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1. Introductie 
 

Het wordt inmiddels breed erkend dat het innovatieve vermogen van landen bepalend is voor economische groei op lange termijn. 

Empirisch onderzoek toont aan deze innovaties niet gelijk verspreid zijn over ruimte, maar dat kennisontwikkeling een regionaal 

begrensd fenomeen is (Cooke, 2001). Deze toenemende plaatsgebondenheid van economische activiteit noemt Porter (2000) de 

locatieparadox; hoewel de wereldeconomie steeds meer geïntegreerd raakt, manifesteren concurrentievoordelen zich in 

toenemende mate op lokaal niveau. Dit heeft tot gevolg dat gespecialiseerde economische activiteiten zich meer en meer 

concentreren in regio’s met specifieke locatievoordelen. In de kabinetsperiode Balkenende is beleid geformuleerd dat clustering van 

bedrijven centraal stelt voor economische ontwikkeling en innovatiekracht van de Nederlandse economie. Tot op heden wordt deze 

strategie, die is gericht op het focusseren van investeringsgelden in gespecialiseerde economische gebieden, nog altijd gecontinueerd 

onder de huidige regering. Deze zogenaamde focusgebieden zijn voor het eerst gepositioneerd door het Ministerie van Economische 

Zaken in de nota Pieken in de Delta (2004).  

 

De ruimtelijke economische hoofdstructuur in Nederland bestaat steeds nadrukkelijker uit de stedelijke driehoek Amsterdam-

Rotterdam-Eindhoven, met de Metropoolregio Amsterdam als belangrijkste internationaal knooppunt (Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte, 2011). De steden Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven hebben voor een groot deel een overeenkomstige economie, 

maar er zijn natuurlijk ook verschillen. De regio en de stad Amsterdam scoren bij de onderlinge vergelijking tussen deze drie 

stedelijke regio’s hoog op de zogeheten beleveniseconomie, creatieve economie en op de aanwezigheid van niet technologische 

kenniswerkers, maar minder nadrukkelijk op de hoogtechnologische kenniseconomie.  Dat heeft ten dele te maken met de 

economische geschiedenis en de daaruit voortvloeiende padafhankelijkheid van de economische structuur. Amsterdam was altijd al 

meer een handelscentrum dan een hoogwaardig industriecentrum. Bovendien heeft de stadsregio Amsterdam een aantrekkelijk 

woonklimaat voor kenniswerkers. De stadsregio Eindhoven heeft  een veel kortere economische geschiedenis en bovendien een 

sterkere dominantie van hightech activiteiten, maar een minder sterke internationale uitstraling. De regio Eindhoven is er in de 

afgelopen jaren in geslaagd het imago van Brainport te verzilveren en behoort inmiddels tot de top hightech regio’s in Europa. Met 

de komst van het hoofdkantoor van Philips naar Amsterdam en de investeringen in de Hightech Campus in Eindhoven werd de 

economisch functionele specialisatie tussen het regiecentrum Amsterdam en het technologiecentrum Eindhoven bevestigd. Het is 

echter de vraag of deze ruimtelijke economische specialisatie nu en in de toekomst nog wel opgeld doet.  

 

1.1 Onderzoeksdoel en centrale probleemstelling 
 
De Amsterdamse metropooleconomie kent een duidelijk gezicht dat zich laat kenschetsen door de sterke vertegenwoordiging van 

economische activiteiten die in het verlengde liggen van de alfa- en gammawetenschappen. Wat betreft de positiebepaling van de 

Metropoolregio is er dan ook al veel bekend over de creatieve- en beleveniseconomie. Minder bekend staat de stad om haar bèta 

gerelateerde bedrijfsleven. Er is weinig bekend over de staat van de hoogtechnologische kenniseconomie in de Metropoolregio 

Amsterdam. Dit onderzoek beoogt daarover uitspraken te doen. Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in de ruimtelijke 

organisatie van deze bedrijven en kan geplaatst worden binnen de bredere discussie omtrent regionale concurrentiekracht en 

economische groei. De aanvliegroute is dat de eenzijdige Amsterdamse economie met een bloeiende bètapoot een meer 

volwaardige kenniseconomie zou kunnen zijn. Er wordt ingegaan op de vraag in welke mate het ruimtelijk faciliteren van deze 

bètasectoren bij kan dragen aan een sterke economie en duurzame stad. Beleidsmatig interessant is de vraag of de ‘brainport’ 

gedachte van toepassing is op de Metropoolregio Amsterdam, of dat men zich beter uitsluitend kan richten op alfa- en gamma 

kennisactiviteiten. 
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Deze studie richt zich op de vraag of er achter het imago van de Amsterdamse ‘praateconomie’ toch een (potentieel) 

hoogtechnologische kenniseconomie schuilgaat. Om de positie van de Amsterdamse hoogtechnologische kenniseconomie te bepalen 

zal deze afgezet worden tegen dat van de Brainportregio Eindhoven. Deze benchmark dient ervoor de vraag te beantwoorden of de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA) al dan niet een structurele achterstand heeft ten opzichte van de Brainport Eindhoven Regio 

(BRE) op het vlak van bèta gerelateerde economische activiteiten en of er aanknopingspunten zijn om een bloeiende bèta-economie 

van de grond krijgen.  

 

De centrale probleemstelling van dit onderzoek is: 

In welke zin ontwikkelt zich een hoogtechnologische kenniseconomie in de  Metropoolregio Amsterdam die zich kan 

meten met de Brainport Eindhoven en welke ruimtelijke inrichting en voorzieningen zijn nodig om deze 

hoogtechnologische kenniseconomie te faciliteren? 

Waar het eerste deel van de centrale probleemstelling ingaat op de positiebepaling van hoogtechnologische kenniseconomie, gaat de 

tweede vraag in op de ruimtelijke claims van de diverse sectoren die indicatief zijn voor het in het kader van dit onderzoek nader 

gedefinieerde hoogtechnologische kenniseconomie. Later in deze studie wordt de hoogtechnologische kenniseconomie 

geoperationaliseerd naar de hoogwaardige maakindustrie.  

 

De volgende onderzoek- en beleidsvragen komen in deze studie aan bod: 

1. Gaat er een hoogtechnologische kenniseconomie schuil achter het imago van de Amsterdamse ‘praateconomie’? 

2. Hoe kan de clusterpopulatie van de hoogwaardig maakindustrie in de MRA getypeerd worden? 

3. Hoe functioneert het regionaal innovatiesysteem van de hoogwaardige maakindustrie in de MRA? 

4. Heeft de MRA een structurele achterstand in de hoogwaardige maakindustrie ten opzichte van de BRE? 

5. Zijn er aanknopingspunten om de hoogtechnologische kenniseconomie te faciliteren en naar welke (ruimtelijke) 

beleidsingrepen dienen dergelijke investeringen vertaald te worden? 

 

1.2 Context 
 

Voor stedelijk beleid is het belangrijk om erachter te komen wat bepalend is voor het innovatieve vermogen van bètasectoren in de 

MRA. Volgens de traditionele kijk hebben bedrijven voornamelijk baat bij standaard agglomeratievoordelen, zoals een goede 

bereikbaarheid en een toereikende arbeidsmarkt. In recentere studies wordt echter steeds meer het belang van ‘zachtere’ kennis 

gerelateerde locatiefactoren benadrukt. “Volgens huidige inzichten in de economische theorie en innovatiewetenschappen verloopt 

het innovatieproces sneller en is innovatie effectiever in zogeheten clusters en netwerken.” (Atzema & Visser, 2005) In de 

hoogtechnologische kenniseconomie zijn kennis en innovatie kernbegrippen, evenals de complexiteit van de context waarin deze 

bedrijven opereren. Vanwege deze complexiteit zullen deze bedrijven continu investeren in de eigen kerncompetenties, maar ook 

proberen de bedrijfsprestaties te beïnvloeden door actief op zoek te gaan naar complementaire kennis bij andere bedrijven en 

kennisinstellingen. Volgens dit argument is de toegang tot kennis bepalend voor het innovatieve vermogen en gedijen innovatieve 

bedrijven beter in een omgeving met veel kennis-spillovers. Dergelijke interactiemilieus bieden ruimte voor lokale collectieve 

leerprocessen en hebben als resultaat dat innovatieve inspanningen een meer dan evenredige verhoging in de productie kunnen 

opleveren.  
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1.3 Ruimtelijke opgave 
 

Dit conceptuele verschil in hoe de ‘geografie van innovatie’ begrepen wordt, heeft belangrijke gevolgen voor de afstemming van de 

ruimtelijke inrichting binnen het stedelijk economisch beleid. Met andere woorden: Het maakt uit of de ‘netwerkeconomie’ wordt 

gezien als een opgeklopt modewoord, of als wezenlijk nieuw wetenschappelijk paradigma. Impliciet aan dit debat ligt de 

fundamentele vraag in hoeverre innovatiebeleid geformuleerd, geïmplementeerd en gefinancierd dient te worden (Mattsson, 2007). 

Dit heeft eveneens invloed op de manier waarop clusters worden gezien, met aan het ene uiteinde de visie van een cluster als slechts 

een concentratie van gerelateerde bedrijven en aan het andere uiteinde de visie van cluster als vehikel van complexe netwerken. Een 

probleem is dat het cluster- en netwerkconcept vaak inwisselbaar wordt gebruikt. Hierdoor wordt de betekenis van deze 

theoretische concepten vaak  ten onrechte gebagatelliseerd of te belangrijk gemaakt. Gevoed door het ‘netwerkconcept’ is in 

beleidskringen de laatste decennia toenemende aandacht voor de formatie en ontwikkeling van economische clusters. Hierbij zijn 

echter meerdere kanttekeningen te plaatsen, waarvan het belangrijkste argument de complexiteit en uniciteit van clusterdynamiek 

behelst. Op basis hiervan kan dus verwacht worden dat de rol van clusters ergens tussen deze beide extremen ligt en eveneens in 

grote mate contextafhankelijk is. Het behoeft dan ook regiospecifieke kennis over het innovatieve gedrag van bedrijven om de vraag 

te kunnen beantwoorden of en hoe clusters eventueel gestimuleerd dienen te worden.  

 

1.4 Leeswijzer 
 

Om hier een antwoord op te geven zal daarom dieper worden ingegaan op de hoogtechnologische kenniseconomie in de 

metropoolregio Amsterdam, inclusief waar de bedrijven zich bevinden die tot deze economie behoren. Ook komt de vraag aan bod in 

hoeverre en op welke ruimtelijke schaal deze bedrijven met elkaar samenwerken ten aanzien van kennisproductie. Vervolgens wordt 

ingegaan op de vraag welke ruimtelijke inrichting en voorzieningen nodig zijn om deze economie zo goed mogelijk te faciliteren en of 

campusontwikkeling hierbij een adequate strategie is. Om erachter te komen hoe harde locatiefactoren zich verhouden ten opzichte 

van de zachtere kennis gerelateerde factoren, zullen kwantitatieve gegevens gecombineerd worden met kwalitatieve gegevens die 

zijn verkregen uit diepte-interviews met hoogtechnologische bedrijven, actief in de Metropoolregio Amsterdam.  

 

Met dit onderzoek wordt een poging gedaan de hoogtechnologische kenniseconomie van de Metropoolregio Amsterdam te 

kenschetsen. Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van de belangrijkste theoretisch inzichten omtrent agglomeraties, clusters en 

netwerken binnen de moderne kenniseconomie. Er wordt geprobeerd te benadrukken wat clustering en netwerking in 

innovatiebeleid kunnen betekenen voor economische groei op lange termijn. Hoofdstuk 3 biedt een hoofdstuk waar de context 

wordt geschetst voor het onderzoek naar de hoogtechnologische kenniseconomie in de Metropoolregio Amsterdam. Het betreft een 

beschrijving van de verschillende elementen die verwerkt zijn in de kwalificatie van de regio Eindhoven als Brainport. Op basis van 

deze context wordt in hoofdstuk 5 het technologische profiel van de Metropoolregio Amsterdam bepaalt. Een benchmark levert 

initieel inzicht in de overeenkomsten en verschillen in de institutionele en ruimtelijke organisatie van de hoogtechnologische 

kenniseconomie in beide regio’s. Op basis van deze inzichten zijn verschillende hypothesen geformuleerd die getoetst zijn door 

middel van diepte-interviews met ondernemers in de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. Dit leidt tot 

een synthese waarin duidelijk wordt hoe bedrijven zich institutioneel en ruimtelijk organiseren,  en hoe (ruimtelijk) economisch 

beleid de hoogtechnologische kenniseconomie in de Metropoolregio Amsterdam eventueel kan faciliteren. Bijbehorende analyse is 

terug te vinden in hoofdstuk 6. Er wordt afgesloten met een slotbeschouwing waarin conclusies en aanbevelingen aan bod komen. 
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2. Theoretisch kader 
 

In dit hoofdstuk worden de huidige theorieën omtrent agglomeraties, clusters, netwerken en kennis gepresenteerd. Er is veel 

aandacht voor inzichten uit de evolutionair economische benadering, waarin technologische innovatie een centraal thema is. De 

theoretische concepten hebben dan ook specifiek betrekking op de hoogtechnologische kenniseconomie en bijbehorend ruimtelijk 

economische beleid. Deze uiteenzetting dient als theoretisch kader voor deze studie naar de ruimtelijke- en institutionele organisatie 

van de hoogtechnologische kenniseconomie in de Metropoolregio Amsterdam. 

 

2.1 Agglomeratie  
 

De economische geografie houdt zich bezig met de bestudering van de ruimtelijke organisatie van economische activiteit. Hierbij gaat 

speciale aandacht uit naar de vraag hoe patronen van ruimtelijke concentratie ontstaan en welke locatie-eigenschappen het 

economisch succes van een regio kunnen verklaren. Hiervoor zijn door de tijd heen verschillende verklaringen gevonden. “Locatie 

specifieke patronen van industrie en agglomeratie-effecten zijn toegeschreven aan geologische factoren (bijv. natuurlijke 

hulpbronnen), geografische factoren (bijv. kenmerken van de bevolking, infrastructuur), culturele factoren (bijv. religie),  economische 

factoren (bijv. marktgrootte, transactiekosten) en klimaat.” (Visser, 1996, p. 54) De overeenkomst tussen verschillende uitleggen kan 

gevonden worden in de aanwezigheid van een gunstig vestiging- en ondernemersklimaat voor specifieke economische activiteiten. 

De voordelen die een bedrijf kan behalen uit een dergelijke omgeving worden door Marshall (1890) externaliteiten genoemd. Dit zijn 

“agglomeratievoordelen die oncontroleerbaar en onreguleerbaar zijn voor een individueel bedrijf en die voortkomen uit een regionale 

concentratie van bedrijvigheid.” (Van Oort et al., 2006). Wat precies van belang is voor het verklaren van locatiespecifieke patronen 

van industrieën is vanzelfsprekend verschillend per sector. Om deze reden speelt economische structuurverandering, ingeleid door 

technologische vernieuwing, een belangrijke rol bij het verklaren van agglomeraties.  

 

2.1.1 Economische structuurverandering 
 

Het model van de economie is volgens Poire & Sabel (1984) in de jaren tachtig van de vorige eeuw drastisch veranderd. Dit heeft 

voornamelijk zijn weerslag gehad op de organisatie van het productieproces en veranderende consumptiepatronen. Zij herkennen 

een omslagpunt dat zij de ‘second industrial divide’ noemen. Dit betreft de omschakeling van een economie met massaproductie van 

gestandaardiseerde producten als dominante vorm van industriële organisatie, naar een vorm van flexibele specialisatie van 

geïndividualiseerde producten. De introductie van alternatieve producten en productieprocessen is mede mogelijk gemaakt door de 

opkomst van informatie- en communicatietechnologieën en heeft geleid tot een toenemende diversificatie van productie. Dit met als 

resultaat dat toelevering en uitbesteding van economische activiteiten steeds meer onderdeel zijn gaan uitmaken van 

bedrijfsstrategieën. Vanuit macroperspectief betekent dit dat economische activiteit in toenemende mate gekenmerkt wordt door 

verticale specialisatie. Dit betreft het fenomeen waarin bedrijven zich specialiseren in bepaalde schakels binnen een 

gefragmenteerde productiekolom (Krugman, 1995). Er is over het algemeen dan ook een terugkeer naar de kerncompetenties te 

herkennen waarbij de netwerkstrategie als vorm van economische organisatie een snelle toename kent en op grote schaal wordt 

toegepast (Fisher, 2006). Voor alternatieve (traditionele) organisatievormen zoals bijvoorbeeld sterke interne hiërarchische 

structuur, neemt het draagvlak in de hedendaagse economie zodoende steeds meer af. Dit uit zich ook in de hernieuwde aandacht 

voor de economische kracht van het midden- en kleinbedrijf.  

Waar voorheen schaalvoordelen belangrijk concurrentievoordeel opleverde, is tegenwoordig het adequaat reageren op 

marktontwikkelingen belangrijker geworden voor de concurrentiepositie van een bedrijf. Dit wordt nog eens versterkt door 

processen van globalisering. “Economieën raken steeds meer met elkaar vervlochten door de toename van import en export en directe 

buitenlandse investeringen. Dit heeft opgetreden als gevolg van afnemende handelsbarrières, dalende transportkosten en de groei 
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van multinationale bedrijven. Daarnaast speelt ook mee dat de opening van nieuwe markten bijdrage levert aan toegenomen 

concurrentie over producten en diensten, hetgeen de druk op kosten heeft doen laten toenemen en economische onzekerheid en risico 

van instabiliteit heeft vergroot.” (Turok, 2004, p. 1070).  Om succesvol te opereren in deze complexe economie wordt daarom een 

zwaar beroep gedaan op het concurrentievermogen van bedrijven. Een belangrijke  vraag is wat deze veranderingen in de economie 

betekenen voor industriële en stedelijke agglomeraties. Er kan namelijk verwacht worden dat de verschuivingen die zich in het 

basismodel van de economie voorgedaan hebben impact hebben op de manier waarop bedrijven zich  ruimtelijk organiseren. 

 

2.1.2 Kenniseconomie 
 

De mondiale kenniseconomie is in toenemende mate georiënteerd op een niet-materiële basis (Van Oort et al., 2006). Volgens 

Maskell (1999) is hiervan een bijkomstig gevolg dat input die voorheen belangrijk was voor de concurrentiepositie van bedrijven 

verandert tot ‘ubiquities’
1
. Dit laat zich vrij vertalen naar ‘alom aanwezige’ en benadrukt dat deze inputs ongeacht locatie, in min of 

meer gelijke mate beschikbaar zijn voor alle bedrijven, tegen min of meer dezelfde kosten. Wanneer inputs alom aanwezig zijn, 

concurreren alle bedrijven aan de kostenkant op gelijke voet. Immers, hetgeen waar iedereen in gelijk mate toegang toe heeft kan 

niet leiden tot specifiek concurrentievoordeel. Geconfronteerd met deze situatie hanteren bedrijven verschillende strategieën in hun 

zoektocht naar de vergroting van hun marktaandeel. Waar sommige bedrijven stevig investeren om de productiviteit te vergroten, 

zullen andere bedrijven kostendrukkende strategieën hanteren zoals outsourcing of automatisering. Andere bedrijven bieden de 

nieuwe concurrentie het hoofd door het aanscherpen van hun vaardigheden om sneller dan hun concurrenten te leren en kennis te 

creëren (Maskell, 2002). Daar kennis de primaire input is in de hedendaagse economie, lijkt laatstgenoemde strategie voor de lange 

termijn overleving van het bedrijf cruciaal. Hoewel kostenminimalisering op korte termijn zeer profijtelijk kan zijn, wordt deze vorm 

van concurrentie op de lange termijn als zwakke strategie verondersteld (‘weak competition’).  Dynamische concurrentie  (‘strong 

competition’) biedt daarentegen concurrentievoordeel op lange termijn en is gericht op het verwerven van marktaandeel door het 

introduceren van nieuwe producten en processen. Gezien de onzekerheid van de uitkomst van innovatieprocessen worden bedrijven 

echter voor de moeilijke keuze gesteld hoe vernieuwing en continuïteit te combineren. “Overleving op korte termijn vergt efficiënte 

benutting van bestaande kennis (exploitatie). Op langere termijn gaat het echter om het doorbreken van de bestaande kennis 

(exploratie).” (Atzema & Visser, 2005) Gezien de toegenomen complexiteit, de sneller opvolgende innovatie en korter wordende 

productielevenscycli zijn bedrijven steeds meer aangewezen op bedrijfsexterne processen bij het aanscherpen van hun eigen 

kennisbasis. Bedrijven die zijn gevestigd op een locatie waar het makkelijk is om nieuwe kennis te identificeren en te absorberen, 

genieten daarom concurrentievoordeel over bedrijven die dit niet hebben. Dit betekent dat agglomeratievoordelen bedrijven nog 

altijd binden aan bepaalde locaties, zij het zich door de niet-materiële bindingen van de netwerkeconomie ten dele manifesteert op 

andere plekken (Van Oort et. al, 2003). 

 

2.1.3 Agglomeratietheorieën  
 

Deze economische structuurverandering wil dus niet zeggen dat de traditionele stuwende krachten achter agglomeratie geen rol van 

betekenis meer spelen. Het betekent enkel dat de aard van deze stuwende krachten veranderen en dat ‘zachte’ locatiefactoren aan 

belang hebben gewonnen. Hieronder worden de verschillende theorieën omtrent agglomeraties uiteengezet. 

 

  

                                                      
1 Een term geïntroduceerd door de Duitse econoom/socioloog Alfred Weber (1909) 
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Standaard Agglomeratietheorie 

Marshall (1890) onderscheidt drie redenen waarom bedrijven zich in hetzelfde gebied vestigen. Hij stelt dat (1) een gespecialiseerde 

en efficiënte arbeidsmarkt de zoekkosten naar personeel verkleint, dat (2) de lokale aanwezigheid van niet-zakelijke input, zoals 

bijvoorbeeld infrastructuur, lokale kapitaalverstrekkers en andere sector gerelateerde diensten, schaalvoordelen kunnen opleveren 

en (3) dat kennis en informatie zich makkelijk verspreid tussen bedrijven die in elkaars nabijheid gevestigd zijn. Dit betreft geen 

strategische kennisuitwisseling, maar gaat uit van onvrijwillige kennis-spillovers die volgens Marshall ‘in the air’ zijn en vrij 

toegankelijk voor alle lokale bedrijven. “Deze ‘standaard’ agglomeratietheorie is conform aan de neoklassieke economische 

benadering waarin de lokale economie wordt gezien als verzameling van op zichzelf staande bedrijven die alleen van elkaars 

aanwezigheid op de hoogte zijn door prijs- en kostensignalen.” (Newlands, 2003, p. 523) Kostengedreven agglomeratiekrachten 

worden dus in gang gesteld door de lokale aanwezigheid van gemeenschappelijke externaliteiten (‘the commons’). Het voordeel van 

de nabijheid tot branchegenoten komt dan ook voornamelijk tot uiting in het behalen van schaalvoordelen.  

 

Transactiekostentheorie 

De transactiekostentheorie van Scott en Storper (1986) gaat ervan uit dat de desintegratie van de productiekolom heeft geleid tot de 

toename van transactiekosten. Als reactie op deze ontwikkelingen zal het bedrijf in toenemende mate zakelijke relaties 

onderhouden; de coördinatie hiervan kost tijd en geld hetgeen toeneemt met afstand. Agglomeratie wordt dan ook gezien als een 

situatie waarin de minimalisering van transactiekosten compensatie biedt voor de toename in productiekosten (Newlands, 2003). In 

de transactiekostentheorie wordt tevens het belang benadrukt van een toereikende institutionele omgeving waarbinnen inter-

organisatorische relaties kunnen gedijen  

 

Flexibele specialisatie 

In de flexibele specialisatiethese worden agglomeraties in het licht gezien van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. In 

tegenstelling tot de neoklassieke benadering die uitgaat van een atomistisch bedrijfsleven, wordt in deze benadering het belang van 

wederzijdse afhankelijkheid tussen bedrijven benadrukt. “Ondernemingen kunnen samenwerken bij het zoeken naar nieuw werk en 

kunnen samen inzetten op grote projecten. Ze kunnen consortia vormen om toegang te krijgen tot goedkope financiering. Ze kunnen 

gezamenlijk overgaan tot de aankoop van materialen of onderzoek.” (Newlands, 2003, p. 524) In deze benadering worden bedrijven 

gezien als onderdeel van de institutionele omgeving waarin zij strategisch handelen om optimaal te profiteren van de 

gemeenschapsvoordelen. Hoewel zij samenwerkingsverbanden onderhouden zijn deze zeer strategisch en gebaseerd op vertrouwen 

(Granovetter, 1985). Bedrijven blijven immers nog altijd elkaars concurrenten, al zij het op kwaliteit in plaats van kosten. Deze 

samenwerking is dus niet zozeer gericht op het behalen van economies of scale (schaalvoordelen), maar op het behalen van 

economies of scope (koppelingsvoordelen). Dit betekent dat de gemiddelde kosten van productie afnemen naarmate het aantal 

verschillende producten die gefabriceerd worden toeneemt. Persoonlijk contact maakt herhaaldelijke interactie mogelijk waardoor 

vertrouwensbanden ontwikkelen. Deze zijn volgens deze benadering sterk afhankelijk van geografische nabijheid, hetgeen clustering 

van bedrijven in de hand werkt. 

 

Innovative Milieux 

De theorie rondom het innovatieve milieu is geïntroduceerd door de GREMI Group (Groupement Européen des Milieux Innovateurs) 

en stelt de uitwisseling van informatie centraal bij de notie van geografische clustering. Deze benadering onderscheidt zich van de 

’flexibele specialisatiethese’ doordat clusters gezien worden als systeem waarin collectieve leerprocessen kunnen worden bereikt. 

Hierin spelen ‘economies of expertise’ een belangrijke rol. Dit betreffen de voordelen die bedrijven kunnen halen uit het 

onderhouden van hun netwerken.  
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Kennis uit andere bedrijfstakken is hierbij een heel belangrijk gegeven (Venkatraman & Subramaniam, 2002). “Geclusterde bedrijven 

kunnen profiteren van collectieve leerprocessen via de lokale arbeidsmobiliteit van specialistische arbeidskrachten, klantleveranciers, 

technische en organisatorische uitwisseling, imitatie en informele ‘cafeteria’ effecten.” (Camagni, 1991, p. 130)  Geografische 

clustering is gelegen in het feit dat het ingewikkelde netwerk van voornamelijk informele contacten zich voornamelijk afspeelt tussen 

lokale actoren. De reden hiervoor is dat sociale contacten beter te onderhouden zijn tussen partners die verkeren in elkaars 

nabijheid. 

 

Institutionele en evolutionaire benadering 

De evolutionaire benadering beziet geografische clusters in een historisch perspectief waar ontwikkeling grotendeels wordt bepaald 

door een combinatie van toevalligheden en padafhankelijkheid. Dit duidt op de hoge mate van onomkeerbaarheid in het 

technologisch traject dat het individuele bedrijf bewandelt. Specifieke kennis, bestaande relaties en verzonken kosten maken het 

moeilijk voor bedrijven om hun routines aan te passen. Dit laat zich ruimtelijk vertalen naar clusters met inerte bedrijven waaraan 

eveneens de institutionele omgeving is aangepast. “De groei en ontwikkeling van een sector kan worden beschouwd als een 

evolutionair proces waarbij de omgeving geleidelijk wordt omgevormd tot een gunstig productiemilieu waarin generieke factoren 

geleidelijk meer specifieke kenmerken aannemen.” (Boschma, 2002, p. 108). Dit betekent dat technologische verandering binnen een 

cluster zeer moeizaam is omdat zowel het bedrijfsleven als instituties specifiek raken afgestemd op een bepaalde industrie. In deze 

theorie uit wederzijdse afhankelijkheid van organisaties zich zowel in het onderhoud van zakelijke als van niet-zakelijke relaties. Gelijk 

aan de innovative milieux benadering is geografische clustering vooral ingegeven door opbrengstenmaximalisering. Bedrijven zoeken 

locaties waarin ze het grootste concurrentievoordeel kunnen behalen tegen een gegeven set van factorprijzen. Dit comparatieve 

voordeel is te behalen in een dergelijk innovatieve omgeving. Door technologische innovaties door te voeren kunnen bedrijven hun 

marktaandeel vergroten en relatief hoge marktprijzen stellen. Agglomeratie van hoogtechnologische activiteiten moet dan ook 

voornamelijk in het licht gezien worden van toegang tot kennis, het nastreven van innovatie en de zoektocht naar monopoliewinsten. 

 

Agglomeratie-effecten laten zich dus uitleggen door een combinatie van zakelijk en niet-zakelijke onderlinge afhankelijkheid tussen 

bedrijven. Er bestaat echter weinig consensus over het relatieve belang van elk. Daarnaast is ook niet geheel duidelijk hoe 

leereffecten tussen bedrijven bewerkstelligd worden, variërend van kennis als publiekelijk goed tot lokale netwerken van strategische 

of informele kennisuitwisseling. Verder valt er een onderscheid te maken in het voordeel dat het individuele bedrijf put uit de 

nabijheid van gerelateerde bedrijven. Hierin kan grofweg een onderscheid gemaakt worden tussen kosten minimaliserende 

(economies of scale en scope) en opbrengst maximaliserende (economies of expertise) motieven. Een laatste onduidelijkheid is of 

externaliteiten door alle bedrijven kunnen worden behaald (urbanisation economies), sector gerelateerd zijn (localisation economies) 

of dat deze gebonden zijn aan de ruimtelijk functionele relaties tussen ondernemingen (related variety). Deze laatste categorie gaat 

er vanuit dat lokale concurrentievoordelen bestaan, maar dat deze relatie- of netwerkspecifiek zijn in een omgeving van regionale 

diversiteit.  

Geconcludeerd kan worden dat geografische concentraties van bedrijvigheid kunnen worden verklaard door een samenspel van 

locatiemotieven- en factoren die verschillen naar sector en bedrijfstype. Voor bedrijven actief in de hoogtechnologische 

kenniseconomie is kennis steeds vaker een doel op zich. Typisch voor deze bedrijven is dat zij zich richten op kerncompetenties en 

zich bezighouden met het ontwikkelen van producten met een hoge toegevoegde waarde. In de volgende paragraaf wordt verder 

ingegaan op algemene kennisleer. Deze inzichten stellen ons in staat technologische innovatie in de hoogtechnologische 

kenniseconomie beter te begrijpen, daarnaast wordt inzichtelijk waarom agglomeratie-effecten in deze sectoren voornamelijk 

kennisgedreven worden verondersteld.  
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2.2 Kennis en innovatie 
 

In de vorige paragraaf is geconstateerd dat agglomeratievoordelen in de hedendaagse kenniseconomie gezien kunnen worden als 

samenspel van economies of scale, scope en expertise. Grote concentraties van hulpbronnen bieden statische voordelen, terwijl een 

hogere mate van specialisatie eveneens dynamische voordelen in de hand kan werken. De optelsom van alle aanwezige 

productiefactoren bepaalt daarom slechts ten dele de geografische concentratie van economische activiteit. De verspreiding van 

kennis is zeer belangrijk om de aantrekkelijkheid van een gebied te verklaren, helemaal wanneer men spreekt over kennisintensieve 

sectoren (Saxenian, 1990). Clusters en netwerken zijn structuren die inter-organisatorische kennisdiffusie kunnen bevorderen. Om 

deze concepten beter te begrijpen zal nu eerst worden ingegaan op de theorie rondom de kennisleer en innovatie. 

