dit onderzoek zich op Nederland, en dan vooral op de 30 grootste steden.
1
 

Er is gekozen voor deze steden omdat deze steden worden onderzocht in de Benchmark 

Gemeentelijk Ondernemingsklimaat (BGO). Dit is een benchmark naar de waardering van 

ondernemers voor het ondernemingsklimaat in de verschillende Nederlandse steden (de 

Grotestedenbeleid (GSB) steden). Deze benchmark is sinds 1999 tot en met 2010 regelmatig 

uitgevoerd. Deze metingen zijn niet eerder gebruikt om te kijken naar de invloed van de 

subjectieve waardering van het ondernemingsklimaat op de locatiebeslissing van bedrijven. Het 

doel van dit onderzoek is dan ook om te kijken of deze vorm van meting van het 

ondernemingsklimaat in staat is om de locatiebeslissingen van bedrijven te verklaren. 

 

2.2 Wetenschappelijke relevantie 

Het betrekken van de subjectieve waarderingen van ondernemers in onderzoek naar de 

locatiebeslissing van bedrijven is tot op heden niet veel gedaan (Meester, 1999). Enerzijds hangt 

dit samen met beperkte data beschikbaarheid, anderzijds omdat het gebruik van waarderingen 

aan kritiek onderhevig is. De kritiek richt zich vooral op het feit dat ondervraagde personen niet 

naar werkelijkheid antwoorden. Het antwoord dat ze geven („revealed preferences‟), en het 

werkelijke gedrag („normative preferences‟) kunnen sterk verschillen (Beshears et al., 2008). In 

het geval van de BGO zou dit dus kunnen betekenen dat de ondernemers een hogere dan wel 

lagere waardering geven dan wat zij werkelijk van het ondernemingsklimaat vinden. Zo zouden 

ondernemers een lagere waardering kunnen geven om zo te bewerkstelligen dat er van 

overheidswege iets aan wordt gedaan.
 
 

Ondanks de kritiek die wordt gegeven op het gebruik van variabelen die bestaan uit de 

waardering van een onderzoeksgroep, wordt er in dit onderzoek toch gekozen voor het gebruik 

van zo‟n variabele.
2
 Het is namelijk onmogelijk om subjectieve waardering op een andere manier 

te meten dan via persoonlijke interviews, terwijl subjectieve waardering wel van doorslagevend 

belang kan zijn bij locatiebeslissingen. Meester (1999) gaat er vanuit dat bij het nemen van een 

beslissing zoals een locatiekeuze, de perceptie van de beslissingsnemer van doorslaggevend 

belang is. De beslissingsnemer, in veel gevallen de ondernemer, is namelijk niet volledig 

geïnformeerd over de voor- en nadelen van een specifieke locatie. De uiteindelijke beslissing 

baseert hij/zij dus op de beperkte informatie en perceptie die hij/zij heeft. Daarom kun je volgens 

Meester (1999) het best gebruik maken van het beeld dat ondernemers hebben van de 

vestigingsplaats, in dit geval dus de waardering uit de BGO.  

 

                                                   
1
 De lijst met steden is vermeld in Appendix 9.1 

2
 In Hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de verschillende aspecten van de variabele voor het ondernemingsklimaat  
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2.3 Maatschappelijke relevantie 

Maatschappelijk gezien is dit onderzoek ook zeker relevant. Beleidsmakers maken veel 

gebruik van city marketing om hun stad te promoten bij potentiele nieuwe bedrijven. Op deze 

manier proberen beleidsmakers het imago en de bekendheid van de stad te verbeteren om zo 

bedrijven aan hun stad te binden. De bovengenoemde economische voordelen die aan 

bedrijfsvestiging verbonden zijn, zijn daarin veelal leidend.  

Kavaratzis (2004) geeft aan dat het belang van een goede stadsmarketing de laatste jaren 

steeds belangrijker is geworden vanwege de verschuiving naar een ondernemerschapseconomie, 

waarbij het belang van bedrijven voor de stad wordt erkend. De steden proberen de perceptie en 

het imago van de stad positief te beïnvloeden.  

Uit interviews met ambtenaren in verschillende Nederlandse steden blijkt dat de meeste grote 

steden in een zekere zin aan city marketing doen.
3
 De ene stad haalt de Grand Depart van de 

Tour de France binnen of organiseert de nationale intocht van Sinterklaas. Terwijl een stad met 

minder middelen juist op kleinere schaal door middel van promotie in vakbladen de bekendheid 

probeert te vergroten. Het is de vraag of de verbetering van het imago, dat gepaard gaat met city 

marketing, wel belangrijk is in vergelijking met het bieden van een aantrekkelijk klimaat waar de 

objectieve factoren in de juiste mate aanwezig zijn. Op welke factoren moet het gemeentelijk 

beleid zich richten? De inzichten uit dit onderzoek kunnen gebruikt worden om antwoord te geven 

op deze beleidsgerelateerde vragen en zo een duidelijk beeld kunnen geven over het mogelijke 

belang van city marketing.  

 
2.4 De stad als analysekader 

Grootstedelijke regio‟s worden vaak beschouwd als de motoren van de economie, bedrijven 

kunnen namelijk in steden profiteren van agglomeratievoordelen (van Winden, 2007). In het 

eerste hoofdstuk zal dieper in gegaan worden op deze voordelen. De afgelopen eeuwen is de 

stad alsmaar belangrijker geworden: inmiddels woont 73 procent van de Europese bevolking in 

een stad. De huidige stad is allang niet meer eenvoudig af te bakenen - het onderscheidt tussen 

een stad en een niet-stedelijk gebied is niet makkelijk te maken. Dit komt mede doordat er nog 

veel onduidelijkheid heerst over het niveau waarop agglomeratievoordelen spelen (Marlet, 2009). 

De afbakening die meestal wordt gemaakt is gebaseerd op de administratieve grenzen. Deze 

grenzen leggen alleen geen beperkingen op de interactie tussen stad en ommeland, daarom is 

het belangrijk om ook naar de omgeving van de stad te kijken. Deze complexiteit maakt het 

noodzakelijk dat de afbakening van een stad aan twee criteria moet voldoen. Ten eerste een 

criterium dat rekening houdt met de omvang of dichtheid (brick-and-mortar criterium), en ten 

tweede een criterium dat rekening houdt met de interactie met het ommeland (flows-and-linkages 

criterium) (Marlet, 2009). Op basis van deze criteria heeft Marlet (2009) 50 gemeenten in 

                                                   
3
 In Appendix 9.2 is de lijst met ambtenaren waarmee gesproken is toegevoegd 
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Nederland geselecteerd die gedefinieerd kunnen worden als stad. Marlet (2009) blijkt dan alsnog 

een keuze te hebben gemaakt voor het gebruik van de gemeentegrens als scheidingslijn tussen 

stad en niet-stad. Terwijl in veel gevallen wel nog interactie bestaat met de aangrenzende 

gemeentes. Er is tot op heden in het onderzoek naar Nederlandse steden geen andere 

afbakening  van de stad als economisch gebied ontstaan.  

De beschikbaarheid van de BGO-data voor de 30 grootste steden van Nederland gemeten in 

inwonersaantallen zijn evenwel wel de steden die in vele Nederlandse onderzoeken terug komen 

en zo ook in het onderzoek van Marlet (2009). Voor deze steden zijn dus veel data aanwezig, en 

vanwege dit gemak is gekozen voor het gebruik van deze steden als analysekader. De grens 

wordt getrokken door middel van de gemeentegrens, ondanks de bovengenoemde beperkingen 

die hieraan verbonden zijn.  

 

2.5 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk worden verschillende theorieën geïntroduceerd die relevant zijn 

voor dit onderzoek. Als eerste zal in Hoofdstuk 3 worden ingegaan op de verschillende onjectieve 

en subjectieve factoren die een rol spelen bij vestigingsplaatskeuze van bedrijven. Vervolgens zal 

in Hoofdstuk 3 het conceptuele model dat als basis dient voor dit onderzoek uiteen worden gezet. 

Vervolgens worden in het vierde hoofdstuk de data en de onderzoeksmethodiek geïntroduceerd, 

waarna in het daarop volgende hoofdstuk de resultaten van de empirische analyse worden 

gepresenteerd. In Hoofdstuk 6 worden deze resultaten bediscussieerd, waarna in Hoofdstuk 7 de 

conclusie en beleidsaanbevelingen worden gepresenteerd.  
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3 Theoretisch Kader 

Uit de Inleiding bleek dat het belangrijk is voor regio‟s om bedrijven aan zich te binden. De 

bedrijven bieden namelijk werkgelegenheid voor de inwoners uit zowel de eigen gemeente als 

naburige gemeente, bedrijven investeren daarnaast in de regio en bieden vraag bij bestaande 

bedrijven.  Maar waar bestaat zo‟n ondernemingsklimaat uit? Onder ondernemingsklimaat 

worden alle factoren verstaan die invloed hebben op de aantrekkelijkheid van de stad als 

vestigingsplaats voor bedrijven. Zoals het CBS (2009) het omschrijft is een goed 

ondernemingsklimaat is per definitie niet „vijandig‟ voor bedrijven. Maar zoals Baumol (1990) 

weergeeft kan dit leiden tot onproductieve resultaten, omdat bedrijven misbruik kunnen maken 

van de aanwezige productiefactoren. Daarom mag het ondernemingsklimaat niet uitsluitend 

worden beoordeeld aan de hand van wat het voor bedrijven oplevert, er moet ook rekening 

worden gehouden met de welvaart voor alle inwoners van een regio en de consequenties voor de 

omgeving (CBS, 2009). In de huidige kenniseconomie zijn bedrijven steeds meer afhankelijk zijn 

van hun kenniswerkers en daardoor zullen ze ook steeds meer rekening houden met de 

omgeving en de inwoners. In de huidige tijd met veel sociale en politieke druk zullen bedrijven 

dus steeds minder misbruik maken van hun macht en steeds meer rekening houden met hun 

omgeving (Dentchev et. al, 2005).  

In dit hoofdstuk zullen de verschillende subjectieve en objectieve factoren die belangrijk zijn 

voor de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats vanuit de theorie worden 

geïntroduceerd. Aan het einde van het hoofdstuk wordt, voortbouwend op deze inzichten, een 

verklarend en conceptueel model voorgesteld dat in deze scriptie getoetst zal worden voor 

Nederlandse steden.  

Als eerste zal de behaviorale-geografische theorie worden geïntroduceerd; deze theorie geeft 

aan dat subjectieve waarderingen van beslissingsnemers over de vestigingsplaats belangrijk zijn 

bij de locatiekeuze van bedrijven. De economische agglomeratie theorie verklaart de locatiekeuze 

vanuit schaalvoordelen die ontstaan door geagregeerde vestigingsplaatskeuzes van individuele 

bedrijven. De stedelijke economische theorie verklaart locatiekeuzes vooral vanuit het bestaan 

van externaliteiten (positieve externe effecten voor bedrijven in de regionale economie) en is 

daarmee sterk verbonden aan de agglomeratietheorie. De human capital theorie, consumptie 

theorie en theorieën over kennisspillovers maken onderdeel van deze stedelijke economische 

theorie.   

 

3.1 Subjectieve  waarderingen van het ondernemingsklimaat  in  de behaviorale-

geografische benadering 

Het is gebleken dat het voor een regio belangrijk om bedrijven aan te trekken; het aantrekken 

van bedrijven naar je regio vereist goede promotie. Toch is het uiteindelijk de ondernemer zelf die 

de beslissing neemt over waar hij zijn bedrijf vestigt. De ondernemer is bij een nieuw op te starten 

bedrijf de beslissingsnemer. Wanneer het een bestaande ondernemer betreft kan ook een 



Scriptie-eindversie  11 

manager of andere functionaris binnen het bedrijf de beslissingsnemer zijn. Meester (1999) stelt 

de investeringsbeslissing centraal in zijn proefschrift. Hij beschrijft dat bij het overwegen van de 

verschillende investeringsbeslissingen het beeld dat de beslissingsnemer heeft van het 

ondernemingsklimaat van een regio een belangrijke rol speelt. De wijze waarop ondernemers tot 

een beslissing komen staat in de behaviorale-geografische theorie centraal. Deze theorie staat 

haaks op de concepten vanuit de neoklassieke benadering, waar de beslissingen gebaseerd zijn 

op objectieve en volledige informatie. Volgens Hayter (1997) is de behaviorale-geografische 

theorie beter in staat om de voorkeuren van beslissingsnemers uit te drukken dan de 

neoklassieke theorie. De ondernemer is volgens de behaviorale-geografische theorie onvolledig 

geïnformeerd, en op basis van deze onvolledige informatie wordt een keuze gemaakt. Er kunnen 

allerlei subjectieve overwegingen en persoonlijke omstandigheden mee spelen in deze beslissing. 

De ondernemer wordt gezien als „satisficer‟, hij probeert de beste beslissing te maken op basis 

van de beperkte informatie en de beperkte rationaliteit die hij heeft (Meester, 1999; Atzema et al., 

2006; Bureau Louter, 2003; Grosveld, 2002; Hayter, 1997). 

De verzamelde informatie wordt mede bepaald door de omgeving waarin men handelt en de 

ervaring die gedurende het leven is opgebouwd. De ondernemer moet leven met onvolledige 

informatie, en dus met onzekerheid en de risico‟s die daarmee gepaard gaan. Door middel van 

uitwisseling van informatie probeert men een zo rationeel mogelijk te handelen. Het doel van de 

beslissingsnemer is uiteindelijk om een bepaald aspiratieniveau te behalen, wanneer dit niveau is 

bereikt zal de beslissingsnemer niet verder zoeken naar nog betere locaties (Atzema et al., 2006; 

Hayter, 1997).  

De waardering of het oordeel van een vestigingsplaats wordt gebaseerd op de ruimtelijke 

cognitie van de ondernemer. De ondernemer heeft een beeld van een bepaalde plaats, de mental 

map. Deze beelden verschillen per persoon. Het collectieve beeld dat ontstaat wanneer al deze 

verschillende percepties worden samengenomen wordt het imago van de regio genoemd 

(Grosveld, 2002). Het regionale imago van een stad is de subjectieve interpretatie van de 

objectieve werkelijkheid. Dit imago bevat in veel gevallen elementen van vooroordelen, eigen al 

dan niet geheel correcte informatie en stereotype elementen. Deze regionale imago‟s hebben een 

grote invloed op de vestigingsplaatskeuze van bedrijven. Doordat de ondernemers geen objectief 

en volledig beeld hebben van een plaats, zullen ze zich baseren op datgene wat bekend is over 

de plaats. Datgene wat bekend is, is in veel gevallen het imago dat de plaats heeft. (Atzema et 

al., 2006; Meester, 1999; Hayter, 1997). 

Bij het overwegen van een nieuwe vestigingsplaats speelt niet alleen het imago van de 

nieuwe mogelijke plaatsen een rol, ook het imago van de huidige vestigingsplaats is belangrijk. 

Het gaat om de mate waarin een bepaalde plaats voldoet aan de door het bedrijf gestelde eisen, 

het plaatsnut. Wanneer het plaatsnut van de huidige plaats daalt, zal de ondernemer een nieuwe 

plaats overwegen. Pas wanneer de ondernemer het knelpunt dat is ontstaan niet zelf kan 

oplossen door bijvoorbeeld uitbreiding of verplaatsing binnen de huidige stad, zal de ondernemer 
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op zoek gaan naar een nieuwe vestigingsplaats. Binnen deze keuze spelen een aantal factoren, 

de zogenaamde push-, pull- en keep-motieven.  Push-motieven zijn factoren die er voor zorgen 

dat men wil vertrekken van een bepaalde plek. De pull-motieven zijn juist de factoren die de 

bedrijven naar de stad toe trekken. En tot slot de keep-motieven, zijn de factoren die ervoor 

zorgen dat bedrijven in een stad gevestigd blijven (Atzema et al., 2006, Meester, 1999).  

Bij het zoeken naar een nieuwe locatie bestaat er ook een voorkeur voor de eigen regio, het 

„home–regioneffect‟. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers positiever zijn over de eigen regio, 

naar mate de afstand toeneemt tot de eigen locatie zullen de voorkeuren van beslissingsnemers 

negatiever zijn over die locatie (Hayter, 1997).  

Zoals gezegd is het regionale imago belangrijk voor het aantrekken en behouden voor 

bedrijven in de regio. Deze bedrijven zijn namelijk belangrijk voor de economische prestatie van 

de stad. Tegenwoordig proberen steden via city marketing het regionale imago te verbeteren en 

naar buiten toe uit te dragen, om zo de bedrijven naar hun stad te lokken en vast te houden. Het 

is echter niet zo makkelijk als verondersteld. Grosveld (2002) stelt dat het makkelijk is om een 

goede reputatie te verliezen, maar dat het bijna onmogelijk is om van een slechte reputatie af te 

komen.  

De behaviorale-geografische theorie wordt bekritiseerd vanwege het feit dat het te 

positivistisch van aard is. Het belangrijkste punt dat bij deze kritiek centraal staat is het feit dat de 

sociale context waarin het menselijk handelen plaatsvindt wordt genegeerd. Daarnaast is een 

veel genoemde kritiek het feit dat deze theorie vaak leidt tot beschrijvende studies. De perceptie 

van de ondernemers op de locatie wordt beschreven, maar de onderliggende argumentatie wordt 

niet onderzocht (Atzema et al., 2006). Ondanks deze kritiek wordt in dit onderzoek toch gekozen 

voor het gebruik van de behaviorale-geografische benadering. Dit omdat het concept van een 

ondernemer als „satisficer‟ beter past binnen het idee dat investeringsbeslissingen deels zijn 

gebaseerd op subjectieve overwegingen. Dit in tegenstelling tot het „optimizer‟ concept dat wordt 

verondersteld in de neoklassieke theorie. Zo spelen bij bijvoorbeeld vestigingsplaatskeuze het 

imago van een regio en andere niet-economische vestigingsplaatsfactoren een belangrijke rol. De 

behaviorale-geografische benadering is beter in staat om deze niet-economische factoren mee te 

laten wegen in het onderzoek naar de locatiebeslissingen van bedrijven (Meester, 1999).  

 

3.2 Objectieve factoren vanuit de agglomeratie theorie en de stedelijke economische 

theorie 

Naast de subjectieve visie op een locatie zijn er ook andere omgevingsfactoren belangrijk bij 

locatiekeuze. Bedrijven maken niet alleen een keuze op basis van het gevoel dat ze hebben bij 

een regio. Er zijn ook verschillende objectieve factoren die meewegen. Deze factoren zullen in 

deze paragraaf worden behandeld. 

Vele auteurs beargumenteren dat bedrijven profiteren van het opereren in elkaars nabijheid 

(Marlet, 2009; Frenken et al., 2007; Weterings et al., 2007). Dit is het centrale thema in de 
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agglomeratie theorie. Deze theorie maakt onderscheid tussen interne en externe schaalvoordelen 

voor bedrijven. Interne schaalvoordelen, zijn de productievoordelen die bedrijven ervaren 

wanneer zij een grotere markt bedienen. Deze schaalvoordelen vinden binnen één bedrijf plaats 

en kennen in principe geen ruimtelijke implicaties (Frenken et al., 2007). Het zijn juist de externe 

schaalvoordelen die leiden tot de ruimtelijke concentratie van bedrijven. Marlet (2009) omschrijft 

deze schaalvoordelen als: “voordelen die bedrijven hebben als ze in de buurt van andere 

bedrijven – en huishoudens – gevestigd zijn. Het zijn de voordelen van de ruimtelijke concentratie 

van economische activiteiten in grote steden of stedelijke regio‟s”. Deze externe schaalvoordelen 

omvatten positieve externaliteiten. Deze externaliteiten worden gezamelijk gegenereerd door de 

keuzes van bedrijven, niet door de acties van één specifiek bedrijf (Hayter, 1997). Het belang van 

schaalvoordelen blijkt ook uit onderzoek van Rosenthal & Strange (2004). Volgens dit onderzoek 

leiden de schaalvoordelen tot 5-8 procent meer productiviteitswinst in steden dan erbuiten 

(Rosenthal & Strange, 2004). Marlet (2009) maakt onderscheid tussen een vijftal 

schaalvoordelen, welke hij opdeelt in klassieke en moderne agglomeratievoordelen.  

 
3.2.1 Klassieke agglomeratievoordelen 

Klassieke schaalvoordelen ontstaan doordat in een ruimtelijke concentratie, zoals een stad of 

stedelijke regio, meer toeleveranciers en werknemers aanwezig zijn. Tevens is de 

arbeidsproductiviteit hoger. Deze klassieke schaalvoordelen werden al door Alfred Marshall 

(1890) omschreven als input sharing en labour pooling. Deze voordelen leiden ertoe dat de 

inkoop in stedelijke regio‟s relatief goedkoper is, dat de kans groter is op het vinden van geschikt 

personeel en dat de arbeidsproductiviteit relatief hoger is. Er is dus sprake van een goedkoper 

productieklimaat in de stedelijke regio‟s, waardoor bedrijven zich er graag vestigen en deze 

regio‟s groeien (Marlet, 2009).  

Deze klassieke agglomeratievoordelen zijn gebaseerd op een industrieel productieklimaat, 

waarin arbeid en kapitaal belangrijke productiefactoren zijn. De huidige economie, wordt echter 

niet meer gedomineerd  door industriële bedrijven. Tegenwoordig ligt de focus, naast de factoren 

arbeid en kapitaal op de factor kennis (Lambooy, 2007; Glaeser & Gottlieb, 2009).  

 
3.2.2 Moderne agglomeratievoordelen 

Raspe (2009) constateert, dat kennisvergaring en -uitwisseling in de huidige kenniseconomie 

belangrijk is voor de ontwikkeling van een bedrijf. Naast interne kennis van de werknemers 

hebben bedrijven ook behoefte aan externe kennis. Omdat kennis zich niet automatisch 

verspreidt over afstand, maar juist in grote mate agglomereert, blijft nabijheid dus belangrijk in de 

huidige kennisintensieve economie (Glaeser & Gottlieb, 2009; De Groot et al., 2009; Feldman & 

Audretsch, 1999). De concentratie van bedrijven in stedelijke regio‟s zorgt voor een snellere 

overdracht van kennis en ideeën. In steden wordt de kennisuitwisseling tussen bedrijven 

bevorderd, en dit beïnvloedt de productiviteit van bedrijven positief. Bedrijven zullen dus nog 
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steeds geneigd zijn om zich in elkaars nabijheid te vestigen, ondanks de groei van de moderne 

communicatiemiddelen.  

Kennisspillovers kunnen ook vanuit de human capital theorie worden verklaard. Stedelijke 

economieën met relatief veel hoogopgeleide mensen hebben volgens deze theorie een voordeel. 

Hoogopgeleide mensen zijn productiever, besteden meer bij plaatselijke bedrijven en zijn sneller 

geneigd om een eigen bedrijf te starten. Hierdoor ontstaan en vestigen meer bedrijven zich in 

zogenaamde skilled cities (Marlet, 2009). Lambooy (2007) omschrijft deze verandering in termen 

van transportkosten. Doordat de gemiddelde transportkosten van vrachtvervoer afnemen en het 

economische zwaartepunt verschuift naar kennis, is het voor bedrijven belangrijk geworden om 

de transportkosten van mensen te minimaliseren. Bedrijven vestigen zich dus graag in steden 

waar kennisintensieve werknemers wonen. De locatiekeuze van bedrijven wordt dus steeds meer 

door de woonplaatskeuze van kennisintensieve werknemers bepaald. De woonplaatskeuze van 

deze werknemers kan worden verklaard vanuit de consumer city theorie van Edward Glaeser.  

Steden bieden volgens deze theorie meer consumptiemogelijkheden door een divers aanbod aan 

cultuur, winkels, horeca en gespecialiseerde collectieve goederen zoals openbaar vervoer en 

onderwijs. Hierdoor worden steden aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor consumenten. Deze 

consumentenvoordelen treden vooral binnenstedelijk op, in tegenstelling tot de andere voordelen 

die ook voordelen bieden voor de stedelijke regio. Consumptievoordelen worden door de 

verschuiving naar de diensteneconomie steeds belangrijker in de locatiekeuze van bedrijven. De 

huidige diensteneconomie is sterk afhankelijk van kennis, deze kennis is niet makkelijk 

uitwisselbaar. Er is sprake van „tacit knowledge‟, dit zorgt ervoor dat bedrijven afhankelijk zijn van 

kennisintensieve medewerkers. Deze kenniswerkers worden aangetrokken door de verschillende 

stedelijke consumptievoordelen die hierboven genoemd werden. Dit zorgt ervoor dat de 

vestigingsplaatskeuze van bedrijven in een zekere zin ook afhankelijk is van de attractiviteit van 

steden voor kenniswerkers (Glaeser et al., 2001; Lambooy, 2007).  

Tot slot erkent Marlet (2009) een derde modern agglomeratievoordeel; het thuismarkteffect. 

Dit effect verwijst naar de grootte van de lokale afzetmarkt. Door de grotere vraag naar producten 

en diensten in „de thuismarkt kunnen bedrijven daar relatief grootschalig en goedkoop 

produceren. Daarom is het voor bedrijven aantrekkelijk om zich te vestigen in steden en 

stedelijke regio‟s, deze concentraties kennen namelijk een relatief grotere lokale afzetmarkt.  

Naast schaalvoordelen bestaan er ook schaalnadelen in ruimtelijk geconcentreerde regio‟s. 

Hayter (1997) omschrijft nadelen als congestie, criminaliteit en vervuiling. Naast deze 

schaalnadelen omschrijft Marlet (2009) ook nadelen in de vorm van relatief dure grond, dure 

kantoren en dure huizen in de steden. Deze nadelen zullen bedrijven afstoten of de keuze voor 

een bepaalde locatie negatief beïnvloeden. In de keuze voor een locatie zal een bedrijf de voor- 

en nadelen die een locatie biedt afwegen en uiteindelijk de locatie kiezen die relatief de meeste 

mogelijkheden voor winst biedt.  
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3.2.3 Specialisatie en diversificatie externaliteiten in de stedelijke economie  

Binnen de agglomeratie theorie bestaan twee stromingen die beargumenteren of een bedrijf 

zich moet vestigen in de nabijheid van gelijksoortige bedrijven (localization externalities) of juist in 

de nabijheid van andere bedrijven ongeacht de sector waarin deze opereren (urbanization 

externalities). De eerste stroming benadrukt dus het belang van specialisatie als basis voor een 

sterke economische prestatie (Marshall-Arrow-Romer-externalities). Gebaseerd op de al 

genoemde voordelen als nabijheid van toeleveranciers en klanten, een gespecialiseerde 

arbeidsmarkt en kennisspillovers zullen bedrijven eerder geneigd zijn om zich te vestigen in een 

regio waar gelijksoortige bedrijven actief zijn. Een andere stroming wijst juist op diversificatie als 

basis voor vestigingsplaatskeuze (urbanization- of Jacobs-externalities) (Marlet, 2009; Weterings 

et al., 2007; Frenken et al., 2007; Van Oort, 2004).  

Het Marshall-Arrow-Romer (MAR) model gaat ervan uit dat bedrijven die gevestigd zijn in 

steden die regionaal gespecialiseerde sectoren huisvesten het meest kunnen profiteren van 

positieve externaliteiten, waardoor deze bedrijven harder groeien dan de bedrijven in andere 

steden die niet gespecialiseerd zijn. Daarnaast gaat het model ervan uit dat de vernieuwers in 

een industrie beperkt worden in de uitwisseling van kennis door het feit dat hun kennis overvloeit 

naar andere bedrijven zonder dat zij daar iets voor terug krijgen. Om deze reden gaat het MAR-

model ervan uit dat lokale concurrentie slecht is voor de ontwikkeling van de bedrijven en dus de 

vestiging. Een belangrijke assumptie in dit model is dat de externe schaalvoordelen alleen 

voorkomen tussen bedrijven in dezelfde industrie (Van der Panne & Van Beers, 2006; Feldman & 

Audretsch, 1999; Hayter, 1997; Glaeser et al., 1992). Een ander model dat beargumenteert dat 

specialisatie goed is voor de economische ontwikkeling van een stedelijke regio is het cluster 

model van Porter (1990). Clusters beschrijft Porter (2000) als volgt: “…geographic concentrations 

of interconnected companies, specialised suppliers and service providers, firms in related 

industries, and associated institutions (e.g. universities, standard agencies, and trade 

associations) in particular fields that compete but also cooperate (Pike et al.,2006 - blz. 110).” De 

overeenkomsten en verschillen tussen de bedrijven en organisaties in een cluster zorgen voor 

externaliteiten, deze externaliteiten hebben een positieve invloed op het competitief voordeel en 

de prestaties van de bedrijven en organisaties in het cluster. Porter (1990) gaat er, in 

tegenstelling tot het MAR-model, vanuit dat lokale concurrentie juist goed is voor de ontwikkeling 

van bedrijven. Door concurrentie worden de imitatie en verbetering van ideeën versterkt, aldus 

Porter (1990), dit zorgt ervoor dat er druk op innovatie ontstaat in een regio. Bedrijven die niet 

innoveren zullen achterblijven bij hun concurrenten en zullen de markt uit worden geconcurreerd. 

Porter (1990) erkent het feit dat concurrentie negatief wordt beïnvloedt door de vrije 

toegankelijkheid van kennis, zoals het MAR-model veronderstelt. Porter (1990) is van mening dat 

het effect van vernieuwing sterker is, dan de nadelen van concurrentie voor de vernieuwers zelf 

(Glaeser et al., 1992).  
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De argumenten betreffende diversificatie gaan in tegen de assumptie van het MAR-model en 

Porter‟s clustermodel, die erkennen dat externe schaalvoordelen alleen plaatsvinden tussen 

bedrijven in dezelfde industrie. Er wordt in de diversificatiestroming van uitgegaan dat kennis juist 

gedeeld kan worden tussen verschillende sectoren (Feldman & Audretsch, 1999). In de theorie 

wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van schaalvoordelen. Ten eerste urbanization 

externalities waarbij de schaalvoordelen voorkomen uit het grotere aanbod in een stad of 

agglomeratie, de klassieke dichtheidsvoordelen die in de vorige paragraaf zijn genoemd. In 

regio‟s die een grotere bevolkingsdichtheid kennen, zullen eerder universiteiten, 

onderzoekscentra en andere organisaties die kennis genereren gevestigd zijn. De aanwezigheid 

van deze kennisgenererende organisaties zorgt voor een hoger kennisniveau in die steden, 

waardoor het innovatieve gedrag van de regio wordt beïnvloed (Frenken et al., 2007; Van Oort, 

2004; Harrison et al., 1996). Ten tweede heeft Jane Jacobs (1969) beargumenteerd dat 

schaalvoordelen voortkomen uit de uitwisseling van gediversifieerde kennis (Jacobs 

externalities). In een regio met een diverse sectorale structuur zal de ontwikkelde kennis tussen 

de verschillende sectoren worden uitgewisseld, hierdoor ontstaan er nieuwe ideeën vanuit het 

combineren van de kennis uit verschillende sectoren, waardoor de stedelijke economieën meer 

ontwikkelings- en groeipotentie hebben. Wat weer bedrijven naar de regio trekt  (Frenken et al., 

2007; Glaeser et al., 1992).  

Er zijn verschillende studies gedaan om te testen welk effect groter is; dat van specialisatie of 

van diversificatie (Van der Panne & Van Beers, 2006; Van Oort, 2004; Van Oort, 2002; Feldman 

& Audretsch, 1999; Harrison et al., 1996; Glaeser et al., 1992). Uit een overzicht van 31 

empirische studies naar de relatie tussen economische groei en specialisatie/diversificatie blijkt 

dat de relatie tussen diversiteit en groei overtuigender is (De Groot et al., 2007). Maar de 

uitkomsten zijn sterk afhankelijk van keuzes in de analyses: voor ruimtelijk schaalniveau, voor 

indicatoren en voor de sectoren en tijdsperiode die onderzocht worden. Indien rekening wordt 

gehouden met verschillende schaalniveaus waarop externaliteiten spelen, vinden studies ook dat 

zowel specialisatie- als diversiteitsvoordelen tegelijkertijd belangrijk zijn (Van Oort 2004). 

In enkele recente studies is vanuit de evolutionaire economie een nieuw concept naar voren 

gekomen dat aansluit bij de externaliteiten theorie van de stedelijke economie: related variety. Dit 

concept verwijst naar een sectorale onderverdeling van de economie, waarbij de groeipotentie 

vooral zit in verschillende, maar aan elkaar gerelateerde sectoren. Deze verdeling zorgt ervoor 

dat de kennis die wordt uitgewisseld tussen bedrijven, niet totaal onbruikbaar is. Bedrijven die 

zich richten op verschillende maar gerelateerde bedrijven, kunnen makkelijker kennis uitwisselen 

en elkaars kennis gebruiken, dan bedrijven die in ongerelateerde sectoren actief zijn (Frenken et 

al., 2007; Stam, 2009).  
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3.3 Een conceptueel model voor verschillen in het stedelijke ondernemingsklimaat 

In deze paragraaf wordt een model opgesteld dat een verklaring vormt voor de verschillen in 

het stedelijke ondernemingsklimaat in Nederland in relatie tot vestigingskeuzes van bedrijven. 

Zoals blijkt uit de inleiding wordt onder de stedelijke regio de afgebakende stedelijke gemeente 

verstaan. Onder het stedelijke ondernemingsklimaat wordt de aantrekkelijkheid van de stad als 

vestigingsplaats verstaan. Uit de voorgaande theoretische verhandeling kan worden gesteld dat 

er een aantal factoren in een stedelijke economie zijn die de aantrekkelijkheid van de stad als 

vestigingsplaats beïnvloeden, namelijk:  

 de perceptie van beslissingsnemers op het regionale ondernemingsklimaat; 

 het productieklimaat;  

 het woonklimaat 

 

Deze concepten zijn niet direct te meten, maar hebben wel een duidelijke betekenis. Deze 

betekenis zal in het vervolg van deze paragraaf uiteen worden gezet. Als eerste de perceptie van 

beslissingsnemers op het ondernemingsklimaat, hieronder wordt het imago verstaan dat de stad 

heeft bij de beslissingsnemer binnen de bedrijven. Onder het productieklimaat wordt de sectorale 

samenstelling en het aantal gevestigde bedrijven in de regio verstaan. Tot slot het woonklimaat - 

onder dit concept wordt de aantrekkelijkheid van de stad als woonstad verstaan. Deze 

zogenaamde latente variabelen kunnen worden gemeten aan de hand van manifeste variabelen. 

Deze manifeste variabelen die de verschillende concepten meten zullen in de databeschrijving in 

het volgende hoofdstuk uiteen worden gezet.  

 

3.3.1 De subjectieve waardering van beslissingsnemer op het regionale 

ondernemingsklimaat 

Regio‟s verschillen in instituties, kennis, middelen en vraag naar producten (Stam, 2009; 

Wennekers et al., 1997). Dit zijn allemaal factoren die bepalen of een ondernemer zich graag wil 

vestigen in een stad. Deze factoren hebben namelijk invloed op het succes van de onderneming. 

Wanneer deze factoren worden geconcretiseerd kan gedacht worden aan factoren als: 

regelgeving, bereikbaarheid, beschikbaarheid van locaties en toeleveranciers, veiligheid en de 

hoogopgeleide bevolking van de stad.  

Regelgeving bepaalt de mate waarin de ondernemer het uiterste uit zijn organisatie kan 

halen. Hierbij kan gedacht worden aan de wetgeving over eigendomsrechten en dergelijke. Nu 

verschilt dit niet binnen regio, waarin de stedelijke regio‟s in Nederland wel verschillen is het 

regionale beleid en de dienstverlening naar ondernemers toe door de gemeentelijke organisaties. 

Hierbij kan gedacht worden aan de mate waarin de ondernemers geholpen worden of juist 

worden tegengewerkt door de ambtenaren, maar ook de mate waarin de regionale overheid het 

startersbeleid of arbeidsmarktbeleid beïnvloedt.  
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De bovengenoemde factoren kunnen lang niet altijd objectief worden beoordeeld bij 

locatiekeuzes. Ten eerste kan een bedrijf niet alle regio‟s beoordelen en zal hij zijn keuze 

beperken tot een bepaald aantal regio‟s. Daarnaast zijn de beslissingsnemers niet in staat om 

alle informatie te verzamelen die nodig is om de bovengenoemde factoren objectief te 

beoordelen. De beslissingsnemer zal zich beperken tot een subjectieve waardering van de 

aspecten die voor zijn of haar bedrijf relevant zijn. De keuze zal dus beperkt worden tot de visie 

die bestaat op het regionale imago met betrekking tot beleid en regelgeving, veiligheid, 

bereikbaarheid. Daarnaast zijn er ook nog aspecten die varieren in belang voor bedrijven, elk 

bedrijf stelt namelijk andere eisen aan zijn vestigingsplaats. Deze aspecten wegen ook mee in de 

subjectieve waardering van het ondernemingsklimaat.  

Daarnaast speelt ook de perceptie die de beslissingsnemer heeft van de stad een rol. 

Wanneer een ondernemer een stad niet mooi of aantrekkelijk vindt, ondanks het goede imago, 

dan valt te verwachten dat de ondernemer zich niet in die stad zal vestigen met zijn bedrijf. 

Uiteindelijk valt te verwachten dat de perceptie van de ondernemer of de beslissingsnemer 

een doorslaggevende rol speelt bij de beslissing om te verhuizen. De beslissing is namelijk een 

afweging tussen verschillende objectieve en subjectieve factoren zoals bleek uit het voorgaande 

hoofdstuk. Op basis van objectieve informatie zal een lijst ontstaan met mogelijke 

vestigingsplaatsen, de huidige locatie maakt ook onderdeel uit van deze lijst. Deze plaatsen 

passen allemaal binnen het beslissingskader dat is gesteld, vervolgens zijn het de financiële 

middelen en de subjectieve perceptie waar de uiteindelijke keuze van afhangt. 

 

3.3.2 Het productieklimaat 

Volgens Lambooy (1980, 2007) hangt de ontwikkeling van een regio ook samen met de aard 

van de economische productie, ook wel het productiesysteem of productieklimaat van de stad 

genoemd. Met dit productieklimaat wordt gedoeld op de samenstelling van bedrijfstakken, de 

verandering daarvan door de technologische ontwikkeling en de samenhang tussen bedrijven in 

verschillende bedrijfstakken. Deze argumentatie komt ook naar voren in de agglomeratie theorie. 