 

2.2.1 Eigenschappen van kennis 
 

Innovatie is onlosmakelijk verbonden met de productiefactor kennis. Hoewel kennis een voor de hand liggend begrip lijkt, dient het 

voor juist gebruik goed gedefinieerd te worden. Kennis is meer dan informatie. Het is informatie waarvan de waarde is “versterkt 

doormiddel van interpretatie, organisatie, filtratie selectie of engineering.” (Fisher, 2006, p. 97) Kennis onderscheidt zich van 

informatie omdat het een waardering geeft aan de feitelijkheid van informatie. Waar informatie antwoord geeft op de wat-vraag, 

geeft kennis antwoorden op waarom- en hoe-vragen. Kennis onderscheidt zich dus van informatie door de complexiteit en de 

correlerende structuur (Saviotti, 1998). Kennis heeft namelijk de eigenschap om samenhang te veronderstellen tussen “variabelen en 

het specifiek bereik van hun waarden” (Fisher, 2006, p. 97).  Kennis wordt naast complexiteit gekenmerkt door een context en 

persoonsgebonden structuur. Dit wil zeggen dat delen van informatie vanuit verschillende benaderingen kunnen worden verwerkt 

tot verschillende kennisinzichten en vaak alleen kunnen worden begrepen binnen de context van een bepaald type kennis. Daarnaast 

kunnen gelijke delen informatie, bekeken vanuit eenzelfde invalshoek, verschillende soorten kennis opleveren. Een laatste 

eigenschap van kennis is het cumulatieve karakter van kennis. Dit wijst erop dat nieuwe kennis voortbouwt op reeds bestaande 

kennis. De creatie van nieuwe kennis is een resultaat van de combinatie en/of transformatie van bestaande delen van kennis. Dit 

concept is door Schumpeter (1934) geïntroduceerd die innovaties beschreef als ‘neue Kombinationen’.  

 

Gezien de complexiteit waardoor kennis zich laat kenschetsen, is de overdracht hiervan lastig wanneer deze niet vastgelegd is in 

documenten. Polyani (1967) introduceerde het begrip stilzwijgende kennis (tacit knowledge) voor moeilijk overdraagbare kennis. 

Dosi (1988) definieert stilzwijgende kennis als “vaag omschreven, niet gecodificeerde en niet gepubliceerde kennis. Deze kan niet 

volledig duidelijk worden geuit en is verschillend van persoon tot persoon, maar kan tot op bepaalde hoogte gedeeld worden tussen 

medewerkers en collega’s met een gemeenschappelijke werkervaring.” De notie van stilzwijgende kennis is zeer belangrijk bij het 

begrijpen van innovatieprocessen en doet zich in het bijzonder voor in de beginfase van innovatie. Bij kennisontwikkeling worden 

immers vage ideeën en creatieve concepten van bedenkers uitgewerkt tot nieuwe kennis. Deze openen vervolgens weer de weg naar 

nieuwe ideeën en concepten. Een innovatieproces kan dus gezien worden als de stapsgewijze stapeling van nieuwe kennis die 

mogelijkerwijs kan leiden tot de totstandkoming van een inventie.  Dit proces is per definitie chaotisch waardoor snel opvolgende 

‘kennis in ontwikkeling’ zich niet leent voor codificatie. Bij succesvolle uitwisseling van stilzwijgende kennis is daarom de cognitieve 

afstemming tussen personen van essentieel belang. 
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2.2.2 Dragers van kennis 
 

Het menselijk kapitaal dat georganiseerd is in bedrijven, organisaties en instellingen vormt de drager van kennis. Vanuit 

bedrijfsperspectief wordt dit belichaamde kennis genoemd. “De primaire functie van bedrijven is het mogelijk maken van een 

gemeenschappelijk wijze van perceptie, interpretatie en evaluatie van informatie tegen de laagst mogelijke transactiekosten. Aldus 

kan het bedrijf zich richten op kernactiviteiten omwille van de exploitatie van kennis, efficiëntie en overleving op korte termijn.” 

(Atzema & Visser, 2005, p. ) Naast belichaamde kennis bestaat er niet-belichaamde kennis, die zit verborgen in de kenmerken van de 

producten. De totale gebundelde aanwezige kennis in een organisatie wordt de kennisbasis genoemd. Naast belichaamde en niet-

belichaamde vormen van kennis worden ook “eenvoudige en routinematige procedures van dagelijkse productieactiviteiten, gedeelde 

gewoontes en manier van denken” gerekend tot de kennisbasis (Fisher, 2006, p. 98). Gelijk aan personen kan er een grote mate van 

heterogeniteit worden verondersteld onder bedrijven. Er bestaan grote verschillen tussen bedrijven in zowel de kennisbasis 

(aanwezige kennis, competenties, technologie, bedrijfsgrootte, organisatievorm en cultuur), als in de absorptiecapaciteit (de toegang 

tot informatie en de capaciteit om informatie te verwerken en te interpreteren (Boschma, 2002; Cohen & Levinthal, 1990). Deze 

verschillen dragen er aan bij dat bedrijven verschillen in hun economisch handelen. Dit wordt nog eens versterkt door de begrensde 

rationaliteit van het individuele bedrijf (Simon, 1955). Hoewel bedrijven altijd zullen streven naar rationele besluiten, kunnen 

economische agenten nooit een volledige afweging maken tussen alle keuzemogelijkheden. Er is namelijk geen situatie denkbaar dat 

een bedrijf volledige informatie heeft, laat staan de capaciteit deze te verwerken en optimaal te interpreteren. Geconfronteerd met 

deze begrensde rationaliteit zullen bedrijven bij het maken van strategische keuzes terugvallen op routinematig gedrag waarvan 

verwacht kan worden dat uitkomsten suboptimaal zullen zijn (Nelson en Winter, 1982). De markt fungeert als selectieomgeving die 

bepaalt of een routine al dan niet succesvol is. Vanuit bedrijfsperspectief leiden succesvolle routines tot de vergroting van het 

marktaandeel en kan stagnatie, krimp of opheffing worden verklaard aan de hand van onsuccesvolle routines. Deze marktdynamiek 

werd door Schumpeter (1934) omschreven als een proces van creatieve destructie. Dit duidt op een zelf organiserend proces waarbij 

onrendabele bedrijven ruimte maken voor de toetreding van nieuwe bedrijven (lees nieuwe routines). De markt is dus een 

mechanisme dat onevenwichtigheden uitlokt (selectie van routines) en bestaande bedrijven prikkelt te innoveren (variatie van 

routines). 

  

2.2.3 Eigenschappen van innovatie 
 

Technologische vernieuwing is dus bepalend voor nieuwe variatie in het economisch systeem. Een innovatie is een uitvinding die een 

economische of maatschappelijke toepassing heeft. Schumpeter (1934) heeft een vijftal vormen van innovatie onderscheiden, 

namelijk: vernieuwing van het product, het productieproces, de input voor productie, de organisatievorm en de markt. Innovaties zijn 

verbonden aan een technologische paradigma (Dosi, 1982). Dit betreft de basiskennis die het uitgangspunt vormt van een 

technologie. De aanpassingen op de basistechnologie, die door de tijd heen worden doorgevoerd, verlopen via een zogenaamd 

technologisch traject. Het overgrote deel van innovaties zijn dan ook incrementeel en cumulatief van aard. Het betreft dan ook veelal 

de vraag gedreven verschuiving van de technologische grens. Radicale innovatie betreft daarentegen de ontwikkeling van een geheel 

nieuw product of productieproces. “Wanneer een radicale innovatie de markt heeft veroverd is er sprake van een verandering van 

technologisch paradigma.” (Boschma, 2002, p. 66-67)  

 

De grote verscheidenheid aan gedragingen tussen bedrijven doet ook van zich spreken bij innovatieprocessen. Niet alleen heeft het 

bedrijf (indien op de hoogte) de keuze tussen verschillende technologische trajecten, het traject dat wordt bewandeld is ook 

afhankelijk van eerder genomen beslissingen (Dosi, 1982). In de evolutionaire economie wordt innovatie dan ook beschouwd als 

padafhankelijk (David, 1985). Dit betekent dat sommige keuzemogelijkheden in het proces van technologische innovatie niet meer 

reëel zijn vanwege de onomkeerbaarheid van in het verleden genomen beslissingen.  
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Naast de verzonken kosten van eerdere kapitaalinvesteringen zorgt de opgedane specifieke kennis van het bedrijf ervoor dat 

bepaalde trajecten na verloop van tijd uitgesloten raken. Dit beperkt het individuele bedrijf in het aanpassingsvermogen in de markt. 

De onzekerheid, begrensde rationaliteit, padafhankelijkheid en onomkeerbaarheid die kenmerkend zijn voor innovatieprocessen 

hebben als uitkomst dat “verschillende bedrijven verschillende technologieën hanteren en hun innovaties met verschillende snelheden 

in verschillende richtingen ontwikkelen.” (Boschma et al., 2002)  

Zoals eerder gesteld geldt de markt hier als selectieomgeving die bepaalt welke inventies marktwaarde hebben en welke niet.  Dit 

aanpassingsproces waarbij nieuwe routines worden toegevoegd aan het systeem (doormiddel van innovatie en toetreding) voltrekt 

zich niet altijd automatisch. “Er kan sprake zijn van een negatieve lock-in, een situatie waarin organisaties ingesloten raken in een 

bepaalde activiteit met een laag rendement.” (Boschma et al., 2002, p. 180). Dit hangt vaak ook samen met het technologisch traject. 

Wanneer het technisch potentieel is uitgeput levert onderzoek geen significante nieuwe kennisinzichten meer op en spelen vooral 

schaalvoordelen een rol. Dynamische concurrentievoordelen spelen dan ook vooral een rol bij bedrijven actief in jonge 

hoogtechnologische sectoren die gekenmerkt worden door relatief korte productlevenscycli en geringe standaardisatie van de 

technologie. 

 

2.2.4 Kennisgeneratie vanuit bedrijfsperspectief 
 

De nadruk op dynamische business effecten in de nieuwe economische situatie heeft ertoe geleid dat bedrijven voor de verbetering 

van de economische prestaties niet langer hoofdzakelijk zullen terugvallen op investeringen in kapitaal, maar zich eveneens richten 

op investeringen in leereffecten (voorwaarde voor de verbetering van de productiviteit) en kennisgeneratie (die nodig is om 

innovaties door te voeren). Het individuele bedrijf behoedt zich concurrentiekracht te verliezen door lock-in van inefficiënte routines 

te voorkomen. Het zoekproces naar nieuwe routines is daarom volgens Nelson en Winter (1982) ‘failure induced’. Omdat de 

marktsituatie continu aan verandering onderhevig is kan de rendabiliteit van bepaalde routines van moment tot moment verschillen. 

“Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals een stagnerende markt, technische problemen of teruglopende marktaandelen vanwege 

successen van (nieuwe) rivalen.” (Boschma, 2002, p. 31). Aanpassingsvermogen is dus een vereiste indien een bedrijf ingesloten raakt 

in inefficiënte routines. Innovaties kunnen zoals gezegd gezien worden als het actief aanpassen van bestaande routines. 

Voorwaardelijk voor het doorvoeren van innovaties is de vergroting van de diversiteit aan ervaringen en leerprocessen binnen de 

organisatie.  

 

Er zijn voor bedrijven verschillende manieren om te komen tot nieuwe kennis. In de eerste plaats kan kennis binnen de organisatie 

worden ontwikkeld. De interne productie van kennis (research) en de ontwikkeling hiervan tot een verhandelbaar product 

(ontwikkeling) vormt echter vaak een hoge kostenpost. Dit komt omdat manier van kenniscreatie in grote mate afhankelijk is van 

‘learning by doing’ en ‘trial and error’ procedures (Nooteboom, 2006). Vanwege de grote onzekerheid over de opbrengsten van deze 

investeringen, is Research en Development (R&D) voor kleine bedrijven vaak geen optie. De gezamenlijke ontwikkeling van kennis in 

samenwerking met partners biedt dan in sommige gevallen uitkomst. Naast een drukkende werking op de kosten, leidt 

samenwerking ook tot het bijeenkomen van verschillende kennisinzichten, hetgeen leereffecten kan opleveren. Zowel in statische als 

dynamische zin kan inter-organisatorische samenwerking daarom profijt leveren.  

 

Er zijn verschillende soorten samenwerkingsverbanden te onderscheiden. Zo kan worden samengewerkt met toeleveranciers en 

afnemers binnen de bedrijfskolom (verticale samenwerkingsrelaties), concurrenten (horizontale samenwerkingsrelaties) en niet-

commerciële organisaties zoals onderwijs- en onderzoeksinstellingen (diagonale samenwerkingsrelaties). Hoewel gezamenlijk 

onderzoek een belangrijke vorm is om op bedrijfsniveau kennis te ontwikkelen, zullen niet alle bedrijven een dergelijke strategie 

(kunnen) hanteren om kennis te genereren. 
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Om in kennisbehoefte te voorzien vormt de absorptie van externe kennis een alternatieve optie. In tegenstelling tot de productie van 

kennis betreft dit de imitatie van elders ontwikkelde kennis. Hoewel imitatie minder kosten met zich meebrengt dan innovatie, hoeft 

de doorvoering van nieuwe kennis niet feilloos te verlopen. De cognitieve structuur van kennis zorgt ervoor dat de absorptie van 

specifieke delen van kennis niet voor elk bedrijf even gemakkelijk verloopt. “Bedrijven verschillen niet alleen in hun 

innovatievermogen, maar ook in hun imitatievermogen.” (Boschma et al., 2002, p. 60) Ook in het geval van imitatie is verandering van 

routines vereist. Ook hier wordt het door Cohen en Levinthal (1990) geïntroduceerde begrip van absorptiecapaciteit mee in verband 

gebracht. Zij stellen dat leereffecten bepalend zijn voor de absorptiecapaciteit, daar gelijksoortige kennis nodig is om nieuwe delen 

van kennis te kunnen begrijpen. Hoe imitatieprocessen zich precies voltrekken bestaat in de literatuur enige onenigheid over. 

Volgens de Marshalliaanse opvatting is kennis ‘in the air’  en publiekelijk toegankelijk voor alle bedrijven. Hoewel kennisdiffusie 

tussen bedrijven onopzettelijk plaatsvindt, hebben kennis-spillovers wel een geografisch begrensde reikwijdte (Romer, 1994). Dit 

verklaart volgen Arrow (1959) dan ook verschillende groeicijfers tussen eenheden op aggregaatniveau. De originele definiëring van 

kennis-spillovers benadrukt dan ook vooral het weglekeffect dat voortkomt uit het gebrek aan uitsluitbaarheid van kennis (Romer, 

1990). Een deel van de ontwikkelde kennis kan het bedrijf voor zich zelf houden en dient als beloning voor de gedane investeringen. 

Van het niet uitsluitbare deel wordt aangenomen dat dit optelt bij de lokale kennisvoorraad. Er is echter ook kritiek op de aanname 

dat kennis onbedoeld voortvloeit tussen bedrijven. Het commentaar is vooral gericht op  geringe rol die bedrijven hebben op het 

beheer van kennis- en informatiestromen. In het geval dat nieuw gecreëerde kennis direct publiekelijk goed wordt, bestaat er voor 

het individuele bedrijf immers geen prikkel meer om te innoveren. Kennis moet daarom vooral bezien worden in het licht van 

strategische en veelal formele contacten. Zo kunnen kennis-spillovers (deels) opzettelijk voltrekken via markttransacties, maar ook 

worden gecoördineerd in wederzijdse uitwisselingscontracten. Bedrijven hebben er immers geen belang bij om kennis publiekelijk te 

maken. Zij kiezen zorgvuldig wie zij inzicht in hun kennis verschaffen op basis van wederzijdse belangen. In dit geval wordt er 

gesproken van geformaliseerde spillovers. Hoe kennis-spillover zich ook precies voltrekken, het idee is dat “kennis gecreëerd door het 

ene bedrijf kan worden gebruikt door het andere bedrijf, zonder of tegen een compensatie die lager is dan de waarde van de kennis.“ 

(Fisher, 2006, p. 174) Deze manier van kennisgeneratie is zeer belangrijk voor de kennisdiffusie binnen het economische systeem. 

 

2.2.5 Kennisdiffusie vanuit sectorperspectief 
 

De verspreiding van technologische kennis hangt samen met de bereidheid van bedrijven om zich een technologie eigen te maken. 

Deze bereidheid hangt in grote mate samen met de onzekerheid die verbonden is aan de ontwikkeling van een technologie. Aan het 

overnemen van een technologie zijn namelijk kosten verbonden en verzonken kosten leiden tot de onomkeerbaarheid van het 

technologische pad dat een bedrijf bewandelt. Deze ontwikkelingsrichting beïnvloedt het innovatievermogen van een bedrijf; 

strategische keuzes spelen daarom een grote rol bij het overleven in de sector. Dit zorgt ervoor dat technologische diffusie doorgaans 

verloopt via een s-curve. In dit geval komt groei langzaam op gang, maar zorgt een toename in gebruik voor een sneeuwbaleffect 

waarbij elke technologische adopter de onzekerheid van de toekomstige mogelijkheden meer dan evenredig verkleint. In dit geval 

wordt gesproken van toenemende schaalvoordelen van adoptie: “De belangrijkste aanbodfactor die de spreiding van een nieuwe 

technologie versnelt, is de daling van de prijs als gevolg van schaalvergroting, procesinnovatie en leerprocessen op de werkvloer 

(learning-by-doing).” (Boschma et al., 2002, p. 61) Toenemende schaalopbrengsten van adoptie leiden ertoe dat technologische 

concurrentieprocessen niet leiden tot productdifferentiatie, maar tot productstandaardisatie (Boschma et al., 2002). Dit wordt door 

Utterback en Abernathy (1975) een dominant ontwerp genoemd. Dit betekent dat de sector ingesloten raakt in één 

producttechnologie. Dit heeft implicaties op de aard van innovaties in een sector. Waar aan het begin van de PLC bedrijven 

voornamelijk concurreren op producttechnologieën, leidt productstandaardisatie een fase in van incrementele innovaties langs het 

bestaande technologisch traject. Het einde van het technologisch traject wordt gekenmerkt door uitputting van het technologisch 

potentieel en de afname van product en procesinnovaties (Boschma, 2002). 
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Productstandaardisatie beïnvloedt naast de aard van innovaties ook de samenstelling en de omvang van bedrijven in de sector. 

Klepper en Graddy (1990) stellen dat het aantal ondernemingen in een sector een patroon volgt dat opgedeeld kan worden in drie 

verschillende fasen: de eerste wordt gekenmerkt door een groei van het aantal bedrijven, de tweede fase leidt tot de uittreding van 

bedrijven, waarna de derde fase er één is van stabilisatie. De uittreding is gevolg van concurrentie op kostenniveau. 

Productstandaardisatie maakt het voor bedrijven mogelijk zich volledig te richten op het exploiteren en verder ontwikkelen van een 

technologie. Innovatieve inspanningen zijn in deze fase dus niet zozeer gericht op het verbeteren van het product, maar het 

efficiënter produceren hiervan.  De fase van de productlevenscyclus houdt daarom ook verband met de aard van innovaties en de 

omvang van bedrijven (Cohen & Klepper, 1996). Grote bedrijven zullen zich voornamelijk richten op procesinnovaties en 

incrementele productinnovatie. Grote bedrijven genieten voor dit type innovaties voordeel door de opgebouwde ervaring en 

routines langs het bestaand technologisch traject. Radicale veranderingen in de producttechnologie zal de exploitatie van bestaande 

producten in de weg staan. Om deze reden zijn vooral kleine bedrijven actief in de ontwikkeling van productinnovaties. De 

hernieuwende aandacht voor het midden- en kleinbedrijf is dan ook te begrijpen vanuit de toenemende snelheid waarmee 

innovaties worden ontwikkeld en de steeds korter wordende productlevenscycli. Deze ontwikkelingen spelen binnen de 

kenniseconomie typisch af is hoogtechnologische sectoren. Het toenemend belang van het innovatief midden- en kleinbedrijf speelt 

de economische mogelijkheden van de Metropoolregio Amsterdam in de kaart. Kleine bedrijven zijn bij kennisontwikkeling vanwege 

hun geringe absorptiecapaciteit sterker afhankelijke van externe kennisbronnen. Het wordt namelijk verondersteld dat dit type 

bedrijven gebaat is op een locatie gevestigd te zijn waar netwerkrelaties relatief makkelijk te onderhouden zijn.  

 

2.3 Netwerken 
 

Onder innovatiestrategieën van bedrijven kan dus grofweg onderscheid gemaakt worden tussen een ‘stand alone’ aanpak en 

uiteenlopende handelswijze die meer geënt zijn op samenwerking. Volgens Fisher (2006) kent de netwerkstrategie als vorm van 

economische organisatie een snelle toename en wordt deze tegenwoordig op grote schaal toegepast door bedrijven. Voor 

alternatieve (traditionele) organisatievormen zoals de coördinatie via markttransacties of interne hiërarchische structuren neemt het 

draagvlak zodoende steeds meer af.  

 

2.3.1 Netwerkexternaliteiten 
 

Aangezien technologische verandering een zeer complexe aangelegenheid is geworden zijn weinig bedrijven in staat om op basis van 

de eigen kerncompetenties complexe innovaties te ontwikkelen (Fisher, 2006). Bedrijven zullen daarom in een poging eigen 

prestaties te beïnvloeden zelf actief opzoek gaan naar complementaire kennis door het aangaan van netwerkrelaties. De voordelen 

die dit het bedrijf levert noemt Nooteboom (2000) ‘external effects of cognitive scope’. De toepassing van netwerkstrategieën wordt 

echter sectorspecifiek verondersteld en kan ook per organisatie sterk verschillen. De volgende brede definitie van netwerken is 

toegepast op het innovatieconcept (Thijssen, 1998, p. 792): “Een netwerk is een evoluerende systeem van wederzijdse 

afhankelijkheid, gebaseerd op resource relaties waarin het systematische karakter het resultaat is van interactieprocessen, procedures 

en institutionalisering. Activiteiten binnen een dergelijk netwerk omvat de creatie, combinatie, uitwisseling, transformatie, absorptie 

en exploitatie van verschillende soorten van capaciteiten, competenties en activa, die kunnen worden onderverdeeld in materiële (bijv. 

gecodificeerde kennis) en immateriële middelen (vaardigheden, kennis, ervaring en persoonlijke contacten).”  

 

De verschillende vormen van netwerkrelaties die naast elkaar kunnen bestaan zijn geboren vanuit de verschillende motieven van 

bedrijven om over te gaan op netwerkstrategieën. Ondanks deze verschillen zijn er een aantal algemene aannamen die ten grondslag 

liggen aan elke vorm van inter-organisatorische samenwerking (Fisher, 2006, p. 103), namelijk: 
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1. Samenwerking kan leiden tot wederzijdse voordelen die de betrokken actoren niet onafhankelijk zouden bereiken. (Er moet 

hier worden gedacht aan gedeelde kosten en risico’s, schaalvoordelen en synergie-effecten van activiteiten en een 

verbetering van het vermogen om te gaan met de complexiteit en de heterogeniteit van meerdere bronnen en vormen van 

technologie.) 

2. Samenwerking is gebaseerd op de overtuiging dat netwerkovereenkomsten ondernemingen een hogere mate van 

flexibiliteit in hun activiteiten bieden. (Een alternatieve optie vormen fusies en overnamen die, indien nodig, moeilijker zijn 

te ontbinden.) 

3. Netwerken neigen tijdsvoordelen te hebben boven de interne ontwikkeling en de acquisitie via markttransacties. Nu 

productlevenscycli zijn ingekort en concurrentie intensiever is geworden, is snelheid van toenemend belang geworden. 

 

Zoals reeds eerder gesteld is, zijn verschillende typen netwerkrelaties te onderscheiden. Vaak maakt het individuele bedrijf 

tegelijkertijd gebruik van meerdere netwerken ten behoeve van verschillende doeleinden. Leereffecten die uitkomst zijn van 

interactie tussen actoren zijn dan ook verschillend naar gelang het type netwerk. Verticale relaties worden veelal gekenmerkt door 

learning-by-using. Deze leereffecten treden op tijdens interactie tussen uitbesteders en toeleveranciers in de bedrijfskolom en 

worden vaak gekenmerkt door informaliteit. “Informele kennisuitwisseling kan worden gedefinieerd als de uitwisseling van kennis 

tussen (individuen van) verschillende organisaties zonder directe financiële vergoeding of een formele overeenkomst.” (Dahl & 

Pedersen, 2004) Deze samenwerking is grotendeels gebaseerd op het principe van wederkerigheid waarbij informatie en kennis 

alleen uitgewisseld wordt wanneer er ontvangst van kennis en informatie tegenover staat. Het gaat hier vaak om het bieden van 

oplossingen bij kleine technische vraagstukken, maar betreft volgens Dahl en Pedersen (2004) vaak geen kennis die van enige 

betekenis voor de concurrentiekracht van een bedrijf. Horizontale relaties zijn vaak formeler van aard en dienen vaak een specifiek 

doel. De reden hiervoor is ook dat dit samenwerking tussen concurrenten betreft. Meestal is deze vorm van samenwerking primair 

gericht op het samenbrengen van vooraf gedefinieerde kennis om te komen tot de ontwikkeling van innovaties. Formele 

overeenkomsten kunnen zich voordoen in verschillende vormen waaronder strategische allianties, joint ventures en gezamenlijke 

R&D. De kennis die wordt uitgewisseld kent een hoge waarde aangezien deze van grote betekenis is voor het behoud van 

concurrentievoordeel. De kosten die verbonden zijn aan de ontwikkeling van nieuwe kennis zijn betrekkelijk hoog. De onzekerheid 

die optreedt bij innovatieprocessen zorgt ervoor dat netwerkpartners het verhoogde risico dekken door te komen tot een formele 

overeenkomst. Het wederkerigheidprincipe is in formele netwerkrelaties dan ook contractueel vastgelegd. 

 

2.3.2 Netwerkformatie 
 

In het geval van samenwerking langs de verticale as van het waardesysteem is de selectie van netwerkpartners grotendeels 

gebaseerd op de toelevering- en uitbestedingrelatie. De mogelijkheid tot kennisuitwisseling lijkt dan ook in eerste instantie niet van 

doorslaggevend belang bij de selectie van informele kennispartners. Positieve ervaringen met kennisuitwisseling kunnen natuurlijk 

wel bijdragen aan het in stand houden een dergelijke netwerkrelatie. Bij samenwerking langs de horizontale as van het 

waardesysteem, dan is selectie van kennispartners een veel complexer proces. Bedrijven hebben immers legio opties bij het 

selecteren van mogelijke netwerkpartners. 

 

Hoewel er veel mogelijkheden tot samenwerking zijn, is een bedrijf beperkt in staat kennisnetwerken te onderhouden. In eerste 

instantie omdat bedrijven geconfronteerd worden met een beperkt absorptiecapaciteit, ten tweede kost de coördinatie van 

netwerken tijd en geld. De keuze van de netwerkpartner wordt dan ook in eerste instantie bepaald door de inschatting van het 

individuele bedrijf naar de opbrengst van de samenwerking en de mogelijke risico’s die hieraan verbonden zijn. De attractiviteit tot 

samenwerking is daarom verbonden aan de waarde van de kennis en de reputatie waarover een potentiële partners beschikt. 

Reputatie is van belang omdat er volgens Von Hippel (1987) zowel bij formele als informele samenwerkingsrelaties een risico van 

free-rider gedrag schuil gaat. Dit betreft een situatie waarin het wederkerigheidprincipe door één van de netwerkpartners niet naar 
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behoren wordt toegepast. In het ergste geval kan het zelfs zo zijn dat het wederkeren van informatie en kennis door één van de 

kennispartners zelfs volledig uitblijft. Er kan daarom verwacht worden dat bedrijven hun kennispartners op basis van deze factoren zo 

zorgvuldig mogelijk uitkiezen. 

 

Waar de risico- en opbrengstmotieven aan de basis staan van samenwerking, zijn er verschillende factoren te onderscheiden die 

invloed uitoefenen op de waarschijnlijk dat linkformatie tussen bedrijven plaatsvindt. Factoren die bepalend zijn voor de 

levensvatbaarheid van samenwerkingsverbanden hebben te maken met de mate waarin bedrijven in één of meerdere dimensies 

gelijk zijn aan elkaar (McPherson et al., 2001). Deze overeenkomstigheden worden homofilie-effecten genoemd en kennen sinds 

enige tijd toepassing op de innovatieliteratuur. Hierin worden verschillende vormen van nabijheid (gelijkheid) tussen potentiële 

kennispartners gerelateerd aan de uitkomsten van gezamenlijke kennisuitwisseling. Deze nabijheidbenadering bekijkt vanuit een 

netwerkperspectief waarom verbindingen tussen bepaalde actoren aanwezig of juist afwezig zijn. De verschillende vormen van 

nabijheid worden vervolgens gekoppeld aan de waarschijnlijkheid dat linkformatie tussen economische agenten plaatsvindt. 

Boschma (2005) maakt onderscheid tussen vijf verschillende vormen van nabijheid, te weten: 

 geografische nabijheid 

 sociale nabijheid 

 cognitieve nabijheid 

 organisatorische nabijheid 

 institutionele nabijheid 

 

Geografische nabijheid betreft de fysieke afstand tussen netwerkrelaties. Over het algemeen kan worden gesteld dat 

coördinatiekosten van samenwerking met afstand toenemen. Dit geldt in het bijzonder voor sectoren waar de kennis die wordt 

uitgewisseld overwegend stilzwijgend van aard is. Dit betreft persoon- en contextgebonden kennis die vaak van persoon tot persoon 

moet worden overgedragen en waarbij fysieke nabijheid (face-to-face contact) tussen individuen zorgt dat onduidelijkheden en 

misverstanden zo veel mogelijk kunnen worden ingeperkt. Vanuit dit principe geredeneerd kan worden aangenomen dat 

netwerkexternaliteiten het meest effectief kunnen worden bewerkstelligd tussen bedrijven die in elkaar nabijheid gevestigd zijn. Dit 

betekent dat kosten die verbonden zijn aan het overdragen van kennis toenemen met geografische afstand. Deze aanname wordt 

enigszins tegengesproken door de resultaten uit onderzoek van Audretsch en Stephan (1996) die aantonen dat geformaliseerde 

spillovers voornamelijk over langere afstanden plaatsvinden. Dit terwijl  gezamenlijke kennisontwikkeling vaak het bijeenkomen van 

grotendeels stilzwijgende delen van kennis betreft.  Co-locatie tussen samenwerkingspartners blijkt daarom geen noodzakelijke 

voorwaarde. “Innovatieprojecten kunnen evenwel goed georganiseerd worden met behulp van tijdelijke vormen van nabijheid.” 