Zo blijkt dat zowel regionale diversificatie- als regionale specialisatievoordelen belangrijk zijn voor 

de economische prestaties van bedrijven in een stad. Wanneer een stad namelijk verschillende 

sectoren huisvest is er sprake van klassieke dichtheidsvoordelen. Regio‟s die een grotere 

bevolkingsdichtheid kennen, zullen eerder universiteiten, onderzoekscentra en andere 

organisaties die kennis genereren gevestigd zijn. De aanwezigheid van deze kennisgenererende 

organisaties trekt bedrijven aan omdat deze kunnen profiteren van de nabijheid van 

kennisinstituten. Daarnaast zorgen deze instituten voor een hoger kennisniveau in die steden, 

waardoor het innovatieve gedrag van de regio wordt beïnvloed, wat ook weer bedrijven aantrekt 

(Frenken et al., 2007; Van Oort, 2004; Harrison et al., 1996). Ten tweede heeft een regio met een 

diverse sectorale structuur meer ontwikkelings- en groeipotentie. Wat weer bedrijven naar de 
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regio trekt  (Frenken et al., 2007; Glaeser et al., 1992). Wanneer er sprake is van specialisatie 

kunnen bedrijven profiteren van kennisuitwisseling en zo voordelen behalen.  

Met betrekking tot het productieklimaat stelt Van Winden et al. (2007) dat steden met een 

zwak productieklimaat dat gespecialiseerd is in traditionele sectoren en havenactiviteiten veel 

problemen hebben. De stad huisvest veel laagopgeleide werknemers en heeft een lage kwaliteit 

qua woonattractiviteit. De stad heeft volgens de auteurs een slecht imago, het is voor deze 

steden dan ook lastig om bedrijven aan te trekken in de hoogwaardige kennisintensieve sectoren. 

Daarnaast stelt Van Winden et al. (2007) ook dat het vooral de kleinere steden zijn die 

gespecialiseerd zijn in een beperkt aantal sectoren. Terwijl een stad met een divers 

productieklimaat juist meer perspectief biedt voor incubatie tussen sectoren, wat leidt tot 

innovativiteit en dus nieuwe bedrijven. De kleinere steden kunnen hier minder goed van profiteren 

dan de grotere steden.  

 

3.3.3 Het woonklimaat 

Ondernemers worden ook aangetrokken door de hoogopgeleide beroepsbevolking in een 

stad. Zoals omschreven werd in de human capital theorie zijn er vier mechanismes die hierbij 

relevant zijn. Als eerste zijn deze hoogopgeleide inwoners relatief productiever, besteden meer bij 

de plaatselijke bedrijven en zijn sneller geneigd om een eigen bedrijf te starten. Tot slot zijn de 

steden met veel menselijk kapitaal beter instaat zich aan te passen aan nieuwe economische 

omstandigheden (Marlet, 2009). Uit de vorige paragrafen bleek dat kennisvergaring en -

uitwisseling in de huidige kenniseconomie belangrijk is voor economische groei. Daarnaast bleek 

dat kennis in een zeker mate agglomereert. Daarnaast is de kennis in handen van mensen en 

niet van bedrijven, er is sprake van „tacit knowledge‟ die niet makkelijk overdraagbaar is. Door 

deze economische afhankelijkheid van kennis, zijn bedrijven sterker afhankelijk geworden van 

kenniswerkers. Zoals gesteld in de vorige paragraaf is de vestigingsplaatskeuze van bedrijven 

afhankelijk van de woonplaatskeuze van deze kenniswerkers.  

Uit de consumer city  theorie bleek dat steden meer consumptiemogelijkheden bieden door 

een divers aanbod aan cultuur, winkels, horeca en gespecialiseerde collectieve goederen zoals 

openbaar vervoer en onderwijs. Kenniswerkers worden door dit diverse aanbod naar de stad 

getrokken.  Dit leidt er toe dat bedrijven ook naar deze steden worden getrokken omdat daar de 

medewerkers gevestigd zijn (Marlet, 2009; Lambooy, 2007). Het woonklimaat bestaat dus uit de 

mate waarin de regio een aantrekkelijke locatie is om in te wonen.  

 

In Figuur 1 worden de bovenstaande concepten in verband gebracht met het stedelijke 

ondernemingsklimaat. Onder dit stedelijke ondernemingsklimaat wordt dus verstaan hoe 

aantrekkelijk de stad is als vestigingsplaats voor bedrijven. Wanneer een stad aantrekkelijk is valt 

te verwachten dat deze stad meer bedrijven aan zich weet te binden. Dus een stad met een 

relatief aantrekkelijk stedelijk ondernemingsklimaat trekt relatief meer bedrijven aan. Uit de 
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voorgaande uiteenzetting bleek dat de perceptie van beslissingsnemers op het regionale 

ondernemingsklimaat een belangrijke rol spelen in het beslissingsproces dat voorafgaat aan 

verhuizing. Daarnaast speelt ook het productieklimaat een rol, in het voorgaande kwamen de 

concepten specialisatie en diversificatie naar voren met betrekking tot dit klimaat. Tot slot speelt 

ook het woonklimaat een rol. De factor subjectieve waardering is nog niet duidelijk naar voren 

gekomen in voorgaande onderzoeken naar de vestigingsplaatskeuze voor bedrijven. Dit model is 

dus een poging om het empirische bewijs te leveren voor de rol van subjectieve waardering bij de 

vestigingsplaatskeuze. In de komende hoofdstukken zal worden gekeken in hoeverre deze 

nieuwe factor van belang is voor het stedelijke ondernemingsklimaat. In de volgende paragraaf 

zullen de verwachtingen uiteen worden gezet, aan de hand van hypotheses.  

 

Figuur 1: Het conceptuele model 

 
 

 
3.3.4 Hypotheses 

De verwachtingen ten opzichte van het bovenstaande conceptueel model zullen in deze 

paragraaf worden uitgedrukt in hypotheses.  

Zoals eerder werd aangegeven is naast de objectieve feiten ook de subjectieve waardering 

van het ondernemingsklimaat belangrijk in het maken van een vestigingsplaatsbeslissing. 

Daarnaast wordt in dit paper verondersteld dat deze subjectieve perceptie uiteindelijk van 

doorslaggevend belang is voor de vestigingsplaatskeuze. Een stad kan alles bieden wat een 

bedrijf vraagt, maar als de beslissingsnemers een negatieve perceptie hebben op de locatie dan 

zal het bedrijf toch niet voor die plaats kiezen. Daarom luidt de eerste hypothese als volgt:  

 



Scriptie-eindversie  21 

 

 

 

 

Daarnaast kwam uit de voorgaande paragrafen vanuit de human capital theorie naar voren 

dat door de verschuiving naar een kenniseconomie de bedrijven hun vestigingskeuze steeds 

meer laten afhangen van de woonplaatskeuze van kenniswerkers. Uit de consumer city theorie 

kwam naar voren dat deze kenniswerkers naar een stad worden getrokken vanwege een divers 

aanbod aan cultuur, winkels, horeca en gespecialiseerde collectieve goederen zoals openbaar 

vervoer en onderwijs. De tweede hypothese luidt dan ook: 

 

 

 

 

De derde hypotheses hebben betrekking op de samenstelling van het productieklimaat in 

steden. Steden verschillen in hun productieklimaat, en dit heeft ook invloed op de 

aantrekkelijkheid van deze steden voor bedrijven.  Bedrijven vestigen zich nou eenmaal graag in 

de buurt van andere bedrijven, dan wel bedrijven in dezelfde sector of bedrijven in andere 

sectoren. Uit de vorige paragraaf bleek uit het onderzoek van Van Winden et. al (2007) dat 

steden met een zwak productieklimaat dat gespecialiseerd is in traditionele sectoren en 

havenactiviteiten veel problemen hebben op het gebied van aantrekkelijkheid. De steden hebben 

vaak een slecht imago, het is voor deze steden dan ook lastig om nieuwe bedrijven aan te 

trekken. Mede omdat deze traditionele sectoren bestaan uit industriële bedrijven. Deze bedrijven 

zijn nogal log en moeilijk verplaatsbaar. Ze zullen daarom ook niet snel verplaatsen naar een 

andere stad. De hypothese luidt dan ook als volgt:  

 

 

 

 

Daarnaast werd er in het vorige hoofdstuk werd aangegeven dat moderne sectoren andere 

eisen stellen aan hun locatie dan traditionele sectoren. In dit kader zouden moderne sectoren 

meer belang hechten aan de moderne agglomeratievoordelen zoals de aanwezigheid van 

hoogopgeleid personeel en een aantrekkelijk woonklimaat. In dit kader is de volgende hypothese 

opgesteld:  

 

 

 

Hypothese 1: De perceptie van ondernemers over het ondernemingsklimaat is 

belangrijker in het maken van een vestigingsplaatsbeslissing dan de objectieve 

factoren woon- en productieklimaat. 

 

Hypothese 3a: Steden die gespecialiseerd zijn in de traditionele productiefuncties 

zullen minder aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor bedrijven. Specialisatie in de 

traditionele sectoren heeft een negatieve invloed op het aantrekken van bedrijven.  

 

Hypothese 2: Steden met een aantrekkelijk woonklimaat zullen beter in staat zijn om 

bedrijven aan te trekken, omdat een aantrekkelijk woonklimaat een belangrijke pull-

factor is bij het maken van een vestigingsbeslissing 

Hypothese 3b: De bedrijven die actief zijn in moderne sectoren, zullen zich in een stad 

vestigen waar veel moderne agglomeratievoordelen zijn.  
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Tot slot is er ook een hypothese ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op het verschil tussen de 

push- en pull-factoren bij locatiebeslissingen. Wanneer een bedrijf een vestigingsplaats niet meer 

aantrekkelijk vindt zullen de redenen hiervoor gevonden kunnen worden in de zogenaamde push-

factoren. Het bedrijf zal vervolgens opzoek gaan naar een locatie die de knelpunten oplost zoals 

bleek uit de behaviorale geografie. Deze nieuwe locatie zal de factoren moeten bieden die de 

oude locatie niet kon bieden, deze factoren worden in deze context de pull-factoren genoemd. 

Het valt dus te verwachten dat de push- en pull-factoren met elkaar overeen moeten komen, de 

laatste hypothese luidt dan ook: 

 
Hypothese 4: De push-factoren die een belangrijke reden zijn om te vertrekken uit een 

stad zullen bij de ingaande verhuizingen belangrijke pull-factoren zijn. 

 



Scriptie-eindversie  23 

4 Data beschrijving en onderzoeksmethodiek 

In het vorige hoofdstuk zijn drie brede factoren genoemd die het stedelijke 

ondernemingsklimaat beïnvloeden. In dit hoofdstuk zullen de data worden geïntroduceerd die 

gebruikt worden om deze factoren kwantitatief uit te drukken. Daarnaast zullen de kwantitatieve 

methoden die worden gebruikt uiteen worden gezet.  

 

4.1 Data beschrijving 

Uit het voorgaande hoofdstuk bleek dat er binnen dit onderzoek manifeste variabelen nodig 

zijn om de concepten die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven te meten. In de volgende 

paragraaf zal per concept de manifeste variabele worden beschreven. Daarnaast zullen er ook 

een aantal controle variabelen worden geïntroduceerd.  

 

4.1.1 Het stedelijke ondernemingsklimaat 

In dit onderzoek wordt de invloed van een verschillend aantal concepten op het stedelijke 

ondernemingsklimaat getest. De aantrekkelijkheid van een stad als vestigingsplaats zal worden 

gemeten aan de hand van het relatieve aantal verhuizingen van bedrijfsvestigingen van/naar de 

stad. Dit relatieve aantal meet hoeveel bedrijven er naar de stad worden getrokken of juist door 

de stad worden afgestoten. Hoe aantrekkelijker de stad is voor vestiging, hoe meer vestigingen zij 

ook zullen aantrekken. Het betreft zowel binnenkomende als uitgaande verhuizingen en 

daarnaast ook het saldo verhuizingen. Deze drie variabelen zijn drie verschillende afhankelijke 

variabelen in de regressie-analyses. 

Deze gegevens van de verhuispopulatie zijn afkomstig van het onderzoek van het Ruimtelijk 

Planbureau `Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid´ (Van Oort, et al., 2007). 

De gegevens die in dit onderzoek werden gebruikt zijn beschikbaar vanuit het LISA-

vestigingenregister van de periode 1996-2006. De gebruikte methode om deze data te verkrijgen 

en de tekortkomingen hierbij zijn te vinden in de technische bijlage van het bovengenoemde 

rapport. Naast de beschikbaarheid van het totale aantal verhuizingen binnen een stad zijn er ook 

gegevens beschikbaar van het aantal verhuizingen per sector. Het betreft hier 4 sectoren, 

namelijk industrie, distributie, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening. Deze 4 

sectoren zullen indien mogelijk ook gebruikt worden als afhankelijke variabelen. De industrie en 

distributie worden hierbij gezien als traditionele sectoren, en zullen dus gebruikt worden om de 

derde hypotheses te testen.  

Er zal gebruik worden gemaakt van de gegevens voor de periode 1999-2006 - dit in verband 

met de beschikbaarheid van gegevens voor de andere concepten. Er wordt een regressie 

analyse gemaakt voor de gehele periode en voor de perioden 1999-2002 en 2003-2006. Zo 

ontstaat de mogelijkheid om 5x3x3 regressiemodellen samen te stellen. Om deze omvangrijke 

hoeveelheid modellen gestructureerd te onderzoeken wordt in eerste instantie het algemene 

regressiemodel  geanalyseerd (bestaande uit het totale aantal inkomende, uitgaande en het saldo 
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verhuizingen in de periode 1999-2006), en wordt vervolgens op basis van deze resultaten 

bekeken of het noodzakelijk of wenselijk is om ook de andere mogelijke regressies te maken. 

Criteria hiervoor kunnen zijn, resultaten die niet voldoen aan de verwachtingen zoals gesteld in 

het vorige hoofdstuk. Daarnaast kan er ook sprake zijn van resultaten die elkaar tegenspreken.  

 

Figuur 2: Het aantal en het soort verhuizingen per stad 

 

In de bovenstaande figuur wordt een overzicht gegeven van de variabele die gebruikt zal 

worden om de aantrekkelijkheid van steden te meten. De figuur geeft het absolute aantal 

verhuizingen in de steden in de periode 1999-2006 weer. Uit de figuur valt op te maken dat de 

vier grote Nederlandse steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht relatief meer 

bedrijven aantrekken en afstoten. Hierbij is het opvallend dat alleen Den Haag en Utrecht, de 

kleinere van de vier, een positief verhuizingsaldo hebben. Vooral het saldo van Rotterdam is erg 

negatief. Utrecht heeft het meest positieve saldo. Het is vrij logisch dat de grote steden goed 

scoren, omdat deze ook een grotere bedrijfspopulatie kennen. Er moet dus voor de 

bovengenoemde uitschieters worden gecorrigeerd door te kijken naar het relatieve aantal 

verhuizingen ten opzichte van de totale populatie. Zo kan het namelijk zijn dat er weinig mensen 

naar Groningen gaan in absolute aantalen, maar de populatie in Groningen is ook veel kleiner 

dan de populatie in Amsterdam. Relatief gezien zou Groningen wel aantrekkelijker kunnen zijn 

dan Amsterdam. Wanneer juist wordt gekeken naar het relatieve aantal verhuizingen (zie Figuur 

3) valt het op dat juist Zaanstad en Helmond relatief veel inkomende verhuizingen kennen. Waar 

Amsterdam in Figuur 2 nog een uitschieter was, blijkt in Figuur 3 dat Amsterdam tot de 

middenmoot van alle steden behoort.  

Wanneer gekeken wordt naar het saldo verhuizingen kan een oordeel worden gegeven over 

de relatieve aantrekkelijkheid van de grote steden in Nederland. De gemeenten met de grootste 
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negatieve saldi zijn Groningen, Hengelo en Rotterdam. Dit zijn dus steden die relatief 

onaantrekkelijk worden bevonden als vestigingsplaats. De steden Zaanstad en Leiden zijn juist 

relatief intrek bij de bedrijven. Deze steden weten veel bedrijven aan zich te binden.  

Figuur 3: Het relatieve aantal verhuizingen per stad 

 

 

4.1.2 Het regionale imago en de subjectieve waardering 

De subjectieve waardering van het ondernemingsklimaat in de 30 grote steden wordt 

gemeten door middel van de Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat (BGO). Dit 

onderzoek wordt door onderzoeksbureau ECORYS uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van 

Economische Zaken. Het ondernemingsklimaat wordt aan de hand van enquêtes met 

ondernemers en interviews met belangenorganisaties onderzocht. Er wordt op verschillende 

meetpunten (1999, 2002, 2005, 2007 en 2010) gekeken hoe de verschillende steden presteren 

met betrekking tot het ondernemingsklimaat. Het betreft hier een onderzoek naar de perceptie 

van de ondernemers zelf. Voor het onderzoek zijn door de jaren heen ondernemers in de 

verschillende steden geënquêteerd. Door de jaren heen is het aantal ondernemers dat is 

ondervraagd toegenomen; waar in 1999 nog 3.639 ondernemers werden geënquêteerd, zijn in 

2010 5.724 ondernemers ondervraagd (De Bruin et al., 1999; Wils et al., 2002; ECORYS, 2005; 

ECORYS, 2007; ECORYS, 2010).  

Ondernemers zijn gevraagd om hun waardering voor het ondernemingsklimaat in de stad 

waar zij actief zijn, uit te drukken in een rapportcijfer tussen de één en de tien. Vanuit deze 

resultaten is vervolgens een gewogen gemiddelde genomen per stad. De individuele cijfers zijn 

gewogen naar het aandeel dat de sector waarin de ondervraagde actief is in het productieklimaat 

van de stad. Deze waarderingen per stad dienen in dit onderzoek als basis voor het concept 

regionaal imago en subjectieve waardering. 
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In het interview met de ondernemers is getracht om de ondernemers een duidelijk beeld te 

geven over wat wordt verstaan onder ondernemingsklimaat. Om dit te bereiken is er in de 

enquête als eerste naar de waardering gevraagd voor verschillende onderdelen van het 

ondernemingsklimaat. Tot slot leidde dit naar een afsluitende vraag over de algemene waardering 

werd gesteld. De onderdelen die alvorens werden behandeld zijn: regelgeving, kwaliteit van de 

dienstverlening, bereikbaarheid, ruimte, veiligheid en de lokale beleidsinitiatieven.
4
   

De vragenlijst is door de jaren heen niet consistent hetzelfde gebleven. Dit heeft er toe geleid 

dat er in dit onderzoek niet gebruik gemaakt kan worden van een samengesteld eindcijfer op 

basis van de verschillende onderdelen van de BGO enquête. Het voordeel van een dergelijk 

samengesteld eindcijfer is dat de ondernemers geen individuele invulling kunnen geven aan het 

begrip ondernemingsklimaat. Een nadeel van het gebruik van het samengestelde eindcijfer voor 

dit onderzoek is dat er in de enquête een grote focus ligt op het gemeentelijke beleid en 

dienstverlening. Over het algemeen zijn dit aspecten waar ondernemers negatiever over zijn dan 

aspecten zoals bereikbaarheid en ruimte. Uit de resultaten van de afgelopen drie BGO metingen, 

waarin wel een samengesteld eindcijfer is berekend, blijkt dat het samengestelde eindcijfer lager 

ligt dan het algemene oordeel wat ondernemers geven. Dit komt wellicht doordat er relatief veel 

vragen zijn over het gemeentelijke beleid en dienstverlening ten opzichten van de vragen over 

bereikbaarheid, ruimte en veiligheid. Daarom is in dit onderzoek gekozen voor het gebruik van de 

algemene waardering die ondernemers geven voor het gemeentelijke beleid. Deze waardering 

geeft ook een duidelijker beeld van de algemene perceptie van de ondernemers. 