(Torre & Rallet, 2005). 

 

 Sociale nabijheid heeft te maken met de sterkte van sociale relaties van werknemers van bedrijven die wederzijds afhankelijk zijn van 

elkaar. De relaties zijn veelal gebaseerd op vriendschap, verwantschap of eerder opgedane gedeelde ervaringen (Boschma, 2005). De 

sociale dimensie van economisch handelen sluit goed aan op de relationele omslag in de economie. Er wordt  verondersteld dat 

economisch handelen is ingebed in een sociale context waardoor bedrijfsbeslissingen niet alleen uit puur zakelijke overwegingen tot 

stand komen (Uzzi, 1996). Sociale nabijheid kent een sterke geografische component aangezien het aangaan en onderhouden van 

sociale relaties makkelijker via frequent face-tot-face contact plaats vindt. Sterke sociale relaties bieden garantie voor het 

wederkerigheidprincipe bij uitwisseling van kennis door een hoge mate van vertrouwen tussen kennispartners. 

 

Cognitieve nabijheid is gerelateerd aan gedeelde kennis, ervaringen en denkpatronen die de interactie tussen individuen 

vergemakkelijkt. Indien bedrijven een bepaald overlap kennen in de kennisbasis, neemt de waarschijnlijk toe dat zij een 

samenwerkingsverband zullen aangaan. Echter, te veel cognitieve nabijheid kan leereffecten in de weg staan. Wanneer de overlap in 

kennis te groot is dan is er weinig ruimte om leereffecten te creëren en bestaat de kans dat  samenwerking weinig nieuwe inzichten 
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oplevert. Andersom levert te veel cognitieve afstand (Nooteboom, 2000) geen leereffecten op omdat kennispartners te veel 

verschillen in cognitieve structuur. In het geval van bedrijven kan ook gesproken worden over technologische nabijheid. 

 

Organisatorische nabijheid betreft de mate waarin de samenwerking tussen partners via een organisatorische regeling is vastgelegd. 

“Bij het gezamenlijk ontwikkelen van een technologie zijn sterke controlemechanismen nodig om eigendomsrechten en rendementen 

van eigen investeringen te verzekeren.” (Ter Wal & Boschma, 2009) Sterk geformaliseerde relaties kennen een hoge mate van 

organisatorische nabijheid, maar zijn volgens Nooteboom (2000) vrijwel onmogelijk bij complexe samenwerkingsrelaties op een lange 

termijn. Markttransacties kennen een lage organisatorische nabijheid maar leiden volgens Nooteboom vaak tot buitensporig hoge 

transactiekosten. 

 

Institutionele nabijheid heeft te maken met de mate waarin handelspartners actief zijn binnen een overeenkomstige institutionele 

context. Het gaat hier dus niet om de eigenschappen van  het bedrijf maar om de institutionele structuur van diens omgeving die het 

kader vormen voor de economische handelingsruimte van het bedrijf. Samenwerkingspartners die een overlap kennen in 

institutionele structuur kennen een hogere mare van institutionele nabijheid wat samenwerking tussen beide agenten 

vergemakkelijkt. Aangezien instituties sterk verbonden zijn aan cultuur, normen en waarden en wet- en regelgeving, kent 

institutionele nabijheid een sterke geografische component. Waar formele instituties vooral op nationaal niveau gelden, zorgen 

informele instituties voor de regionale of lokale binding tussen bedrijven. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat voor de verschillende vormen van nabijheid geldt dat een hogere mate van nabijheid een 

positieve invloed heeft op de uitkomst van de netwerkrelaties en daardoor de waarschijnlijkheid tot netwerkformatie vergroot. In 

sommige gevallen (sociale- en cognitieve nabijheid) kan te veel nabijheid nadelige effecten hebben als lock-in en inertie waardoor 

geen significante leereffecten bereikt kunnen worden. De verschillende vormen van nabijheid kunnen elkaar aanvullen, maar kunnen 

ook dienen als substituut. Een enkele vorm van nabijheid kan daarom “noch voldoende, noch noodzakelijk zijn voor het plaatsvinden 

van interactief leren.” (Boschma, 2005) De veelheid aan factoren die van invloed zijn op linkformatie tussen kennispartners maakt 

duidelijk dat dit fenomeen zich moeilijk laat veralgemeniseren.  

 

2.4 Clusters 
 

In voorgaande paragraaf is aan bod gekomen dat bedrijven, in de poging hun eigen prestaties te beïnvloeden, actief op zoek gaan 

naar complementaire kennis die aansluit op het eigen competentieprofiel. Netwerkverbanden stellen bedrijven vervolgens in staat 

externe bronnen van kennis aan te boren. Stilzwijgende kennis laat zich moeilijk uitwisselen over grote afstanden waardoor andere 

vormen van nabijheid nodig zijn om asymmetrische informatiestromen te voorkomen. Dit maakt kennis in hoge mate locatie 

gebonden, op zijn minst voor (niet-gelijke) bedrijven die niet in staat zijn tijd- en geld intensieve netwerken te onderhouden. Een 

hoofdzakelijk voordeel van geografische clustering is dan ook het relatieve gemak waarop lokale stilzwijgende informatie en kennis 

kan worden uitgewisseld tussen gerelateerde bedrijven. De notie van kennis met lokale inbedding wordt ook wel ‘local sticky 

knowledge’ genoemd (Bathelt et al., 2002). Clustervoordelen hebben daarom betrekking op lokale leereffecten van geografische 

geconcentreerde bedrijven door de aanwezigheid van locatie specifieke kennisvoorraden. Lokale leereffecten laten zich niet alleen 

uitleggen als de mogelijkheid tot interactief leren via strategische netwerkverbanden.  

Bedrijven kunnen ook profijt hebben van nabijheid tot gerelateerde bedrijvigheid via uitbestedingsrelaties of zelfs zonder enige 

interactie met anderen. Deze paragraaf gaat in op de theorie omtrent geografische clustering tegen de achtergrond van de huidige 

kenniseconomie. Concurrentievoordelen zullen dan ook in het licht bezien worden van leereffecten op bedrijfsniveau; andere 

clustervoordelen worden hier niet behandeld. De voordelen die bedrijven hebben wanneer ze gevestigd zijn in een cluster kunnen 

worden verklaard aan de hand van de horizontale en verticale dimensie van het cluster.  
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2.4.1 Clusterexternaliteiten 
 

De horizontale dimensie betreft de co-locatie van bedrijven die onder verschillende routines gelijksoortige activiteiten ondernemen. 

Het voordeel dat bedrijven kunnen putten uit de nabijheid van concurrenten is dat zij leereffecten kunnen genereren aan de hand 

van vergelijking. Op deze wijze kunnen bedrijven de eigen routines ten dele op het succes van concurrerende routines aanpassen. De 

concurrentie tussen deze bedrijven wekt eveneens de prikkel om te innoveren, hetgeen productdifferentiatie en nieuwe variatie in 

routines in de hand werkt (Bathelt et al, 2004, p. 36). “De opeenvolging van variatie, monitoring, vergelijking, selectie en imitatie kan 

plaatsvinden zonder nauw contact of zelfs enige zakelijke interactie tussen bedrijven.” (Maskell, 2001, p. 930) Omdat alle bedrijven 

langs de horizontale dimensie van het cluster zich aan elkaar optrekken, kunnen zij collectieve leerprocessen bereiken die zij niet 

zouden kunnen bewerkstelligen wanneer ze in volledige isolatie zouden opereren. Het innovatieve vermogen van clusters laat zich 

dan ook ten dele verklaren doordat op zichzelf opererende bedrijven (N) van bepaalde omvang (S), als collectief effectiever leren dan 

een bedrijf met een omvang gelijk aan N X S die buiten een cluster is gesitueerd (Maskell, 2001, p. 930). Het monitoren van 

concurrenten wordt dan ook bemoeilijkt wanneer de clusterpopulatie dun verspreid is over een grote stad met veel niet-gerelateerde 

bedrijven (Maskell, 2001, p. 929).  

 

Clustervoordelen langs de verticale dimensie kunnen worden verklaard aan de hand van onderlinge afhankelijkheid tussen bedrijven 

met input- en outputrelaties. Geografische clustering maakt de verdieping van arbeidsverdeling mogelijk en stelt bedrijven in staat 

zich te focussen op een specifiek proces binnen de bedrijfskolom.  Specialisatie leidt tot learning-by-doing op een gedetailleerder 

niveau, hetgeen de versnelling van de groei van kennis in een cluster bewerkstelligd. Het risico van  asymmetrische informatie kan 

leiden tot verhoging van de coördinatiekosten en legt restricties op de verdere verdieping van de arbeidsverdeling. Institutionele 

nabijheid tussen geclusterde bedrijven maakt het echter mogelijk om verschillen in kennis te overbruggen en transactiekosten in te 

perken (Eliasson, 1996). Geografische clusters zijn daarom in staat een hoge mate van verdieping in de arbeidsverdeling te faciliteren. 

Kennisgedreven clustervoordelen kunnen dus worden uitgelegd door een combinatie van complementariteit (gedetailleerde 

learning-by-doing) en gelijkheid (concurrentie- en collectieve leereffecten) tussen gerelateerde bedrijven die in elkaar nabijheid zijn 

gevestigd. De groei van kennis maakt de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten mogelijk waardoor het cluster als geheel 

vooruit gaat. Deze uitbouw van de bestaande activiteiten maakt dit proces zelfversterkend (Young, 1928). 

 

2.4.2 Clusterdifferentiatie 
 

De collectieve competenties en de snelheid waarmee leereffecten worden bereikt hebben invloed op de regionale 

concurrentiekracht. Hoewel de mechanismen die ten grondslag liggen aan leereffecten duidelijk zijn, is het nog onduidelijk wat de 

voorwaarden zijn voor het bereiken van lokale leerprocessen. Met andere woorden; waarom doet het ene cluster het beter dan de 

andere? Clusterdynamiek wordt voor een groot deel bepaald door de institutionele context waarbinnen de complexe interactie 

tussen economische agenten plaatsvindt. De institutionele omgeving bestaat volgens Nooteboom (2000) uit “wettelijke kaders 

(eigendom, aansprakelijkheid, veiligheid, milieuwetten), infrastructuur (wegen, transportsystemen, telecommunicatie) en markten 

(leveranciers, klanten, concurrenten).”  

Er kan vervolgens een onderscheid gemaakt worden tussen formele (wetten en regels) en informele (culturele normen en waarden) 

instituties. Instituties geven in zekere mate vorm aan de manier waarop organisaties zich organiseren en zijn dan ook van indirecte 

invloed op de economische prestaties van het individuele bedrijf. Verschillende innovatiesystemen faciliteren dan ook op elk eigen 

wijze het innovatieve vermogen van de bedrijven die hier onderdeel van uitmaken. Andersom geldt dit ook. Aangezien bedrijven zelf 

ook onderdeel uitmaken van de institutionele omgeving, kan verwacht worden dat een specifieke set van instituties raakt afgestemd 

op de speciale randvoorwaarden voor de economische activiteiten die in het cluster worden uitgevoerd (Maskell, 2001, p. 936). Er is 

dus sprake van een proces van co-evolutie tussen instituties en de verschillende economische activiteiten binnen de regionale 

economie. De meeropbrengsten van het gesitueerd zijn in een cluster is vervolgens afhankelijk van de afstemming van de regionale 
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instituties op de specifieke economische activiteiten binnen een gediversifieerde economie. De uniciteit van regionale economieën 

biedt dan ook een verklaring voor differentiatie tussen economische clusters. “Er bestaan grote verschillen tussen landen in de 

manier waarop samenwerking tot stand komt, wat grote invloed uitoefent op het innovatieve vermogen van een land. De 

verschillende organisaties (bedrijven, kennisinstituten, financiële instellingen, overheid en gebruikers) die innovaties in 

systeemverband creëren kennen een veelvoud aan mogelijkheden voor de coördinatie van deze relatief (kennis, kapitaal, 

vaardigheden, leveranties).” (Boschma et al., 2002, p. 158)  

 

2.4.3 Clusterontwikkeling 
 

De afstemming tussen de specifieke economische activiteiten en de bijbehorende institutionele omgeving hebben invloed op de 

feedbackmechanismen van het cluster als geheel. Waar een goede afstemming economische clustering in de hand werkt, kan een 

groeiende mismatch leiden tot afnemende meeropbrengsten. Negatieve feedbackmechanismen kunnen tot stagnatie of zelfs 

ommekeer leiden (Maskell, 2001, p.937). Dit feedbackmechanisme is gerelateerd aan de toetreding en uittreding van bestaande 

bedrijven die onderdeel uitmaken van de clusterpopulatie (Brenner, 2004).  

 

Er zijn drie te onderscheiden processen die de aanwas van de bedrijvenpopulatie bewerkstelligen. De eerste betreft de ontwikkeling 

van binnenuit en betreffen zowel regionale start-ups en spin-off dynamieken. Naast agglomeratiekrachten van binnenuit zijn er ook 

nog twee middelpuntzoekende krachten te onderscheiden die het cluster van buitenaf beïnvloeden. Allereerst  kunnen externe 

bedrijven (delen) van hun activiteiten verplaatsen naar het cluster vanwege de beoogde voordelen als de toegang tot lokale kennis of 

de aanwezigheid van uitbestedingsrelaties. Ten tweede kunnen positieve feedbackmechanismen ook een stroom van gekwalificeerde 

personen op gang brengen (Maskell, 2001, p. 932-933). De toestroom van nieuwe bedrijven en personen kunnen grote effecten 

hebben op de groei van het cluster.  

 

De overleving van bedrijven is gekoppeld aan de het concurrentievoordeel dat bedrijven genieten door een verhoogd innovatief 

vermogen of het kostenvoordeel dat zij behalen door in het cluster gesitueerd te zijn. Het concurrentievoordeel heeft een 

reducerende werking op de uittreding van bedrijven, een voorwaarde voor het cluster als geheel om te groeien. Brenner (2004) 

spreekt over drie type externaliteiten, te weten: (1) interactie tussen clusterbedrijven binnen de populatie, (2) interactie tussen 

clusterbedrijven tussen populaties en (3) de ontwikkeling van de lokale condities. Het betreft hier de ontwikkeling van “menselijk 

kapitaal, het lokale onderwijsstelsel, publiek onderzoek, de lokale kapitaalmarkt, cultuur en historische karakteristieken,  lokale 

attitudes en lokaal beleid.” (Ostergaard & Dalum, 2007, p. 5). Brenner (2004) stelt dat zowel interacties als lokale condities 

geografische begrensd zijn. Dit betekent dat zelfversterkende processen sterk regio- en sectorspecifiek zijn, hetgeen verschillen in de 

ontwikkeling van het cluster kan verklaren.  

 

Hoewel de aanwezigheid van een interactiemilieu een belangrijke determinant is van clusterontwikkeling, is de interactie tussen 

bedrijven van minder belang voor het ontstaan van het cluster. Het wordingsproces van een geografisch cluster wordt in eerste  

instantie bepaald door traditionele agglomeratievoordelen (Brenner, 2004).  

Dit kunnen kosten gerelateerde factoren betreffen (bijvoorbeeld factorkosten), of de aanwezigheid van locatie specifieke 

hulpbronnen die gelden als noodzakelijk voorwaarde voor specifieke economische activiteiten (bijvoorbeeld nabijheid van luchthaven 

of water). Deze exogene condities werken agglomeratie in de hand. Volgens de evolutionaire benadering moeten clusters ook gezien 

worden als historische gebeurtenissen (Krugman, 1995)  die zich voltrekken via een stochastisch proces (zie Brenner). Deze processen 

zorgen ervoor dat bepaalde economische activiteiten al snel een locatie specifieke voordelen genieten op plaatsen die zich op basis 

van ‘toevalligheden’ sneller ontwikkelen. Bij voldoende kritische massa beginnen zich zelfversterkende processen binnen het lokale 

economische systeem af te spelen (Zie figuur 2.1). 
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Figuur 2.1: Groeimodel van een geografisch cluster 

 

Bron: Brenner (2004) 

 

 

Clusters groeien niet oneindig. De meeste clusters kennen dan ook een levenscyclus die wordt gekenmerkt door verschillende 

ontwikkelingsfasen. Een neergang van het cluster geeft te kennen dat het concurrentievoordeel van het individuele bedrijf afneemt 

omdat de relatieve waarde van de lokale kennis is afgenomen. Het succes van een cluster is immers afhankelijk van de aanwezigheid 

van bedrijven met succesvolle routines. Eerder in dit theoretisch kader is al gesteld dat specifieke leertrajecten en verzonken kosten 

het aanpassingsvermogen van het individuele bedrijf in de markt bemoeilijkt. Dit geldt eveneens voor clusters aangezien lokale 

bedrijven een kennisbasis ontwikkelen die steeds meer op elkaar afgestemd raakt. Deze cognitieve nabijheid tussen lokale 

bedrijvigheid kan ertoe leiden dat clusters raken ingesloten in activiteiten met een laag rendement. Dit noemt Tichy (2001) de 

clusterparadox. “Aan de ene kant maakt smalle specialisatie van het cluster het mogelijk gebruik te maken van technologische 

synergie tussen bedrijven. Aan de andere kant verkleint deze sterke gelijkenis tussen bedrijven de waarschijnlijkheid op radicale 

innovatie, hetgeen kan leiden tot een verbreding van het ontwikkelingstraject en een vergroting van het vermogen om in te spelen op 

veranderende externe condities.” In figuur 2.2 is het ontwikkelingsmodel van het geografisch cluster weergegeven. De kwaliteit van 

het cluster wordt bepaald door de samenhang tussen kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen binnen het cluster, waarbij de 

heterogeniteit van kennis het fundament is voor toekomstige ontwikkeling (Menzel & Fornahl, 2007). 

 
 
 
Figuur 2.2: Ontwikkelingsmodel van het geografisch cluster 

 

 

Bron: Menzel & Fornahl (2007) 
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Waar een hoge mate van heterogeniteit tussen routines clustering in de hand werkt, leidt het proces van collectief leren  tot 

concurrentievoordeel (exploitatie) en een vernauwing van de routines op clusterniveau. De neergang van het cluster wordt ingeluid 

door het ontstaan van een dominant ontwerp met laag rendement (neergang). De mate waarin de clusterpopulatie heterogeniteit 

binnen het cluster kan bewerkstelligen (exploratie) is vervolgens afhankelijk voor de lange termijn overleving van het cluster. Voor de 

overleving van het cluster is het dan ook cruciaal dat er een juiste balans bestaat  tussen exploitatie en exploratie. Exploratie is nodig 

om aanpassing (bij stagnatie), vernieuwing (bij neergang) of transitie (bij intrekking) te bewerkstelligen bij afnemende 

meeropbrengsten op het niveau van het cluster.  

 

2.4.4 Clusterkwaliteit 
 

De kwaliteit van het cluster wordt dus bepaald door de mate waarin het individuele bedrijf in staat is externe bronnen van kennis aan 

te boren. De komt terug in het begrip ‘local buzz’. Buzz verwijst naar het informatie- en communicatie milieu dat bestaat uit de face-

to-face contacten, nabije aanwezigheid en co-locatie van mensen en bedrijven in dezelfde industrie, plaats of regio (Bathelt et al., 

2004, p. 38).  

Deze buzz bestaat uit: 

- specifieke lokale informatie en de continue update hiervan 

- bewuste en onbewuste leerprocessen in georganiseerde en toevallige ontmoetingen 

- de toepassing van gelijke cognitieve structuren en wederzijds begrip van nieuwe kennis en technologie 

- gedeelde culturele tradities en gewoonten binnen een technologiegebied die de oprichting van conventies en institutionele 

regelingen stimuleert. 

 

De local buzz bestaat dus enerzijds uit clusterexternaliteiten, anderzijds bestaat het uit regionaal begrensde netwerkexternaliteiten. 

Bedrijven zijn echter niet gebonden aan de grenzen van de regio of het cluster bij het aangaan van netwerkrelaties. In hun zoektocht 

naar relevante kennis (ofwel monopoliewinsten) zullen bedrijven daarom eveneens buiten de grenzen van het cluster systematisch 

en doelmatig op zoek gaat naar relevante kennisbronnen (Scott, 1998). In dit geval wordt er gesproken van global pipelines. Deze 

netwerken kennen, in tegenstelling tot de netwerken in de local buzz, een veel sterkere mate van formalisering. De 

pijplijnenmetafoor beschrijft interregionale netwerken als mechanismen waarmee de toestroom van heterogene kennis in het lokale 

systeem wordt bewerkstelligd. Global pipelines zijn dus belangrijk voor de exploratie en ontwikkeling van de lokale kennisvoorraad.  

Andersom geldt dat een sterke local buzz het voor bedrijven van buiten het cluster interessant maakt om met bedrijven binnen het 

cluster samen te werken. Geformaliseerde netwerken zijn immers sterk geënt op het wederzijds voordeel dat het beide betrokken 

kennispartners oplevert. 

 

Er zijn echter enkele beperking bij het onderhouden van extra regionale geformaliseerde netwerkcontacten. Deze kunnen worden 

gerelateerd aan het eerder geïntroduceerde begrip absorptiecapaciteit (Cohen & Levinthal, 1990). Er zijn omvangrijke investeringen 

en planning benodigd om kennisuitwisseling over lagere afstand te coördineren. Het aantal pipelines dat een bedrijf kan 

onderhouden is dan ook sterk afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Daarnaast zijn verschillende vormen van nabijheid 

(organisatorische, cognitieve, technologische, institutionele nabijheid, etc.) te onderscheiden die een kostendrukkende werking 

hebben op de coördinatie van deze interregionale kennisuitwisseling. Veel bedrijven zien zich door beperkte aanwezigheid van 

hulpbronnen niet in staat dergelijke relaties buiten het cluster te onderhouden. Ze kunnen hier echter wel indirect van profiteren. Dit 

benadrukt dan ook het belang van zogenaamde bemiddelaars (brokers) tussen lokale en translokale kennis. Leaderfirms - prominente 

bedrijven met een grote absorptiecapaciteit - kunnen dan ook fungeren als poortwachter (gatekeeper) van het regionale cluster die 

met toevoer van translokale kennis het lokale systeem nieuw leven kunnen inblazen (Morrison & Rabbelotti, 2009, p. 988).  
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“Des te meer ondernemingen van een cluster zich bezighouden met de formatie van global pipelines, des te meer informatie en 

nieuws over markten en technologieën wordt gepompt in de interne netwerken en buzz waarvan lokale actoren profiteren.” (Bathelt 

et al., 2004, p. 41) Vanuit het perspectief van het cluster geldt dan ook dat het succes van het cluster deels is gebaseerd op de 

openheid van het cluster en het reikvermogen van clusterrelaties (Bresnaha et al., 2001). De kwaliteit van het cluster is gelegen in het 

wederzijds versterkende effect van de local buzz en de global pipelines. 

 

2.4.5 Clustertypologie 
 

Waar het begrip agglomeratie gaat over concurrentievoordelen van geografische concentratie, gaat het begrip netwerk over 

concurrentievoordelen door interactieve leerprocessen die variëren van regionaal tot internationaal schaalniveau. Het theoretische 

begrip van clusters neemt hier een soort van middenpositie in. Het werk van Brenner (2004) en Menzel & Fornahl (2007) heeft laten 

zien dat de ontwikkeling van het cluster gekenmerkt wordt door de overgang van kostengedreven agglomeratievoordelen naar 

kennisgedreven clustervoordelen en (inter)regionale netwerkvoordelen. De kwaliteit van een cluster wordt daarom bepaald door de 

mate waarin geografische concentratie en netwerkeffecten met elkaar verweven zijn. Om geografische clusters van elkaar te kunnen 

onderscheiden hebben Visser en Atzema (2007) een clustertypologie ontwikkeld. Dat de theorie rondom het cluster is gebaseerd op 

succesverhalen blijkt uit de figuur 2.3. Het overgrote deel van de clustertypes is niet gebaseerd op intensieve kennisuitwisseling in 

een daarop afgestemde institutionele omgeving. Volgens de door hun ingebrachte definitie is een cluster dan ook in eerste instantie 

een  geografische concentratie van bedrijven die iets gemeen hebben. De mate waarin bedrijven vervolgens wederzijds afhankelijk 

zijn van elkaar bepaalt de kwaliteit van het clustermilieu. Hieronder zullen heel kort de verschillende clustertypes uitgelegd worden. 

Voor een uitgebreide omschrijving wordt verwezen naar bijlage A. 

 
Figuur 2.3: Verschillende clustertypes 

 

 
Bron: Atzema & Visser, 2008 
 

 

Wanneer men spreekt over een formation dan gaat dit over een cluster van bedrijven “die slechts met elkaar gemeen hebben dat zij 

hetzelfde dominante belang hechten aan een bepaalde vestigingsplaatsfactor.” (Atzema et al., 2001, p. 11) Hier is dan ook geen 

sprake van enige vorm van wederzijdse afhankelijkheid binnen de clusterpopulatie. In een industry wordt clustervorming 

hoofdzakelijk gedreven door de gemeenschappelijke voordelen die de locatie te bieden heeft. Het gaat hier om Marshalliaanse 

externaliteiten. Hetgeen bedrijven binnen de clusterpopulatie in gemeen hebben is gelegen in het collectief exploiteren van de 

locatiespecifieke ‘commons’. In een complex zijn bedrijven alleen van elkaar afhankelijk via markttransacties. Het gaat hier om het 

onderhouden van uitbestedingrelaties die de verdieping van arbeidsverdeling op clusterniveau mogelijk te maken. Er is nog geen 

sprake van interactieve leerprocessen. Het kennisvoordeel op het niveau van het individuele bedrijf is gelegen in de mogelijkheid tot 

gedetailleerdere learning-by-doing. In alliances staat bij samenwerking tussen bedrijven de uitwisseling van informatie en kennis 
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centraal. Het gaat hier voornamelijk over het proces waarbij kennispartners de eigen routines proberen te verbeteren doormiddel 

van vergelijking. In zogenaamde eerste orde leerprocessen betreft de oprekking van het technologisch traject. Deze werken 

incrementele innovaties in de hand die de exploitatie van deze kennis mogelijk maakt. De laatste, ideaaltypische vorm van een 

cluster betreft het milieu. Dit gaat verder dan kennisuitwisseling en betreft het “bilateraal of multilateraal samenwerken om werkelijk 

nieuwe kennis en radicale innovaties te ontwikkelen.” (Atzema et al., 2011, p. 11) Op het niveau van het cluster is er naast exploitatie 

van lokale leereffecten ook sprake van exploratie. “De co-evolutie van bedrijfsmatige, organisatorische en institutionele 

samenwerking leidt dan tot systeeminnovaties, die de kans op het voortbestaan en verdere groei van een cluster op langere termijn 

vergroten.” (Atzema et al., 2011, p. 11) 

 

Er zijn enkele kanttekeningen nodig voor een juiste interpretatie van dit model. Zoals de figuur aangeeft bestaan er dus verschillende 

gradaties in geografische clustering. Echter, hoewel clusters zich mogelijk kunnen ontwikkelen in de richting van het ideaaltypische 

cluster, is dit ontwikkelingstraject niet weggelegd voor elke geografische concentratie van gerelateerde bedrijven. 

Clusterontwikkeling is immers sterk regio- en sectorafhankelijk. Daarnaast moet benadrukt worden dat de rol van het bedrijf binnen 

een cluster niet te veralgemeniseren valt.   

 

Figuur 2.4: De complexiteit van het geografisch cluster 

 

 

Bron: Menzel & Fornahl, 2007 

 

In de regel zullen dan ook niet alle bedrijven binnen de populatie van een ‘alliance’ of ‘milieu’ betrokken zijn in ‘zachte transacties’. Er 

zullen ook bedrijven zijn die een opzichzelfstaande strategie hanteren of enkel betrokken zijn in markttransacties. Deze bedrijven 

blijken in staat te zijn de markt te overleven door middel van kenniscreatie en learning-by-doing op bedrijfsniveau. Voor bedrijven 

met een omvangrijke kennisbasis en grote absorptiecapaciteit biedt samenwerking daarom misschien geen specifiek voordeel. 

Wanneer deze bedrijven ten behoeven van kennisgeneratie niet noodzakelijk hoeven terugvallen op kennisuitwisseling, schuilt in 

samenwerking enkel een potentieel gevaar van het weglekken van concurrentiegevoelige kennis. Ook geldt dat wanneer bedrijven 

wel afhankelijk zijn van externe kennis, deze niet perse afkomstig hoeft te zijn uit het cluster. Zo kunnen bedrijven binnen de 

clusterpopulatie ook enkel betrokken zijn in interregionale kennisnetwerken. In dit geval doen bedrijven met ongerelateerde 

activiteiten of afwijkende kennisbasis er goed aan niet te sterk ingebed te zijn in het cluster (Maskell, 2001, p. 936). De cognitieve 

afstand tot de lokale bedrijven maakt interregionale kennisuitwisseling voor deze bedrijven voordeliger. Al met al is het geografisch 

cluster dan ook een complex begrip dat balanceert tussen de begrippen ‘agglomeratie’ en ‘netwerken’. Concluderend kan gesteld 

worden dat in eenvoudigere clusters, complexere interactie ontbreekt. De complexiteit van het geografisch cluster is weergegeven in 

figuur 2.4.  

http://icc.oxfordjournals.org.proxy.library.uu.nl/content/19/1/205/F2.large.jpg
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2.5 Ruimtelijk economisch beleid 
 

In de vorige paragrafen is een koppeling gemaakt tussen verschillende ruimtelijk economische ontwikkelingen en de invloed daarvan 

op bedrijfsstrategieën. Vanuit het bedrijfsperspectief is het belang van kennis, leren en innovaties behandelt en het belang van 

clusters en netwerken om externe bronnen van kennis aan te boren. “Bedrijven hebben complementaire kennis nodig, te halen uit 

netwerkverbanden (samenwerkingsverbanden die de nodige ‘external effects of cognitive scope’ opleveren die nodig zijn voor 

exploratie, innovatie en overleving op lange termijn) of clusters (regionale concentraties van gerelateerde bedrijven waar collectieve 

leerprocessen zich voegen bij de interactieve leerprocessen van netwerken).” (Atzema & Visser, 2005) Vanuit innovatieperspectief kan 

dus verwacht worden dat ‘zachte factoren’ een centrale rol spelen bij het vestigingsbeleid van ondernemingen. Het cluster kan het 

bedrijf mogelijk een gunstige functionele positie bieden in een netwerk van lokale en trans-lokale kennispartners. Dit stelt het 

individuele bedrijf in staat sneller leereffecten te creëren en sneller innovaties te ontwikkelen. Dat clusters kunnen fungeren als 

vehikel voor kenniscreatie en innovaties, biedt daarom aanknopingspunten voor ruimtelijke economische beleid.  