Uit Figuur 4 blijkt dat Nijmegen en Schiedam steden zijn die te kampen hebben met een 

slecht waardering van de ondernemers de afgelopen jaren. Daarnaast blijkt dat Helmond door de 

jaren heen een steeds betere waardering heeft gekregen van de ondernemers. Ook Deventer is 

een stad die relatief goed scoort. Daarnaast scoren steden als Amsterdam en Leiden in 1999 nog 

relatief laag, maar inmiddels is de waardering van de ondernemers in die steden bijgetrokken. 

Dit onderzoek maakt gebruik van de periode 1999-2006; binnen deze jaren zijn er door de 

BGO drie metingen gedaan in 1999, 2002 en 2005. Het is alleen niet handig om de resultaten van 

alle jaren te gebruiken als verklarende variabele, daarom is er voor gekozen om de keuze te 

baseren op de resultaten die zijn weergegeven in Figuur 4. Hierbij valt op dat de resultaten door 

de jaren heen in lijn met elkaar zijn. Wanneer een stad relatief laag scoorde in 1999, scoorde 

deze stad dat veelal ook in 2007. Op basis van de onderstaande gegevens kan worden 

opgemaakt dat het niet heel erg uitmaakt voor welke jaren wordt gekozen; door de jaren heen is 

er weinig variatie in de onderlinge verhoudingen tussen de steden. Voor de regressies over de 

periode 1999-2006 en 1999-2002 zal dan ook gebruik worden gemaakt van de resultaten uit 

2002. Voor de periode 2003-2006 zal gebruik worden gemaakt van de resultaten uit 2005.  

                                                   
4
 De meest recente BGO enquête kan worden teruggevonden in Appendix 9.3 
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Het gebruik maken van de resultaten uit de BGO heeft één nadeel binnen dit onderzoek. De 

respondenten binnen de BGO zijn de ondernemers die gevestigd zijn in de steden, dit zijn 

ondernemers die niet willen verhuizen, dan wel de ondernemers die willen verhuizen. Het betreft 

dus niet de ondernemers die vestiging in de specifieke stad overwegen. Wanneer in de gegevens 

van de BGO-enquête de gemiddelde cijfers van ondernemers die niet willen verhuizen, worden 

vergeleken met het gemiddelde van de ondernemers die wel willen gaan verhuizen blijkt dat er 

geen significant verschil bestaat in de waardering die ze geven. Ze beoordelen het 

ondernemingsklimaat ongeveer gelijk.
5
 Daarom wordt aangenomen dat het oordeel dat 

ondernemers in de stad geven ongeveer gelijk is aan de waardering van de ondernemers buiten 

de stad, maar dit kan niet met alle zekerheid worden vastgesteld. 

 

Figuur 4: De subjectieve waardering per stad (1999-2007) 

 

 

4.1.3 Het productieklimaat 

De factor productieklimaat omvat verschillende aspecten. Als eerste de specialisatie in de 

stad. De specialisatie in de stad wordt gemeten aan de hand van de meting van specialisatie die 

Glaeser et al. (1992) hebben ontwikkeld. Deze meting wordt in verschillende studies gebruikt om 

specialisaties uit te drukken (zie bijvoorbeeld: Van Oort, 2004; Feldman & Audretsch,1999). Deze 

meting wordt gedefinieerd als het aandeel dat de sectorale werkgelegenheid in een regio heeft in 

de totale werkgelegenheid in de specifieke regio, gedeeld door het aandeel dat de specifieke 

industrie heeft in de totale werkgelegenheid van het land: 

                                                   
5
 Zie appendix 9.4 voor de uitkomsten in SPSS  
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Deze meting geeft weer de mate waarin een regio is gespecialiseerd in een specifieke sector 

relatief ten opzichte van de waarde wanneer de industrie gelijk verdeeld zou zijn over alle regio‟s 

in het land. Een hogere waarde betekent dus dat een regio sterker gespecialiseerd is in de 

specifieke sector.  

Naast specialisatie wordt ook gekeken wat het effect van sectorale diversificatie heeft op de 

vestigingsbeslissing van bedrijven. Diversificatie wordt in dit onderzoek gemeten aan de hand van 

de Hirschman-Herfindahl index. Deze index is de kwadratische som van het aandeel van de 

regionale werkgelegenheid in een bepaalde sector in de totale werkgelegenheid in de regio: 

 
 

Een hoge index betekent een lage diversiteit aan industrieën in de specifieke regio. Deze 

index is al in verschillende studies gebruik, zoals Van Oort (2004), Marlet (2009) en Henderson et 

al. (1995).  

De werkgelegenheidsdata die worden gebruikt om de bovenstaande indexen te bereken zijn 

ook afkomstig van het LISA-vestigingenregister. Deze data geven het aantal banen in de 

sectoren die zijn weergegeven in Appendix 9.5 voor de gemeenten die geanalyseerd worden in 

dit onderzoek en het totale aantal banen in Nederland. Deze sectoren zijn vervolgens opnieuw 

verdeeld naar de vier eerdergenoemde sectoren industrie, distributie, zakelijke dienstverlening en 

overige dienstverlening. De indeling die hiervoor gebruikt is te vinden in de technische bijlagen 

van het onderzoek „Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid‟ (Van Oort et al., 

2007).  

Deze gegevens zijn beschikbaar voor de jaren 1999, 2002, 2005, 2007 en 2009. Net als bij 

de variabele voor subjectieve waardering en imago is ook hier gekozen voor het gebruik van de 

gegevens uit de jaren 2002 en 2005. In Figuur 5a en 5b zijn het verloop van de specialisatieindex 

voor de jaren 2002 en 2005 weergegeven. Uit de figuur valt op te maken dat er niet veel 

veranderingen  in de specialisatie van steden zijn opgetreden tussen 2002 en 2005. Emmen, 

Hengelo en Helmond zijn relatief sterk gespecialiseerd in de industriële sector. Amersfoort, 

Utrecht en Amsterdam zijn daarentegen sterk gespecialiseerd in de zakelijke dienstverlening. 

Rotterdam, Schiedam en Venlo zijn daarnaast gespecialiseerd in de distributie. De specialisatie in 

de overige dienstverlening is vooral terug te vinden in Nijmegen, Leiden en Den Haag.  

 



Scriptie-eindversie  29 

Figuur 5a: Specialisatieindex per stad voor industrie en distributie (2002 &2005) 

 

Figuur 6b: Specialisatieindex per stad voor zakelijke en overige dienstverlening(2002 &2005) 

 

 

In Figuur 6 is het verloop van de Hirschman-Herfindahl index voor 2002 en 2005 

weergegeven. Hieruit valt ook op te maken dat er niet veel veranderingen hebben 

plaatsgevonden door de jaren heen. Leiden en Den Haag blijken de steden te zijn met het 

hoogste niveau, deze steden zijn dus het minst divers in hun sector-verdeling. Hierbij moet echter 

opgemerkt worden dat het niveau van diversificatie in alle steden onder de 0,5 ligt. Wat betekent 
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dat alle steden relatief laag scoren, en dus een divers productieklimaat kennen. Zaanstad is de 

stad met het laagste niveau, dit houdt dus in dat Zaanstad het meest divers in haar sectoropbouw 

is.  

 

Figuur 7: Verloop Hirschman-Herfindahl index 2002 en 2005 

 

 

4.1.4 Het woonklimaat 

Om de factor woonklimaat uit te drukken is gekozen om gebruik te maken van de 

woonaantrekkelijkheidsindex uit de Atlas voor Gemeenten. Deze index laat zien hoe aantrekkelijk 

een gemeente gevonden wordt om in te wonen. Deze aantrekkelijkheid wordt uitgedrukt in de 

vorm van een index die is gebaseerd op acht objectieve factoren. Deze factoren zijn gewogen 

naar het feitelijke woongedrag van mensen. De factoren die worden meegenomen in de index zijn 

de bereikbaarheid van banen, het culturele aanbod, veiligheid, het aandeel koopwoningen in de 

woningvoorraad, de nabijheid van natuurgebied, de kwaliteit van het culinaire aanbod, de 

aanwezigheid van een universiteit en het historische karakter van de stad.
6
 

Deze factoren zijn geselecteerd op  basis van een econometrische analyse van het 

woongedrag van economisch kansrijke Nederlandse huishoudens. De vraag naar woningen in de 

gemeente is in verband gebracht met allerlei mogelijke factoren. Deze analyse meet dus welke 

factoren de kansrijke beroepsbevolking naar een stad trekken. Het resultaat van dit onderzoek 

toont aan dat de bovengenoemde factoren relevant zijn en daarnaast toont het ook aan hoe groot 

de invloed is, het gewicht. Dit leidt tot de woonaantrekkelijkheidsindex van de 50 steden die zijn 

onderzocht voor de Atlas van Gemeenten. Deze atlas publiceert de rangorde van de steden naar 

aantrekkelijkheid. Deze rangorde van 50 steden is vervolgens omgezet in een rangorde voor de 

                                                   
6
 Een uitgebreide uitleg van de verschillende factoren kan worden gevonden in de Atlas voor Gemeenten 2010. 
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30 steden die in dit onderzoek centraal staan. Waarbij 1 de meest aantrekkelijke stad is en 

nummer 30 de minst aantrekkelijke stad. Deze rangorde wordt vervolgens gebruikt in dit 

onderzoek. Ook voor deze variabele zal gebruik worden gemaakt van de index voor 2002 en 

2005.  

In Figuur 7 wordt de rangorde van de 30 steden gepubliceerd. Hieruit valt op te maken dat er 

door de jaren heen geen grote veranderingen hebben plaatsgevonden. De grootste daler is 

Schiedam, deze stad is zes plaatsen gedaald. De grootste stijger is Nijmegen, deze stad is maar 

liefst 9 plaatsen gestegen.  

 



Scriptie-eindversie  32 

Figuur 8: Woonaantrekkelijkheidsindex 2002 en 2005 

 WAI_02 WAI_05  WAI_02 WAI_05 

Amsterdam 1 1 Dordrecht 16 17 

Utrecht 2 2 Nijmegen 17 8 

Haarlem 3 4 Alkmaar 18 18 

Den Haag 4 3 Breda 19 15 

Leiden 5 7 Maastricht 20 21 

Amersfoort 6 6 Groningen 21 16 

Zwolle 7 9 Lelystad 22 22 

Rotterdam 8 12 Enschede 23 28 

’s-Hertogenbosch 9 5 Venlo 24 25 

Arnhem 10 14 Helmond 25 27 

Zaanstad 11 10 Hengelo 26 24 

Eindhoven 12 13 Leeuwarden 27 23 

Deventer 13 19 Almelo 28 26 

Tilburg 14 11 Emmen 29 29 

Scheidam 15 20 Heerlen 30 30 
      

 

 

4.1.5 Controle variabelen 

Naast de bovengenoemde variabelen is het ook noodzakelijk om in het regressie model te 

corrigeren voor factoren die ook van invloed zijn op een toename van bedrijfsvestigingen, maar 

die niet relevant zijn voor dit onderzoek. In dit onderzoek worden drie controle variabelen 

meegenomen in de regressie; de groei van het woningaanbod, de meer dan gemiddelde 

gemeentelijke groei van het oppervlak bedrijventerreinen en het opleidingsniveau van de 

werkzame beroepsbevolking in de stad.  

De groei van het woningaanbod is meegenomen omdat valt te veronderstellen dat een 

toename van het aantal woningen leidt tot een beter woningklimaat en zo voor een relatief hoge 

aantrekkelijkheid voor bedrijven. De meer dan gemiddelde groei in de omvang van het areaal  

bedrijventerreinen is meegenomen omdat een disproportionele grote groei in het aantal 

bedrijventerreinen potentieel leidt tot een grote inkomende verhuisstroom, terwijl deze 

verhuisstroom niet veroorzaakt wordt door de relevante factoren binnen het conceptueel model. 

Tot slot wordt het opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking meegenomen. Deze 

variabele meet het opleidingsniveau van alle werkzame mensen in een stad, de werknemers 

vanuit andere gemeente wordt hier dus ook in meegenomen. Deze variabele wordt 

meegenomen, omdat is sommige steden de eigen bevolking wellicht niet hoogopgeleid is, maar 

door pendel kunnen wel veel hoogopgeleide in de stad beschikbaar zijn. Het aantal 

hoogopgeleiden dat woonachtig is in de stad is dus niet belangrijk, maar het aantal 

hoogopgeleiden dat beschikbaar is voor werkzaamheden ongeacht de woonplaats.   

 



Scriptie-eindversie  33 

4.2 De onderzoeksmethode 

Uit het bovenstaande blijkt dus dat er een regressiemodel zal worden opgesteld waarbij het 

relatieve aantal verhuizingen wordt verklaard door middel van de subjectieve waardering van 

ondernemers, het productieklimaat, het woonklimaat, de groei in het woningaanbod, de meer dan 

gemiddelde groei in het aantal bedrijventerreinen en het opleidingsniveau. De regressieformule 

die centraal staat in dit onderzoek krijgt dus de volgende vorm (Formule 1):  

  

 

 

 
 
Waarbij s staat voor de sector en t voor de periode. Verhuis_in staat voor het aantal 

binnenkomende verhuizingen in een stad en verhuis_uit voor het aantal uitgaande verhuizingen. 

Saldo is het verschil tussen de binnenkomende en uitgaande verhuizingen. BGOt bestaat uit de 

subjectieve waardering van het ondernemingsklimaat. Specs,t meet de specialisatie, Divt meet de 

diversificatie. WAIt is de woonaantrekkelijkheidsindex. Zwelgr en Zsba meten respectievelijk de 

woningvoorraad en de meer dan gemiddelde groei in het aanbod bedrijventerreinen. Opleiding 

meet het gemiddelde opleidingsniveau in de steden.  

Er is voor gekozen om een constant elasticiteitsmodel te formuleren, dit om twee redenen. 

Ten eerste zorgt het gebruik van natuurlijke logaritme ervoor dat de uitschieters worden 

verminderd. Daarnaast is de interpretatie van het model in de vorm van elasticiteiten makkelijker. 

Men kan alleen natuurlijke logaritme formuleren van variabelen met positieve waarden. Voor de 

variabelen saldo, Zdwelgr en Zsba is het dus niet mogelijk om een natuurlijk logaritme te 

formuleren. Daarom is er voor gekozen om de variabele saldo niet te baseren op het verschil 

tussen het aantal binnenkomende en het aantal uitgaande verhuizingen, maar op de deling van 

deze twee cijfers. Wanneer deze deling groter is dan één houdt dat in dat er sprake is van een 

positief verhuissaldo, is dit getal kleiner dan één dan is er sprake van een negatief saldo. De 

interpretatie van Zwelgr en Zsba voor het effect op de afhankelijke variabelen is als volgt 

(Wooldridge, 2006) (Formule 2): 

 

ZsbaZwelgr
populatie

saldouitverhuisinverhuis
/)*100(

/_/_
% 9,8    

 
Zoals eerder bleek is het mogelijk om in totaal 45 regressie uit te voeren. Omdat dit wellicht 

vanwege het beperkt aantal steden in dit onderzoek kan leiden tot relatief veel insignificante 

modellen, is de keuze gemaakt om als eerste de regressie uit te voeren voor zowel het aantal 

binnenkomende, het aantal uitgaande als het saldo verhuizingen voor de periode 1999-2006 voor 

alle sectoren samen. Op basis van de resultaten voor deze vergelijking zullen vervolgens keuzes 
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worden gemaakt om andere vergelijkingen uit te voeren voor resultaten die vragen oproepen. 

Deze resultaten zullen worden gepresenteerd in het volgende hoofdstuk.  
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5 Empirische analyse 

In dit hoofdstuk zal aan de hand van de data die geïntroduceerd werden in het vorige 

hoofdstuk worden bekeken of er relaties bestaan tussen de verschillende variabelen. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket SPSS. In het volgende hoofdstuk zullen de 

resultaten uit de empirische anlyse worden teruggekoppeld aan de theorie die werd 

geïntroduceerd in Hoofdstuk 3. Alvorens gestart kan worden met het uitvoeren van de statistische 

regressie is het belangrijk om te kijken in hoeverre de verschillende variabelen met elkaar 

correleren, om zo multicollineariteit te voorkomen. Uit de correlatiematrix in Appendix 9.6 blijkt dat 

er  slechts twee situaties zijn waarbij de variabelen boven de 80 procent correleren, namelijk Het 

saldo verhuizingen met het aandeel inkomende verhuizingen en de specialisatie in de overige 

dienstverlening en de diversificatieindex. Alleen de laatste situatie kan voor problemen zorgen in 

de analyse, omdat de eerste situatie een correlatie betreft tussen twee afhankelijke variabelen. 

De twee variabelen, specialisatie  in de overige dienstverlening en de diversificatieindex, zullen 

waarschijnlijk niet gezamenlijk in een model worden toegevoegd. SPSS zal bij de enter-methode 

een fout weergeven, en wanneer wordt gekozen voor een stepwise-methode zullen de beide 

variabelen niet gezamenlijk worden toegevoegd. Daarnaast blijkt uit de correlatie-matrix dat er 

een aantal variabelen zijn die relatief veel significante correlaties vertonen met de andere 

variabelen, namelijk opleidingsniveau en specialisatie in de industrie. Naar verwachting zullen 

deze twee variabelen dus een belangrijke rol spelen binnen dit onderzoek.   

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de spreiding en de verdeling van de 

verschillende variabelen. Dit onderzoek is gebasseerd op 30 steden, dit is een relatief kleine 

onderzoekspopulatie en daarom valt te verwachten dat er problemen zullen zijn met spreiding en 

normale verdeling in dit onderzoek. Als eerste blijkt dat de variabele BGO weinig spreiding kent, 

alle cijfers zitten tussen de zes en de zeven. Om toch meer variantie in deze variabele te krijgen 

is de variabele BGOminGEM ontwikkeld. Dit is het cijfer per stad min het gemiddelde van alle 

steden samen. Het cijfer bestaat nu dus zowel uit positieve als negatieve resultaten, de 

interpretatie van het verband tussen de variabelen BGO en de verschillende afhankelijke 

variabelen moet geïnterpreteerd worden zoals aangegeven in Formule 2. In dit geval is er niet 

voor gekozen op een categoriale variabele van de BGO te maken, met vier categorien omdat de 

variantie dan alsnog beperkt is is gekozen voor gebruik van de variabel Ln_BGO_05.  