Dit wil niet zeggen dat leren en innovatie alleen plaatsvindt binnen clusters en bedrijven buiten clusters niet succesvol kunnen zijn, of 

dat bedrijven binnen het cluster niet worden beïnvloed door gebeurtenissen die zich elders in de wereld voltrekken.  

Het veronderstelt slechts dat clusters een belangrijke rol van betekenis kunnen spelen in de creatie van kennis, tegen de achtergrond 

van de verschillende ruimtelijk economische processen die zich wereldwijd voltrekken (Bathelt et al., 2004).  

Deze ontwikkelingen spelen de mogelijkheden van de Metropool Amsterdam als technologische regio in de kaart. Het is daarom niet 

onverstandig om de hoogtechnologische kenniseconomie in kaart te brengen en te kijken in hoeverre er aanknopingspunten voor het 

voeren van gericht (ruimtelijk) innovatiebeleid. Hoewel er misschien niet direct aanleiding voor is, is het met oog op lange termijn 

economische groei van de Metropoolregio Amsterdam verstandig te evalueren welke kansen de hoogtechnologische kenniseconomie 

te bieden heeft. Gezien de ruimtelijke dimensie van regionale innovatiekracht is dit bij uitstek een interessant gegeven voor de Dienst 

Ruimtelijke Ordening Amsterdam.  In deze paragraaf zal dan ook ingegaan worden op de mogelijkheden van specifiek clusterbeleid 

en zal geplaatst worden binnen het bredere thema regionale concurrentiekracht en economische groei. 

 

2.5.1 Regionale concurrentiekracht 
 

Volgens Porter (2001), concurreren plaatsen gelijk aan bedrijven om marktaandeel in een mondiale economie. Regionaal 

concurrentievermogen kan worden gemeten aan de hand van de regionale productiviteit. Dit betreft de mate waarin efficiënt en 

effectief gebruik gemaakt wordt van menselijk kapitaal en productiefactoren. Een hoge productiviteit maakt het een land of regio 

mogelijk hoge lonen, een sterke munt, aantrekkelijk rendement op geïnvesteerd vermogen en een hoge levensstandaard te 

onderhouden (Porter & Ketels, 2003). De regio is concurrerend wanneer het  blijvend winnende uitkomsten weet na te streven. 

Camagni (2002) noemt dit absolute concurrentievoordelen. Dit betreffen technologische,  infrastructurele en institutionele 

vermogens die externe voordelen kunnen bieden aan bedrijven Deze voordelen kunnen vervolgens doorwerking hebben op hun 

productiviteit. Hoewel productiviteit een belangrijke voorwaarde is voor een hoge levensstandaard, is het onwenselijk wanneer 

maatschappelijke doeleinden ten koste gaan van economische doeleinden. Zo stelt Bristow (2005) dat er geen eenduidig verband 

bestaat tussen productiviteit en de regionale levensstandaard. Volgens hem heeft verhoging van de productiviteit een grote invloed 

op de kosten van het dagelijks leven, de kosten van zaken doen en het loonniveau in een regio. Vanuit beleidsmatig oogpunt is 

daarom belangrijk te evalueren welke factoren van invloed zijn op de regionale werkgelegenheid. Gezamenlijk vormen productiviteit 

en het werkeloosheidspercentage de meeteenheden voor wat Kitson et al. (2004) ‘onthulde concurrentiekracht’ noemen. Dit zijn de 

centrale componenten van de regionale economische prestaties en regionale welvaart (gemeten als BRP per hoofd van de bevolking).  
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Hoewel het micro-economische klimaat een belangrijke rol kan spelen bij de regionale concurrentiekracht, laat dit fenomeen zich 

tevens uitleggen door de kaders die geschapen worden op hogere schaalniveaus. De regionale concurrentiekracht is dan ook niet 

slechts een macro-economisch of micro-economische concept. Dit heeft te maken met de onduidelijke bestuurlijke kracht van 

regio’s. Hoewel de rol van regionaal economisch beleid betekenisvol kan zijn voor de regionale concurrentiekracht, kent de regio als 

bestuurlijke vorm relatief weinig bevoegdheden. Een regio is daarom “noch een eenvoudige aggregatie van bedrijven, noch een 

verkleinde versie van een land.” (Gardiner et al., 2004). De veelzijdigheid en complexiteit van regionale concurrentiekracht is door 

Esser et al. (1995) ontleed naar vier verschillende schaalniveaus. In figuur 2.5 zijn per schaalniveau de verschillende 

beleidsmaatregelen beschreven die van invloed zijn op het concurrentievermogen van een regio. Het meso- en microniveau is 

specifiek gericht op  het ontwerpen van specifieke bedrijfsomgevingen. Dit betreft op het mesoniveau infrastructuur- en sectorbeleid, 

op microniveau de verfijning van het bedrijfsleven. In dit onderzoek staat het micro- en mesoniveau centraal. Kwesties op een hoger 

schaalniveau komen zijdelings ook aan bod. Het microniveau is te laag voor coördinatie op het niveau van de rijksoverheid. Gezien de 

mogelijkheid tot flexibele respons is dit een taak die meer weggelegd is voor grootstedelijke regio’s. Hoewel de regionale 

concurrentiekracht voor een groot deel afhankelijk is van ontwikkelingen op hogere schaalniveaus, is het voor optimaliseren van 

micro- en mesoniveau een belangrijke taak weggelegd voor de Metropoolregio Amsterdam.  

Dit kunnen zowel ruimtelijke als niet-ruimtelijke beleidsingrepen betreffen. De opgave voor de Ruimtelijke Ordening is gelegen in het 

creëren van bedrijfsomgevingen die tegemoet komen aan de ruimtelijke behoeften van bedrijven in de hoogtechnologische 

kenniseconomie. 

 
Figuur 2.5: Determinanten van concurrentiekracht op verschillende schaalniveaus 

 

 

Bron: Meyer-Stamer, 2008, p. 3 

 
 

2.5.2 Kennis-spillovers vanuit macroperspectief 
 

De stimulering van het micro-economisch klimaat  kan een belangrijke rol van betekenis spelen in de versterking van de regionale 

concurrentiekracht. Clusters kunnen immers bijdragen aan de versterking van de kwaliteit, flexibiliteit en de responsiviteit van 

bedrijfsstrategieën en kunnen collectieve en interactieve leerprocessen faciliteren. Deze kennis-spillovers tussen bedrijven hebben 

een belangrijke macro-economische implicatie. Voor het individuele bedrijf geldt dat het doorvoeren van technologische verandering 

leidt tot een toename van de productiviteit op bedrijfsniveau. Kennis-spillovers zorgen er vervolgens voor dat deze voordelen niet 

beperkt blijven tot de producent van innovaties. Om de relatie tussen kennis-spillovers en economische groei aan te tonen zijn er 

verschillende economische groeimodellen ontwikkeld. Volgens de endogene groeitheorie van Romer (1990) hangt de diffusie van 

kennis in grote mate samen met de spreiding van welvaart. De endogene groeitheorie gaat uit van het idee dat spillovers (het niet 
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uitsluitbare deel van kennis) die voortkomen uit R&D-investeringen, optellen bij de publiekelijk voorraad kennis. Dit betekent dat de 

uitkomsten van investeringen in R&D van het individuele bedrijf de samenleving als geheel positief beïnvloeden. Andere bedrijven 

zijn immers in staat deze externe kennis toe te eigenen tegen een compensatie lager dan de waarde van deze kennis. Op 

macroniveau betekent dit dat “een verhoging van de investeringen in R&D een meer dan evenredige verhoging in de productie kan 

opleveren.” (Boschma et al., 2002, p. 113). De geografische begrensdheid van kennis-spillovers biedt een belangrijke verklaring voor 

de verschillen in economische groei tussen gebieden. Volgens Romer (1994) zouden spillovers slechts een beperkte geografische 

reikwijdte hebben, die landsgrenzen niet overschrijden. Hij spreekt van landspecifieke kennisvoorraden die te verklaren zijn aan de 

landelijke verschillen in de toegankelijkheid tot kennis. Als spillovers leiden tot een evenredige verhoging in productie, dan betekent 

dit vervolgens dat verschillen in kennis-spillovers kunnen leiden tot verschillen in groeicijfers tussen eenheden op aggregaat-niveau 

(Arrow, 1959).  

 

Deze theorie gaat dus ook op voor een lager schaalniveau. Eerder in dit theoretisch kader is immers behandeld dat institutionele 

verschillen zich op verschillende schaalniveaus voordoen. Succesvolle geografische clusters kunnen dan ook een belangrijke bijdrage 

leveren aan de regionale en nationale economie. Porter (1990) legt de concurrentiekracht van landen dan ook uit als samenspel van 

interactie tussen factorcondities, bedrijfsstrategieën, marktvraag en concentraties van gerelateerde bedrijvigheid. Een cluster wordt 

vervolgens gedefinieerd als een “geografisch nabije groep van onderling verbonden bedrijven en bijbehorende instituties, verbonden 

door gemeenschappelijke kenmerken en complementariteit” waarvan de geografische schaal kan variëren van regionaal, nationaal tot 

zelfs transnationaal schaalniveau (Porter, 2000, p. 254).  

 

2.5.2 Stedelijke regio’s 
 

De ICT revolutie en toenemende mondialisering heeft het economisch speelveld wel veranderd, maar niet vlak gemaakt. Deze 

metaforische economische term duidt erop dat niet alle spelers op het speelveld in staat zijn te spelen volgens dezelfde regels. 

Externe factoren verhinderen namelijk dat het spel onder volledig eerlijke concurrentie gespeeld kan worden. Dit in tegenstelling tot 

wat betogers van de ‘death of distance’ beweren. Zo stelt Friedman (2005) dat we leven in een ‘platte wereld’ waarin men kan 

“innoveren zonder te emigreren”. Empirisch onderzoek toont echter een hele ander beeld van het internationale economische 

landschap. Zowel in termen van economische kracht als in innovatief vermogen kunnen we juist spreken van een ‘puntige wereld’, 

waarin verrassend weinig regio’s een echte rol van betekenis spelen. Er voltrekt zich zelfs een proces waarin “de hoge pieken – de 

steden en regio’s die de wereldeconomie dragen – steeds meer groeien, terwijl valleien steeds vlakker worden.” (Florida, 2005).  Deze 

toenemende plaatsgebondenheid van economische activiteit noemt Porter (1998) de locatieparadox; hoewel de wereldeconomie 

steeds meer geïntegreerd raakt, manifesteren concurrentievoordelen zich in toenemende mate op lokaal niveau. De stadsregio is bij 

uitstek de lokale arena waar economische activiteit zich vandaag de dag concentreert. Zowel statische voordelen als dynamische 

concurrentievoordelen kunnen in grootstedelijke gebieden behaald worden. De reden hiervoor is dat deze concentratiegebieden 

voldoende kritische massa hebben “van financiers, ondernemers en wetenschappers, die wordt gevoed door toonaangevende 

universiteiten en flexibele bedrijven.” (Florida, 2005) De optelsom van alle aanwezige productiefactoren verklaart slechts ten dele de 

succes van de stad als vestigingsmilieu. Naast hoge concentraties hulpbronnen zijn grote economieën ook in staat een hogere mate 

van specialisatie te faciliteren. Verticale desintegratie van de productiekolom en toenemende complexiteit van technologische 

vernieuwing maakt dynamische concurrentievoordelen daarom in toenemende mate gebonden aan grootstedelijke gebieden. 

Stedelijke regio’s kunnen dan ook op grote schaal zakelijke en niet-zakelijk transacties faciliteren tussen een veelheid aan lokale 

potentiële (kennis)partners. Belichaamde en niet-belichaamde kennis zijn dan ook omvangrijk voorhanden in grootstedelijke 

gebieden. Om deze reden zijn de meest innoverende bedrijven veelal gelokaliseerd in zogenaamde metropolitaanse sleutelgebieden 

(Simmie, 2003). Metropolitaanse regio’s kunnen daarom gezien worden als de brandpunten van de opkomende kenniseconomie. De 

Metropoolregio Amsterdam is de meest omvangrijke regio’s in Nederland. In theorie zou de hoogtechnologische kenniseconomie 

zich daarom goed moeten gedijen in de Metropoolregio Amsterdam. 
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De rol van metropolitaanse gebieden is zelfs zo belangrijk geworden dat ze op internationaal beleidsniveau een centrale rol vervullen. 

Om de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden zet de Europese Unie dan ook in op de creatie 

van Europese metropolitaanse gebieden.  Er wordt nadruk gelegd op het belang van een poli-centrisch model waarin “dynamische 

zones van mondiale economische integratie goed verspreid zijn over het hele grondgebied van de Europese Unie en bestaat uit een 

netwerk van internationaal toegankelijk grootstedelijke regio’s en hun verbonden achterland.” (European Communities 1999, p. 20). 

Dit Europees ruimtelijk ontwikkelingsperspectief is dan ook een interessant gegeven voor de verdeling van investeringsgelden op 

nationaal niveau en maakt duidelijk dat de Metropoolregio Amsterdam haar positie moet opeisen als belangrijkste motor van de 

Nederlandse economie. 

 

2.5.3 Innovatie- en clusterbeleid 
 

Dat de regio in toenemende mate het schaalniveau is waarop innovaties worden ontwikkeld, is het duidelijkst terug te zien in de 

herstructurering van overheidsinstellingen en de algemene herformulering van ontwikkelingsbeleid. Aangezien stedelijke regio’s in 

toenemende mate gezien worden als aanjagers van economische ontwikkeling (Huggins & Izushi, 2007), vraagt dit om regionaal 

afgestemd innovatiebeleid op bovenstedelijk schaalniveau. Het zwaartepunt in het beleidsapparaat verschuift zich dan ook langzaam 

van nationale beleidsmaatregelen, gericht op macro-economische stabiliteit en sectorbeleid, naar de rol van het micro-economisch 

klimaat om innovatie te stimuleren (Mattsson, 2007; Holbrook & Wolfe, 2002).  

 

Clusterstrategieën lenen zich vanwege de duidelijk aanwezige ruimtelijke component goed voor regionaal innovatiebeleid. 

Bijhorende beleidsmaatregelen hebben als doel de uitwisseling van kennis en vaardigheden (routines) tussen lokale economische 

agenten te bevorderen. De clusterstrategieën behelzen dus feitelijk regionaal begrensde netwerkstrategieën. 

Vanuit de theorie kan verwacht worden dat een toename van lokale kennisdiffusie zijn weerslag kan hebben op zowel de kwaliteit 

(een verhoging van het innovatief vermogen) als de kwantiteit (aanzuigende werking leidt tot intensivering van economische 

activiteit) van de stedelijke bedrijvenpopulatie. Clusterstrategieën zouden daarom zelfversterkende processen in gang kunnen 

brengen die via een combinatie van economies of scale-, scope- en expertise de economische waarde van de bedrijvenpopulatie kan 

vergroten (productiviteit- en werkgelegenheidsgroei). De concurrentievoordelen die hieruit voortkomen dienen ervoor te  zorgen dat 

regionale bedrijven zich beter staande weten te houden in de mondiale concurrentiestrijd om marktaandeel. Clusterbeleid gaat uit 

van het idee dat “de combinatie van activerende ‘events’ in combinatie met een ondernemende vonk het  cluster naar een duurzaam 

groeipad voeren” (Braunerhjelm & Feldman, 2006, p. 3).   

 

Deze theoretische voordelen blijken in de praktijk echter iets complexer. Zo zien Weterings et al. (2007) aan de hand van empirisch 

onderzoek dat lokale of regionale clustering in Nederland zeker geen garantie is voor groei van werkgelegenheid of productiviteit. Ze 

stellen wel dat enkele regio’s zich op dit gebied in positieve zin onderscheiden, maar dat de lokale omstandigheden in grote mate het 

succes van deze clusters lijken te bepalen. De samenhang tussen clustering en economische groei blijkt dan ook bijzonder complex. 

“Het effect van clustering op de totale groei verschilt sterk per sector en is niet constant over de ruimtelijke schaalniveaus. Sectorale 

variëteit is daarentegen wel een relatief constante factor die bijdraagt aan de gemeentelijke werkgelegenheidsgroei.” (Weterings et 

al., 2007, p. 8). Aangezien clusters niet noodzakelijk zijn om innovatie te stimuleren, lijkt het beleidsmatig creëren van clusters dan 

ook een riskante bezigheid. Atzema en de Visser (2007, p. 4-6) onderscheiden vier mogelijke gevaren: 

 

1. Risk of strategic failure; Gezien de onvoorspelbaarheid van innovatie is het moeilijk om ex-ante bedrijven, technologieën en 

industrieën te selecteren die de economie moeten gaan trekken in de nabije en verre toekomst. Beleidsmatige fouten 

hebben een veel grotere uitwerking dan foute beslissingen van individuele economische agenten. De markt is dan ook 

beter in staat het risico van mislukking te spreiden, hetgeen vraagtekens zet bij het voeren van clusterbeleid.  
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2. Risk of collective failure; Beleidsmakers hebben vaak de neiging om het succes van bekende clusters elders te kopiëren. Dit 

terwijl Porter (1990) in zijn pleidooi voor clusters duidelijk opriep dat beleidsmakers zich moeten concentreren op de 

specifieke en traditionele troeven van de regionale economie. 

 

3. Problem of complexity; Brenners (2004) werk toont aan dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is, om clusters te creëren en te 

ontwikkelen. Er is  immers slechts in zeer abstracte termen kennis over de voorwaarden die nodig zijn om zelfversterkende 

processen op gang te brengen. Het is dan ook nog onbekend wat effectieve maatregelen zijn. Hierdoor zijn de uitkomsten 

van clusterbeleid dan ook moeilijk te voorspellen. 

 

4. High opportunity cost; Een beleid gericht op het stimuleren van de ‘local buzz’ in clusters kan ten koste gaan van aandacht 

voor andere bedrijfsmatige strategieën om te innoveren. Het wedden op één paard kan ertoe leiden dat knelpunten voor 

alternatieve strategieën over het hoofd worden gezien. Deze eenzijdigheid heeft als resultaat dat de synergie tussen deze 

verschillende strategieën ontbreekt. Deze synergie wordt belangrijk verondersteld voor de accommodatie van verschillende 

stadia van innovatieprocessen. 

 

Gezien deze complexiteiten is het onmogelijk om clusters van de grond af te creëren. Er dient dan ook een onderscheid gemaakt te 

worden tussen technologische beleidsmaatregelen al naar gelang spontane netwerken al bestaan of niet. Wanneer deze niet bestaan 

of slecht zijn ontwikkeld, zullen clusterstimuleringsmaatregelen voluntaristisch en vanzelfsprekend niet wenselijk zijn. Beleid zal 

daarom niet gericht moeten zijn op het creëren van clusters, maar het verder ontwikkelen van reeds bestaande synergie tussen 

economische actoren. Dit gaat zowel over lokale als trans-lokale kennisuitwisseling. “Innovatiebeleid moet erop gericht zijn om 

innovatieve synergie tussen onderling afhankelijke bedrijven te voeden en te exploiteren, ongeacht of een ruimtelijk cluster ontstaat 

als gevolg.” (Feser, 2008, p. 198). Hoewel het bijeenbrengen van bedrijven een juiste strategie kan zijn, moet dit volgens Feser (2008) 

niet de voorinname zijn bij het voeren van innovatiebeleid. In plaats daarvan is specifieke regionale kennis nodig over het innovatieve 

gedrag van bedrijven. Pas als bekend is of en op welke ruimtelijke schaal bedrijven samenwerken kan beantwoord worden of en hoe 

clusters eventueel gestimuleerd dienen te worden. 

 

2.6 Conclusie 
 

Kortom, de regionalisering van economisch beleid kan worden begrepen tegen het licht van enkele ruimtelijk economische 

ontwikkelingen en de bijbehorende uitdagingen die deze nieuwe situatie biedt (Pike & Tomaney, 1999). Grootstedelijke regio’s zijn in 

toenemende mate de arena waar economische activiteit zich afspeelt en waar het landelijk concurrentievermogen bepaald wordt. De 

geografische clustering van bedrijven kan in deze mondiale concurrentiestrijd worden gezien als belangrijke troef, aangezien cluster- 

en netwerkexternaliteiten het individuele bedrijf concurrentievoordelen kan opleveren.   

In dit hoofdstuk zijn de theorieën rondom deze concepten behandeld. Er is ingegaan op de werking, de voorwaarden, kanttekeningen 

en beperkingen van clusterstrategieën. Concluderend kan gesteld worden dat het ontstaan van clusters in eerste instantie begrepen 

dient te worden als een historisch en een aan toeval onderhevig proces. Succesvolle, sterk ontwikkelende clusters daarentegen, laten 

zich in veel mindere mate door onvoorziene voorvallen verklaren. “De onderliggende economische structuur is van belang, evenals de 

micro-economische verbanden tussen bedrijven.” (Audretsch & Feldman, 2003, p. 19) Voor een succesvolle vooruitgang is het daarom 

belangrijk dat bestaande structuren en relaties zich efficiënt organiseren (Litzel & Moller, 2009, p. 15) Dit betreft dan ook de 

spelingruimte voor micro-economisch innovatiebeleid. Als het technologisch potentieel van een regio slechts ten dele de 

ontwikkeling van innovatieclusters bepaalt, biedt dit dus aanknopingspunten om beleidsmatig te interveniëren. De literatuur 

benadrukt echter dat er onderscheid gemaakt dient te worden tussen technologische beleidsmaatregelen al naar gelang spontane 

netwerken al bestaan of niet. Wanneer deze niet bestaan of slecht zijn ontwikkeld, zullen clusterstimuleringsmaatregelen 
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voluntaristisch en vanzelfsprekend niet wenselijk zijn. Beleid zal daarom niet gericht moeten zijn op het creëren van clusters, maar 

het verder ontwikkelen van reeds bestaande synergie tussen economische actoren. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk 

inzichtelijk te maken wat de sterke en zwakke punten zijn van het innovatieve potentieel binnen een regionaal systeem van 

innovatie. “Dit vraagt om een gedetailleerde analyse van de verbanden tussen bedrijven binnen clusters en hoe de ontwikkelde 

arbeidsverdeling tussen deze bedrijven het innovatie- en groeipotentieel beïnvloed.” (Holbrook & Wolfe, 2002 ,p. 10 ) Kortom, 

geografische clustering is een complex en abstract theoretisch begrip wat zich, onder afwezigheid van regiospecifieke kennis, moeilijk 

laat vertalen naar concrete en effectieve beleidsmaatregelen  

 
 
Metropoolregio Amsterdam 

In dit onderzoek staat de hoogtechnologische kenniseconomie van de Metropoolregio Amsterdam centraal. De aanvliegroute is dat 

de Metropoolregio Amsterdam met een bloeiende bètapoot, een meer volwaardige kenniseconomie zou kunnen zijn. De sectoren 

die onderdeel uitmaken van de hoogtechnologische kenniseconomie concurreren steeds meer op kennisintensieve producten en 

drukken daarom een stempel op het innovatieve vermogen van een regio. Hoewel er misschien niet direct aanleiding voor is, is het 

met oog op lange termijn economische groei van de regio verstandig te evalueren welke kansen de hoogtechnologische 

kenniseconomie de Metropool Amsterdam te bieden heeft. Theoretisch gezien zijn deze mogelijkheden aanwezig, daar verschillende 

ruimtelijk-economische ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat innoverende bedrijven veelal gelokaliseerd zijn in metropolitaanse 

sleutelgebieden. Bedrijven die zich bezighouden met productinnovaties zijn vaak relatief klein en gebaat bij een bedrijfsomgeving die 

hen in staat stelt externe kennisbronnen aan te boren. De Metropoolregio Amsterdam is de meest omvangrijke stedelijke regio in 

Nederland. In theorie zou de hoogtechnologische kenniseconomie daarom goed moeten gedijen in de Metropoolregio Amsterdam. 

Er is echter weinig bekend over de staat van de hoogtechnologische kenniseconomie in de Metropoolregio Amsterdam. 

 

Dit is anders in de Brainportregio Eindhoven. Deze technologische regio heeft de laatste decennia het belang van de 

hoogtechnologische kenniseconomie op de kaart weten te zetten en de nodige nationale investeringsgelden weten aan te trekken. 

De regio wordt in nationaal ruimtelijk-economisch beleid gezien als het vliegwiel van de Nederlandse economie.  In de Brainport 

wordt specifiek economisch beleid gevoerd, waarbij de in de literatuur besproken cluster- en netwerkstrategieën centraal staan. In 

hoofdstuk 3 zal verder ingegaan worden op de verschillende elementen die de regio Eindhoven kwalificeren als Brainport. Dit vormt 

de context voor de positiebepaling van de hoogtechnologische economie van de Metropoolregio Amsterdam. In hoofdstuk 5 en 6 zal 

de hoogtechnologische kenniseconomie van de Metropoolregio Amsterdam in kaart gebracht worden en wordt bepaald in hoeverre 

er aanknopingspunten zijn voor gericht (ruimtelijk) innovatiebeleid. Uitspraken zijn gebaseerd op een benchmark met de BRE en 

interviews met ondernemer in de MRA. Deze uitkomsten zijn gerelateerd aan de economisch geografische inzichten die in dit 

theoretisch kader besproken zijn. 
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3. Brainportregio Eindhoven 
 
 
Op het voorblad van dit onderzoeksrapport wordt indirect verwezen naar de regio Eindhoven. Hier zijn sinds 1990 de handen ineen 

geslagen om de regio Zuidoost Noord-Brabant te ontwikkelen van industriële mainport tot top technologische regio. Om dit te 

bereiken is sinds 2001 de Brainport Development in het leven geroepen, een samenwerkingsverband tussen bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden om de regio (inter)nationaal op de kaart te zetten. En niet zonder succes. In slechts tien jaar heeft de 

Brainport de status van hét technologiecentrum van Nederland weten te verzilveren. Niet alleen wordt de regio tegenwoordig 

beschouwd als een ‘vanzelfsprekende’ economische entiteit, het wordt in nationaal ruimtelijk-economisch beleid op gelijke voet 

geplaatst met de Mainports van Amsterdam en Rotterdam. De Brainportregio Eindhoven wordt in dit onderzoek gebruikt als 

referentiekader voor het duiden van de hoogtechnologische kenniseconomie in de Metropoolregio Amsterdam. In dit hoofdstuk 

wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van de regio Eindhoven als belangrijkste kennisregio van Nederland. Daarnaast worden 

verschillende factoren uiteengezet die het succes van de Brainport verklaren.  

 

3.1 Economische geschiedenis 
 

Alvorens een poging gedaan wordt om de Brainport te ontleden, zal eerst kort een historische schets gemaakt worden van de regio 

Eindhoven. De huidige regionale economie komt namelijk voort uit de economische geschiedenis van het gebied. Lintsen (2009), 

hoogleraar techniekgeschiedenis verdeelt de historie onder in twee fasen, te weten ‘Eindhoven Labour-Port’ en ‘Eindhoven Philips-

port’. De huidige fase waarin de regio Eindhoven zich bevindt is de zogenaamde ‘Eindhoven Brainport’. 

 

De regio Eindhoven heeft haar eerste grote groei doorgemaakt tijdens eerste industriële revolutie. In deze fase (1850-1870) kan de 

regio gekarakteriseerd worden als Labour-port. De opkomst van de industrie heeft een zware stempel gedrukt op het economisch 

karakter van de regio. Voordat de textiel-, sigaren- en leerindustrie de belangrijkste pijlers waren van de regionale economie, was 

Eindhoven niets meer dan een agrarisch gebied. Industriële bedrijven waren in deze periode belangrijk bij het bieden van publieke 

diensten als onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en dergelijke.  

 

‘Eindhoven Labour-port’ wordt gevolgd door een tussenfase van 30 jaar. Dit is een periode waarin de tweede industriële revolutie de 

regio Eindhoven bereikt en Philips & Co haar eerste activiteiten in de regio ontplooit. De snelle groei van de gloeilampenfabriek zorgt 

ervoor dat het bedrijf in deze periode een grote bijdrage levert aan de regionale werkgelegenheid. Philips wordt in deze periode zelf 

de grootste werkgever van Nederland (Philips Museum Eindhoven, 2011).  

 

De tweede fase (1920-1990) betreft ‘Eindhoven Philips-port’. In deze periode is Philips een gevestigde naam en gaat zich richten op 

andere opkomende technologieën als het röntgenapparaat, de radio en de geluidsversterker. De groei van het bedrijf ging gepaard 

met de bouw van vele fabrieken en kantoren. Ook zorgde het bedrijf voor publieke voorzieningen waarvan Philips Sport Vereniging 

vandaag de dag nog het meest sprekende voorbeeld van is. Het doel van de ‘Philips-port’ was het creëren van een ecosysteem die de 

‘Philipsmachine’ draaiende wist te houden (Lintsen & Thoben, 2009) 

 

Het succes van Philips was voornamelijk te danken aan de innovaties die in de laboratoria van Philips werden ontwikkeld. Het bedrijf 

was er dan ook alles aan gelegen mensen aan zich te binden. De vraag naar hoogopgeleid personeel leidt in 1956 zelfs tot het 

ontstaan van de Technische Hogeschool van Eindhoven, die later de status van universiteit zou krijgen.  
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De jaren ’90 brengen grote veranderingen met zich mee wanneer de regio Eindhoven geconfronteerd wordt met de 

internationalisering van de industrie. Vanuit kostenoverwegingen besluit de concernleiding van Philips de arbeidsintensieve 

productie te verplaatsten naar het buitenland. De eerste scheuren in de industriële economie maakte duidelijk dat Eindhoven een 

kwetsbare en afhankelijk economie had. Het werd noodzakelijk de handen ineen te slaan om de regionale economische structuur te 

versterken. Belangrijk in de herprofilering en opwaardering van de Zuidoost-Noord-Brabantse maakindustrie werd de 

herontwikkeling van Philips vastgoed tot Hightech Campus. De profilering als technologie regio kan ook uitgelegd worden als 

compensatie voor het vertrek van het Philips hoofdkantoor. Met de Hightech Campus werd ruimte geboden aan kleine specialistische 

bedrijven die een belangrijkere rol gingen opeisen binnen de regionale economie. Hiermee werd een belangrijke stap gedaan in de 

richting van open innovatie. ‘Philips-port’ werd gekenmerkt door gesloten innovatie en ongelijkwaardige eenzijdige relaties met 

externe partners (Lintsen & Thoben, 2009). Vandaag de dag wordt de regio gekenmerkt door de regionale samenwerking tussen 

innovatieve bedrijven kennisinstellingen en gespecialiseerde toeleveranciers. De ontwikkeling van de Brainportregio betekent het 

begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de regionale economie van Eindhoven.  

 

3.2 Brainport Eindhoven 
 
De Brainport Eindhoven kan op verschillende manieren uitgelegd worden: 1) Als regionale economie met een focus op de 

hoogwaardige maakindustrie, 2) als bestuurlijke inspanning om de economische en innovatiekracht van de regio te versterken, 3) 

campusontwikkeling om bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar te brengen, 4) en als regionaal marketinginstrument om nationale 

investeringen en directe buitenlandse investeringen (DBI) aan te trekken. Op deze punten zal in deze paragraaf verder worden 

ingegaan.  

 

3.2.1 Hoogwaardige maakindustrie 
 

De Brainport kan in eerste instantie uitgelegd worden als regionale economie met een focus op de hoogwaardige maakindustrie. 

Hoewel Nederland te kampen heeft met grootschalige de-industrialisatie (van laagwaardige activiteiten), heeft de hoogwaardige 

maakindustrie afgelopen decennia een belangrijkere positie verworven op de nationale economische agenda. “Hoewel het belang 

van de industrie in de economie statistisch gezien al jaren afneemt, betekent het niet dat de industrie minder belangrijk wordt voor de 

economie” (ING, 2011, p. 12). Ten eerste omdat het overgrote deel van private innovatie-inspanningen zich binnen de maakindustrie 

afspelen, hetgeen een stuwende werking heeft op de arbeidsproductiviteit. De hoogwaardige maakindustrie is daarom in staat met 

relatief weinig werknemers veel toegevoegde waarde te realiseren (BCI, 2011). Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de omvang van 

industrie de toegevoegde waarde per hoofd van de bevolking bepaalt. “Het Verenigd Koninkrijk wordt in dit verband vaak genoemd 

als land waar de maakindustrie te ver teruggedrongen is, waardoor de economie uit balans is geraakt” (ING, 2011, p. 18). Een tweede 

reden is dat de verwevenheid van de maakindustrie met de totale economie veel indirecte werkgelegenheid oplevert in 

voortbrengingsketens met onder andere toeleveranciers en dienstverleners (BCI, 2011). Van alle sectoren kent de industrie het 

hoogste aandeel intermediair binnenlands verbruik. Met 60 miljard euro is dit bijna twee keer zo groot als het intermediair verbruik 

van de zakelijke dienstverlening, dat voor 31 miljard bij andere sectoren inkoopt (ING, 2011, p. 12). Ten derde is de maakindustrie 

van groot belang voor de Nederlandse export. Ruim 80% van de export bestaat uit goederen, waarvan minstens de helft afkomstig uit 

de industrie. Daarnaast is het groeicijfer van goederenexport hoger dan dat van diensten en zal dit naar verwachting nog 

decennialang de boventoon voeren (ING, 2011, p. 13). Kortom, de maakindustrie levert een sterke bijdrage aan de nationale en 

regionale concurrentiekracht. Het hebben van een sterke industriële basis is van groot belang voor de regionale economie en dat 

geldt ook voor steden. De maakindustrie is namelijk sterk vervlochten met de totale economie. “De samenhang kan worden 

voorgesteld door schillen: de kern wordt gevormd door de maakindustrie zelf, die deel uitmaakt van een grotere groep bedrijven in de 

voortbrengingsketens met onder andere toeleveranciers en dienstverleners” (BCI, 2011, p. 2).  
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De regio Eindhoven heeft een sterke industriële basis hetgeen het fundament is voor de hightech economische activiteiten. Bedrijven 

in deze clusters ontwikkelen producten en diensten met een hoge kennisintensiteit en toegevoegde waarde die wereldwijd worden 

geëxporteerd” (Brainport 2020, 2011, p. 27). Het belang van de hoogwaardige maakindustrie zit dan ook verwerkt in de kwalificatie 

van de regio Eindhoven als Brainport.  

 

 

Figuur 3.1: De positionering van de maakindustrie binnen de totale economie 

 

Bron: Buck Consultants International, 2011, p. 3 

 

Centraal in het ruimtelijk-economisch Brainportbeleid staan focus en massa. Massa betekent dat er voldoende spelers zijn en 

bovendien voldoende voortrekkers om de noodzakelijke innovatie in de industrie gestalte te geven. Er is daarom gekozen in te zetten 

op een beperkt aantal kansrijke industriële clusters die gekoppeld zijn aan sterke kennisketens (van uitvinding tot toepassing). Hierbij 

wordt uitgegaan van de gedachte dat de economische kracht van de keten wordt bepaald door de massa, compleetheid, kwaliteit en 

de samenhang van de bedrijven in deze waardeketen (Brainport, 2004, p. 4). Compleetheid hangt samen met de regionale 

arbeidsverdeling, kwaliteit heeft te maken met de regionale kennisbasis en samenhang kan in verband worden gebracht met 

voldoende cognitieve nabijheid tussen bedrijven binnen de regionale clusterpopulatie. Bedrijven moeten elkaar kennen en gebruik 

maken van elkaars complementaire competenties. De Brainportregio Eindhoven richt zich op de volgende economische clusters: 

hightech systems and materials, food, automotive, lifetech en design.  

3.2.2 Het regionaal innovatiesysteem 
 
De regio Eindhoven heeft zich toegelegd op het creëren van een bij de ambitie van Brainport passende institutionele omgeving. De 

economische ontwikkeling van een land of regio wordt voor een groot deel bepaald door de institutionele context waarbinnen de 

interacties tussen actoren plaatsvinden. “Een innovatiesysteem bestaat uit organisaties die bijdragen aan innovatie, waarbij de 

activiteiten en hun interacties zijn ingebed in een veelheid van instituties (zoals wetten, regels, normen en waarden). (Boschma et al., 

2002). Het theoretisch concept van het regionaal innovatiesysteem wordt in de literatuur vaak gebruikt om de regionale verschillen 

in innovatiekracht en economische groei te verklaren (Asheim & Coenen, 2006). Succesvolle innovatiesystemen dragen bij aan:  1) 

nieuwe variatie aan routines in het regionale bedrijvencluster (via spin-offs, start-ups en bedrijfsverhuizingen), 2) het ontstaan van 

winnende routines (succesvol MKB in termen van innovatie en bedrijfsgroei) 3) en de overerving van succesvolle routines 

(coördinatie van netwerkrelaties en lokale arbeidsmobiliteit).  
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Het toenemende belang van hoogwaardige maakindustrie in de moderne economie verklaart de toegenomen aandacht voor 

innovatiesystemen. Hoewel bedrijven en kennisinstellingen verantwoordelijk zijn voor technologische vernieuwing, gaat er bij het 

concept van het regionale innovatiesysteem veel aandacht uit naar de faciliterende rol van de overheid. De overheid kan invloed 

uitoefenen op de regionale innovatiekracht door formele (wetten en regelgeving) en informele instituties (cultuur, normen en 

waarden) aan te passen aan de eisen van een bepaalde sector. Instituties zijn de kaders waarbinnen bedrijven zich moeten 

organiseren en kunnen de bedrijfsvoering zowel positief als negatief beïnvloeden. Er wordt daarom gesproken over ‘enabling 

constraints’. Zo kan bepaalde wet- en regelgeving specifieke bedrijven ‘in staat stellen’ beter te presteren, terwijl het omgekeerde 

voor een ander type bedrijf het geval kan zijn. Instituties bepalen zo de kaders waarbinnen een groep bedrijven zich kan organiseren. 

De regionale innovatiekracht wordt dan ook ten dele bepaald door de afstemming tussen instituties en de regionale 

bedrijvenpopulatie. De notie van het innovatiesysteem onderstreept dan ook dat economische groei niet enkel afhankelijk is van 

nieuwe cycli van innovatie, maar ook van nieuwe institutionele structuren voor innovatie (Sutz, 1998).  

 

Een nieuwe vorm van samenwerking die internationaal aan populariteit wint is het Triple Helix samenwerkingsmodel. Dit betreft de 

samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale overheden. Al ruim 10 jaar wordt dit model in Eindhoven actief 

toegepast onder de noemer van Brainport (Development). De nauwe samenwerking heeft als doel een ‘ecosysteem’ te creëren 

waarin regionale samenwerking (uitwisseling van kennis, kapitaal, vaardigheden, leveranties) goed gedijt. Dit betreft de ontwikkeling 

van een cultuur waarin het belang van ‘open innovatie’ breed gedragen wordt. Het succes van de Triple Helix zit hem in de 

overlapping van het publieke, wetenschappelijke en zakelijk domein.  Projecten worden opgezet vanuit een gemeenschapsargument, 

waarbij de verschillende partijen zijn betrokken als projectleider of klankbordgroep. Ook kunnen hybride organisaties ontstaan die 

een brug slaan tussen de verschillende werelden. Deze samenwerking moet leiden tot een meer ondernemende overheid, een meer 

markgerichte kennisontwikkeling en een meer maatschappelijk gericht bedrijfsleven. Regionale samenwerking leidt dan niet alleen 

tot de effectieve ontwikkeling van kennis, maar ook tot effectieve commercialisering (economische waarde) en valorisatie 

(maatschappelijke waarde) hiervan. Ook zet Brainport (Development) in op het inventariseren van mogelijk nieuwe combinaties 

tussen technologieën en sectoren. Met gerichte initiatieven probeert Brainport (Development) het gemeenschapsargument voor 

open innovatie te versterken. De volgende type initiatieven zijn de afgelopen jaren ontwikkeld om effectiever gebruik te maken van 

het regionale innovatiepotentieel. De projecten dienen de volgende doelen: 1) De ontwikkeling van netwerken, 2) Het bieden van 

huisvesting en faciliteiten, 3) het bieden van bedrijfsondersteuning, 4) het bevorderen van het menselijk kapitaal, de acquisitie van 

bedrijven en talent, 5) en regionale profilering. Naast inspanningen van de overheid, zijn manifeste kennisdragers essentieel voor het 

functioneren van een innovatiesysteem. Verschillende type kennisdragers zijn: een R&D centrum van een internationaal opererend 

bedrijf, een (technische) universiteit, een universitair medisch centrum, een ziekenhuis, een onderzoeksinstituut of een hogeschool 

(BCI, 2010, p. 7). Het zijn toonaangevende kennisinstellingen (technology-push) en vooraanstaande bedrijven (market-pull) die de 

‘local buzz’ voeden met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Naast technologische input vervullen zij ook een belangrijk 

brugfunctie naar de verschillende kleinere bedrijven in het innovatiesysteem. Het vermogen van manifeste kennisdragers om veel 

kenniscontacten te onderhouden (absorptie capaciteit) stelt veel kleine bedrijven in staat om via dit netwerk van elkaars kennis 

gebruik te maken Zo wordt lokale kennis (‘local sticky knowledge’) op directe of indirecte wijze met elkaar verknoopt. Ook zijn grote 

bedrijven en kennisinstellingen het best in staat heterogene kennis uit andere regio’s te halen. Deze interregionale netwerken 

(‘global pipelines’) zijn essentieel om de lokale kennis te verversen met heterogene kennis van buitenaf. Manifeste kennisdragers 

vervullen zo een poortwachter functie voor kleine bedrijven die niet in staat zijn zelfstandig buitenlandse kennisbronnen (‘global 

pipelines’) aan te boren.  
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Kennisinstellingen  

Kennisontwikkeling is het primaire doel van kennisinstellingen. Zo houden universiteiten zich vooral bezig met de ontwikkeling van 

fundamentele kennis en zijn onderzoeksinstituten voornamelijk gericht op het toepasbaar maken van deze kennis. Kennisinstellingen 

zijn er meestal niet op gebrand opgedane kennis te beschermen en functioneren daarom als informatiepunt voor bedrijven en 

overheden. Kennisinstellingen hebben een zeer gespecialiseerde en vaak brede kennisbasis. Sterke banden met de internationale 

wetenschappelijke gemeenschap zorgen ervoor dat onderzoekers op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke 

ontwikkelingen. Kennisinstellingen nemen dan ook een belangrijke positie in binnen (inter)regionale kennisgedreven 

innovatienetwerken. 

 

Vooraanstaande bedrijven 

In tegenstelling tot kennisinstellingen, nemen vooraanstaande productiebedrijven een belangrijke positie in binnen de 

marktgedreven innovatienetwerken. Om te innoveren zullen de toeleveranciers goed moeten inspelen op de wensen van de 

uitbesteder. Andersom geldt dat de uitbesteder aan kennisoverdracht moet doen om een deel van het productieproces aangeleverd 

te krijgen. Via toelevering- en uitbestedingsrelaties kunnen bedrijven dan ook in contact komen met externe kennis. Grote bedrijven 

die de productieketen beheersen, oefenen voornamelijk invloed uit op de richting waarin de keten zich ontwikkelt. Om deze reden 

zijn vooraanstaande bedrijven cruciaal voor het innovatieve vermogen van een regionaal innovatiesysteem 

 

Het succes van de hoogwaardige maakindustrie in de Brainport Eindhoven is voor een belangrijk deel gelegen in de aanwezigheid van 

OEM’ers en diens sterk regionaal verankerde ketens. Deze zogenaamde ‘Original Equipement Manufacturers’ zijn de fabrikanten van 

eindproducten, die losse onderdelen, componenten of zelfs complete modules uitbesteden aan een gedifferentieerde groep 

toeleveranciers (Haffmans en Weele, 2005, p. 1). Zo kent de Brainport Eindhoven een concentratie van vijf OEM’ers (waarvan Océ 

Venlo buiten de grenzen van Zuidoost-Noord-Brabant ligt). De bedrijven die een directe leverantierelatie onderhouden met de 

eindproducent worden eerstelijns toeleveranciers genoemd. Deze betrekken vervolgens weer onderdelen bij tweedelijns 

toeleveranciers, welke op hun beurt weer afnemen bij derde- en vierdelijns toeleveranciers. Een groot netwerk van bedrijven is 

daarmee afhankelijk van de productie van OEM-ers. Uit de figuur blijkt dat 70% van de eerstelijnstoeleveranciers van de OEM’ers is 

gevestigd binnen een straal van minder dan 40 kilometer. Voor de tweede en derdelijns toeleveranciers geldt dat ongeveer een 

derde van bedrijven zich binnen deze straal bevindt (Figuur 3.2). 

 
 
Figuur 3.2: De Supply Chain van de maakindustrie 

 

Bron: Brainport 2020, 2011, p. 80 
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Vooraanstaande bedrijven stellen verschillende eisen aan hun leveranciers, hetgeen resulteert in een clusterpopulatie met meerdere 

toeleveringspecialisaties. Om een unieke positie binnen deze keten in te nemen, kunnen leveranciers zich richten op de volgende 

activiteiten (Haffmans & Weele, 2005, p.9): 

 

1. Bewerkingen uitvoeren volgens specificaties van de uitbesteder. Een gespecialiseerde productiecapaciteit maakt het 

mogelijk kwaliteitsverbetering of kostenverlaging te bieden. Procesinnovatie kan deze positie binnen de waardeketen 

versterken. 

 

2. Onderdelen produceren volgens eigen specificaties. De leverancier verkent behoeften in de markt en ontwikkelt hiervoor 

oplossingen. Door middel van productinnovaties kan de toeleverancier een strategische positie innemen binnen de 

waardeketen. Het betreft hier het projectmatig investeren in ontwerp, het ontwikkelen, produceren en vermarkten van 

onderdelen. 

 
3. Modules of systemen samenstellen. De activiteit bestaat uit materialen, het inkopen van onderdelen of diensten bij 

verschillende leveranciers en deze in een bepaalde samenstelling doorverkopen. Op deze wijze wordt dit type 

toeleverancier verantwoordelijk voor de inhoud en de functionaliteit van de deelsystemen. De taken bestaan uit het 

inventariseren van de behoeften bij de klanten en het zoeken in de markt naar de best mogelijke technische invulling. 

 

4. Engineering. Dit betreffen ontwerptaken. Dit begint vaak als ondersteunende activiteit. Het bedrijf kan ontwerpactiviteit 

aanbieden vergelijkbaar met een ingenieursbureau, maar ook voor eigen risico een product ontwerpen en dit vermarkten. 

 

Specialistisch MKB draagt zo bij aan een innoverende keten. Dit vereist intensieve contacten met grote afnemers en kennisinstituten. 

Deze twee spelers vormen daarom de spil in het innovatienetwerk in de maakindustrie. Uit onderzoek blijkt immers dat voor 

succesvolle innovatie zowel ‘technology push’ als ‘market pull’ nodig zijn (Mowery & Rosenberg (1993). Nauwe samenwerking 

kunnen netwerkexternaliteiten opleveren op het gebied van marketingvaardigheden, technische vaardigheden en organisatorische 

vaardigheden. Een actieve overheid kan bijdragen om deze kennisuitwisseling tussen MKB, kennisinstellingen en toonaangevende 

bedrijven zo veel mogelijk te faciliteren. Het belang van open innovatie als beleidsmodel zit daarmee verwerkt in de kwalificatie van 

Brainport.  

 

3.2.2 Campussen 
 

Eindhoven zet dus in op de het samenbrengen van wetenschappelijke en technologische kennis in de lokale arena. Open innovatie 

moet leiden tot de verspreiding van kennis alvorens een product de markt op gaat. Het delen van kennis zal leiden tot efficiëntere 

kennisontwikkeling (regionale innovatiekracht) en exploitatie (regionale concurrentiekracht). Naast innovatieprogramma’s zijn 

fysieke ontmoetingen en toegankelijkheid van researchfaciliteiten hiervoor een belangrijke randvoorwaarde (Brainport 2020, p. 27). 

Campusvorming benadrukt het belang van geografische nabijheid bij inter-organisatorische samenwerking. Innovatie gaat immers 

veelal gepaard met de uitwisseling van stilzwijgende kennis. Dit betreft belichaamde kennis die vaak van persoon tot persoon moet 

worden overgedragen en waarbij fysieke nabijheid (face-to-face contact) tussen individuen ervoor zorgt dat onduidelijkheden en 

misverstanden zo veel mogelijk kunnen worden ingeperkt. Vanuit dit principe geredeneerd wordt aangenomen dat 

netwerkexternaliteiten het meest effectief kunnen worden nagestreefd door bedrijven die in elkaars nabijheid zijn gevestigd. 

Hiernaast heeft sociale nabijheid, sterke sociale relaties tussen werknemers van samenwerkende organisaties, ook een sterke 

geografische component. Sociale relaties zijn relatief eenvoudig te onderhouden door middel van frequent face-to-face contact.  

Sterke sociale relaties vergemakkelijken samenwerking door een hoge mate van vertrouwen tussen partners. Een versoepeling van 

interactie kan een drukkende werking hebben op de coördinatiekosten van samenwerking. Geografische nabijheid is echter geen 
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noodzakelijke voorwaarde voor ongecompliceerde kennisuitwisseling. Factoren die bepalend zijn voor de levensvatbaarheid van 

samenwerkingsverbanden hebben te maken met de mate waarin bedrijven in één of meerdere dimensies aan elkaar gelijk zijn 

(McPherson e.a., 2001). Vruchtbare samenwerkingsverbanden worden bijvoorbeeld ook relatief eenvoudig onderhouden tussen 

bedrijven met een overeenkomstige kennisbasis of organisatiestructuur. In het theoretisch kader zijn de andere vormen van 

nabijheid uiteengezet die kunnen dienen als substituut voor geografische nabijheid.  

 

Een campus is een locatie waar de clustering van gerelateerde bedrijven op laagst mogelijk schaalniveau voorkomt. Campussen 

vormen het brandpunt van regionaal economische omgeving.  Onderzoeksbureau Buck Consultants International (2010) definieert 

een campus aan de hand van vier kernelementen (BCI, 2010): 

1. Fysieke locatie met hoogwaardige vestigingsmogelijkheden & faciliteiten 

2. Focus op R&D en/of kennisintensieve activiteiten 

3. Aanwezigheid van manifeste kennisdragers 

4. Actieve Open Innovatie 

 

Het beleidsmatige doel van campusontwikkeling is het “bevorderen van de oprichting, groei en acquisitie van kennisintensieve 

bedrijven en kennisintensieve organisaties en hun onderlinge samenwerking met een actief beleid gericht op het faciliteren van R&D 

en innovatie en de transfer van kennis, mensen en kapitaal naar en tussen de organisaties” (Technopolis, 2009). In 2003 opende 

Philips haar terrein voor andere bedrijven. Sindsdien heeft een groot aantal hightech R&D bedrijven en onderzoeksinstituten zich 

rond de manifeste kennisdrager geclusterd. Momenteel zijn op de Hightech Campus Eindhoven meer dan 8000 onderzoekers, 

ontwikkelaars en ondernemers actief (Hightech Campus Eindhoven, 2011). Volgens de initiatiefnemers van de campus draagt open 

innovatie op de campus bij aan het succes van de gehele technologieregio. De nabijheid van kennisbronnen stelt samenwerkende 

partijen in staat sneller en efficiënter innovaties te ontwikkelen van een hoge kwaliteit.  

 

Het succes van de ‘Hightech Campus Eindhoven’ heeft ertoe geleid dat de Brainport verder inzet op de campusontwikkelingen. Waar 

het ‘TU/e Science Park’, ‘Food Technology Park Brainport’ en de ‘Hightech Automotive Campus’ in de opstartfase zijn, bevinden de 

‘Philips Healthcare Campus’, het ‘Health Technology Park’ en het ‘Brainport Innovation Park’ zich nog in de idee fase. Op basis van de 

eerdere definiëring beschikt Eindhoven momenteel over 3 campussen die verschillen in de fase van de campuslevenscyclus. De 

Hightech Campus rondom Philips is volgens BCI (2010) de enige volwassen campus. In dit onderzoek wordt het beleid gericht op 

campusontwikkeling in de Brainport gesteund. De volgende kwaliteiten van campussen worden genoemd (BCI, 2010):  

1. Het realiseren en ter beschikking stellen van geavanceerde onderzoeksfaciliteiten. Geavanceerde apparatuur is vanwege 

hoge kapitaalintensiteit niet bereikbaar voor veel bedrijven, terwijl ze wel topfaciliteiten nodig hebben om te excelleren. 

Operatiekosten maken hoogtechnologische sectoren vatbaar voor marktfalen. Aangezien de bezettingsgraad van 

faciliteiten moet groeien, zullen in de eerste jaren exploitatieverliezen ontstaan. Daarnaast zijn er voor bedrijven hoge 

risico’s verbonden aan de aanschaf van apparatuur. Vanwege de onzekerheid van innovatie is op voorhand niet duidelijk of 

de met nieuwe apparatuur ontwikkelende oplossingen ook commercieel toepasbaar zijn. 

2. Het beschikbaar maken van vestigingsmogelijkheden. Ook wat betreft huisvestigingsmogelijkheden zijn overheidsingrepen 

vereist om marktfalen het hoofd te bieden. Het realiseren van huisvestigingsmogelijkheden zowel in 

incubators/accelerators als de mogelijkheid om eigen gebouw/laboratoria te bouwen op specifieke bedrijventerreinen 

vergen investeringen die door hun omvang, complexiteit (bijv. realiseren onderzoeksfaciliteiten als clean rooms) en grillig 

uitgiftepatroon zodanig zijn dat ze via een normale marktconforme, commerciële exploitatie niet betaald kunnen worden. 

Door een tegemoetkoming in de huren worden onevenredige hoge financiële drempels weggenomen. 
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3. Verbeteren bereikbaarheid en kwaliteit van de campus. Dit betreft kwaliteitsimpulsen door het realiseren of versnellen van 

investeringen. Investeren in duurzaamheid van de campus moet worden gezien tegen de achtergrond van de internationale 

concurrentie om R&D-activiteiten en onderzoekers.  

 

Een campus als fysieke locatie kan bijdragen aan de versterking van het ecosysteem. Campusontwikkelingen moeten bijdragen aan 

processen van open innovatie, evenals de endogene en exogene groei van het cluster. Een campus vormt zo het brandpunt van een 

bloeiend innovatiesysteem.  

 

3.2.3 Regiomarketing 
 

Om de toekomstige concurrentiekracht van de Brainportregio Eindhoven te waarborgen, zet Brainport Development in op een 

bredere basis en een sterker fundament. “Bij een brede basis gaat het bijvoorbeeld om het verkrijgen van meer bedrijvigheid en 

kennisinstellingen en de beschikbaarheid van kapitaal (Brainport 2020, 2011, p. 12). Dit is ook belangrijk met oog directe 

buitenlandse investeringen van grote internationale bedrijven. Deze kunnen ook een belangrijke rol spelen in het verbinden van de 

Brainport met andere technologieregio’s (Brainport 2020, 2011, p. 43).  

Voldoende aanwas van jongeren in technische opleidingen en beroepen en een attractief woonklimaat zijn voorbeelden van zaken die 

het fundament sterker maken” (Brainport 2020, 2011, p. 12). De gedachte hierachter is dat een verbreding van de basis leidt tot meer 

hoogwaardige economische activiteiten in de regio. 

 

 

Figuur 3.3: Verbreden van de basis, verhogen van de top 

 

Bron: Brainport 2020, 2011, p. 69 

 

Om dit te bereiken zijn investeringen nodig. Regiomarketing is daarbij een hulpmiddel bij de profilering richting de Rijksoverheid. In 

de afgelopen jaren heeft de Brainport zich de status van top technologische regio weten aan te meten en het belang van de 

hoogwaardige maakindustrie terug op de kaart gezet.  

De aandacht van de Rijksoverheid voor Brainport Eindhoven kan mede verklaard worden door de centrale positie die het hernieuwde 

industriebeleid inneemt op de economische agenda van de Europese Commissie (Brainport 2020, 2011, p. 50). In de regio Eindhoven 

wordt het geld verdiend en dat vraagt om investeringen. In het programma Brainport 2020, Top Economy and Smart Society, wordt 

gesproken over een jaarlijkse investering van ongeveer 2 miljard euro. De helft van dit bedrag moet komen van gemeenten, provincie 

en het rijk. (Brainport 2020, 2011, p. 14). De investeringen in de Brainportregio Eindhoven moeten bijdragen aan de versteviging van 

de economische basis en een bijdrage leveren aan het verdienvermogen van de Nederlandse economie (Brainport 2020, 2011, p. 14). 

Voor de verbreding van de basis en het verstevigen van het fundament is echter meer nodig dan het verbeteren van 
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randvoorwaarden voor vestiging. ‘Branding’ is essentieel voor de acquisitiekracht van Brainport. Het gebied moet niet alleen een 

technologieregio zijn, het moet zo ook te boek staan in het collectieve geheugen. De status van Brainport kan bijdragen aan de 

vestigingslocatiekeuze van (internationale) bedrijven, kennisinstellingen en talent. Naast acquisitie wordt ook ingezet op het 

ontwikkelen van een trots op de prestaties van de regio. Dit heeft als doel het ondernemerschap, het leven lang leren, de opleidingen 

in techniek en de publieke kennisinfrastructuur te stimuleren (Brainport 2020, 2011, p. 69).  

 

3.3 Conclusies 
 
Achter het economisch succes van de Brainport ligt een eeuwenoude historie van ondernemerschap, een decennialange traditie aan 

regionale samenwerking en tien jaar organisatorische ervaring met het collectief versterken van open innovatie processen. De 

Brainport laat zien dat doelgericht beleid loont. Dit bevestigt de veronderstelling dat regionale innovatiesystemen in eerste instantie 

begrepen dienen te worden als een historisch en aan toeval onderhevig proces, maar dat sterke clusters zich laten verklaren door de 

onderliggende economische en institutionele structuur. Het Triple Helix beleidsmodel en de Hightech Campus hebben sterk bijdragen 

aan de vormgeving van Eindhoven als toptechnologieregio. De regio Eindhoven kan daarom “als toonbeeld gezien worden van ‘smart 

specialisation’ op basis van de principes als open innovatie, focus en triple helix samenwerking (Brainport 2020, 2011, p. 52). Het 

economische succes van de Brainport is dan ook gelegen in het organiserend vermogen van de regio. De belangrijkste conclusie is 

dan ook dat het organiserend vermogen van een regio ervoor kan zorgen dat een economie (op lange termijn) beter uit de verf komt 

en dat de rol van de overheid hierin gerechtvaardigd is.  
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4. Empirisch onderzoek 
 
In het voorgaande contextuele hoofdstuk is het economisch profiel van de Brainportregio Eindhoven besproken. Er is geconcludeerd 

dat het zwaartepunt van de regionale economie gelegen is in hoogwaardige maakindustrie. De hoogwaardige maakindustrie neemt 

een steeds belangrijke positie binnen nationaal economisch beleid en verklaart ook de toegenomen aandacht voor regionale 

innovatiesystemen. In dit onderzoek wordt er gekeken in hoeverre de Metropoolregio Amsterdam zich kan meten aan de 

Brainportregio Eindhoven wat betreft de hoogwaardige maakindustrie. In de komende hoofdstukken zal de hoogwaardige 

maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam onderworpen worden aan een grondige analyse. Er zal hier enerzijds gebruik 

worden gemaakt van secundaire databronnen, anderzijds zullen interviews met directeuren van bedrijven binnen de hoogwaardige 

maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam uitsluitsel geven over het technologisch profiel van de regio. De interviews 

verschaffen regiospecifieke kennis over het innovatieve gedrag van deze bedrijven en kunnen antwoord geven op de vraag of en hoe 

de hoogwaardige maakindustrie in de MRA eventueel gestimuleerd dient te worden.  

4.1 Onderzoeksvragen 
 

Dit onderzoek zal zich daarom richten op de vraag of er aanknopingspunten zijn voor een hoogtechnologische kenniseconomie in de 

Metropoolregio Amsterdam en of die zich lenen voor een soortgelijke beleidsbenadering als in de Brainportregio Eindhoven.  

 

4.1.1 Centrale onderzoeksvraag 
 

De centrale onderzoeksvraag van deze studie is: 

In welke zin ontwikkelt zich een hoogtechnologische kenniseconomie in de Metropoolregio Amsterdam die zich kan 

meten met de Brainport Eindhoven en welke ruimtelijke inrichting en voorzieningen zijn nodig om deze 

hoogtechnologische kenniseconomie te faciliteren?  

 

De interviews geven informatie over de belangrijke verticale en horizontale relaties tussen bedrijven, diagonale relaties tussen 

bedrijven en instellingen, de sterktes en zwakten van de Metropoolregio Amsterdam als vestigingslocatie, alsmede de potentie van 

de Metropolitaans Amsterdamse hoogtechnologische economie in het algemeen.  