Uit de theorie blijkt dat de bedrijfspopulatie in steden niet altijd kan blijven groeien, op een 

gegeven moment ontstaan er schaalnadelen waardoor bedrijven uit de stad gaan vertrekken. Er 

zit dus een maximum aan de mogelijke groei. Dit doet vermoeden dat er een kwadratisch 

verband bestaat tussen de groei van de bedrijfspopulatie en de verschillende onafhankelijke 

variabelen. De afhankelijke variabelen in dit onderzoek is echter niet de absolute groei, maar de 

relatieve groei van de bedrijfspopulatie. De relatieve toe- of afname, deze variabel kent geen 

maximum en daarom bestaat er waarschijnlijk geen kwadratisch verband. Deze veronderstelling 

kan ook getest worden door het maken van een curve estimation. Uit deze resultaten blijkt dat de 
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meeste verbanden niet significant zijn in welke vorm ook (p > 0,05). Naar verwachting zullen de 

regressieanalyses dus niet tot goede resultaten leiden; echter kan het wel zo zijn dat sommige 

onafhankelijke variabelen in combinatie met elkaar een significant effect hebben op de 

verhuisresultaten van bedrijven. In het vervolg zal hiervoor worden getest. Gebasseerd op de 

verwachtingen vanuit de theorie en de resultaten van curve estimation, zal geen gebruik worden 

gemaakt van kwadratische functies.  

Zoals eerder aangegeven wordt als eerste gekeken naar de regressie voor alle sectoren in 

de periode 1999-2006. De eerste regressie die is uitgevoerd is de verklaring van het aantal 

binnenkomende verhuizingen. Er is gekozen voor de enter-methode. Uit de resultaten blijkt dat 

het model wel veel van de variantie in binnenkomende verhuizingen verklaart (R
2
 = 0,344) maar 

geen van de ingevoegde onafhankelijke variabelen verschilt significant van nul (blijkt uit de 

resultaten van de t-toets).
 7

 Daarnaast blijkt uit de Anova F-toets dat de F-waarde nog geen één is 

(0,997) daarnaast is deze F-waarde ook niet significant, dus het model is geen goede verklaring 

voor de variantie in binnenkomende verhuizingen. Op basis van deze resultaten is er voor 

gekozen om gebruik te maken van de stepwise-methode. Variabelen worden dan één voor één 

bijgevoegd in het model om zo een goede uitleg te geven van de binnenkomende verhuizingen. 

De resultaten van deze methode zijn terug te vinden in appendix 9.7. Dit leidt tot het volgende 

model (Formule 3) 

eindspecLNWAILN
populatie

inverhuis
 __648,005__378,0321,1

_
ln  

 Het nieuwe model heeft een R
2
 van 0,181, dit is lager dan het eerste model, maar deze R

2 

ligt wel dichter bij de adjusted R
2
. Dit model is dus wel beter generaliseerbaar. Daarnaast is de F-

waarde van dit model ook hoger (F=2,989). Het is nog steeds geen hoge waarde, maar deze 

waarde is wel significant op een verwerpingsniveau van 10 procent (p = 0,067). De modellen in 

dit onderzoek zullen altijd een relatief lage F-waarde hebben, omdat deze waarde deels 

gebaseerd is op het kleine aantal steden in het onderzoek (N=30). 

Uit het model blijkt dat bedrijven worden aangetrokken door de specialisatie in de industrie en 

het niveau van de woonaantrekkelijkheidsindex (pull-factoren).Het bovenstaande model geeft 

voor de woonaantrekkelijkheidsindex een negatief verband, dus als de woonaantrekkelijkheids 

index met één procent toeneemt, zal de het relatieve aantal inkomende verhuizingen met 0,378 

procent afnemen. Met een toename van de woonaantrekkelijkheidsindex wordt hier een daling op 

de ranglijst bedoeld. Dus als de woonaantrekkelijkheid afneemt zal het aantal inkomende 

verhuizingen dalen. Voor de specialisatie in de industrie is het verband positief. Wanneer de 

specialisatie in de industrie met één procent toeneemt, zal het relatieve aantal inkomende 

verhuizingen met 0,648 procent toenemen.  

                                                   
7
 Zie appendix 9.7 
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 De stepwise-methode heeft geleid tot een betere voorspelling van het aantal binnenkomende 

verhuizingen; in dit model is de verklaring alleen terug te vinden in de 

woonaantrekkelijkheidsindex en de specialisatie in de industrie. De andere variabelen zijn 

allemaal uit het model verwijderd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

woonaantrekkelijkheidsindex en de specialisatie in de industrie een significante bijdragen leveren 

bij de vestigingsplaatskeuze van bedrijven. 

Dezelfde analyses is uitgevoerd voor de afhankelijke variabele uitgaande verhuizingen - 

hierbij leidt de enter-methode ook niet tot een significant model. Daarom is een stepwise-

methode toegepast. Dit leidt tot het volgende model (Formule 4): 

eDivLNoverspecLN

zakspecLNdisspecLNindspecLN
populatie

uitverhuis





_946,5__895,2

__883,0__868,0__742,0000,7
_

ln

 

Opvallend is dat alle variabelen voor het productieklimaat in dit model een significante 

bijdragen leveren aan het aantal uitgaande verhuizingen op een verwerpingsniveau van 15 

procent. De F-waarde heeft namelijk een p-waarde van 0,131. Dit model verklaart 28,4 procent 

van de variantie in het relatieve aantal uitgaande verhuizingen. Alle onafhankelijke variabelen 

leveren een positieve bijdragen aan het aantal uitgaande verhuizingen. Uitzondering is de 

specialisatie in de overige dienstverlening. Wanneer deze met één procent toeneemt, daalt het 

relatieve aantal uitgaande verhuizingen met 2,895 procent. Wanneer de diversiteitsindex 

toeneemt, dus de diversiteit in de stad neemt af, leidt dit tot een toename van het aantal 

uitgaande verhuizingen. Uit de verhandeling van de correlatie-matrix bleek een hoge correlatie 

tussen de diversiteit en de specialisatie in de overige dienstverlening. Uit dit model blijkt dat dit 

niet tot een model met multicollineariteit leidt, beide variabelen hebben namelijk een siginificante 

t-waarde.  

De push-factoren die in dit model naar voren komen zijn specialisatie in de industrie, 

distributie en zakelijke dienstverlening. Specialisatie in de overige dienstverlening en diversiteit 

heeft een negatief effect en kan dus als keep-factor worden omschreven. Wanneer de regio zich 

meer zal specialiseren in de overige dienstverlening of diverser wordt zullen bedrijven minder 

geneigd zijn om te verhuizen. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de keuze om te 

vertrekken uit een stad met name wordt gebaseerd op de samenstelling van het productieklimaat.  

Voor het saldo verhuizingen is dezelfde analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt ook dat de enter-

methode tot een insignificant model leidt. Daarom is ook voor deze afhankelijke variabele een 

stepwise-analyse uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het volgende model (Formule 5): 

eindspecLNWAILN
populatie

uitverhuisinverhuis
 __687,005__332,0988,0

_/_
ln  

Dit model verklaart 19,9 procent van de variantie in het relatieve saldo verhuizingen. De F-

waarde kent een significantie van 0,050. Ook in dit model heeft de woonaantrekkelijkheidsindex 
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een negatieve invloed op het saldo verhuizingen. Wanneer de woonaantrekkelijkheidsindex met 1 

procent toeneemt (de stad wordt onaantrekkelijker), daalt het relatieve saldo met 0,332 procent. 

Een daling van de woonaantrekkelijkheid leidt dus of via een afname van het aantal inkomende 

verhuizingen en/of via een toename van het aantal uitgaande verhuizingen tot een lager saldo. 

De specialisatie in de industrie heeft ook hier een positief effect op het saldo verhuizingen. Dus 

een toename van de specialisatie in de industrie leidt tot een stijging van het relatieve saldo 

verhuizingen.  

Opvallend is dat de specialisatie in de industrie zowel op het relatieve aantal inkomende en 

uitgaande verhuizingen een positief effect heeft. Dit zou betekenen dat specialisatie in de 

industrie zowel inkomende als uitgaande verhuizingen laat toenemen. Uit de regressieresultaten 

van het saldo verhuizingen blijkt dat het effect op het aantal inkomende verhuizingen groter te 

zijn. Dat de specialisatie in de industrie op zowel vertrekkende als inkomende bedrijven invloed 

heeft kan komen doordat sectoren worden aangetrokken door de specialisatie in de industrie, 

terwijl andere sectoren juist worden afgestoten door de specialisatie in de industrie. Wellicht heeft 

een opsplitsing van de onafhankelijke variabelen naar sector een betere verklaring voor de 

inkomende en uitgaande verhuizingen. Om dit te testen is er een curve estimation gedaan voor 

de verschillende variabelen. Uit de curve estimation blijkt dat er niet voor alle sectoren een model 

valt te ontwikkeld. Ook blijkt uit de toepassing van de enter-methode dat er geen significanten 

modellen ontstaan. Daarom is er in dit geval voor gekozen om de stepwise-methode toe te 

passen om zo te proberen een zo goed mogelijk model te ontwikkelen. Vanuit deze analyse valt 

te concluderen dat er vier modellen kunnen worden ontwikkeld, deze modellen bieden een 

verklaring voor de in- en uitgaande verhuizingen in de zakelijke dienstverlening en de ingaande 

verhuizingen in de distributie en overige dienstverlening.
8
  

Voor de relatieve  inkomende verhuizingen in de zakelijke dienstverlening blijkt dat met name 

de woonaantrekkelijkheidsindex, de specialisatie in de zakelijke dienstverlening en de 

specialisatie in de industrie een rol te spelen. Dit model krijgt de volgende vorm (Formule 6): 

ezakspecLNindspecLNLN_WAI_05
populatie

sinverhuis
 __848,0__713,0375,0146,0

3__
ln

  

De verhuizers in de zakelijke dienstverlening worden dus naar een stad getrokken door de 

specialisatie in de industrie en in de zakelijke dienstverlening (pull-factoren). Bij de mogelijke 

nieuwe locaties vinden bedrijven in de zakelijke dienstverlening de woonaantrekkelijkheidsindex 

het belangrijkst en daarna respectievelijk de specialisatie in de industrie en in de zakelijke 

dienstverlening. Opvallend is dat de specialisatie in de industrie een rol speelt bij de 

vestigingsplaatskeuze van bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Deze twee industrieën zijn 

namelijk totaal verschillend in hun behoeften; verleent de zakelijke dienstverlening zijn diensten 

                                                   
8
 De resultaten zijn terug te vinden in Appendix 9.8 
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wel aan bedrijven in de andere sectoren. Het is opvallend dat de specialisatie in andere sectoren 

niet belangrijk is. Het volgende hoofdstuk zal dieper in gaan op deze opvallendheden. 

De bovenstaande formule heeft een R
2
 van 0,294; 29,4 procent van de variantie in het 

relatieve aantal inkomende verhuizingen in de zakelijke dienstverlening wordt verklaard door de 

onafhankelijke variabelen. De adjusted R
2
 is 0,212; deze ligt relatief dichter bij de 

bovengenoemde R
2
 dan dezelfde toetsingsstatistieken van het model dat volgt uit de enter-

methode. Dit houdt dus in dat de bovengenoemde formule beter generaliseerbaar is dan het 

model dat volgt uit de enter-methode. De F-waarde is 3,603 en deze is significant (p < 0,05) net 

als de verschillende coëfficiënten, deze verschillen allemaal significant van nul (p < 0,10).  

Het model voor de relatieve uitgaande verhuizingen in de zakelijke dienstverlening krijgt de 

volgende vorm: 

eZsbaopleidingLN

divLNoverspecLNdisspecLN
populatie

suitverhuis





220,0_033,16

_084,4__264,4__985,0442,7
3__

ln
 

Dit model verklaart 56,3 procent van de variantie in de relatieve uitgaande verhuizingen in de 

zakelijke dienstverlening. Daarnaast is het model ook significant (p < 0,001). Daarnaast blijkt uit 

de adjusted R
2
 dat dit model ook beter generaliseerbaar is dan het model dat volgende uit de 

enter-methode. 

Uit het model blijkt dat verhuizers in de zakelijke dienstverlening worden afgestoten door een 

toename in het specialisatieniveau van de distributie, een afname van de diversificatie (toename 

van de diversificatieindex) en een toename van het opleidingsniveau (push-factoren). Daarnaast 

kunnen als keep-factoren worden benoemd een toename van de specialisatie in de overige 

dienstverlening en een meer dan gemiddelde toename van het areaal bedrijventerreinen. 

Voor de inkomende verhuizingen in de distributiesector blijkt dat met name 

woonaantrekkelijkheid, specialisatie in de industrie en de meer dan gemiddelde groei in 

bedrijventerreinen een rol spelen. Het model ziet er als volgt uit (Formule 7): 

eZsbaindspecLNLN_WAI_05
populatie

sinverhuis
 384,0__496,1690,0674,0

2__
ln  

De verhuizers in de distributiesector worden dus aangetrokken door een relatief aantrekkelijk 

woonklimaat, de specialisatie in de industrie en de meer dan gemiddelde groei in het aanbod 

bedrijventerreinen (de pullfactoren). Opvallend is dat de distributie-sector ook wordt aangetrokken 

door de specialisatie in de industrie. Voor de distributiesector is het minder opvallend dan voor de 

zakkelijke dienstverlening. De distributiesector transporteert namelijk veel producten die door de 

industrie worden gemaakt, ze vestigen zich dus blijkbaar bij hun afnemers.  

Het bovenstaande model is significant (p < 0,01), daarnaast is de F-waarde ook hoger dan 

het model dat volgt uit de enter-methode. De R
2
 (0,440) en de adjusted R

2
 (0,375) liggen in 
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vergelijking met het model uit de enter-methode ook dichter bij elkaar er is dus sprake van een 

model dat goed generaliseerbaar is.  

Tot slot is er ook een model ontwikkeld voor de inkomende verhuizingen in de overige 

dienstverlening. Ook dit model is significant beter in het voorspellen van de inkomende 

verhuizingen in de dienstverlening dan het model dat ontstaat uit de enter-methode (p < 0,01). 

Daarnaast is dit model ook beter generaliseerbaar. Dit model krijgt de volgende vorm: 

eZdwelgr

DIVLNindspecLNLN_WAI_05
populatie

sinverhuis





579,0

_993,4__468,1479,0114,5
4__

ln
 

Verhuizers in de overige dienstverlening worden aangetrokken door een toename van de 

woonaantrekkelijkheid een toename van de specialisatie in de industrie, een afname van de 

diversiteit en een groei in het woningaanbod (pull-factoren). 

Het blijft opmerkelijk dat de verschillende sectoren, zakelijke dienstverlening, distributie en 

overige dienstverlening worden aangetrokken door een specialisatie in de industrie. In het 

volgende hoofdstuk zal dit dan ook bediscussieerd worden aan de hand van de theorie, net als de 

overige resultaten. 

Voor de regressie analyses per periode blijken geen betrouwbare modellen te ontstaan voor 

de relatieve inkomende en uitgaande verhuizingen. Daarom is er in de bovenstaande modellen 

ook geen onderscheid gemaakt naar tijdsperiodes. Daarnaast moet opgemerkt worden dat de 

bovenstaande modellen zijn gebasseerd op een relatief klein aantal observaties van grote steden. 

Daarom moet bij de interpretatie van de bovenstaande modellen altijd een slag om de arm 

worden gehouden wanneer deze wordt gebruikt voor de analyse van kleinere steden. In het 

bovengenoemde wordt wel over generaliseerbaarheid gesproken, maar dit in het kader van 

vergelijking met andere modellen die ontstaan via andere methoden.  
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6 Discussie 

In dit hoofdstuk zullen de empirische resultaten van het vorige hoofdstuk worden gekoppeld 

aan de theoretische verhandeling in Hoofdstuk 3. Daarnaast wordt ook bekeken in hoeverre de 

hypotheses uit Hoofdstuk 3 kunnen worden aangenomen.  

Uit de resultaten in Hoofdstuk 5 bleek dat er een aantal opvallende verklaringen zijn te vinden 

voor het vestigingsgedrag van bedrijven. Als eerste worden de resultaten van de algemene 

regressievergelijkingen worden bediscussieerd. Vervolgens worden de resultaten van de 

sectorale regressievergelijkingen worden besproken.  

 

6.1 Het totale verhuizingsgedrag per stad 

Uit de algemene regressies uit het vorige hoofdstuk bleek dat er een aantal factoren zijn die 

bedrijven naar de stad toe trekken, de zogenaamde pull-factoren. Zo bleek dat een stijging van 

de woonaantrekkelijkheidsindex en een toename van de specialisatie in de industrie meer 

bedrijven naar de stad trekt. Daarnaast kunnen er ook een aantal factoren worden aangewezen 

die ervoor zorgen dat de bedrijven juist vertrekken uit de stad, de push-factoren. Zo zorgt een 

toename van de specialisatie in de industrie, de distributie en de zakelijke dienstverlening  tot een 

toename van het aantal bedrijven dat verhuist. Daarnaast blijkt dat een toename van de 

specialisatie in de overige dienstverlening en een toename van de diversiteit in de stad juist leidt 

tot een afname van het aantal vertrekkende bedrijven. Deze factoren kunnen ook wel keep-

factoren worden genoemd. Voor het saldo van de verhuizingen blijkt dat een toename van de 

woonaantrekkelijkheid en een toename van de specialisatie in de industrie leidt tot een toename 

van het saldo verhuizingen.  

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat het de factoren uit het woon- en 

productieklimaat zijn die een rol spelen bij de verklaring van het verhuizingsgedrag van bedrijven. 

De subjectieve waardering van het ondernemingsklimaat levert geen significante bijdragen aan 

het verhuizingsgedrag van bedrijven. Hiermee is dus geen bewijs gevonden voor de eerste 

hypothese die is geformuleerd in Paragraaf 3.3.4. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden 

aangedragen. Zoals eerder al werd aangegeven betreft de waardering die is gebruikt, een 

waardering van de ondernemers die actief zijn in de stad zelf. Deze kunnen onbewust een 

neiging hebben om de eigen stad hoog te waarderen. Daarnaast bestond ook weinig variantie in 

de gebruikte variabele. Uit onderzoek bleek dat door het aftrekken van het gemiddelde van alle 

steden van de waardering per stad of door het omvormen van de variabele naar een dummy-

variabele bestaande uit vier categoriën geen andere resultaten geeft. Er is in dit onderzoek dus 

geen bewijs gevonden voor het belang van subjectieve waarderingen bij locatiebeslissingen, 

zoals veronderstelt in de behaviorale geografische benadering.  

Het woonklimaat blijkt alleen aantrekkelijk te zijn bij de inkomende verhuizingen, bij de 

uitgaande verhuizingen speelt het woonklimaat van de steden waaruit wordt vertrokken geen rol. 

Dus bij een verhuizingsbeslissing wordt alleen gekeken naar de aantrekkelijkheid van het 
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woonklimaat van de stad waar naar toe men vertrekt. Hiermee is de tweede hypothese die is 

geformuleerd in Paragraaf 3.3.4. bewezen. De woonaantrekkelijkheid is dus alleen belangrijk als 

pull-factor en niet als push-factor om opzoek te gaan naar een nieuwe locatie. De redenen 

waarom bedrijven opzoek gaan naar een andere vestingingslocatie zijn juist terug te vinden in de 

samenstelling van het productieklimaat in de stad waaruit ze vertrekken. Het is echter wel 

opvallend dat de reden van vertrek anders is dan de reden voor vestiging. Het zou juist te 

verwachten zijn, zoals geformuleerd in de vierde hypothese in Paragraaf 3.3.4., dat wanneer een 

bedrijf vertrekt uit een stad om een bepaalde reden, ze zich zullen vestigen in een stad die dat 

bepaalde knelpunt oplost. Deze argumentatie bleek ook uit de behaviorale geografie wanneer 

werd gesproken over het concept plaatsnut. Met plaatsnut werd hierbij verwezen naar de mate 

waarin een plaats voldoet aan de eisen die een bedrijf stelt. Het plaatsnut van de stad waaruit 

vertrekt daalt, en vervolgens gaat met opzoek naar een vestigingsplaats die wel de behoefte kan 

vervullen, ofwel een plaats die een beter plaatsnut biedt. Maar uit de analyse die gevoerd is in dit 

onderzoek blijkt dat dit zogenaamde plaatsnut absoluut niet aan de voorwaarden moet voldoen 

die ontbreken in het oude plaatsnut.  