 

4.1.2 Deelvragen 
 
De volgende onderzoek- en beleidsvragen komen in deze studie aan bod: 

1. Gaat er een hoogtechnologische kenniseconomie schuil achter het imago van de Amsterdamse ‘praateconomie’? 

2. Hoe kan de clusterpopulatie van de hoogwaardig maakindustrie in de MRA getypeerd worden? 

3. Hoe functioneert het regionaal innovatiesysteem van de hoogwaardige maakindustrie in de MRA? 

4. Heeft de MRA een structurele achterstand in de hoogwaardige maakindustrie ten opzichte van de BRE? 

5. Zijn er aanknopingspunten om de hoogtechnologische kenniseconomie te faciliteren en naar welke (ruimtelijke) 

beleidsingrepen dienen dergelijke investeringen vertaald te worden? 
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4.2 Operationalisering 
 
In het theoretisch en contextuele hoofdstuk zijn de begrippen netwerk, cluster en innovatiesysteem behandelt. Deze begrippen 

hebben allemaal raakvlakken met elkaar en kunnen makkelijk met elkaar verward worden. In dit onderzoek wordt gekeken naar de 

clusters in de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. Er wordt gestart vanuit de volgende definiëring van 

een cluster: 

Een cluster is een populatie van geografisch geconcentreerde en onderling afhankelijke publieke en private organisaties 

rondom een specifieke economische specialisatie 

 

Een  cluster bestaat uit alle bedrijven in een afgebakend gebied die specifieke economische activiteiten uitvoeren. Het is een 

geografisch en sectoraal afgebakende bedrijvenpopulatie. Een cluster moet dan ook niet gezien worden als entiteit gezien de 

veranderlijkheid van en de heterogeniteit binnen het cluster (Staber, 1996). De begrenzing van het cluster rondom een specifieke 

economische activiteit is nodig om grip te krijgen op de kern van economische relaties. De afbakening van het cluster rondom 

specifieke administratieve eenheden vereenvoudigd de vergelijk met andere regio’s  en hangt tevens samen met de bestuurlijk 

reikwijdte van regionaal cluster- en innovatiebeleid.  

 

4.2.1 Geografische afbakening 
 

Zowel de regio Amsterdam als de regio Eindhoven heeft een regionaal bestuurlijke samenwerkingsverband waarin lokale overheden 

verenigd zijn. Dit maakt geografische afbakening van beide gebieden eenvoudig. Beide regio’s worden begrensd door de bestuurlijke 

reikwijdte van het samenwerkingsverband. De geografische afbakening van de Metropoolregio Amsterdam en de Brainportregio 

Eindhoven staan weergegeven in tabel 4.1 en 4.2.  

 

Tabel 4.1: Gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam 

Aalsmeer 

Amstelveen 

Amsterdam 

Beemster 

Beverwijk 

Blaricum 

Bloemendaal 

Bussum 

Diemen 

Edam-Volendam 

Haarlem 

Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 

Haarlemmermeer 

Heemskerk 

Heemstede 

Hilversum 

Huizen 

Landsmeer 

Laren 

Lelystad 

Muiden 

Naarden 

Oostzaan 

Ouder-Amstel 

Purmerend 

Uitgeest 

Uithoorn 

Velsen 

Waterland  

Weesp 

Wijdemeren 

Wormerland 

Zaanstad 

Zandvoort 

Zeevang 

Bron: Gemeente Amsterdam, 2011 

 
Tabel 4.2: De gemeenten van Brainportregio Eindhoven 

Asten 

Bergeijk 

Best 

Bladel 

Cranendonck 

Deurne 

Eersel 

Eindhoven 

Geldrop-Mierlo 

Gemert-Bakel 

Heeze-Leende 

Helmond 

Hilvarenbeek 

Laarbeek 

Nederweert 

Nuenen 

Oirschot 

Oisterwijk 

Reusel-De Mierden 

Sint-Oedenrode 

Someren 

Son en Breugel  

Valkenswaard 

Veghel 

Veldhoven 

Waalre 

Weert 

Bron: Provincie Noord-Brabant, 2011  
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4.2.2 Sectorale afbakening 
 

In deze studie staat de ruimtelijke organisatie van diverse bètasectoren centraal die gezamenlijk indicatief zijn voor de 

hoogtechnologische kenniseconomie van de Metropoolregio Amsterdam. Met kenniseconomie wordt bedoeld dat een significant 

deel van de toegevoegde waarde voortkomt uit kennis. De productiefactor kennis is anders voor bèta-activiteiten dan voor alfa en 

gamma gerelateerde economische activiteiten. Kennisontwikkeling in deze sectoren is meer een kwestie van associatieve kennis (van 

elkaar en samen met de klant leren) of van symbolische kennis (elkaar aanspreken op creativiteit) dan van analytische kennis, zoals in 

bètasectoren. Bedrijven in bètasectoren hebben dan ook vaker een eigen R&D afdeling en zijn relatief vaker betrokken in 

technologische- en productinnovaties. De hightech economie is dan ook veelal verbonden aan de hoogwaardige industriële 

activiteiten.  

 

De term hightech is verwarrend daar het niet verbonden is aan één sector of technologie. Hoogtechnologische economische 

activiteiten spelen zich af in verschillende sectoren die gebruik maken van de meest geavanceerde technologieën die momenteel 

voorhanden zijn. Het zegt dus vooral iets over de levensfase van de gehanteerde technologie. Jonge technologieën worden 

gekenmerkt door radicale innovatie en technologische differentiatie. Dit betekent dat de technologie zich nog in verschillende 

richtingen kan ontwikkelen. Bedrijven die zich bezighouden met deze technologieën zullen daarom sterk actief zijn in technologische 

ontwikkeling. De R&D-intensiteit van een sector is daarom een goede maatstaf voor de mate waarin een sector hightech is. In tabel 

4.3 zijn de verschillende hoogtechnologische sectoren onderverdeeld naar R&D-intensiteit.  

 

Tabel 4.3: R&D-intensiteit naar sector 

High R&D intensity sectors  Include e.g. Pharmaceuticals & biotechnology; Health care 
equipment & services; Technology hardware & equipment; 
Software & computer services. 

  
Medium-high R&D intensity 
sectors 

Include e.g. Electronics & electrical equipment; Automobiles 
& parts; Aerospace & defence; Industrial engineering & 
machinery; Chemicals; Personal goods; Household goods; 
General industrials; Support services. 

  
Medium-low R&D intensity 
sectors 

Include e.g. Food producers; Beverages; Travel & leisure; 
Media; Oil equipment; Electricity; Fixed line 
telecommunications. 

  
Low R&D intensity sectors Include e.g. Oil & gas producers; Industrial metals; 

Construction & materials; Food & drug retailers; 
Transportation; Mining; Tobacco; Multi-utilities. 

Bron: The EU industrial R&D Investment Scoreboard, 2009 
 

 

Het hoogwaardige segment van technologische activiteiten is te vinden in uiteenlopende bètasectoren. In de Brainportregio 

Eindhoven ligt de focus in de hightech-economie op de maakindustrie. In tabel 4.3 zijn dit onder andere de vervaardiging medische 

apparatuur, technologische hardware, elektronica en onderdelen voor de vliegtuig- en automobielindustrie. Deze sectoren zijn 

bovengemiddeld kennisintensief. De maakindustrie vormt samen met de voeding- en de chemische industrie de hoofdbranche 

binnen de industrie. Binnen de maakindustrie zijn vervolgens drie verschillende takken te onderscheiden, namelijk: machinebouw, 

transportmiddelen en elektrotechniek. Het onderzoek zal zich richten op verschillende sub-sectoren binnen deze bedrijfstakken. 

Figuur 4.1 bevat een weergave van de sectorale afbakening van het onderzoek.  
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Figuur 4.1: Sectorale afbakening van het onderzoek

 

4.2.3 Onderzoeksopzet 
 

Op basis van deze uiteenzetting zijn enkele bedrijfsklassen geselecteerd die gezamenlijk indicatief zijn voor de hoogtechnologische 

kenniseconomie in Nederland. Het grote probleem bij het selecteren van de bedrijfsklassen is het feit dat hoogwaardige activiteiten 

in de maakindustrie zowel te vinden zijn in de industrie als in technische diensten. In de huidige kenniseconomie zijn deze 

categorieën steeds meer verweven. Het probleem bij technische diensten is dat deze SBI-klasse een hoge mate van vervuiling kent. 

Dat wil zeggen dat veel bedrijven buiten de hoogwaardige maakindustrie in deze SBI-klassen zijn opgenomen. Datzelfde geldt voor 

enkele bedrijfsklassen die vallen onder de noemer ‘ontwikkel en speurwerk’. Deze ruis maakt een goede vergelijking tussen beide 

regio’s onmogelijk. Er is daarvoor gekozen om te focussen op industriële activiteiten.  

 

Binnen de selectie van industriële sectoren is de 2-digit klasse ‘SBI 29’  niet opgenomen in het onderzoek. De automobielindustrie is 

al lang geleden vertrokken uit de regio Amsterdam en het is onwaarschijnlijk dat dit ooit nog zal terugkomen. Daarnaast zijn er 

binnen de overige 2-digit SBI-klassen enkele sub-sectoren verwijderd die niet als hightech verondersteld werden. Voor de meer 

gedetailleerde lijst met de in het onderzoek opgenomen SBI klassen op 4-digit niveau wordt verwezen naar de bijlagen. 

Voor dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van het bedrijvenregister LISA. Dit is een database waarin bedrijfsgegevens zijn 

opgenomen die betrekking hebben op de locatie, economische activiteit en grootte van bedrijven in Nederland. Aan de hand van 

deze gegevens is het mogelijk locatie te koppelen aan economisch activiteit. Deze database zal gebruikt worden om de omvang de 

hoogwaardige maakindustrie te bepalen, de ruimtelijke clustering van de bedrijvenpopulatie in kaart te brengen. Dit wordt in 

combinatie met andere secundaire bronnen gebruikt om de bedrijvenclusters van  Metropoolregio Amsterdam en Brainportregio 

Eindhoven te vergelijken. Deze informatie biedt initiële informatie over de eventuele aanknopingspunten voor een 

hoogtechnologische kenniseconomie in de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast biedt een dergelijke vergelijk inzicht in de vraag of 

de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam zich laat lenen voor een soortgelijke beleidsbenadering als in de 

Brainportregio Eindhoven. 
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Voor een analyse van de Metropoolregio Amsterdam is gebruik gemaakt van (geaggregeerde) gegevens uit het jaar 2009. Er was geen 

beschikking over bedrijfsgegevens voor de gemeenten van Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Uitgeest, Wormerland en 

Zeevang. Om deze reden konden geen bedrijven uit deze gemeenten benaderd worden voor een interview. Ook was er geen 

geaggregeerde data per sub-sector voorhanden voor het jaar 2009. Er is daarom voor gekozen de locatiequotiënt te berekenen op 

basis van de geaggregeerde gegevens van 2010. Dit maakt de analyse voor de Metropoolregio Amsterdam iets minder nauwkeurig, 

maar niet onbruikbaar. Voor een analyse van de Brainportregio Eindhoven is gebruik gemaakt van gegevens uit het jaar 2010.   

 

Ook biedt het LISA bestand de mogelijkheid bedrijven te identificeren. Hoewel verwacht kan worden dat de geselecteerde sub-

sectoren bovengemiddeld kennisintensief zijn, biedt dit geen garantie dat alle bedrijven binnen de populatie daadwerkelijk 

hoogwaardige activiteiten uitvoeren. Om deze reden is er binnen de bedrijfsklassen gescreend op de mate waarin een bedrijf 

hightech is. Alle bedrijfswebsites van de bedrijvenpopulatie zijn gecontroleerd. Op basis hiervan is een voorselectie gemaakt van 

bedrijven die vervolgens benaderd zijn voor een interview. De selectie is gemaakt op basis van bedrijfsgrootte (klein tot middelgroot) 

en bedrijfsklasse. Er is gekozen voor MKB-bedrijven omdat deze naar verwachting tijdens het innovatieproces sterker afhankelijk zijn 

van externe kennisbronnen. Ook bekleden kleine bedrijven een steeds belangrijkere rol binnen innovatievermogen van een regio. Er 

zijn in totaal 14 bedrijven geïnterviewd. De nadruk is komen te liggen op de sub-sectoren binnen SBI 26 (vervaardiging van 

computers, elektronische en optische apparatuur) en SBI 28 (vervaardiging van overige machines en apparaten). Deze sectoren zijn 

uit de voorselectie het meest kennisintensief gebleken, maar hadden ook de meest omvangrijke bedrijvenpopulatie. De interviews 

geven antwoord op de vraag of en hoe hightech clusters in de Metropoolregio Amsterdam gestimuleerd dienen te worden. 
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5. Brainport Amsterdam 
 
 
In het vorige hoofdstuk is de hoogtechnologische kenniseconomie geoperationaliseerd. In dit hoofdstuk wordt de hoogwaardige 

maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam gespiegeld aan die van de Brainportregio Eindhoven. In hoofdstuk 3 is hiervoor de 

context geschetst. Er is ingegaan op de vraag wat een Brainport precies is. Er zijn vier elementen te onderscheiden die verwerkt zijn 

in de kwalificatie van de regio Eindhoven als Brainport, namelijk: 1) focus op hoogwaardige maakindustrie, 2) regionaal 

innovatiesysteem, 3) campussen en 4) regiomarketing. Tezamen vormt deze elementen de gemeenschappelijke visie om de 

toekomstige concurrentiekracht van de Brainportregio Eindhoven te waarborgen. Een belangrijke les die hieruit getrokken kan 

worden is dat het organisatorisch vermogen van een regio ervoor kan zorgen dat een economie (op lange termijn) beter uit de verf 

komt en dat de rol van de overheid hierin gerechtvaardigd is. Niet alle regio’s voeren een dergelijk gericht economisch beleid als de 

Brainportregio. “De totstandkoming van het organiserend vermogen is in sommige regio’s een moeizaam proces. Vooral in 

welvarende regio’s bestaat er vaak onvoldoende het besef dat er gewerkt moet worden aan een gezamenlijke opdracht” (Atzema et 

al., 2002, p. 180). Dit lijkt ook het geval in de Metropoolregio Amsterdam. Hier lijkt nauwelijks aandacht te zijn voor de 

hoogtechnologische kenniseconomie, hetgeen haaks staat op de uitgesproken ambitie als kennisregio. Innovatie is essentieel voor de 

economische toekomst van Nederland en dat is niet anders voor de Metropoolregio Amsterdam. In het kader van een economische 

strategie op lange termijn zou dit een belangrijk gemeenschapsargument zijn om hier meer aandacht aan te besteden. Dit onderzoek 

probeert inzichtelijk te maken hoe het gesteld is met de Metropoolregio Amsterdam als technologieregio. Voor de vergelijking met 

de Brainport zal dezelfde indeling gehanteerd worden als in hoofdstuk 3.  

 

5.1 Hoogwaardige maakindustrie 
 

De Brainport kan in eerste instantie uitgelegd worden als regionale economie met een sterke industriële basis. Deze vormt het 

fundament van de hoogwaardige maakindustrie in de regio. In dit hoofdstuk worden beide regionale economieën vergeleken. De 

industriële basis wordt bepaald en er wordt gekeken in hoeverre de bedrijvenpopulatie in beide gebieden ruimtelijk geclusterd is. 

Daarnaast wordt gekeken naar de arbeidsmarkt van beide regio’s, een primaire randvoorwaarde voor het in stand houden van het 

bedrijvencluster. 

 

5.1.1 Sectorstructuur 
 
Hoewel de Metropoolregio Amsterdam en de Brainportregio Eindhoven verschillen qua economische geschiedenis, hebben ze op dit 

moment voor een groot deel een overeenkomstige economie. Zo kennen beide regionale economieën een overeenkomstige 

sectorstructuur met handel, zakelijke- en overige dienstverlening als dominerende sectoren (figuur 5.1). Dat de regionale 

economieën op elkaar lijken, heeft te maken met de verschuiving van landbouw en industrie naar diensten en zorg. Dit proces zal zich 

in de toekomst doorzetten. Hoewel de verdeling van de werkgelegenheid over de verschillende bedrijfstakken een gelijk beeld 

vertoont, zijn er ook verschillen tussen beide economieën. Wanneer men kijkt naar het relatieve belang van nijverheid in de regio, 

valt op de Brainportregio Eindhoven een werkgelegenheidsaandeel heeft dat ongeveer twee keer zo groot is als in de Metropoolregio 

Amsterdam. Dit geldt overigens ook voor het aantal vestigingen in de industrie, waar het aandeel zich verhoudt van 6.3 procent (BRE) 

tot 3.2 procent (MRA). Ook handel, een dominante sector in beide economieën, is sterker vertegenwoordigd in de BRE. Hier staat 

tegenover dat de relatieve omvang van de dienstensector in de MRA gemiddeld 2 procent groter is dan in de BRE. Dit geldt eveneens 

voor de omvang van de ICT-sector. De MRA positioneert zich met vervoer en opslag het beste ten opzichte van de BRE (+3%). In een 

onderlinge vergelijking tussen beide regionale economieën zijn dan ook de eerste contouren zichtbaar van de regio Eindhoven als 

technologisch centrum (Brainport) en de regio Amsterdam als bestuurlijk centrum en overslagpunt (Mainport). 
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Figuur 5.1: Sectorstructuur naar werkgelegenheid, 2010 

 

Bron: LISA, 2010 

 

 

Figuur 5.2: Procentuele verschil in de relatieve werkgelegenheidsomvang naar sector, 2010 

 

Bron: LISA, 2010 

 

 

Deze specialisatie wordt bevestigd wanneer beide gebieden worden vergeleken met het nationaal gemiddelde (figuur 5.3). Dit wordt 

gemeten met behulp van de locatiequotiënt. Hierin wordt de relatieve omvang van de sector in regio afgezet tegen de omvang van 

de sector in Nederland. Een score van 1,00 is de relatieve omvang van een sector die je op basis van de nationale sectorstructuur zou 

verwachten. Een score van >1 betekent een oververtegenwoordiging van een sector in de regio. Een score van <1 betekent een 

ondervertegenwoordiging van de sector. 
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Opvallend is dat de Brainportregio Eindhoven in nationaal opzicht alleen sterk gespecialiseerd is in de industrie. Daarnaast kent het 

nog een relatief sterke zakelijke dienstverlening.  

In de sectoren bouw, zorg, onderwijs en handel, die in de BRE sterker vertegenwoordigd zijn dan in de MRA, neemt de Brainport in 

nationaal opzicht een benedengemiddeld tot gemiddelde positie in. In tegenstelling tot de Brainport is de Metropoolregio 

Amsterdam een sterk gespecialiseerde diensteneconomie. Het aantal banen in de industrie is bijna de helft zo klein als men op basis 

van het aantal arbeidsplaatsen in de regio zou verwachten. Ook andere niet-tertiaire sectoren zijn sterk ondervertegenwoordigd in 

de Metropoolregio Amsterdam. 

 

 

Figuur 5.3: De relatieve economische specialisatie per sector ten opzichte van NL gemiddelde, 2010 

 

Bron: LISA, 2010 

 

5.1.2 Industriële basis 
 

Industrie en diensten raken steeds meer met elkaar verweven. We groeien in de richting van een hoogproductieve en 

kennisintensieve industrie waar het geld op de wereldmarkt wordt verdiend dat vervolgens in de creatieve en commerciële diensten 

wordt gedistribueerd. Industrie vormt zo de kern van de economie die gedreven wordt door hightech activiteiten. Deze ‘nieuwe’ 

industrie is gericht op de export van producten en diensten met een hoge kennisintensiteit en toegevoegde waarde. In hoofdstuk 3 is 

geconstateerd dat de economische kracht van de maakindustrie wordt bepaald door massa, compleetheid, kwaliteit en samenhang 

van de bedrijven in de waardeketen. Massa duidt op de omvang van de bedrijvenpopulatie. Hoe breder de basis, hoe groter de kans 

is dat hoogwaardige activiteiten worden ondernomen binnen het cluster. Wil de Metropoolregio Amsterdam zich richten op deze 

hightech activiteiten, dan is hiervoor een uitgebalanceerde industriële basis hiervoor een essentiële  voorwaarde.  
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Tabel 5.1: Absolute omvang van de hoogwaardige maakindustrie in de MRA (2009) en BRE (2010) 

 

Bedrijfsklasse  Metropoolregio Amsterdam  Brainportregio Eindhoven 

  Vestigingen Banen  Vestigingen Banen 

       

SBI 26  153 2.832  149 2.100 

SBI 27  136 1.172  121 2.743 

SBI 28  242 4.417  308 9.923 

SBI 30  224 3.064  17 144 

HIGHTECH  755 11.485  595 14.910 

Bron: LISA, 2009; 2010 

 

 

Eerder is geconstateerd dat de industrie in de Metropoolregio Amsterdam relatief minder omvangrijk is dan in de Brainportregio 

Eindhoven. In absolute zin is dat echter niet het geval. Wanneer de omvang van beide clusterpopulaties wordt vergeleken, blijkt dat 

de Metropoolregio Amsterdam 160 bedrijven meer in de hoogwaardige maakindustrie huisvest dan dat het geval is in de 

Brainportregio Eindhoven. Aan ‘massa’ ontbreekt het dus niet in de Metropoolregio Amsterdam.  

Ook wat betreft ‘compleetheid’ lijken beide gebieden niet veel van elkaar te verschillen. Compleetheid kan in verband gebracht 

worden met de regionale arbeidsverdeling langs de waardeketen. Naast een vergelijkbare omvang, kennen beide regionale 

economieën ook een vrij gelijke verdeling van bedrijfstakken binnen de hoogwaardige maakindustrie. Dit met uitzondering van de 

bedrijfsklasse SBI 30, die in de Brainportregio Eindhoven nauwelijks vertegenwoordigd is. Wanneer deze SBI-klasse buiten 

beschouwing wordt gelaten geldt voor zowel de Metropoolregio Amsterdam als de Brainportregio Eindhoven dat de hoogwaardige 

maakindustrie voor ongeveer 50 procent wordt ingenomen door de apparatenbouw (SBI 28). Voor computers, elektronica en optica 

(SBI 26) is dit voor beide gebieden ongeveer 30 procent, de vervaardiging van elektrische apparaten is in beide gebieden goed voor 

ongeveer 20 procent. 

 

Qua massa en compleetheid verschilt de Metropoolregio Amsterdam niet van de Brainportregio Eindhoven. Het enige verschil wat op 

basis van deze gegevens te constateren valt, is dat de Brainportregio Eindhoven aanzienlijk meer banen verschaft in de hoogwaardige 

maakindustrie. Het verschil met de Metropoolregio Amsterdam is 3425 banen. Dit geldt nog sterker wanneer de bedrijfsklasse SBI 30, 

de vervaardiging van andere transportmiddelen, buiten beschouwing wordt gelaten. In dit geval zijn er in de Brainportregio 

Eindhoven ongeveer twee keer zoveel werkzame personen in de hoogwaardige maakindustrie, bij een vergelijkbare 

bedrijvenomvang. Dit verschil is te verklaren te door het gemis van OEM’ers in de Metropoolregio Amsterdam.  

 

 

Tabel 5.1: Starters en opheffingen in de hoogwaardige maakindustrie in de MRA en BRE, 2010 

Bedrijfsklasse  Metropoolregio Amsterdam  Brainportregio Eindhoven 

  Starters Opheffingen Totaal (’09)  Starters Opheffingen Totaal (’10) 

         

SBI 26  5 7 153  6 6 149 

SBI 27  2 9 136  4 3 121 

SBI 28  5 19 242  1 7 308 

SBI 30  8 10 224  3 1 17 

HIGHTECH  20 45 755  14 17 595 

Bron: Kamer van Koophandel, 2010 
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Zojuist is een statische vergelijking gemaakt van de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam en de 

Brainportregio Eindhoven. Tabel 5.1 geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de clusterpopulatie in beide regionale economieën. De 

clusterdynamiek wordt bepaald door het verschil tussen het aantal starters en het aantal opheffingen in de regio. Hiervoor is gebruik 

gemaakt gegevens van de Kamer van Koophandel. In de regio Amsterdam waren alleen gegevens beschikbaar over het jaar 2010 

waardoor een vergelijking over een langere periode niet mogelijk is. Desalniettemin geven de cijfers inzicht in de ontwikkelen binnen 

de hoogwaardige maakindustrie in de beide regio’s. De Metropoolregio Amsterdam kent zowel meer starters als opheffingen binnen 

de hoogwaardige maakindustrie. De meeste starters zijn te vinden in de vervaardiging van transportmiddelen, de meeste 

opheffingen vinden plaats in de machinebouw. In de Brainportregio Eindhoven zijn de meeste starters in de vervaardiging van 

elektronica en de meeste opheffingen in de machinebouw. Wanneer gekeken wordt naar het verschil tussen starters en opheffingen 

is het negatieve verschil in de Metropoolregio Amsterdam aanzienlijk groter dan in de Brainport. Brenner (2004) ziet dit als het 

feedbackmechanisme van het cluster op de regionale institutionele structuur. Waar een goede afstemming economische clustering in 

de hand werkt, kan een groeiende mismatch leiden tot afnemende meeropbrengsten van het locatievoordeel. Negatieve 

feedbackmechanismen kunnen tot stagnatie van de groei van het cluster of zelfs ommekeer leiden (Maskell, 2001, p.937). Dat het 

verschil tussen toe- en uittreding kleiner is in de Brainport, zou mogelijk kunnen wijzen dat een slechtere institutionele afstemming 

met activiteiten binnen de hoogwaardige maakindustrie is in de Metropoolregio Amsterdam. Later in dit hoofdstuk wordt verder 

ingegaan op de karakteristieken van het regionaal innovatiesysteem in de Metropoolregio Amsterdam.  

 

5.1.3 Ruimtelijke clustering 
 

Uit de vorige subparagrafen is gebleken dat hoewel de Metropoolregio Amsterdam vooral gekenmerkt wordt als bestuurlijk centrum 

en overslagpunt, de regio een sterke industriële basis heeft voor hoogwaardige activiteiten binnen de maakindustrie. De 

hoogwaardige maakindustrie is wel aanwezig, zij het minder zichtbaar. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de Metropoolregio 

Amsterdam clusters van hoogwaardige maakindustrie kan faciliteren. In deze subparagraaf wordt gekeken in hoeverre dit het geval is 

en hoe zich dit laat vergelijken met de Brainportregio Eindhoven. De kaartbeelden van de ruimtelijke spreiding van de hoogwaardige 

maakindustrie zijn afgebeeld in figuur 5.5 tot en met figuur 5.8. Voor de kaartbeelden per afzonderlijke bedrijfsklasse wordt 

verwezen naar de bijlagen. 
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Figuur 5.5: Ruimtelijke spreiding van bedrijfsvestigingen actief in de hoogwaardige maakindustrie van de MRA, 2009 

 

 

Bron: LISA, 2009 

 

 

Figuur 5.6: Ruimtelijke spreiding van bedrijfsvestigingen actief in de hoogwaardige maakindustrie van de BRE, 2010 

 

 

Bron: LISA, 2010 
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Figuur 5.7: Ruimtelijke spreiding van banen in de hoogwaardige maakindustrie van de MRA, 2009 

 

 
Bron: LISA, 2009 

 
 
 
 
Figuur 5.8: Ruimtelijke spreiding van banen in de hoogwaardige maakindustrie van de BRE, 2010 

 

 
Bron: LISA, 2010 
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Om de ruimtelijke spreiding te bepalen van de hoogwaardige maakindustrie binnen de regio is gebruik gemaakt van gegevens van het 

bedrijvenregister Lisa. Per postcodegebied is aantal bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie vastgesteld. Doormiddel van de 

locatiequotiënt is vervolgens de relatieve onder- of oververtegenwoordiging per postcodegebied berekend. Tabel 5.2 biedt enkele 

ondersteunende statistieken bij de interpretatie van de kaartbeelden.  

 

Tabel 5.2: Relatieve specialisatie in de hoogwaardige maakindustrie, per postcodegebied in de MRA (2009) en BRE (2010) 

  Metropoolregio Amsterdam  Brainportregio Eindhoven 

  Vestigingen Banen  Vestigingen Banen 

Locatiequotiënt (LQ)        

> 1  29% 15%  51% 21% 

< 1  71% 85%  49% 79% 

       

Hoogst gemeten LQ       

SBI 26  17,5 25,2  100,4 20,6 

SBI 27  15,3 25,7  47,3 20,9 

SBI 28  10,3 25,7  12,4 38,5 

SBI 30  53,5 50,9  5,4 2,7 

HIGHTECH  13,2 12,9  23,3 19,1 

Bron: LISA, 2009; 2010 

 

 

Vestigingen 

Wanneer gekeken wordt naar de kaartbeelden die de ruimtelijke spreiding van bedrijfsvestigingen in de hoogwaardige maakindustrie 

weergeven (figuur 5.5 en 5.6), dan valt op dat de Brainportregio Eindhoven sterker geclusterd is. In de Brainportregio Eindhoven 

heeft 51 procent van de postcodegebieden een locatiequotiënt van 1 of hoger, tegenover een percentage van 29 procent in de 

Metropoolregio Amsterdam. Dit heeft te maken met de sterke vertegenwoordiging van diensten in de Metropoolregio Amsterdam. 

In omvang zijn beide clusterpopulaties immers nagenoeg gelijk. Daarnaast lijkt er in de Brainport sprake te zijn van een groot cluster, 

terwijl de geclusterde gebieden in de Metropoolregio Amsterdam meer uit elkaar gelegen zijn. Clusters in de MRA zijn te herkennen 

in het gebied strekkend van het Amsterdams havengebied tot de regio IJmond, de regio Haarlemmermeer, het Gooi en Vechtstreek 

en de regio Almere. Deze gebieden verschillen ook onderling van elkaar. Zo wordt de hoge locatiequotiënt in de regio 

Haarlemmermeer voornamelijk bepaald door de transportmiddelenindustrie rondom Schiphol.  

 

Naast dat er in de Brainportregio Eindhoven meer clustering is, is er ook sprake van sterkere clustering in de hoogwaardige 

maakindustrie. Met uitzondering van de transportmiddelenindustrie wordt voor elke bedrijfsklasse en de hoogwaardige 

maakindustrie als geheel de hoogste locatiecoëfficiënt gemeten in een in de Brainportregio Eindhoven gelegen postcodegebied. De 

meest opvallende locatiequotiënt in de Brainportregio Eindhoven is de score van 100,4 in de bedrijfsklasse SBI 26, de vervaardiging 

van computers, elektronische en optische apparaten. Het zal niet verbazen dat in het bijbehorend postcodegebied de Hightech 

Campus Eindhoven gevestigd is.  

 

Waar het hightechlandschap van de Metropoolregio Amsterdam zich laat kenschetsen door hoge pieken en lage dalen, is bij de regio 

Eindhoven sprake van een technologisch hooglandschap waarvan campussen de toppen vormen. Een schematische weergave tussen 

het verschil in ruimtelijke spreiding tussen beide regio’s is weergegeven in figuur 5.9. 
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Figuur 5.9: Schematische weergave van het verschil in ruimtelijke spreiding tussen MRA en BRE 

 
 

Banen 

Voor banen geldt dat het verschil in ruimtelijke spreiding veel kleiner is tussen beide regionale economieën. Dit uit zich zowel in 

cijfers als in de hierop gebaseerde kaartbeelden (figuur 5.7 en 5.8). Het aandeel van postcodegebieden met een 

oververtegenwoordiging van banen in de hoogwaardige maakindustrie is 15% in de MRA, tegenover 21% in de BRE. Ook het verschil 

in de sterkst gemeten concentratie is minder duidelijk zichtbaar wanneer gekeken wordt naar de ruimtelijke spreiding van banen in 

de hoogwaardige maakindustrie. De hoogst gemeten locatiequotiënt voor SBI 26, 27 en 30 zijn in de Metropoolregio Amsterdam 

gelegen postcodegebieden. De hoogst gemeten locatiequotiënt voor SBI 28 en de gehele hoogwaardige gasindustrie zijn gelegen in 

postcodegebieden in de Brainportregio Eindhoven. 

 

Kortom, de Brainportregio Eindhoven is met name sterker geclusterd wanneer gekeken wordt naar de ruimtelijke spreiding van het 

aantal bedrijfsvestigingen. Theoretisch geeft dit de bedrijven in de Brainportregio Eindhoven locatievoordeel ten opzichte van de 

Metropoolregio Amsterdam. Maskell (2001, p. 9) stelt namelijk dat clustervoordelen (zoals imitatie, concurrentie-effecten en 

samenwerking) moeilijker zijn te bereiken wanneer bedrijven meer verspreid zijn over een regio met andere economische 

activiteiten. Hoewel de Metropoolregio Amsterdam ruimte biedt aan veel andere economische activiteiten, zijn er wel verschillende 

clusters in de hoogwaardige maakindustrie aanwezig. De hoogwaardige maakindustrie is het sterkst vertegenwoordigd in de regio 

Haarlemmermeer en het gebied dat strekt van het havengebied van Amsterdam, de Zaanstreek en een deel van IJmond. Ook zijn er 

clusters te herkennen in het Gooi en Vechtstreek en Almere. In hoeverre er samenhang is tussen deze gebieden en bedrijven in deze 

gebieden moet blijken uit de diepte-interviews. 

 

5.1.4 Brainportvisie: Menselijk kapitaal 
 

In de vorige subparagrafen is de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam vergeleken met die van de 

Brainportregio Eindhoven. De industriële basis doet niet onder aan die van de Brainportregio Eindhoven en is ruimtelijk geclusterd in 

verschillende deelgebieden. Tot dusver is er alle reden om aan te nemen dat de Metropoolregio Amsterdam een florerende 

hoogwaardige maakindustrie heeft. Het is echter de vraag hoe dat zich in de toekomst ontwikkelt. In de beleidsvisie van de 

Brainportregio Eindhoven zijn een vijftal terreinen onderscheiden die cruciaal worden geacht voor de verdere ontwikkeling van de 

hoogwaardige Brainport. Een van deze primaire randvoorwaarden is de aanwezigheid van menselijk kapitaal. Er zal daarom gekeken 

worden of de arbeidsmarkt van bètatechnici gunstige perspectieven biedt voor de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio 

Amsterdam. Voldoende gekwalificeerd personeel is een noodzakelijk voorwaarde om de hoogwaardige maakindustrie in stand te 

houden. Het gaat hier in eerste instantie om hoogopgeleiden (HBO, WO), maar heeft zeker ook betrekking op lager opgeleiden met 

een technische achtergrond. Volgens het TNO Industrie & Techniek (2009) levert 1 baan in R&D 3 banen in productie en 3 banen bij 

toeleveranties op. Over de gehele breedte zijn mensen nodig om sterke waardeketens in stand te houden.  
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Zonder een stabiele toestroom van nieuwe bètatechnici, kan niet voldaan worden aan de vervanging- en uitbreidingsvraag in de 

hoogwaardige industrie. Deze instroom is in heel Nederland een groot probleem, maar specifiek voor de Brainportregio Eindhoven. 

“Op korte termijn geldt dat tot 2016 de uitstroom van bèta’s uit de beroepsbevolking ongeveer 20% hoger ligt dan de instroom vanuit 

opleidingen. Daarnaast groeit het aantal technische banen fors in Zuidoost-Nederland” (Brainportvisie 2020, 2011, p. 73). Het tekort 

aan gekwalificeerde bètatechnici is daarom nationaal een belangrijk aandachtspunt geworden.  

 

Regionale arbeidsmarkt bètatechnici 

Bureau Louter (2011) heeft onderzoek gedaan naar de regionale arbeidsmarkt voor bètatechnici in Nederland. De potentiaalkaarten 

uit dit onderzoek zijn opgenomen in de bijlagen. Op deze kaarten is het aantal werknemers bij bedrijven en instellingen weergegeven 

dat 1) een technische opleiding heeft, 2) een technisch beroep uitoefent, 3) werkzaam is in een technische sector. Op basis van deze 

kaartbeelden kan gesteld worden dat er grote verschillen bestaan in het aandeel bètatechnici werkzaam in de regio. Waar de 

Brainportregio Eindhoven gekenmerkt wordt door een sterke oververtegenwoordiging van bètatechnici (t.o.v. NL gemiddeld), geldt 

voor de Metropoolregio Amsterdam een relatieve ondervertegenwoordiging kent van technisch opgeleiden. Dit geldt voor alle 

gemeenten met uitzondering van Haarlemmermeer en Aalsmeer. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de logistieke 

knooppuntfunctie (Mainport en Greenport) van dit gebied. Dit geeft aan dat binnen de groep van technisch opgeleiden in de MRA, 

een aanzienlijk deel werkzaam is in niet-technische beroepen en sectoren. Voor het aandeel arbeidsplaatsen in technische beroepen 

en sectoren geldt een minder sterke afwijking tot het Nederlands gemiddelde dan het geval is voor technisch opgeleiden. Het 

aandeel bèta technici in de MRA staat dus niet in verhouding tot het aandeel in de BRE. Het is echter anders wanneer gekeken wordt 

naar het absolute aantal bètatechnici in de regio Amsterdam. De Metropoolregio Amsterdam  heeft nationaal een goede positie wat 

betreft het absoluut aantal techniekstudenten op Mbo-niveau. In de periode 2000-2010 kent de regio Zuidelijk Noord-Holland 

gemiddeld 18.190 deelnemer per jaar aan een technische opleiding. Dit is ongeveer twee keer zoveel (9554 studenten) als in de 

Zuidoost-Brabant. Wat betreft het absolute aantal technisch Mbo-deelnemers per jaar wordt Zuidelijk Noord-Holland enkel 

afgetroefd door regio Rijnmond. Met gemiddeld 21.037 deelnemers per jaar kent deze regio het meeste Mbo studenten (Kennisbank 

Platform Bèta Techniek, 2011).  

 

Arbeidsmarktprognoses bètatechnici 

Daarnaast is de Metropoolregio Amsterdam goed in staat hoogopgeleiden bètatechnici aan te trekken. Dit blijkt uit de een regionale 

arbeidsmarktprognoses voor bètatechnici van bureau Louter (2011). Om dit te berekenen hebben zij gebruik gemaakt van de 

absolute ontwikkeling van het aantal banen binnen de beroepsbevolking, geschaald aan de omvang van de regio. De sterkste groei 

van de werkgelegenheid voor bètatechnici wordt verwacht in de A2-as. Dit betreft het gebied dat zich strekt van de MRA tot de BRE. 

Uit de verschillende kaartbeelden kan geconcludeerd worden dat het ruimtelijk patroon van hoogopgeleiden in technische sectoren 

verschilt van dat van lager- en middelbaar hoopopgeleiden. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de geringere arbeidsmobiliteit van 

lager opgeleiden. Deze zijn vaak veel sterker gebonden aan de regio. De hoogste groeicijfers op laag- en middelbaar niveau worden 

vooral in de periferie gerealiseerd. De Brainportregio Eindhoven is een van de weinige Nederlandse regio’s die over de gehele linie 

sterke arbeidsmarktprognoses kent. De groeicijfers voor hoog- en wetenschappelijk niveau zijn voornamelijk geconcentreerd in de 

verstedelijkte gebieden van de Randstad en het oostelijk deel van Noord-Brabant. De Metropoolregio Amsterdam neemt hierbinnen 

een uitzonderlijk positie in. “Voor opleidingen op wetenschappelijk niveau wordt voor de meeste regio's een toename van het aantal 

banen met een procent of meer per jaar verwacht … Voor onder andere Amsterdam en omliggende gebieden als Groot Amsterdam en 

Zaanstreek /Waterland en in Utrecht worden groeicijfers van meer dan twee procent per jaar voorspeld” (Bureau Louter, 2010, p. 

103). Deze werkgelegenheidsontwikkeling lijkt erop te duiden dat hoogwaardige banen zich vooral concentreren in regio’s met 

hoogproductieve of kapitaalintensieve sectoren.  
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Zo blijkt uit figuur 5.10 dat zowel provincie Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant een grote instroom kennen aan TU Alumni 

afkomstig van buiten de regio. De uitgangspositie van de Brainport is zeer sterk vanwege de aanwezigheid van de TU Eindhoven. Van 

alle technische universiteiten weet Eindhoven het beste haar afgestudeerden vast te houden. (figuur 5.9) Amsterdam heeft een 

dergelijke technische universiteit niet. De aantrekkingskracht van de Metropoolregio Amsterdam op hoogopgeleide bètatechnici 

duidt dan ook op de aanwezigheid van hoogwaardige technische activiteiten in de regio. In de volgende paragraaf wordt gekeken hoe 

het staat met de kennisintensiteit van technische activiteiten in de MRA.  

 

Figuur 5.9: De werkregio van afgestudeerden aan technische universiteiten in Nederland  

Figuur 5.10: Instroom van alumni afkomstig van buiten de regio 

 

Bronnen: TU Delft Alumni, 2011; Alumnibureau Universiteit Twente, 2006; steekproef onder Linkedin leden van groep TU Eindhoven, 

2011 

 

5.2 Regionaal innovatiesysteem 
 
De Metropoolregio Amsterdam heeft een brede basis en ruimtelijke clusters in de hoogwaardige maakindustrie. Daarnaast wordt in 

de regio een sterke groei verwacht in het aantal technische banen. Tot dusver kan gesproken worden van een florerende 

hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. De kracht van de hoogwaardige maakindustrie wordt door meer 

bepaald dan het aantal bedrijven dat in een regio actief is. Het regionaal innovatiesysteem is een theoretisch concept dat benadrukt 

dat de concurrentiekracht van het cluster ook afhankelijk is van het type activiteiten en de interacties tussen bedrijven. In deze 

paragraaf wordt geprobeerd om het regionaal innovatiesysteem van de Metropoolregio Amsterdam te duiden. 

 

“Een regionaal innovatiesysteem bestaat uit organisaties die bijdragen aan het innovatievermogen, waarbij de activiteiten en hun 

interacties zijn ingebed in een veelheid aan instituties.” (Boschma et a., 2002). Kennisinstellingen en toonaangevende bedrijven 

nemen een speciale positie in binnen het regionaal innovatiesysteem. Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de kracht van de Brainportregio 

Eindhoven gelegen is in regionale samenwerking en de aanwezigheid van manifeste kennisdragers. In subparagraaf 5.2.1 worden de 

contouren van de hoogwaardig maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam bepaald door te kijken naar de aanwezigheid van 

manifeste kennisdragers. 

 

Deze bedrijven drukken een zware stempel op het innovatievermogen van de regio. Het theoretische begrip van het regionaal 

innovatiesysteem wordt in de literatuur vaak gebruikt om regionale verschillen in innovatiekracht en economische groei te verklaren 

(Asheim & Coenen, 2006). Daarom zal worden gemeten hoe de beide regionale innovatiesystemen scoren op enkele innovatie 

indicatoren. De resultaten zijn gepresenteerd in subparagraaf 5.2.2. 
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De kracht van het regionaal innovatievermogen heeft invloed op de aantrekkelijkheid van de regio om zich hier te vestigen, of een 

bedrijf te beginnen. Brenner (2004) spreekt hier van feedbackmechanismen van het cluster. Deze worden echter door meer bepaald 

door interactie van bedrijven. Een bredere definitie van de institutionele omgeving leert dat de aanwezige infrastructuur mede het 

functioneren van het regionaal innovatiesysteem bepaalt. In de Brainportvisie worden de ‘basics’ van cruciaal belang geacht voor de 

ontwikkeling van het cluster. In subparagraaf 5.3.3 zal daarom gekeken hoe de Metropoolregio Amsterdam scoort op de regionale 

condities die van belang zijn voor de hoogwaardig maakindustrie. 

5.2.1 Manifeste kennisdragers 
 

Kennisinstellingen en toonaangevende bedrijven zijn belangrijk voor het innovatievermogen van een regionale economie. Ze worden 

anders dan het midden- en kleinbedrijf gekenmerkt door een hoge absorptiecapaciteit, het vermogen om kennis op te nemen. Dit 

maakt deze organisaties niet alleen beter in het ontwikkelen van kennis, maar ook in het onderhouden van een veelheid aan 

netwerkrelaties. Bedrijven met een lage absorptiecapaciteit zijn dit in mindere mate. Voor deze bedrijven loont het daarom om 

netwerkrelaties te onderhouden met dit type bedrijven. Kennisinstellingen en toonaangevende bedrijven vormen zo een brugfunctie 

naar externe bronnen van kennis, binnen en buiten het cluster. De contouren van het regionaal innovatiesysteem worden daarom 

voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezigheid van manifeste kennisdragers.  

 

Kennisinstellingen 

Kennisinstellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de technology-push in de regio. Onderwijsinstellingen doen dit door 

de ontwikkeling van fundamentele kennis. Bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie kunnen hiervan profiteren door 

kennisnetwerken te onderhouden met universiteiten of hogescholen. Voor de regionale economie is het daarom belangrijk dat de 

kennisbasis van onderwijsinstellingen is afgestemd op deze bedrijven. Figuur 5.11 laat zien hoe de Amsterdamse universiteiten zich 

wereldwijd positioneren op het gebied van bètawetenschappen. De sterktes van de Amsterdamse Universiteiten zijn voornamelijk 

gelegen in ‘life sciences en medische wetenschappen’ en ’natuurkunde, wiskunde en informatica’.  

 

Figuur 5.11: Bètaspecialisaties van de Amsterdamse Universiteiten en Universiteit Eindhoven, 2011 

 

Bron: QS World University Rankings, 2011 
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Op het gebied van technische wetenschappen is Amsterdam vrijwel niet gespecialiseerd. Een uitzondering is de elektrotechniek (VU, 

positie 151 t/m 200). Verder zijn de Amsterdamse universiteiten niet opgenomen in de ranglijst voor technische wetenschappen.  

Hoewel universiteiten van grote betekenis zijn, is het voor de regionale kennisinfrastructuur belangrijk om verder te kijken dan het 

wetenschappelijk domein. Ook het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs kunnen hierin een belangrijk rol spelen. Zo is onlangs 

door de Rijksoverheid een bedrag van 23 miljoen euro uitgetrokken, ten behoeve van de oprichting van innovatieve ‘centers of 

expertise Hbo’ en centers voor ‘innovatief vakmanschap Mbo’ (Platform Bèta Techniek, 2011).  

 

Tabel 5.3: HBO  opleidingen in Engineering en Technology 

INHOLLAND HAARLEM  HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 

Bouwkunde   Instituut Bouwkunde en Civiele Technieken 

Civiele Techniek  Instituut Industriële en Maritieme Technieken 

Elektrotechniek  Instituut voor Informatica en Elektrotechniek 

Luchtvaarttechnologie   

Scheepsbouwkunde   

Werktuigbouwkunde   

Bron: Hogeschool van Amsterdam, 2011 en InHolland Diemen, 2011 

 

Naast onderwijsinstellingen dragen onderzoeksinstituten veel bij aan de technology-push van bedrijven. Deze kennisinstellingen 

vormen veelal de schakel tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. De belangrijkste kennisinstellingen in de Metropoolregio 

Amsterdam zijn opgenomen in de bijlagen. Wat opvalt, is dat de Metropoolregio  Amsterdam wederom een sterke 

vertegenwoordiging kent van ‘life sciences & geneeskunde’ en ‘Wiskunde en Informatica’ en ‘Natuurwetenschappen’. De aanwezige 

kennisinstellingen vormen daarmee een afspiegeling van de bètaspecialiteiten in het wetenschappelijk domein. Alleen het NLR kan 

getypeerd worden als technologisch instituut. NIKHEF en FOM AMOLF (materiaalonderzoek) kunnen echter eveneens een belangrijke 

kennispartner zijn voor technische bedrijvigheid in de regio. Concluderend kan gesteld worden dat hoewel er technische 

kennisinstellingen zijn, de kennisinfrastructuur van de Metropoolregio Amsterdam minder sterk ontwikkeld is dan in de 

Brainportregio Eindhoven het geval is. Zo heeft de Brainportregio Eindhoven een technische universiteit, TNO en diverse 

kennisinstellingen die sterk gespecialiseerd zijn op gebieden als mechanica en elektronica (Technisch Weekblad, 2010). In de 

Metropoolregio Amsterdam  is dat veel minder het geval. 

 

Toonaangevende bedrijven 

OEM’ers zijn essentieel voor innovatieprocessen het midden- en kleinbedrijf in de hoogwaardige maakindustrie. Door de vraag naar 

materialen, halffabricaten en deelsystemen voorzien vooraanstaande bedrijven veel kleinere toeleveranciers van opdrachten. Nauwe 

samenwerking met de vaak internationaal toonaangevende bedrijven biedt de bedrijvenpopulatie de nodige market-pull om te 

innoveren. De OEM’ers in de Brainport worden gekenmerkt door hoge private R&D uitgaven. De Metropoolregio Amsterdam kent 

geen OEM’ers van dit kaliber. Wel kent het met Shell, Amsterdam en Tata Steel, IJmuiden twee R&D-intensieve industriële spelers die 

producten afnemen in de hoogtechnologische maakindustrie. De grootste spelers in de hoogwaardige maakindustrie van de 

Metropoolregio Amsterdam staan weergegeven in tabel 5.4.  

 

Er wordt gesproken van midden- en kleinbedrijf wanneer minder dan 250 werkzame personen in dienst zijn. Opvallend is dat de 

Metropoolregio Amsterdam weinig echt grote spelers heeft in de hoogwaardige maakindustrie. In de top 5 grootste werkgevers 

wordt de lijst voor elke afzonderlijke bedrijfstak aangevuld door bedrijven met minder dan 250 personen. De grootte van de 

belangrijke pionnen in de hoogwaardige industrie van de Metropoolregio Amsterdam staat in schril contrast met de manifeste 

kennisdragers van Eindhoven. Zo valt Philips en Vanderlandse Industries in de grootteklasse 1000 t/m 1499. ASML, de grootste 

werkgever in de hoogwaardige maakindustrie van de Brainportregio Eindhoven valt zelfs in de grootteklasse 4000 t/m 4999.  



61 

 

 
Tabel 5.4: Grootste bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam 

 SBI 26 WP  SBI 27 WP 

1 Cofely Noordwest B.V. 500 - 799  Cofely Oil & Gas B.V. 200 - 499 

2 Thales Communications 200 - 499  Viallis Traffic B.V. 200 - 499 

3 NEC Philips Unified Soulutions 200 - 499  Kabelbedrijven Draka Nederland 200 - 499 

4 Alcatel Lucent Nederland B.V. 100 - 199  Intrallox LLC 100 - 199 

5 Orange Business Netherlands 100 - 199  Burgers Ergon Installatietechniek 100 - 199 

 

 SBI 28 WP  SBI 30 WP 

1 Mitsubishi Caterpillar Europe 500 - 799  Nedtrain R&O Haarlem 500 - 799 

2 Otis B.V. 100 - 199  GVB (metrovestiging Diemen) 500 - 799 

3 Buhrs Zaandam 100 - 199  GVB facilitair bedrijf tram 200 - 499 

4 J&D B.V. 100 - 199  Koninklijke de Vries Scheepsbouw 200 - 499 

5 Man Roland Nederland B.V. 100 - 199  Nedtrain 200 - 499 

Bron: LISA, 2009 

 

 

Een globale verkenning van de aanwezige toonaangevende bedrijven laat zien dat de Metropoolregio Amsterdam niet of nauwelijks 

voortrekkers heeft in de hoogwaardige maakindustrie. Dit zou er op kunnen duiden dat de nodige market-pull afwezig is binnen het 

regionaal innovatiesysteem. Daarnaast lijken er weinig bedrijven aanwezig die bijdrage leveren aan de omvang van private R&D-

investeringen in de regio. Toch zijn er buitenlandse bedrijven die Amsterdam uit strategische overwegingen kiezen als 

vestigingslocatie voor een nevenvestiging voor productie- of ontwikkelingsactiviteiten in de hoogwaardige maakindustrie. Dit duidt 

erop dat de Metropoolregio Amsterdam ondanks de afwezigheid van OEM’ers tot bepaalde locatievoordelen biedt voor bedrijven 

actief in de hoogwaardige maakindustrie. 

 

Een andere manier om naar manifeste kennisdragers te kijken is naar activiteit.  In tabel 5.6 staan de grootste buitenlandse 

vestigingen weergegeven met een R&D vestiging in de Metropoolregio Amsterdam. De Metropoolregio  Amsterdam heeft in totaal 

56 bedrijven die actief zijn in productie en/of ontwikkeling. Het zijn voornamelijk buitenlandse bedrijven in de machinebouw die in de 

Metropoolregio Amsterdam een R&D vestiging hebben. Er zijn in het gebruikte databestand slechts drie bedrijven waargenomen die 

actief op het vlak van elektronica, een R&D afdeling hebben en gevestigd zijn in de MRA. 

 

 

Tabel 5.5: Buitenlandse bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie met R&D afdeling in de MRA. 

 Machinebouw WP  Elektronica WP 

1 MHI Equipment Europe B.V. 500 - 799  Omron Europe B.V. 100 - 199 

2 Moog 100 - 199  Sun Electric Systems 50 - 99 

3 Stulz Groep B.V. 50 - 99  Amphenol Benelux B.V. 20 - 49 

4 OPW Fluid Transfer Group Europe B.V. 20 - 49    

5 Formax, Inc. 20 - 49    

Bron: Databestand buitenlandse vestigingen in de Noordvleugel van de Randstad, 2010 
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5.2.2 Innovatievermogen 
 
De Metropoolregio Amsterdam heeft een ruime bedrijvenbasis, maar ontbeert een sterke vertegenwoordiging van  manifeste 

kennisdragers. Deze leveren een grote bijdrage aan de regionale innovatiekracht. Op basis hiervan kan verwacht worden dat het 

innovatieve vermogen van de Metropoolregio Amsterdam zwakker is dan in de Brainportregio Eindhoven. In deze subparagraaf 

wordt gekeken hoe de innovatie prestaties van de Metropolitaans Amsterdamse bedrijvenpopulatie zich verhoudt tot de 

bedrijvenpopulatie in de Brainportregio Eindhoven. Er zijn verschillende indicatoren die het mogelijk maken om het 

innovatievermogen van regio’s te beoordelen. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de innovatie-input. Een belangrijke 

indicator is de omvang van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling.  

 

R&D-investeringen 

Figuur 5.12 laat zien hoe de bedrijvenpopulatie van de MRA en de BRE verschillen ten aanzien van de totale uitgaven voor met eigen 

personeel verrichte onderzoek. Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve van de verrichte R&D (CBS, 

2011). Hierbij moet vermeld worden dat er geen onderscheid is gemaakt naar verschillende bedrijfsklassen. Hoewel dit de 

nauwkeurigheid van de analyse niet ten goede komt, kunnen de gegeven toch dienen als betrouwbare graadmeter voor de hightech 

R&D-inspanningen in de beide regio's. R&D-activiteiten vinden namelijk voornamelijk plaats in de industrie. De totale omvang van 

R&D-investeringen biedt dan ook een goede indicatie voor de mate waarin hoogwaardige industriële activiteiten plaatsvinden in de 

regio.  

 

Figuur 5.12: R&D-Uitgaven in miljoenen naar provincie, 2003 en 2009 

 
 

Figuur 5.13: Aantal kenniswerkers naar provincie, 2003 en 2009 

 

Bron: CBS, 2011 
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Voor zowel het jaar 2003 als 2009 geldt dat in Noord-Holland minder in R&D geïnvesteerd wordt dan in Noord-Brabant. In Noord-

Holland zijn investeringen in deze periode toegenomen van 1.595.000.000 euro naar 1.839.000.000 euro. Noord-Brabant ziet de 

investeringen in deze periode toenemen tot 2.025.000.000 euro. Opvallend is dat voor beide gebieden geldt dat deze stijging 

verklaard kan worden door de stijging van de publieke R&D-uitgaven. Deze publieke uitgaven zijn zeer belangrijk voor het 

innovatievermogen van een regio. “Een sterke en toegankelijke publieke kennisinfrastructuur heeft het vermogen private R&D te 

binden, te stimuleren en aan te trekken” (Brainportvisie 2020, 2011, p. 13). Ondanks de toename van publieke gelden, geldt voor 

zowel Noord-Holland als Noord-Brabant dat de omvang van private R&D-uitgaven zijn afgenomen. In 2009 wordt bijna 65% van de 

R&D-investeringen in Noord-Holland gedaan door hoger onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen. Dit aandeel is in Noord-

Brabant met ongeveer 20% beduidend lager. De lage overheidsuitgaven maakt de Brainportregio Eindhoven kwetsbaar. “Als 

bedrijven R&D-afdelingen sluiten of verplaatsen, vallen er gaten in het systeem die de topclusters schade toebrengen” (Brainportvisie 

2020, 2011, p. 13). De Metropoolregio Amsterdam is veel minder afhankelijk van dergelijke grote spelers. Daar waar de 

Brainportregio Eindhoven gebukt gaat onder het relatief geringe aandeel in publieke R&D, kan de Metropoolregio  Amsterdam juist 

hiervan profiteren.  

 

Het probleem waar de regio Amsterdam daarentegen mee te kampen heeft, is niet de geringere R&D investeringen maar de 

aanhoudende kennisparadox. Op kennisgebied heeft de Amsterdam een sterke uitgangspositie, maar de regio staat er niet om 

bekend deze kennis te kunnen vertalen naar de markt. Dit is anders in de Brainportregio Eindhoven. Hier vindt kennisontwikkeling 

dan ook voornamelijk in de bedrijvensfeer plaats. Kennisontwikkeling is hier dan ook meer dan in de Metropoolregio Amsterdam 

gedreven door de markt.  

 

Kenniswerkers 

De achterstallige positie van de MRA op het gebied van private investeringen is ook zichtbaar wanneer gekeken wordt naar het aantal 

kenniswerkers in beide provincies. In het jaar 2009 kent Noord-Brabant 16.755 fte dat wordt ingezet voor activiteiten op het gebied 

van onderzoek en ontwikkeling, waarvan ongeveer 80% (13.287 fte) in privaat gefinancierde R&D-activiteiten. In Noord-Holland 

wordt in datzelfde jaar 15.318 fte ingezet ten behoeve van R&D-activiteiten, waarvan slechts 37,5% (5.744 fte) zich afspeelt in de 

bedrijvensfeer. Een belangrijke oorzaak van dit grote verschil in private R&D-inspanningen heeft te maken met de aanwezigheid van 

grote merkleveranciers en diens eerstelijnstoeleveranciers in de Brainportregio Eindhoven. Van de 30 grootste R&D-investeerders in 

Nederland zijn er 9 in Noord-Brabant gevestigd, waarvan 7 zich bevinden binnen de grenzen van de Brainportregio Eindhoven. Dit zijn 

Philips, ASML, NXP, FEI Electron Optics, OTB Group en CCM.  
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Figuur 5.14: Ontwikkeling patentapplicaties over verschillende technologieklassen, 1990-2007 

 

Bron: OECD, 2011 

 

Patentapplicaties 

Misschien wel belangrijker dan de omvang van R&D-investeringen, is het aantal patentapplicaties afkomstig uit de regio. Hoewel 

innovatietrajecten bijdragen aan kennisontwikkeling, betekent dit niet dat alle investeringen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën. Een succesvolle innovatie kan vastgelegd worden in een patent. Dit biedt de aanvrager het exclusieve recht om deze 

uitvinding te exploiteren. Het aantal patentapplicaties biedt dan ook een indicatie voor het aantal innovaties dat regionaal 

ontwikkeld is. Van de 3489 Nederlandse patentaanvragen in 2007, was ongeveer 50% (1735) afkomstig uit Noord-Brabant en circa 

10% (374) uit Noord-Holland. In 2001 was het percentage Nederlandse patentapplicaties dat in Noord-Brabant werd aangevraagd 

nog circa 70% (2482). Hoewel de overige provincies het gezamenlijke aandeel de laatste jaren zien toenemen, blijft Noord-Brabant 

het verloop van nationale octrooiaanvragen dicteren. Wanneer uitgesplitst wordt naar technologieklasse, dan geldt dit vooral sterk 

voor Informatie en communicatie technologie en nanotechnologie. Op dit gebied is Noord-Brabant overduidelijk technologisch leider. 

De rol van de provincie Noord-Holland is op dit gebied blijvend klein. Dit geldt in mindere mate voor groene technologie, waar de 

provincie een zeer bescheiden aansluitingsrol vervult. Op het gebied van biotechnologie is het verschil in patentapplicaties tussen de 

verschillende provincies het kleinst. Pas sinds 2006 heeft Noord-Brabant hier een koppositie ingenomen. Naast Noord-Brabant neemt 

Zuid-Holland een sterke positie in wat betreft innovaties in de biotechnologie.  
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Figuur 5.15: Gezamenlijke kennisontwikkeling op verschillende ruimtelijke schaalniveaus, 1990-2007  

 

Bron: OECD, 2011 

 

 

Gezamenlijke innovaties 

Patenten bieden naast een indicatie van de innovatieve prestaties, ook inzicht in de manier waarop deze innovaties tot stand zijn 

gekomen. Co-patenten zijn patenten waarbij meer dan één uitvinder betrokken is en wijzen op samenwerking tussen uitvinders 

(binnen en tussen bedrijven). Co-patenting biedt een indicatie van het ruimtelijk schaalniveau waarop in de regio wordt 

samengewerkt ten behoeve van kennisproductie. In Noord-Brabant wordt maar liefst 84% van de co-patenten ontwikkeld met 

regionale kennispartners, 9% met nationale kennispartners en tenslotte circa 7% met internationale kennispartners. In Noord-

Holland is 51% van de co-patenten een resultaat van samenwerking tussen regionale kennispartners. De interregionale 

samenwerking in Noord-Holland gebeurt in 25% van de gevallen met nationale kennispartners en in 23% van de gevallen met 

internationale kennispartners. Uit deze cijfers valt te concluderen dat het bedrijfsleven in Noord-Brabant bij het ontwikkelen van 

innovaties sterker op de regio gericht is. Dit kan enerzijds te maken hebben met de sterke vertegenwoordiging van bedrijven met 

grootschalige interne R&D-afdelingen (samenwerking binnen bedrijven). Anderzijds zou ook een sterkere local buzz (samenwerking 

tussen bedrijven) hieraan ten grondslag kunnen liggen. 