Uit de regressie voor het aantal uitgaande verhuizingen bleek dat specialisatie in de 

distributie en industrie, de traditionele sectoren, leidt tot een toename van het aantal uitgaande 

verhuizingen. Hiermee is bewijs gevonden voor hypothese 3a uit Paragraaf 3.3.4. Uit de 

regressie van de inkomende verhuizingen blijkt juist dat een toename van de specialisatie in de 

industrie ook zorgt voor een toename van het aantal inkomende verhuizingen. Dit spreekt 

hypothese 3a juist weer tegen. Daarnaast geldt dat een toename van de specialisatie in de 

zakelijke dienstverlening, een moderne sector ook leidt tot een toename van het aantal uitgaande 

verhuizingen. Uit de vergelijking blijkt dat diversificatie belangrijk is als keep-factor. Dus voor 

bedrijven is een divers productieklimaat belangrijk wanneer ze willen blijven in een stad. Het blijkt 

niet dat een divers productieklimaat meer bedrijven naar de stad aantrekt. De specialisatie in de 

overige dienstverlening kan ook belangrijk zijn als keep-factor. Het is wel dat in steden waar de 

specialisatie in de traditionele sectoren toeneemt meer uitgaande verhuizingen zullen 

plaatsvinden, maar dit geldt ook voor een toename van de specialisatie in de zakelijke 

dienstverlening. Het is voor steden die het aantal uitgaande verhuizingen willen beperken dus 

belangrijk om niet te kiezen voor een specialisatie-strategie, maar juist voor een diversificatie-

strategie met een groot aandeel voor de overige dienstverlening. Het blijkt dat er geen heldere 

bevindingen zijn waarmee hypothese 3a kan worden bevestigd of verworpen, daarom zijn er in 

het vorige hoofdstuk vergelijkingen gemaakt per sector. Deze resultaten kunnen een betere 

verklaring bieden voor de verwachtingen die werden gesteld in de derde hypotheses. Deze 

resultaten zullen in de volgende paragraaf worden behandeld.  

Daarnaast bleek eerder al dat de specialisatie in de industrie zowel op de uitgaande 

verhuizingen als op de binnenkomende verhuizingen een significante positieve invloed bleek te 

hebben. Uit de formulering van het model voor het saldo verhuizingen, bleek dat het effect dat 
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specialisatie van de industrie heeft op de binnenkomende verhuizingen groter is. Dit omdat de 

invloed van specialisatie in de industrie op het saldo ook positief is. En een positief effect 

betekent in dit geval een toename van het saldo, dus een positiever saldo.  

 

6.2 Het verhuizingsgedrag per sector 

Uit het voorgaande hoofdstuk bleek dat er voor vier modellen kunnen worden ontwikkeld 

waarin het verhuizinggedrag van de bedrijven in verschillende sectoren wordt verklaard. Er 

werden voor de distributie, de zakelijke en overige dienstverlening modellen ontwikkeld. Uit deze 

modellen bleek dat alle drie de sectoren naar een stad werden getrokken door de aanwezigheid 

van specialisatie in de industrie een stad. Zowel de distributie als de zakelijke en overige 

dienstverlening worden naar een stad getrokken door de aanwezigheid van de afnemers in de 

industrie. Hieruit blijkt het belang van klassieke agglomeratievoordelen zoals gepresenteerd in het 

theoretische kader. Alle drie de sectoren leveren dus diensten aan de industrie, maar het valt ook 

te verwachten dat ze diensten verlenen aan elkaar. Uit dit onderzoek blijkt echter dat 

dienstverlening aan de industrie voor alle sectoren het belangrijkste is. Dienstverlening aan de 

industrie levert blijkbaar meer winst op. Deze argumentatie gaat in tegen Hypothese 3a. In deze 

hypothese werd juist verondersteld dat specialisatie in traditionele sectoren juist onaantrekkelijk 

is, echter blijkt uit deze analyse het omgekeerde. Specialisatie in de traditionele sector industrie 

blijkt juist aantrekkelijk te zijn vanwege de nabijheid van afnemers van de diensten die worden 

aangeboden door de distributie, de zakelijke en overige dienstverlening. Er is in het vorige 

hoofdstuk geen bewijs geleverd voor het feit dat specialisatie in de traditionele sector distributie 

onaantrekkelijk is. Hypothese 3a kan dus alleen voor de industrie worden verworpen.  

Met betrekking tot de moderne agglomeratievoordelen is vooral de woonaantrekkelijkheid van 

een stad belangrijk voor de verschillende sectoren. Het blijkt dat naast de moderne sectoren, de 

traditionele sector distributie een aantrekkelijke woonklimaat ook belangrijk vindt. Hiermee is 

Hypothese 3b deels bevestigt. Daarnaast wordt de zakelijke dienstverlening ook aangetrokken 

door de specialisatie in de zakelijke dienstverlening in een stad. Deze laatste sector profiteert dus 

blijkbaar van kennisuitwisseling met gelijksoortige bedrijven. Blijkbaar zijn voor de moderne 

sectoren de moderne agglomeratievoordelen belangrijk, maar het is niet bewezen dat dit alleen 

geldt voor deze sectoren.  

In de distributiesector is naast een aantrekkelijk woonklimaat en de aanwezigheid van 

specialisatie in de industrie ook de meer dan gemiddelde toename in bedrijventerreinen een 

belangrijke pull-factor. Deze sector vestigt zich graag op bedrijventerreinen vanwege de nabijheid 

van uitvalswege, dit resultaat valt dus ook volledig binnen de verwachtingen. Voor de overige 

dienstverlening is naast de bovengenoemde factoren de groei in het woningaanbod en het 

diversiteitsniveau in een stad belangrijk. De overige dienstverlening zoals de kappers, 

overheidsinstellingen en zorginstellingen zijn overal nodig,  deze sector heeft geen specifieke 

behoeften, als er maar voldoende afnemers zijn. Het is daarom logisch dat deze sector wordt 



Scriptie-eindversie  44 

aangetrokken door groei in woningaanbod. Dit houdt namelijk in dat er meer inwoners zijn die jou 

producten kunnen afnemen. Wanneer deze redenatie wordt gevolgd blijft het opmerkelijk dat 

diversiteit niet aantrekkelijk wordt gevonden, men zou dan juist verwachten dat ongeacht de 

samenstelling van het productieklimaat bedrijven in de overige dienstverlening actief zullen zijn in 

een stad. Toch blijkt dat het productieklimaat niet divers moet zijn, maar eerder gespecialiseerd in 

de industrie. Dit kan wellicht komen doordat steden die gespecialiseerd zijn in de industrie relatief 

onaantrekkelijk zijn, maar daarnaast ook goedkope vestigingsplaatsen zijn (van Winden et. al, 

2007).  

Voor de zakelijke dienstverlening is ook een model opgesteld dat de uitgaande verhuizingen 

in deze sector verklaart. Het is opmerkelijk dat een toename van het gemiddelde 

opleidingsniveau in een stad een reden voor vertrek is voor bedrijven in de zakelijke 

dienstverlening. Deze sector is namelijk zoals gezegd kennisintensief en heeft dus behoeften aan 

hoogopgeleide werknemers, maar toch blijken steden met een relatief hoogopgeleide 

arbeidspopulatie juist bedrijven in de zakelijke dienstverlening af te stoten. Dit zou te maken 

kunnen hebben met de hoogte van de loonkosten in steden met een hoogopgeleide 

beroepsbevolking. In deze steden liggen de loonkosten wellicht relatief hoger, waardoor bedrijven 

vertrekken. Echter wanneer deze veronderstelling empirisch wordt getest blijkt dit niet het geval. 

Door middel van het toevoegen van een variabele voor loonniveau ontstaat een empirisch model 

waarbij loonniveau geen significante verklaring biedt voor het aantal uitgaande verhuizingen, 

terwijl het opleidingsniveau wel een significante verklaring biedt. Daarnaast blijkt uit de F-waarde 

en de R
2
 dat dit model een minder goede voorspelling is van de werkelijkheid. De 

bovengenoemde reden is dus niet valide, waarom bedrijven in de zakelijke dienstverlening 

worden afgestoten door een toename in het opleidingsniveau van de werknemers in een stad is 

lastig te verklaren met behulp van de bovenstaande modellen. Het zal wellicht via de specialisatie 

in de industrie kunnen worden verklaart. De industrie wordt wellicht afgestoten door een toename 

in het opleidingsniveau, maar een afname van de specialisatie in de industrie zorgt voor minder 

uitgaande verhuizingen in de zakelijke dienstverlening en daarnaast minder inkomende 

verhuizingen in de zakelijke dienstverlening.   

In de zakelijke dienstverlening blijkt ook een discrepantie te bestaan tussen de push- en pull-

factoren. De bedrijven zullen vertrekken uit een stad wanneer de specialisatie in de distributie en 

het opleidingsniveau in een stad toenemen. Er zijn ook een aantal keep-factoren aan te wijzen 

namelijk de specialisatie in de overige dienstverlening, de toename in diversiteit in de stad en de 

meer dan gemiddelde toename in het aantal bedrijventerreinen.  

 

Uit het voorgaande kan met betrekking tot de hypotheses worden gesteld dat Hypothese 1 

niet kan worden bevestigd, Hypothese 2 kan juist wel worden bevestigd. Daarnaast kan 

Hypothese 3a deels worden verworpen en Hypothese 3b kan niet volledig worden bevestigd. 

Hypothese 4 kan worden verworpen er kan wel degelijk een discrepantie bestaan tussen push- 
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en pull-factoren. Het is gebleken dat het woonklimaat alleen een rol speelt bij het waarderen van 

potentiële nieuwe locaties, het productieklimaat speelt een rol in het waarderen van de 

toekomstige en de huidige locatie. Tot slot is geen bewijs gevonden voor het belang van 

subjectieve waarderingen in de vestigingsplaatsbeslissing van bedrijven.  
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7 Conclusie 

In deze scriptie werd de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats centraal gesteld in 

het onderzoek. Het bleek vanuit de theorie dat dit zogenaamde ondernemingsklimaat werd 

beïnvloed door drie factoren, namelijk de subjectieve waardering van het ondernemingsklimaat, 

het productieklimaat en het woonklimaat.  

De subjectieve waardering van beslissingsnemers werd relevant verondersteld omdat, zoals 

vanuit de behaviorale-geografische theorie werd beargumenteerd, naast objectieve factoren ook 

een rol was weggelegd voor de perceptie van beslissingsnemers. Een regio kan namelijk 

objectief gezien aan alle eisen voldoen, maar als de beslissingsnemer de stad niet mooi vindt zal 

het bedrijf zich er niet vestigen. De rol van perceptie en subjectieve waardering werd 

verondersteld, omdat een beslissingsnemer onvolledig geïnformeerd is. De beslissingsnemer 

maakt een zo rationeel mogelijke keuze op basis van de beperkte informatie die hij tot zijn 

beschikking heeft, er is dus sprake van een „satisficer‟.  

Naast de subjectieve waardering wordt in dit onderzoek ook gekeken naar de invloed van de 

objectieve factor productieklimaat. Deze factor komt naar voren in de agglomeratie theorie. Deze 

theorie beschrijft dat bedrijven profiteren van het opereren in elkaars nabijheid. Traditioneel 

gezien is er sprake van de nabijheid van toeleveranciers en werknemers. Daarnaast is de 

uitwisseling van kennis belangrijk.  Er is alleen nog geen overeenstemming bereikt in de eisen 

waaraan deze nabije bedrijven moeten voldoen. Er bestaat een discussie tussen de voordelen 

die worden behaald door middel van het opereren in de nabijheid van bedrijven die actief zijn in 

dezelfde sector, of juist in andere sectoren. Het Marshall-Arrow-Romer model beargumenteert dat 

de nabijheid van toeleveranciers, klanten, een gespecialiseerde arbeidsmarkt en kennisspillovers 

belangrijk zijn en dat bedrijven zich daarom in de nabijheid van gelijksoortige bedrijven zullen 

vestigen.  Daarnaast verklaart het cluster model van Michael Porter dat lokale concurrentie 

tussen gelijksoortige bedrijven innovatie stimuleert. Door de druk op innovatie die zo ontstaat 

zullen bedrijven sterker groeien binnen een cluster. Het argument omtrent diversificatie gaat 

tegen alle eerder genoemde argumenten in. Deze stroming veronderstelt dat door de uitwisseling 

van gediversificeerde kennis innovatie en incubatie worden gestimuleerd, wat leidt tot hogere 

opbrengsten voor bedrijven. In dit onderzoek is zowel vanuit specialisatie als diversificatie 

geprobeerd om de aantrekkelijkheid van een stad te verklaren.  

De factor woonklimaat biedt in de huidige kenniseconomie een belangrijke reden voor 

vestiging. Bedrijven laten zich in hun vestigingsplaatskeuze leiden door de woonplaatskeuze van 

kennisintensieve werknemers. Deze werknemers worden naar een stad getrokken vanwege de 

consumptiemogelijkheden in een stad. Een stad biedt namelijk een divers aanbod aan cultuur, 

winkels, horeca en gespecialiseerde collectieve goederen.  

 

Voor alle bovengenoemde factoren zijn in Hoofdstuk 4 variabelen gegeven en beschreven. Uit 

deze beschrijving bleek dat wanneer gekeken wordt naar het saldo verhuizingen een oordeel kan 
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worden gegeven over de relatieve aantrekkelijkheid van de grote steden in Nederland. De 

gemeentes met het grootste negatieve saldo zijn Groningen, Hengelo en Rotterdam. Dit zijn dus 

de steden die relatief onaantrekkelijk worden bevonden als vestigingsplaats. De steden Zaanstad 

en Leiden zijn juist relatief intrek bij de bedrijven. Deze steden weten relatief veel bedrijven aan te 

trekken.  

Uit de analyse van de subjectieve waardering die ondernemers geven voor het 

ondernemingsklimaat in hun stad blijkt dat Nijmegen en Schiedam steden te zijn die te kampen 

hebben met een slecht imago. Daarnaast blijkt dat Helmond door de jaren heen een steeds beter 

imago heeft gekregen bij de ondernemers. Ook Deventer is een stad die relatief goed scoort bij 

de eigen ondernemers. Daarnaast scoren steden als Amsterdam en Leiden in 1999 nog relatief 

laag, maar inmiddels is de waardering van de ondernemers in die steden bijgetrokken.  

Er bleken ook veel verschillen te bestaan in het productieklimaat van de 30 grote steden in 

Nederland. Emmen, Hengelo en Helmond zijn relatief sterk gespecialiseerd in de industriële 

sector. Amersfoort, Utrecht en Amsterdam zijn juist sterk gespecialiseerd in de zakelijke 

dienstverlening. De distributiesector is sterk aanwezig in Rotterdam, Schiedam en Venlo. De 

specialisatie in de overige dienstverlening is vooral terug te vinden in Nijmegen, Leiden en Den 

Haag. Leiden en Den Haag blijken daarnaast ook de steden te zijn met het hoogste niveau op de 

diversificatieindex, deze steden zijn dus het minst divers in hun sector-verdeling. Hierbij moet 

echter opgemerkt worden dat het niveau van diversificatie in alle onderzochte steden onder de 

0,5 ligt. Wat betekent dat alle steden relatief laag scoren, en dus een divers productieklimaat 

kennen. Het laagste niveau is terug te vinden in Zaanstad. Deze stad is dus relatief het meest 

divers in zijn productieklimaat.  

Daarnaast bleek uit de woonaantrekkelijkheidsindex dat Amsterdam, Utrecht en Haarlem het 

meest aantrekkelijke woonklimaat bieden voor inwoners. Almelo, Emmen en Heerlen zijn 

daarentegen het minst aantrekkelijk om in te wonen.  

 

Uit de econometrische modellen blijkt dat de subjectieve waardering van het 

ondernemingsklimaat geen verklaring biedt voor zowel de inkomende als uitgaande verhuizingen 

in de 30 grote steden van Nederland. De perceptie van beslissingsnemers zoals gemeten in de 

Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat speelt geen rol in de 

vestigingsplaatsbeslissingen van bedrijven. Ook blijkt dat het woonklimaat alleen een rol speelt bij 

de keuze voor een nieuwe locatie, dus als pull-factor. Het productieklimaat speelt zowel als push-

, pull- en keep-factor een rol. Wanneer een stad een sterke specialisatie kent in de industrie leidt 

dit tot relatief meer inkomende als uitgaande verhuizingen, het effect op de inkomende 

verhuizingen is hierbij het grootst. Specialisatie in de distributie leidt tot een uitstroom van 

bedrijven, net als de specialisatie in de zakelijke dienstverlening. Een toename van de 

specialisatie in de overige dienstverlening en een toename van de diversiteit leidt er toe dat 
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minder bedrijven vertrekken uit je stad. Er bestaan verschillen tussen de factoren die zorgen dat 

bedrijven vertrekken uit een stad, de push-factoren, en de factoren die juist bedrijven aantrekken, 

de pull-factoren. Dit is nogal opmerkelijk, omdat je verwacht dat wanneer een bedrijf van mening 

is dat een bepaalde vestigingsplaats niet meer aan de eisen voldoet, deze verhuist naar een 

plaats die wel voldoet aan die eisen.  

Er bestaan voor de verschillende sectoren ook verschillen in de push-, pull- en keep-factoren 

die de vestigingsplaatskeuze bepalen. Voor de zakelijke dienstverlening blijkt dat de specialisatie 

in de industrie, in de zakelijke dienstverlening en het woonklimaat als pull-factoren kunnen 

worden onderscheiden. De push-factoren die en rol spelen in de zakelijke dienstverlening zijn het 

opleidingsniveau en de specialisatie in de distributie. De keep-factoren in deze sector zijn de 

specialisatie in de overige dienstverlening en de diversiteit in steden. In de distributiesector zijn in 

dit onderzoek alleen maar pull-factoren te onderscheiden, namelijk het woonklimaat en de 

specialisatie in de industrie. De pull-factoren die in de overige dienstverlening belangrijk zijn, zijn 

een aantrekkelijk woonklimaat, de specialisatie in de industrie en de mate van diversiteit in een 

stad. Deze sector is overal wel aanwezig, ongeacht de grote of aantrekkelijkheid van een stad.  

Het blijkt dat de klassieke agglomeratievoordelen van nabijheid van afnemers nog steeds een 

belangrijke factor is bij vestigingsplaatskeuze. Bedrijven in zowel de distributie als de zakelijke en 

overige dienstverlening vinden het belangrijk om gevestigd te zijn in steden die gespecialiseerd 

zijn in de industrie. Daarnaast blijkt ook het belang van moderne agglomeratievoordelen zoals 

een aantrekkelijk woonklimaat en de nabijheid van de eigen sector voor de moderne sectoren, 

zakelijke en overige dienstverlening. Echter blijkt het belang van een aantrekkelijk woonklimaat 

ook voor de distributie.  

 

7.1 Beleidsaanbevelingen 

Uit dit onderzoek bleek dat er geen aanknopingspunten zijn om te veronderstellen dat de 

subjectieve waardering belangrijk is bij het maken van een vestigingsplaatskeuze. Dit zou een 

reden kunnen zijn om te beargumenteren dat city marketing geen zin heeft, omdat bedrijven niet 

naar het imago van een stad kijken wanneer ze op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Dit is 

echter nogal radicaal, de focus van city marketing zou zich niet moeten richten op het productie- 

en woonklimaat van een stad. Echter valt dit niet meer onder de noemer van city marketing, maar 

onder ruimtelijk beleid. Wat bovenal belangrijk is, is het vastellen van het doel. Wanneer de stad 

ten doel heeft om meer bedrijven aan te trekken, zal ze zich bijvoorbeeld wel op het woonklimaat 

moeten richten, terwijl wanneer het beleid zich richt op het behouden van bedrijven het 

productieklimaat meer aandacht moet krijgen.  

Wanneer wordt gekozen voor een strategie met als doel het vasthouden van bedrijven 

moeten de steden niet automatisch voor een specialisatie-strategie kiezen, het stimuleren van 

een divers productieklimaat met een groot aandeel bedrijven in de overige dienstverlening biedt 

namelijk ook de mogelijkheid om veel bedrijven aan te trekken.  



Scriptie-eindversie  49 

Wanneer een stad zijn promotie wil veranderen of wil opzetten is het belangrijk dat er van te 

voren duidelijke keuzes worden gemaakt over de doelen van city marketing. Vervolgens kan op 

basis van deze keuzes een strategie worden bepaald. Het is echter niet aan te raden dat de 

promotie zich richt op het aantrekken van één specifieke sector, dit omdat specialisatie in veel 

gevallen niet aantrekkelijk is. Ook specialisatie in de industrie is niet aan te raden omdat dit zowel 

negatieve als positieve gevolgen kan hebben.  

 

7.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  

Uit de empirische analyse bleek dat het niet optimaal mogelijk was om de invloed van 

subjectieve waarderingen bij vestigingsplaatskeuzes te onderzoeken, doordat de data beperkt 

(b)lijken. In volgend onderzoek is het daarom ook belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van 

een variabele die de subjectieve waardering beter meet. Het kan echter ook zo zijn dat 

subjectieve waardering er niet toe doet, maar voor dat deze grote conclusie getrokken kan 

worden moet meer onderzoek gedaan worden. Dit onderzoek zal gebruik moeten maken van een 

grotere onderzoekspopulatie, waarbij de hypothese ook internationaal wordt getest. Daarnaast is 

het ook belangrijk om te veronderstellen dat een locatiebeslissing een lokaal proces is, in veel 

gevallen kijken bedrijven niet alleen naar het grote plaatje wat een stad biedt. Bedrijven kijken 

ook naar het bedrijfspand zelf en de wijk eromheen. Dit onderzoek kijkt alleen naar het regionale 

plaatje, en houdt geen rekening met het microniveau. Terwijl dit niveau voor veel bedrijven 

belangrijk kan zijn.  
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9 Appendices 

9.1 Lijst van gemeenten 

Gemeenten 

Amsterdam Dordrecht Leiden 

Rotterdam Eindhoven Lelystad 

Den Haag Emmen Maastricht 

Utrecht Enschede Nijmegen 

Alkmaar Groningen Scheidam 

Almelo Haarlem ‟s-Hertogenbosch 

Amersfoort Heerlen Tilburg 

Arnhem Helmond Venlo 

Breda Hengelo Zaanstad 

Deventer Leeuwarden Zwolle 

 
9.2 Gesproken ambtenaren per gemeente 

 

Plaats Contactpersonen Afdeling 

Utrecht De Heer M. van Dijk Afdeling Economische Zaken 

Alkmaar Mevrouw B. Koopman 

De Heer L. Kempers 
Mevrouw P. Bijvoet 

Afdeling Economische Zaken 

Afdeling Economische Zaken 
Afdeling Concernstaf 

Amersfoort Mevrouw B. van Stokkum 

De Heer T. Willebrandts 

Afdeling Economie & Wonen 

Afdeling Economie & Wonen 

Breda De Heer C. Budding 

Mevrouw H.J.M.S. Hodzelmans 

Afdeling Economische Zaken 

Afdeling Economische Zaken 

Dordrecht De Heer R. Naaktgeboren Sector Stadsontwikkeling 

Eindhoven De Heer K. de Prins 

Mevrouw T. van Gurp 

Sector Economische Zaken 

Sector Economische Zaken 

Haarlem De Heer A. Alberga 

De Heer J. Duvekot 

Afdeling Economische Zaken 

Afdeling Vergunningen 

Helmond De Heer M. Jacobs 

De Heer R. van den Heuvel 

Afdeling Economie & Arbeidsmarkt 

Afdeling Economie & Arbeidsmarkt 

Nijmegen De Heer F. Clappers 

De Heer H. Kielenstijn 

Afdeling Economische Zaken 

Afdeling Economische Zaken 

Schiedam Mevrouw D. Aalberts Afdeling Ruimtelijk Gebruik 

‟s-Hertogenbosch De Heer J.H. de Pont 

De Heer F. Remmen 

De Heer J. Braakhuis 

Afdeling Economische Zaken 

Afdeling Economische Zaken 

Afdeling Economische Zaken 

Tilburg De Heer E. Lichtenberg 

De Heer P. van der Pol 

Afdeling Economische Zaken 

Afdeling Economische Zaken 

 

9.3 Enquête BGO. 

 

I Algemeen 
0. Klopt het dat uw vestiging gevestigd is in (genereer gemeente uit adressenbestand) 
 O ja 
 O nee 
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1. Tot welke sector behoort uw bedrijf? (enq: spontaan laten noemen) 
O land- en tuinbouw, visserij 
O industrie en nutsbedrijven  
O bouwnijverheid (inclusief installatiebedrijven) 
O groothandel 
O detailhandel en reparatie van consumentenartikelen 
O horeca 
O vervoer, opslag en communicatie 
O financiële dienstverlening 
O verhuur/ handel in onroerend goed, verhuur roerende goederen en zakelijke dienstverlening 
O overig, namelijk…………………….. 

 

2. Is uw bedrijf/ instelling gevestigd: (enq: opnoemen) 
O op een centrumlocatie 
O op een bedrijventerreinlocatie 
O aan huis 
O in een bedrijfspand 
O aan de rand van het centrum 
O op een B-locatie 
O in een dorp 
O in het buitengebied 
O ambulant (bijv. marktlieden) 
O elders, namelijk………. 
O weet niet 
O geen antwoord 
 

3. Is uw bedrijf een internationaal of een nationaal bedrijf: (enq: opnoemen) 
O volledig nationaal bedrijf (alleen in gevestigd in NL) 
O nationaal bedrijf (NL) met buitenlandse nevenvestigingen 
O internationaal bedrijf met hoofdkantoor in het buitenland 
O weet niet 
O geen antwoord 
 

4. In welk jaar is uw bedrijf gestart? 
…. 
O weet niet 
O geen antwoord 

 

5. Was uw bedrijf/ instelling reeds voor 1 januari 2008 gevestigd op de huidige locatie? 
O ja _naar vraag 8 
O nee _naar vraag 7a 
O weet niet _naar vraag 6 
O geen antwoord _naar vraag 8 

 

6. Is uw bedrijf/ instelling na 1 januari 2008 gestart op de huidige locatie? 
O ja _ naar vraag 8 
O nee _ naar vraag 7a 
O weet niet _ naar vraag 8 
O geen antwoord _ naar vraag 8 

 

7. U bent dus na 1 januari 2008 verplaatst naar uw huidige locatie.  
a.  Bent u verplaatst vanuit een locatie in uw huidige gemeente of vanuit een andere 

gemeente? 
O vanuit huidige gemeente 
O vanuit andere gemeente 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
b. Kunt u aangeven op wat voor locatie u voorheen gevestigd was? 

O op een bedrijventerrein 
O in een woonwijk 
O in het centrum 

O in buitengebied 
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O elders, nl… 
 

8. Hoeveel arbeidsplaatsen (in hele banen) heeft uw vestiging op dit moment, inclusief uzelf? 
O Minder dan 50 
O Tussen de 50-100 
O Tussen de 100-150 
O Meer dan 150 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
9. Heeft uw bedrijf/ instelling in 2008 of 2009 één van de volgende vergunningen aangevraagd? 

O bouwvergunning 
O milieuvergunning 
O parkeervergunning 
O uitstalvergunning 
O reclamevergunning 
O ventvergunning 
O terrasvergunning 
O verspreiden reclamemateriaal vergunning 
O horeca-exploitatievergunning 
O anders namelijk………………….. 
O nee  
O weet niet  
O geen antwoord 

 Indien wel een vergunning is aangevraagd _naar vraag 12 
 

10. Heeft uw bedrijf/instelling in 2008 of 2009 op een andere wijze contact gehad met de gemeente? 
O ja _ naar vraag 11 
O nee _ naar vraag 30 
O weet niet _ naar vraag 30 
O geen antwoord _ naar vraag 30 
 

 
11. Wat was de aanleiding voor dit contact? 

…………………………………… 
O weet niet 
O geen antwoord 
Ga naar vraag 30 

 
 
 

II REGELGEVING 

Afstemming vergunningen 

Ik ga nu een vraag stellen over de ……………………..vergunning  
 
Enq: LET OP: Kies een vergunning die de ondernemer in 2008 of 2009 heeft aangevraagd. Geef hierbij de 
voorkeur aan de bouw-, milieu- of parkeervergunning indien hij/zij deze heeft aangevraagd. 
 

Vestiging met vergunning 

12. Kunt u zeggen hoeveel weken het afhandelen van de vergunning in totaal heeft geduurd, vanaf het 
moment van indiening van aanvragen tot het besluit over de aanvraag?  
O … weken 
O weet niet 
O geen antwoord 
 

13. Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10, waarbij 1=zeer slecht en 10=zeer goed, aangeven hoe 
tevreden u bent over de tijdsduur van indiening van de aanvragen tot het besluit over de aanvragen?  
O ... rapportcijfer 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
14. Heeft u uw oorspronkelijke aanvraag nogmaals moeten herzien of opnieuw ingediend en wat was de 

reden? 
O nee, alles in één keer ingediend 
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O aanvraag nogmaals herzien 
O aanvraag geheel opnieuw ingediend 
O weet niet 
O geen antwoord 

  
 Tekst; reden: … 
 
15. Vindt u de leges die u moest betalen voor de vergunningen: 

O te hoog 
O niet te hoog 
O ik hoefde geen leges te betalen 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
16. Kunt u inschatten hoeveel uren uw bedrijf bezig is met werkzaamheden voor het verkrijgen van deze 

vergunning?  
O … uur 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
17. Kunt u op een schaal van 1 t/m 10, waarbij 1=zeer lang tot en met 10=zeer kort aangeven wat voor cijfer 

u geeft voor deze tijdsinzet?  
O ... rapportcijfer 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
Indien meerdere vergunningen bij vraag 9, ga naar vraag 18, anders naar vraag 30.  

 

 
Afstemming vergunningen  
Ik ga nu een vraag stellen over de ……………………..vergunning  
 
Enq: LET OP: Kies een vergunning die de ondernemer in 2008 of 2009 heeft aangevraagd, behalve de 
vergunning waarnaar hierboven gevraagd is. Geef hierbij de voorkeur aan de bouw-, milieu- of parkeervergunning 
indien hij/zij deze heeft aangevraagd. 

 

 

Vestiging met vergunning 

18. Kunt u zeggen hoeveel weken het afhandelen van de vergunning in totaal heeft geduurd, vanaf het 
moment van indiening van aanvragen tot het besluit over de aanvraag?  
 O … weken 
O weet niet 
O geen antwoord 
 

19. Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10, waarbij 1=zeer lang en 10=zeer kort, aangeven hoe 
tevreden u bent over de tijdsduur van indiening van de aanvragen tot het besluit over de aanvragen?  
O ... rapportcijfer 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
20. Heeft u uw oorspronkelijke aanvraag nogmaals moeten herzien of opnieuw ingediend en wat was de 

reden? 
O nee, alles in één keer ingediend 
O aanvraag nogmaals herzien 
O aanvraag geheel opnieuw ingediend 
O weet niet 
O geen antwoord 

  
21.  Vindt u de leges die u moest betalen voor de vergunningen: 

O te hoog 
O niet te hoog 
O ik hoefde geen leges te betalen 
O weet niet 
O geen antwoord 



Scriptie-eindversie  57 

 
22. Kunt u inschatten hoeveel uren uw bedrijf bezig is met werkzaamheden voor het verkrijgen van deze 

vergunning?  
O … uur 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
23. Kunt u op een schaal van 1 t/m 10, waarbij 1=zeer lang tot en met 10=zeer kort aangeven wat voor cijfer 

u geeft voor deze tijdsinzet?  
O ... rapportcijfer 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
Indien meerdere vergunningen bij vraag 9, ga naar vraag 24, anders naar vraag 30.  

 

Afstemming vergunningen  
Ik ga nu een vraag stellen over de ……………………..vergunning  
 
Enq: LET OP: Kies een vergunning die de ondernemer in 2008 of 2009 heeft aangevraagd, behalve de 
vergunning waarnaar hierboven gevraagd is. Geef hierbij de voorkeur aan de bouw-, milieu- of parkeervergunning 
indien hij/zij deze heeft aangevraagd. 

 

Vestiging met vergunning 

24. Kunt u zeggen hoeveel weken het afhandelen van de vergunning in totaal heeft geduurd, vanaf het 
moment van indiening van aanvragen tot het besluit over de aanvraag?  
 O … weken 
O weet niet 
O geen antwoord 
 

25. Kunt u met een rapportcijfer van 1 tot en met 10, waarbij 1=zeer lang en 10=zeer kort, aangeven hoe 
tevreden u bent over de tijdsduur van indiening van de aanvragen tot het besluit over de aanvragen?  
O ... rapportcijfer 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
26. Heeft u uw oorspronkelijke aanvraag nogmaals moeten herzien of opnieuw ingediend en wat was de 

reden? 
O nee, alles in één keer ingediend 
O aanvraag nogmaals herzien 
O aanvraag geheel opnieuw ingediend 
O weet niet 
O geen antwoord 

  
27.  Vindt u de leges die u moest betalen voor de vergunningen: 

O te hoog 
O niet te hoog 
O ik hoefde geen leges te betalen 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
28. Kunt u inschatten hoeveel uren uw bedrijf bezig is met werkzaamheden voor het verkrijgen van deze 

vergunning?  
O … uur 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
29. Kunt u op een schaal van 1 t/m 10, waarbij 1=zeer lang tot en met 10=zeer kort aangeven wat voor cijfer 

u geeft voor deze tijdsinzet?  
O ... rapportcijfer 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
Alle vestigingen 
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30. Maakt u of heeft u ooit gebruik gemaakt van het elektronische 
bedrijvenloket/ondernemersloket/ondernemersplein (=synoniem) van uw gemeente? 

 O ja _ga naar vraag 31 
O nee 
O is er niet 

 O weet niet 
O geen antwoord 

 Anders ga naar vraag 33 
 
Vestigingen met gebruik elektronisch bedrijvenloket 
31.  Zijn digitale transacties mogelijk met het elektronische bedrijvenloket bij uw gemeente? 

O ja  
O nee 

 O weet niet 
O geen antwoord 
 

32. Kunt u een rapportcijfer geven voor het elektronische bedrijvenloket? (1=zeer slecht, 10=zeer goed) 
O ... rapportcijfer 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
IV Kwaliteit van dienstverlening 
 
33. Kunt u, om te beginnen, een algemeen rapportcijfer geven voor de dienstverlening van uw gemeente aan 

ondernemers/ instellingen? (1=zeer slecht, 10=zeer goed) 

O ... rapportcijfer 
O weet niet 
O geen antwoord 
 

Indien antwoord bij vraag 9 wel vergunning aangevraagd _ga naar vraag 34.a, anders _ga naar vraag 34.c 

 
34. Nu noem ik een aantal deelaspecten met betrekking tot de dienstverlening van de gemeente. Kunt u voor 

elk aspect een rapportcijfer geven? (1=zeer slecht, 10=zeer goed, - 5=geen oordeel) 
 

Specifiek vergunningaanvraag rapportcijfer 
a. interne afstemming van de gemeente tussen afdelingen bij vergunningaanvraag ... 
b. communicatie met het bedrijven/ instellingen bij vergunningaanvraag ... 

 
Bereikbaarheid 
c. vindbaarheid van het juiste loket/ de juiste persoon … 
d. openingstijden bedrijfsloket/ondernemersloket/ondernemersplein ... 
e. telefonische bereikbaarheid juiste personen ... 
 
Betrouwbaarheid 
f.  de mate waarin afspraken worden nagekomen ... 
g. de mogelijkheden om klachten te uiten over de gemeentelijke dienstverlening ... 
h. de duidelijkheid van de gemeentelijke organisatie ... 
 
Communicatie met bedrijfsleven 
i.  Duidelijkheid van het gemeentelijk beleid en regelgeving ... 
j.  Informatie over gemeentelijk beleid en regelgeving richting bedrijven/ instellingen ... 
k. Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen ... 
l.  Mogelijkheden om met bestuurders zoals burgemeester en wethouder in contact te komen ... 
 
Kennis en vaardigheden 
m. Kennisniveau ambtenaren ... 
n. Inlevingsvermogen van bestuurders zoals burgemeester en wethouder in problematiek bedrijven/ 
instellingen ... 
o. Professionaliteit bij handhaving en toezicht door de gemeente (bijv. bij inspecties) … 
 
Snelheid en geloofwaardigheid 
p. Snelheid waarmee vragen/ verzoeken worden beantwoord ... 
q. Mate waarin er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van het 
ondernemingsklimaat in uw gemeente ... 
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Aanpak strijdige regelgeving 
Ik wil nu een vraag stellen over de regels waar u bij de dagelijkse uitoefening van uw bedrijf tegenaan loopt of bij 
de start van uw bedrijf tegenaan bent gelopen.  

 
35. Ik noem een aantal eisen waaraan u bij de uitoefening van uw bedrijfsvoering moet voldoen. Kunt u per 

eis een rapportcijfers geven voor de mate waarin vóóraf voldoende helderheid bestond over de eisen 
waaraan moest worden voldoen? (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed) 

 

Rapportcijfer 
a. Bouwvoorschriften … 
b. Milieuvereisten … 
c. Brandveiligheid … 
d. Arbeidsomstandigheden … 

Indien vraag 1 = land- en tuinbouw, visserij, groothandel, detailhandel en reparatie van 
consumentenartikelen, horeca, vervoer opslag en communicatie, ga naar V35e, anders 
naar V26 

e. Voedselveiligheid … 
 
f. niet van toepassing 
g. weet niet 
h. geen antwoord 
 

36.  Maakt u gebruik van of heeft u ooit gebruik gemaakt van het meldpunt strijdige regelgeving/regeldruk van 
de gemeente? 

 O ja _ga naar vraag 37 
 O nee 
 O is er niet  

O weet niet 
O geen antwoord 
Anders dan ja: ga naar vraag 39 
 

37.  Wat zijn uw ervaringen met het meldpunt strijdige regelgeving/regeldruk? 

 O zeer slecht  
O slecht  
O niet goed/ niet slecht 
O goed 
O zeer goed 
O weet niet 
O geen antwoord 

 Indien zeer slecht of slecht _ga naar vraag 38. Anders _ga naar vraag 39 

 
38.  Wat was de oorzaak van deze slechte ervaring? 

 O geen deskundig personeel 
O te lange wachttijd 
O geen actie op mijn klacht 
O nooit meer teruggebeld 
O Anders, namelijk ………………………………………. 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
39. Ervaart u onduidelijkheden/strijdige regels binnen uw gemeente en zo ja, welke? 

O Ja, te weten …… 
O Nee 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
40. Kunt u een rapportcijfer geven voor de mate waarin het vereenvoudigen van verkrijgen van vergunningen 

wordt gerealiseerd? (1=zeer ontevreden, 10=zeer tevreden) 
 … rapportcijfer 

O weet niet 
O geen antwoord 

 
V Bereikbaarheid, ruimte en veiligheid 
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41. Kunt u een rapportcijfer geven voor de parkeermogelijkheden in de directe nabijheid van uw 

bedrijfspand? (1=zeer ontevreden, 10=zeer tevreden) 
... rapportcijfer 
 O weet niet 
O geen antwoord 

 

42. Kunt u een rapportcijfer geven voor de bereikbaarheid van uw bedrijfspand per auto? (1=zeer 
slecht, 10=zeer goed) 
... rapportcijfer 
O weet niet 
O geen antwoord 

 

43. Kunt u een rapportcijfer geven voor de bereikbaarheid van uw bedrijfspand met het openbaar 
vervoer? (1=zeer slecht, 10=zeer goed) 
... rapportcijfer 
O weet niet 
O geen antwoord 

 

44. Ik noem een aantal aspecten over de kwaliteit van de openbare ruimte in de directe omgeving van 
uw bedrijfslocatie. Kunt u steeds voor elk aspect een rapportcijfer geven? 
(1=zeer slecht, 10=zeer goed) 

 
rapportcijfer 
a. Bewegwijzering … 
b. Ontsluiting … 
d. Staat van de openbare ruimte (weg, groenvoorziening, trottoir) … 
c. veiligheid … 

 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
45. Heeft u op dit moment voldoende ruimte voor uw bedrijf? 

O Ja 
O Nee 
 

46. Wat is uw oordeel (rapportcijfer) over de beschikbaarheid van geschikte bedrijfslocaties binnen uw 
gemeente? 
... rapportcijfer 
O weet niet 
O geen antwoord 

 

47. Voelt u zich onveilig in uw eigen bedrijf of bedrijfsomgeving? 
O Vaak 
O Soms     
O Zelden 
O Nooit 
O weet niet 
O geen antwoord 
 

 
48. Is uw bedrijf de afgelopen 2 jaar (sinds 2008) slachtoffer geweest van criminaliteit? 

O Ja, één keer 
O Ja, twee keer 
O Ja, drie keer 
O Ja, meer dan drie keer 
O Nee     
O weet niet 
O geen antwoord 
Indien Ja _ga naar vraag 49, anders _ga naar vraag 50 
 

49. Om welke vorm van criminaliteit ging het daarbij? 
 O Diefstal 

O Geweld 
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O Vernielingen 
O Inbraak 
O Overig 
O weet niet 
O geen antwoord 
 

50. Doet u aangifte indien er sprake is van criminaliteit tegen uw onderneming? 
O Ja, altijd _ naar vraag 52 
O Ja, soms 
O Nee     
O weet niet 
O geen antwoord 

 
51. Wat is de reden dat u geen aangifte of soms aangifte doet in plaats van altijd? 

O Het kost me teveel tijd 
O Het levert niets op 
O Ik kan geen moment weg uit mijn bedrijf' 
O Anders, namelijk…… 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
52. Kunt u uw oordeel over de gemeentelijke aanpak Veilig Ondernemen uitdrukken in een rapportcijfer? 

(1=zeer ontevreden, 10=zeer tevreden) 
 … rapportcijfer 

O weet niet 
O geen antwoord 

 
 

V Startersbeleid 
53. Is er voldoende bedrijfsruimte voor startende ondernemingen binnen uw gemeente? 
 O Ja 
 O nee 

 O weet niet 
O geen antwoord 

 
54. Kent u specifieke gemeentelijke regelingen voor starters/ondernemers en zo ja, welke? 
 O Ja, te weten ……… 
 O Nee 
 

VI Wijkeconomie 
55. Betekent een eventuele verruiming van de regelgeving rondom „werken aan huis‟ dat u zou overwegen 

om uw bedrijf naar een „woonwerkwoning‟ te verplaatsen? 
 O Ja 
 O Nee 
 O Heb ik al 

O weet niet 
O geen antwoord 

 
56. Bent u van plan om binnen een half jaar te gaan verhuizen? 
 O Ja, naar bedrijventerrein 
 O Ja, naar woonwijk 
 O Ja, naar centrum 
 O Ja, naar elders 
 O Nee 

O weet niet 
O geen antwoord 

 
Indien vraag 5 en/of vraag 6 nee _ga naar vraag 57, anders _ga naar vraag 58 

 
Vestigingen die sinds januari 2008 verhuisd zijn 
57A. U bent „recent‟ verhuisd. Ik ga enkele factoren noemen. Kunt u per factor aangeven of dit een 

vertrekmotief was vanuit uw oude locatie? 
 

 ja  nee  weet niet zegt niet 

 Bereikbaarheid per auto   
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 Bereikbaarheid per OV  

 Parkeren     

 Kwaliteit openbare ruimte   

 Voldoende ruimte   

 Veiligheid 
 

57A.1 Zijn er nog andere factoren die aanleiding gaven om te vertrekken? 
O Ja, namelijk… 

 O Nee 
O weet niet 
O geen antwoord 
 

57B. Nu ga ik dezelfde factoren noemen en wil ik graag weten of deze factor een vestigingsmotief was? 
 

ja  nee  weet niet zegt niet 

 Bereikbaarheid per auto   

 Bereikbaarheid per OV  

 Parkeren     

 Kwaliteit openbare ruimte   

 Voldoende ruimte   

 Veiligheid 
 

57B.1 Zijn er nog andere factoren van belang geweest? 
O Ja, namelijk… 

 O Nee 
O weet niet 
O geen antwoord 

 
VI Lokale beleidsinitiatieven 
58.  De volgende vragen hebben betrekking op speciale beleidsinitiatieven van de lokale overheid. Ik noem 

een aantal thema‟s van economisch beleid. Kunt u per thema een rapportcijfer geven voor initiatieven 
van de gemeente rond deze thema‟s? 

 
Rapportcijfer niet mee bekend 

a. Promotie/acquisitiebeleid gericht op bedrijven en instellingen ...  O 
b. Beleid voor ontwikkeling en herstructurering bedrijfslocaties ...  O 
c. Startersbeleid ...  O 
d. Toeristisch beleid ...  O 
e. Arbeidsmarktbeleid ...  O 
f.  Samenwerking met andere gemeenten ...  O 
g. Beleid omtrent de economische crisis ...  O 
h. In hoeverre zijn gemeentelijke aanbestedingen toegankelijk voor MKB-ers...  O 
 

 
59. Ervaart u problemen bij het invullen van bepaalde functies binnen uw organisatie? 

O Ja _ naar vraag 60a 
O Nee _ naar vraag 61 
O weet niet/ geen antwoord _ naar vraag 61 

 
60A. Op welk niveau ervaart u dat het aanbod (kwantitatief en/of kwalitatief) onvoldoende is? 
 

       ja nee    weet niet      zegt niet 
a. Laag functieniveau (werkniveau op vbo-niveau of lager) 
b. Midden functieniveau (werkniveau op mbo-niveau) 
c. Hoog functieniveau (werkniveau op hbo-niveau of hoger) 

 

 Indien a=ja _ga naar vraag 60b, Indien b=ja _ga naar vraag 60c, Indien c=ja _ga naar vraag 60d, 

anders _ga naar vraag 61 

 

Vestigingen met onvoldoende aanbod op laag functieniveau 

60B. Kunt u van de functies op laag functieniveau aangeven op welk(e) functiegebied(en) deze betrekking 
hebben?  
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O Uitvoerend of technisch 
O Financieel of administratief 
O Verkoop 
O IT/ automatisering 
O Leidinggeven/ management 
O Overige, nl………………… 
O weet niet 
O geen antwoord 
Indien vraag 60a b=ja _ga naar vraag 60c, Indien vraag 60a c=ja _ga naar vraag 60d, anders _ga 

naar vraag 61 

 

Vestigingen met onvoldoende aanbod op midden functieniveau 

60C. Kunt u van de functies op midden functieniveau aangeven op welk(e) functiegebied(en) deze betrekking 
hebben?  
 O Uitvoerend of technisch 
O Financieel of administratief 
O Verkoop 
O IT/ automatisering 
O Leidinggeven/ management 
O Overige, nl………………… 
O weet niet 
O geen antwoord 
 Indien vraag 61a c=ja _ga naar vraag 60d, anders _ga naar vraag 61 

 

Vestigingen met onvoldoende aanbod op hoog functieniveau 

60D. Kunt u van de functies op hoog functieniveau aangeven op welk(e) functiegebied(en) deze betrekking 
hebben?  
 O Uitvoerend of technisch 
O Financieel of administratief 
O Verkoop 
O IT/ automatisering 
O Leidinggeven/ management 
O Overige, nl………………… 
O weet niet 
O geen antwoord 

 

VII Economisch klimaat en afsluiting 

61. Kunt u een algemeen rapportcijfer geven voor het ondernemingsklimaat in uw gemeente? 
(1=zeer slecht, 10=zeer goed) 
... rapportcijfer 
O weet niet 
O geen antwoord 
 

 

62. Welke twee onderwerpen wegen voor u het zwaarst bij het bepalen van dit rapportcijfer? 
<< twee antwoorden mogelijk>> 
O Bestuurlijke organisatie economisch beleid 
O Dienstverlening en vergunningverlening 
O Communicatie door de gemeente 
O Ruimtelijk beleid 
O Verkeersbeleid en parkeren 
O Bedrijvenacquisitiebeleid 
O Startersbeleid 
O Arbeidsmarktbeleid 
O Veiligheid 
O Aanbod publieke diensten (zorg, welzijn, onderwijs etc.) 
O Beleid betreffende de economische crisis 
O Anders nl. ………………………………………………….. 
 O weet niet 
O geen antwoord 
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63. Is volgens u de aandacht van uw gemeente voor het ondernemingsklimaat gedurende de afgelopen 
twee jaar: 
O toegenomen 
O niet veranderd 
O afgenomen 
O weet niet 
O geen antwoord 
 

64. Heeft u, los van de vragen die ik u heb gesteld, nog specifieke vragen of opmerkingen over het 
beleid dat uw gemeente voert voor bedrijven? 
O nee 
O Ja, te weten

 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête en nog een prettige dag. 
 



Scriptie-eindversie 65 

 
9.4 Resultaten Compare Means SPSS 

 

 Levene‟s Test t-test  Significantie 

Gelijke varianties  
4,607 (Sig = 0,032) 

- 0,154 0,877 

Ongelijke varianties  - 0,141 0,888 

 

 
9.5 Sectoren binnen dit onderzoek 

0 Unknown 29 Machinery industry 64 Telecommunication and post 

1 Agriculture 30 Computer industry 65 Financial institutions (banks) 

2 Horticulture 31 Electronic industry 66 Insurance and pensionfunds 

5 Fishery 32 Audio- video and 
telecomminication equipment 
industry 

67 Financial services 

10 Peat industry 33 Medical instruments industry 70 Real estate intermediates 

11 Natural resources 34 Car industry 71 Movables and estate 
intermediates 

15 Food- and beverage 
processing industry 

35 Transport industry (excl. cars) 72 Computer-service and ICT 
engineering 

16 Tabaco industry 36 Furniture industry 73 Research and development 

17 Textile industry 37 Recycling industry 74 Remaining Business services 
(juridical, taxes, pr, consultancy) 

18 Clothing industry 40 Electricity  75 Government and social 
insurance 

19 Leathergoods industry 41 Water supply 80 Education 

20 Timber and cork industry 45 Building and construction 85 Health care 

21 Paper industry 50 Wholesale trade - cars and 
gasstations 

90 Physical environment services 
(waste disposal) 

22 Publishing and reproduction 51 Wholesale trade 91 Unions (employees and 
employers) 

23 Oil processing industry 52 Retail trade 92 Culture, sports and recreation 

24 Chemical industry 55 Horeca, restaurant, hotels 93 Personal services (hair dressers, 
sauna etc.) 

25 Synthetic and rubber industry 60 Distribution by land 95 Household services 

26 Glas and ceramic industry 61 Distribution by water 99 Extra-territorial activities 

27 Metal industry (primary) 62 Distribution by air   

28 Metal products industry 63 Distribution services   
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9.6 Correlatie-matrix 

 Ln_verhuis

_in 

Ln_verhuis_

uit 

Ln_Sal

do 

Ln_BGO_

05 

Ln_WAI_

05 

Ln_spec_ind

_05 

Ln_spec_

dis_05 

Ln_spec_zak_

05 

Ln_spec_over

_05 

Ln_div_

05 

Zdwel

gr 

Zsba Ln_opleiding 

Ln_verhuis_in 1 0,448* 0,960* 0,068 -0,266 0,101 0,133 -0,054 -0,130 -0,110 0,315* 0,195 -0,104 

Ln_verhuis_uit 0,448* 1 0,178 -0,302 -0,317* -0,276 -0,050 0,272 -0,005 0,095 0,056 0,027 0,326* 

Ln_Saldo 0,960* 0,178 1 0,170 -0,149 0,198 0,162 0,145 -0,141 -0,151 0,329* 0,206 -0,217 

Ln_BGO_05 0,680 -0,302 0,170 1 0,275 0,234 0,098 0,144 -0,267 -0,296 0,537* 0,107 -0,424* 

Ln_WAI_05 -0,226 -0,317 -0,149 0,275 1 0,697* 0,078 -0,589* -0,038 -0,200 0,067 -0,053 -0,457* 

Ln_spec_ind_05 0,101 -0,276* 0,198 0,234 0,697* 1 0,399* -0,727* -0,466* -0,589* 0,216 -0,137 -0,787* 

Ln_spec_dis_05 0,133 -,050 0,162 0,098 0,078 0,399* 1 -0,241 -0,698* -0,787* 0,086 -0,092 -0,581* 

Ln_spec_zak_05 -0,054 0,272 -0,145 0,144 -0,589* -0,727* -0,241 1 -0,081 0,049 -0,014 0,191 0,573* 

Ln_spec_over_05 -0,130 -0,005 -0,141 -0,267 -0,038 -0,466* -0,698* -0,081 1 0,961* -0,227 0,096 0,624* 

Ln_div_05 -0,110 0,095 0,151 -0,269 -0,200 -0,589* -0,787* 0,049 0,961* 1 -0,234 0,081 0,694* 

Zdwelgr 0,315* 0,056 0,329* 0,537* 0,067 0,216 0,086 -0,014 -0,227 -0,234 1 0,165 -0,299 

Zsba 0,195 0,027 0,206 0,107 -0,053 -0,137 -0,092 0,191 0,096 0,081 0,165 1 0,303 

Ln_opleiding -0,104 0,326* -0,217 -0,424* -0,457* -0,787* -0,581* 0,573* 0,624* 0,694* -0,299 0,303 1 

*Correlatie is significant op een verwerpingsniveau van 10 procent 
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9.7 Resultaten lineaire multivariate regressie voor alle sectoren en de gehele periode 

 Ln_verhuis_in Ln_verhuis_uit Ln_saldo 

Enter-methode Stepwise-methode Enter-methode Stepwise-methode Enter-methode Stepwise-methode 

Constant 29,185 1,321* 12,155 7,000* 17,030 0,988* 

Ln_BGO_05 -2,274 - -2,291 - 0,017 - 

Ln_Spec_ind_05 2,697 0,648* 0,770 0,742** 1,927 0,687* 

Ln_Spec_dis_05 2,301 - 0,946** 0,868* 1,355 - 

Ln_Spec_zak_05 2,712 - 1,040 0,883** 1,673 - 

Ln_Spec_over_05 -3,246 - -3,098* -2,895* -0,148 - 

Ln_div_05 13,221 - 6,395** 5,946* 6,825 - 

Ln_WAI_05 -0,340 -0,378* 0,049 - -0,390** -0,332* 

Zdwelgr 0,181 - 0,076 - 0,265 - 

Zsba 0,253 - -0,012 - 0,105 - 

Ln_opleiding -12,172 - -0,668 - -11,504 - 

       

R
2
 0,344 0,181 0,426 0,284 0,377 0,199 

Adjusted R
2
 0,000 0,121 0,125 0,135 0,049 0,140 

F-waarde 0,997 (Sig = 0,479) 2,989 (Sig=0,067) 1,412 (Sig=0,248) 1,903 (Sig=0,131) 1,150 (Sig = 0,379) 3,364 (Sig =0,050) 

*Significant op een verwerpingsniveau van 5 procent 

**Significant op een verwerpingsniveau van 10 procent 
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9.8 Resultaten lineaire multivariate regressie per sector  

 Ln_verhuis_in_zak Ln_verhuis_uit_zak Ln_verhuis_in_dis Ln_verhuis_in_over 

Enter-methode Stepwise-methode Enter-methode Stepwise-methode Enter-methode Stepwise-methode Enter-methode Stepwise-methode 

Constant 30,004 0,146 -9,821 -7,442 4,286 0,674 51,478 5,114* 

Ln_BGO_05 -0,687 - -0,133 - 0,864 - -1,334 - 

Ln_Spec_ind_05 3,776** 0,713** -0,518 - 2,557 1,496* 3,142 1,468* 

Ln_Spec_dis_05 3,563** - 0,829 0,985* 1,777 - 1,872 - 

Ln_Spec_zak_05 4,879 0,848** -0,434 - 0,966 - 3,542 - 

Ln_Spec_over_05 -6,848 - -5,509 -4,264* -1,926 - -4,437 - 

Ln_div_05 20,172 - 3,933 4,084* 6,947 - 20,291 4,993* 

Ln_WAI_05 -0,210 -0,375* 0,174 - -0,709* -0,690* -0,330 -0,479** 

Zdwelgr 0,003 - 0,075 - 0,090 - 0,512** 0,579* 

Zsba 0,010 - -0,234 -0,220** 0,257 0,384* 0,559 - 

Ln_opleiding -10,141 - 18,461** 16,033* 6,270 - -41,562** - 

         

R
2 

0,413 0,294 0,604 0,563 0,537 0,440 0,542 0,430 

Adjusted R
2
 0,103 0,212 0,396 0,472 0,294 0,375 0,301 0,339 

F-waarde 1,335 (Sig=0,282) 3,603 (Sig=0,027) 2,902 (Sig=0,022) 6,191 (Sig = 0,001) 2,207 (Sig=0,066) 6,802 (Sig = 0,002) 2,251 (Sig = 0,061) 4,710 (Sig = 0,006) 

*Significant op een verwerpingsniveau van 5 procent 

**Significant op een verwerpingsniveau van 10 procent 

 