 De regionale focus bij samenwerking duidt in ieder geval op een sterke regionale kennisbasis in Noord-Brabant. Voor de regio 

Amsterdam geldt juist het omgekeerde. In de Metropoolregio Amsterdam vindt slechts 50% van gezamenlijke kennisontwikkeling 

plaats op regionaal niveau. In de regio Amsterdam wordt echter relatief vaak internationaal samengewerkt. Meer dan 20% van de 

samenwerking vindt plaats op internationale schaal. Dit percentage is hoger dan bijvoorbeeld in de regio Zuid-Holland en Utrecht 

gemeten wordt, twee regio’s die ook beduidend lager scoren op regionale samenwerking. Deze hang naar internationale 

samenwerking lijkt er op te duiden dat de ‘global pipelines’ beter zijn ontwikkeld dan de ‘local buzz’. Dit is een kwaliteit die de regio 

Eindhoven nog ontbeert. In de Brainportvisie 2020 (2011, p. 43) wordt gesteld: “Voor volumegerichte productie zal margedruk blijven 

bestaan. Dit betekent dat we naar hogere toegevoegde waarde moeten streven. Bedrijven zullen moeten verbreden (applicatiepakket 

uitbreiden), vernieuwen (andere toepassingen van bestaande technologieën) en vernetten (samenwerken met spelers in 

complementaire regio zoals Aken, Nijmegen en Utrecht). De complexiteit, snelheid, omvang en benodigde kwaliteit maken ook 

internationale allianties met topspelers noodzakelijk.”  
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Dit betekent dat wanneer men bij innovatieprocessen specifieke kennis nodig heeft, technische nabijheid een grotere rol speelt dan 

geografische nabijheid. Functionele grensoverschrijdende netwerken zijn daarom essentieel om innovaties van wereldstandaard te 

ontwikkelen. Regionale bijziendheid kan in dit geval ook nadelig uitpakken voor het innovatievermogen in een regio. Waar de 

kwaliteiten van de regio Eindhoven liggen in regionale samenwerking, lijkt de kracht van de Metropoolregio  Amsterdam  gelegen in 

de vorming van internationale allianties. 

 

Innovatief MKB 

Hoewel patenten een goede graadmeter zijn voor de innovatieve prestaties van de regionale bedrijvenpopulatie, kent deze methode 

een sterke bias richting grote bedrijven actief in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Kleine bedrijven zijn financieel vaak niet 

in staat veel patenten te houden en in het geval van samenwerking met grotere bedrijven wordt de technologische inbreng in een 

patent vaak afgekocht. De reden hiervoor is dat het gezamenlijk bezit van een patent wettelijk zeer complex is. Ook kan het zijn dat 

kleine bedrijven meer gericht zijn op klantgerichte innovatieve producten, of kan het gebruik van Europese subsidiegelden het 

patenteren van innovaties verhinderen. Kortom, de gehanteerde in en outputfactoren zeggen nog weinig over de prestaties van het 

op innovatiegericht MKB en daarmee over het innovatieve vermogen van de regio. Dit terwijl deze bedrijven essentieel zijn voor het 

goed functioneren van hightech clusters. Om de prestaties van kleine innovatieve bedrijven aan het licht te brengen is gebruik 

gemaakt van ranglijsten die zijn bijgehouden door Syntens en Deloitte (figuur 5.15). Waar eerstgenoemde betrekking heeft op de 

introductie van innovaties (ongeacht sector), heeft laatstgenoemde betrekking op de omzetgroei van technologische bedrijven.  

 

 

Figuur 5.16: Regionaal aandeel succesvol MKB (501 unieke bedrijven) 

 

Bron: Syntens innovatie top 100, 2007, 2008, 2009, 2010; Delloite Technology Fast 50, 2008, 2009, 2010 
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Uit de ranglijst van Syntens blijkt dat Zuid-Holland en Noord-Brabant het grootste aandeel innovatieve bedrijven kennen. 

Respectievelijk 18,4% en 17,9% van de bedrijven, die in de periode 2007-2010 door Syntens zijn uitgeroepen tot meest innovatieve 

bedrijven in Nederland, zijn afkomstig uit deze regio’s. Over het algemeen kan gesteld worden dat het type innovaties in de lijn liggen 

van het technologisch profiel van de regio. Hoewel in de gehele lijst ook diensten gerelateerde innovaties zijn opgenomen, betreffen 

de innovaties in deze gebieden veelal technologische en productinnovaties. 

 

Noord-Holland neemt met 12,5% een vierde positie in wat betreft het aandeel innovatieve MKB bedrijven in de ranglijst van Syntens. 

De relatief sterke positie van Noord-Holland komt grotendeels voort uit technologische innovaties. De maakindustrie in de 

Metropoolregio Amsterdam is dus wel innovatief, ondanks de zwakke vertegenwoordiging van manifeste kennisdragers. In tabel 5.6 

zijn voorbeelden van verschillende type innovaties die in de regio Amsterdam ontwikkeld zijn. Binnen deze selectie is sterke 

vertegenwoordiging van bedrijven actief in de vervaardiging van elektronische (meet)apparatuur met een medische toepassing.  

 

Tabel 5.6: Innovatief MKB in de Metropoolregio Amsterdam 

Hadza wijzen naar het beeldscherm 

Deam Stuurmechanisme voor medische toepassingen  

Ksyos TeleDermatologie ConsultatieSysteem  

Vibringe bv tandheelkundig instrument 

Badge2Match bv Interactive Badge Networking 

Home Automation Europe De Powerplayer www.powerplayer.nl 

Sendsteps SMS2vote en SMS2stage 

Motek Medical CAREN system, real-time virtuele omgeving 

Inmotio Object Tracking analysesysteem voor (top)schaatsers 

Bron: Syntens innovatie top 100, 2007, 2008, 2009, 2010 

 

 

Niet elke innovatie wordt vastgelegd in patenten. Naast productinnovaties zijn andere vormen van innovatie te onderscheiden. 

Omzetgroei kan daarom eveneens dienen als belangrijk indicator voor innovatief succes. Wanneer een bedrijf een onderscheidend 

product of dienst levert, zal zich dit vertalen naar een vergroting van het marktaandeel. De ranglijst van Deloitte is gebaseerd 

omzetgroei van technologiebedrijven Uit de figuur 5.15 blijkt dat Noord-Holland een zeer uitzonderlijke koppositie inneemt wat 

betreft het aantal sterk groeiende technologische bedrijven. Ruim 35% van de snelst groeiende technologiebedrijven in de periode 

2008-2010 zijn gevestigd in de Metropoolregio Amsterdam. Noord-Brabant neemt hier met 8% een beduidend slechtere positie in. Er 

moet hierbij wel vermeld worden dat de samengestelde lijst voornamelijk bestaat uit internet- en software bedrijven. Deze hebben 

vaak lage investeringskosten, waardoor snelle groei makkelijk gefaciliteerd kan worden. De Deloitte ranglijst heeft dus meer 

betrekking op ICT-clusters dan dat dit iets zegt over hightechclusters. De uitzonderlijke positie van de regio Amsterdam ligt dan ook in 

lijn met de sterke oververtegenwoordiging van Informatie en communicatietechnologie (locatiequotiënt van 1,65) in de 

Metropoolregio Amsterdam. Hoewel Noord-Holland slecht scoort op patenten in informatie en communicatietechnologie, kent de 

regio wel veel kleine succesvolle bedrijven in de ICT.  
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5.2.3 Brainportvisie: Regionale condities 
 

De Metropoolregio Amsterdam heeft geen sterke vertegenwoordiging van manifeste kennisdragers in de hoogwaardige 

maakindustrie. De Brainportregio Eindhoven heeft dit wel. Het hightechprofiel van bedrijven en kennisinstelling hebben 

aantrekkingskracht op bètatechnici en bedrijven. De aanwas van buitenaf lijkt een bepalende factor voor de ontwikkeling van de 

hoogwaardig maakindustrie. Gezien de scenarioschetsen van de Nederlandse industrie en de arbeidsprognoses van bètatechnici in 

Nederland, zal voor deze groei voornamelijk naar het buitenland gekeken moeten worden. In het Brainportvisie wordt benadrukt dat 

wanneer een regio succesvol wil zijn in het aantrekken van buitenlandse bedrijven en talent, verder gekeken moet worden dan een 

uitdagende werkomgeving. Er zijn investeringen nodig in de ‘basics’, ofwel de regionale condities. 

 

Leefklimaat 

Een attractief leefklimaat wordt volgens de beleidsmakers van de Brainport een steeds belangrijkere troef in deze internationale 

concurrentiestrijd. Er wordt verwezen naar Florida die stelt dat “de mate waarin steden of regio’s in staat zijn om een aangenaam 

woon- en leefklimaat te creëren, positief samenhangt met het aantrekken en behouden van kenniswerkers, wat uiteindelijk leidt tot 

het aantrekken van bedrijvigheid en de daarmee gepaard gaande economische groei” (Cultuur in Brainport, 2008, p. 12; Florida, 

2002). Of het nu waar is dat bedrijven zich vestigen waar de creatieve klasse zich bevindt, of mensen trekken naar plekken waar de 

banen zijn: Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan de woonwensen van hun (internationale) werknemers en gezinnen. 

“Bedrijven verwachten daarmee ook meer van deze mobiele- en vaak schaarse werknemers aan te kunnen trekken” (Brainportvisie 

2020, 2011, p. 84). Amsterdam heeft wat dat betreft een sterke uitgangspositie. De stedelijkheid, het historische erfgoed en het 

diverse aanbod van (cultureel)stedelijke voorzieningen maakt de regio Amsterdam prettige plek om te wonen en werken. Dit is 

anders voor de Brainportregio Eindhoven waar gedateerde nieuwbouw en industrieel erfgoed het straatbeeld bepalen. Naast een 

gebrekkige uitstraling mist er ook een kosmopolitische sfeer in de Brainport.  “Zonder een goede internationale uitstraling en een 

hoogwaardig stedelijk milieu is Zuidoost-Nederland kwetsbaar, want bedrijven en internationale kenniswerkers vestigen zich hier 

minder makkelijk” (Brianportvisie 2020, 2011, p. 84). De kwaliteit van het woonmilieu in de Brainport is daarmee meer gelegen in de 

landelijke en ruimtelijke omgeving rondom de stedelijke centra. Dit terwijl een aanzienlijke groep van de creatieve klasse een zeer 

sterke stedelijke oriëntatie heeft (DRO Amsterdam, 2006, p 6). Dit geldt voor internationale kenniswerkers nog veel sterker.  

 

Internationale connectiviteit 

Niet alleen internationale uitstraling is belangrijk voor buitenlandse bedrijven en kenniswerkers, ook internationale connectiviteit is 

in dit opzicht van groot belang. Korte reistijden maken een regio aantrekkelijk. Ook in dit opzicht heeft de Metropoolregio 

Amsterdam een duidelijk streepje voor. Zo is de Metropoolregio Amsterdam centraal gelegen in het land en daarmee vanuit heel 

Nederland goed bereikbaar via het spoor en de weg. Dit is anders voor de Brainportregio Eindhoven. Gezien de perifere ligging in 

Nederland zijn voor de Brainport de achterlandverbindingen met België en Duitsland van groter belang. “Hoewel de drie nationale 

spoornetten in Nederland, België en Duitsland van goede kwaliteit zijn, schieten grensoverschrijdende spoorverbindingen en 

aansluitingen vanuit Zuidoost-Nederland met het HSL netwerk ernstig te kort” (Brainportvisie 2020, 2011, p. 84). Ook het wegennet 

tussen België en Nederland laat te wensen over. Ook voor internationale connectiviteit door de lucht geldt dat de Brianportregio 

slechter verbonden is dan de Metropoolregio Amsterdam. Hoewel Eindhoven Aiport in vervoersvolume is gegroeid, wordt 

connectiviteit voornamelijk bepaald door het netwerk van de luchtvaartdiensten die hun diensten aanbieden op de luchthaven. 

“Voor een luchthaven is de homecarrier, die er zijn thuisbasis heeft, de belangrijkste van de luchtvaartmaatschappijen die de 

luchthaven aandoen. Een grote luchtvaartmaatschappij heeft haar thuisbasis meestal op een hub luchthaven, waar intercontinentale 

verbindingen worden gevoed door vele intra continentale feederverbindingen.” (Gordijn et al., 2008, p. 100). Zo vervult KLM een 

belangrijke rol in de connectiviteit van de luchthaven Schiphol. “Om hun netwerken te kunnen verbinden, hebben deze 

maatschappijen allianties opgericht, zoals Oneworld, STAR en Skyteam.  
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Eindhoven Airport heeft dergelijke spelers niet. Het huisvest voornamelijk het goedkopere segment lijndiensten en vakantiecharters. 

In termen van directe verbindingen met economisch relevantie bestemmingen staat de connectiviteit van de Brainportregio 

Eindhoven dan ook niet in verhouding tot de Metropoolregio Amsterdam.  

 

5.3 Campussen 
 
Het succes van het regionaal innovatiesysteem van de Brainportregio Eindhoven is voor een belangrijk deel gelegen in de hechte 

regionale netwerken tussen bedrijven. Kennisuitwisseling tussen bedrijven zorgt ervoor dat ontwikkelde kennis een meer dan 

evenredige verhoging van het innovatievermogen oplevert binnen het regionaal innovatiesysteem. Brainport (Development) zet 

actief in op het samenbrengen van wetenschappelijke en technologische kennis in de lokale arena. In het Brainportbeleid worden 

campussen gezien als aanjager van open innovatie en brandpunt van een bloeiend regionaal innovatiesysteem.  In deze paragraaf 

wordt gekeken in hoe het gesteld is met campusvorming in de Metropoolregio Amsterdam. 

 

Figuur 5.17: Campussen van manifest en potentieel nationaal belang  

 

Bron: Buck Consultants International, 2009 

 

 

Onderzoeksbureau Buck Consultants International heeft een studie gedaan naar campussen van manifest en potentieel belang voor 

de Nederlandse economie. In deze quickscan identificeren zij 24 campussen waarvan “gezien de omvang van het aantal 

kenniswerkers / R&D-activiteiten op dit moment al 6 als campussen van nationaal belang te karakteriseren” (BCI, 2009).  

Zowel de Brainportregio Eindhoven als de Metropoolregio Amsterdam heeft een campus die belangrijk wordt verondersteld voor de 

nationale concurrentiekracht. In de Brainport betreft dit de Hightech Campus, de Metropoolregio Amsterdam heeft Science Park 

Watergraafsmeer.Daarnaast zijn in de Metropoolregio Amsterdam het VU Biomedical Park, en het AMC Medical Business Park in 

ontwikkeling. Deze campusinitiatieven zijn echter nog in de ideefase. Zo als de naam doet suggereren zijn deze campussen 
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georganiseerd rondom de universiteiten van Amsterdam. De campussen passen bij de sterktes van de publieke kennisinfrastructuur 

van de Metropoolregio Amsterdam. Dit geldt ook voor het Sciencepark Watergraafsmeer, waar de focus ligt op ondernemingen in de 

ICT en Life Sciences (Sciencepark Amsterdam, 2011). Uit een korte inventarisatie van de aanwezige campussen kan het volgende 

geconcludeerd worden: 1) Campusvorming wordt toegepast bij het stimuleren van bètasectoren, 2) de focus op hightech is hierin 

missende. 

 

5.4 Regiomarketing 
 

Om toekomstige concurrentiekracht te waarborgen, zet Brainport Development in op het actief aantrekken van bedrijven, talent en 

investeringsgelden. Regiomarketing is daarbij een belangrijk hulpmiddel. In de afgelopen jaren heeft de Brainport zich de status van 

top-technologische regio weten aan te meten en het belang van de hoogwaardige maakindustrie op de kaart weten te zetten. De 

Metropoolregio Amsterdam geniet allerminst een hightech status. De regio profileert zich naar de buitenwereld dan ook meer als 

een cultureel-creatieve stad, dan als technologieregio. Dit is ook duidelijk terug te zien het logo van de beide regio’s (figuur 5.18). Dit 

kan eraan bijdrage dat de ‘mental map’ van hightech bedrijven en talenten minder gericht is op de regio Amsterdam als 

vestigingslocatie. Amsterdam staat over het algemeen niet bekend als technologie regio. Dat de regio Amsterdam deze status 

ontbeert, is niet zo vreemd gezien de gemeenschappelijke economische visie van de Metropoolregio. 

 

 

Figuur 5.18: Regiomarketing in de Brainportregio Eindhoven en de Metropoolregio Amsterdam 

 

 

 

Op 11 februari 2011 heeft de Metropoolregio Amsterdam een Economic Development Board in het leven geroepen. Dit is een 

regionaal adviesorgaan waarin gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven volgens het Triple Helix model hun krachten 

bundelen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor een strategie ten behoeve van de economische ontwikkeling en het innovatieve 

vermogen in de Metropoolregio Amsterdam. Onderzoeksbureau Ecorys spreekt over een welkome mindshift weg van economische 

sectoren in en rond de binnenstad, naar de plekken waar het echte geld wordt verdiend (Parool, 04-07-2011). Binnen het strategisch 

kader zijn in totaal zeven kansrijke clusters benoemd die de Metropoolregio Amsterdam moeten maken tot een internationaal 

concurrerende kennisregio. De uitgewerkte clusters zijn: Informatie en communicatietechnologie, de creatieve industrie, rode life 

sciences, zakelijke en financiële dienstverlening, logistiek en handel, flowers en food en toerisme en congressen (Amsterdam in 

Business, 2011). Het is op zich verwonderlijk dat binnen het strategisch kader van de MRA geen aandacht wordt geschonken aan de 

mogelijkheden die de maakindustrie biedt voor de ontwikkeling van de kennisregio Amsterdam. De theoretische concepten 

benadrukken dat industriële activiteiten door de focus op onderzoek- en ontwikkelactiviteiten steeds meer verweven raakt met de 

diensteneconomie. Het beeld van de traditionele industrie klopt daarom allang niet meer met de hoogwaardige, schone 

maakindustrie van tegenwoordig. Een beeld dat prima past binnen de visie van een economisch en duurzaam sterke Metropoolregio.  
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5.5 Conclusies 
 

In de nationale politiek is een hernieuwde aandacht voor de industrie als stuwende kracht van de economie. Er is een groeiend besef 

dat het creërend vermogen van hightech sectoren de basis vormt voor economische groei op lange termijn. Binnen Nederland staat 

vooral de Brainport Eindhoven bekend als regio waar het nieuwe industriële elan zich manifesteert. In dit hoofdstuk is gekeken in 

hoeverre de Metropoolregio Amsterdam geoormerkt kan worden als technologieregio.  

 

De bijbehorende deelvraag is: 

“Gaat er een hoogtechnologische kenniseconomie schuil achter het imago van de Metropolitaans Amsterdamse praateconomie?” 

Het antwoord is: ja. Uit de vergelijkende analyse met de Brainportregio Eindhoven kan geconcludeerd worden dat de Metropoolregio 

Amsterdam een sterkere positie bekleedt dan men op basis van het imago van de regio zou verwachten. Het heeft zelfs een 

bedrijvenbasis die qua omvang en samenstelling bijzonder veel gelijkenis vertoont met de industriële basis in de Brainportregio 

Eindhoven. Er kan dus met alle recht gesproken worden over de Metropoolregio Amsterdam als technologieregio met een florerende 

hoogwaardige maakindustrie. 

 

De benchmark heeft naast overeenkomsten ook aangetoond dat beide regionale economieën op verschillende vlakken sterk 

verschillen (tabel 5.7). Hoewel de Metropoolregio Amsterdam een hoogtechnologische kenniseconomie heeft, lijkt deze zich anders 

te manifesteren dan in de Brainportregio Eindhoven gebeurt. Zo zijn er aanwijzingen dat er grote verschillen bestaan in de 

ruimtelijke- en institutionele samenstelling van het bedrijvencluster in beide regio’s. Deze verschillen lijken voornamelijk terug te 

leiden te zijn aan het gemis van OEM’ers in de Metropoolregio Amsterdam. Het ziet er naar uit dat de aanwezigheid van OEM’ers een 

zware stempel drukt op het regionaal innovatievermogen en voor een groot deel ook de openheid van netwerkrelaties binnen het 

cluster bepaalt. De vergelijkende analyse biedt daarom ook initiële informatie om de tweede deelvraag te beantwoorden: 

“Hoe kan het cluster van de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam getypeerd worden?” 

Hoewel er op basis van de statistieken antwoord gegeven kan worden op deze vraag, wordt deze uitgewerkt in het volgende 

hoofdstuk. Hierin staat de beleving van de Metropolitaans Amsterdamse ondernemer in de hoogwaardige maakindustrie centraal. De 

verschillen tussen beide regionale economieën zullen daarom als hypothesen gebruikt worden. In combinatie met de 

interviewresultaten kunnen hieromtrent meer gefundeerde uitspraken worden gedaan. Zover blijkt uit deze verkenning zou men 

kunnen spreken van de Metropoolregio Amsterdam als hightech satellietregio (met Schiphol, hoogopgeleide beroepsbevolking en de 

Amsterdamse binnenstad als voornaamste kwaliteiten) en de Brainportregio Eindhoven als hightech kennisregio (met OEM’ers, 

toonaangevende onderzoekinstituten, hoog aandeel bètatechnici en excellente werkomgeving als voornaamste kwaliteit). Deze 

verschillen zouden aan de basis kunnen liggen voor eventuele verschillen in het functioneren van het cluster. Uit de statistische 

vergelijking blijkt dat de kracht van bedrijven in de Brainportregio Eindhoven lijkt te liggen in regionale samenwerking in een hecht 

netwerk van OEM’ers, lijkt de kracht van de Metropoolregio Amsterdam gelegen in de vorming van internationale allianties. Ook het 

functioneren van het cluster komt aan bod in het volgende hoofdstuk. Alleen wanneer dit inzichtelijk is kan 1) bepaald worden in 

hoeverre de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam een structurele achterstand ten opzichte van de 

Brainportregio Eindhoven, 2) er aanknopingspunten zijn om de hoogtechnologische kenniseconomie te faciliteren en 3) naar welke 

(ruimtelijke) ingrepen dergelijke investeringen vertaald dienen te worden. 
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Tabel 5.7: Het technologisch profiel van de Metropoolregio Amsterdam en de Brainportregio Eindhoven 

METROPOOLREGIO AMSTERDAM  BRAINPORTREGIO EINDHOVEN 

Hoogwaardige maakindustrie   

- Ruime industriële basis voor hightech activiteiten  -Sterke relatieve economische specialisatie in industrie 

-Bedrijven zijn in beperkte mate geclusterd  -Bedrijven sterk geclusterd, vooral op campussen 

-Bedrijven minder afhankelijk van grote spelers  -OEM’ers vervullen belangrijke rol in regionaal netwerk 

-Bedrijven zijn sterk gericht op internationale allianties  -Bedrijven zijn sterk gericht op regionale samenwerking 

-Weinig kennisinstellingen met focus op technologie  -Kennisdragers met focus op technologie en engineering 

 

Menselijk kapitaal 

  

-Groot aantal techniekstudenten op MBO niveau   -Groot aandeel bètatechnici in beroepsbevolking  

-Sterk in het aantrekken van alumni van TU’s  -Opleiden en vasthouden van hoogopgeleide bètatechnici 

-Goede arbeidsmarktprognoses voor hoogopgeleiden   -Gunstige arbeidsmarktprognoses over de gehele linie 

-Regionale economie weinig schokgevoelig  -Dreigend tekort aan bètatechnici vormt probleem 

   

Regionaal innovatiesysteem   

-Hoog niveau R&D-investeringen  -Hoog niveau R&D-investeringen 

-Veel kenniswerkers  -Veel kenniswerkers 

-Kennis vooral in publieke sfeer  -Kennis vooral in private sfeer 

-Aanhoudende kennisparadox  -Leider op het gebied van patentapplicaties 

-Innovatief en succesvol MKB  -Innovatief en succesvol MKB 

-Geen aandacht voor hoogwaardige maakindustrie  -Beleidsmatige focus op de hoogwaardige maakindustrie 

   

Regionale condities   

-Geen specifieke werkomgeving voor hightech bedrijven  -Excellente innovatiecampussen met focus op technologie 

-Leefmilieu met kosmopolitische sfeer als kwaliteit  -Leefmilieu met natuur en ruimte als kwaliteit 

-Geen specifieke branding als technologieregio  -Sterke regiomarketing t.b.v. technologisch profiel 

-Uitstekende connectiviteit over weg, spoor en lucht  -Perifere ligging, internationale connectiviteit ondermaats 
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6. Diepte-interviews 
 
 
In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de Metropoolregio  Amsterdam een noemenswaardige hoogwaardige maakindustrie 

heeft, maar dat deze in ruimtelijke en institutionele zin lijkt te verschillen van de Brainportregio Eindhoven. De initiële verschillen die 

zijn waargenomen in de vergelijkende analyse, worden in dit hoofdstuk als hypothese getoetst. Dit wordt gedaan door ondernemers 

in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam te vragen naar de manier waarop zij het Metropolitaans 

Amsterdamse cluster ervaren. Interessant is de vraag of het functioneren van het cluster de economische prestaties van de bedrijven 

beïnvloedt. De analyse van de interviews maakt het mogelijk de volgende deelvragen te beantwoorden: 

2. “Hoe kan het cluster van de hoogwaardige maakindustrie in de MRA getypeerd worden?” 

3. “Hoe functioneert het regionaal innovatiesysteem van de hoogwaardige maakindustrie in de MRA?” 

4. “Heeft de MRA een structurele achterstand in de hoogwaardige industrie ten opzichte van de BRE?” 

5. “Zijn er aanknopingspunten om de hoogtechnologische kenniseconomie te faciliteren, en naar welke (ruimtelijke) beleidsingrepen 

dienen dergelijke investeringen vertaald te worden?” 

 

Voor het gemak zal voor de analyse dezelfde indeling gehanteerd worden als in voorgaande hoofdstukken, namelijk hoogwaardige 

maakindustrie, regionaal innovatiesysteem, campussen. Regiomarketing is niet aan bod gekomen in de interviews en daarom niet in 

de analyse opgenomen. 

 

In totaal zijn er 14 bedrijven geïnterviewd, waarin grofweg een onderscheid gemaakt kan worden tussen bedrijven actief in de 

vervaardiging en ontwikkeling van elektronica (SBI 26), en bedrijven actief in de machine- en apparatenbouw (SBI 28)
2
. Aangezien het 

niet onwaarschijnlijk is dat deze bedrijven andere ruimtelijke en institutionele eisen stellen aan het cluster, worden beide categorieën 

bij de uitwerking van de analyse apart behandelt. Binnen beide focusgebieden is er echter ook grote verscheidenheid op te merken 

onder de geïnterviewde bedrijven. Elk van de bedrijven is aangesproken op de eigen expertises. Dit maakt het mogelijk nuances aan 

te tonen binnen de focusgebieden. Zo verschillen de geïnterviewde bedrijven in de bedrijfsactiviteiten, de gehanteerde 

technologieën en de markt waarop ze actief zijn. 

 

6.1 Hoogwaardige maakindustrie 
 

In deze subparagraaf staat de typering van het cluster van de hoogwaardige maakindustrie centraal. De resultaten worden gebruikt 

om deelvraag 2 te beantwoorden. Om het cluster van de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam te 

kenschetsen wordt  gekeken naar de karakteristieken van de regionale waardeketens. De economische kracht van de hoogwaardige 

maakindustrie wordt bepaald door massa, compleetheid, kwaliteit en samenhang van regionale waardeketens (Brainport, 2004, p. 4). 

Op deze elementen zal daarom getoetst worden. In hoofdstuk 5 is geconcludeerd dat het aan massa niet ontbreekt in de 

Metropoolregio Amsterdam. Het ontbreekt echter wel aan de aanwezigheid van OEM’ers, belangrijke afnemers voor kleinere 

bedrijven in de waardeketen. De compleetheid van de waardeketen is daarmee ook bepaald.  Ten behoeve van een gefundeerde 

typering van het cluster worden daarom de kwaliteit (§6.1.1) van, en de samenhang (§6.1.2) tussen bedrijven onder de loep 

genomen. 

                                                      
2
 De benaderde bedrijven uit de bedrijfsklasse SBI 30 leken het oormerk ‘hightech’ niet echt te passen. De interviews uit deze 

bedrijfsklasse zijn daarom niet opgenomen in de analyse. 
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6.1.1 Kwaliteit 

 
Omdat OEM’ers een zware stempel drukken op het regionaal innovatievermogen, wordt de kwaliteit van het midden- en kleinbedrijf 

in de regio vaak over het hoofd gezien. De inspanningen van deze bedrijven zijn om een tal van redenen vaak moeilijk te vatten in 

innovatiestatistieken. Dit terwijl de theorie ons leert dat innovatief midden- en kleinbedrijf zich meer dan grotere bedrijven richt op 

radicale innovatie, en daarmee cruciaal is voor het regionaal innovatievermogen. Om deze reden zal gekeken worden in hoeverre de 

Metropolitaans Amsterdamse bedrijven een unieke positie innemen binnen (internationale) waardeketens van de hoogwaardige 

maakindustrie. Hoffmans en Welle (2005) stellen dat bedrijven dit kunnen bereiken door zich te richten op de volgende activiteiten: 

1) Bewerkingen uitvoeren volgens specificaties van de uitbesteder, 2) onderdelen produceren volgens eigen specificaties, 3) modules 

of systemen samenstellen, 4) engineering. Deze activiteiten zijn allemaal gericht op innovatie. Dynamische concurrentie (‘strong 

competition) biedt concurrentievoordeel op lange termijn en is gericht op het verwerven van marktaandeel door het introduceren 

van nieuwe producten en processen. 

 

6.1.1.1 Elektronica 
 
De ontwikkelingen in de elektronica hebben de laatste decennia een enorme vlucht genomen, en hebben ertoe geleidt dat bedrijven 

zich meer moeten gaan richten op dynamische concurrentie. Uit interviews blijkt dat dit niet anders is voor bedrijven in de 

Metropoolregio Amsterdam. Dat overleving in de sector sterk samenhangt met het vermogen tot innoveren, blijkt uit de 

kerncompetenties van de geïnterviewde bedrijven. Onder de geïnterviewde bedrijven vallen twee productiebedrijven, twee 

systeemintegrators, een bedrijf dat onderdelen ontwikkelt op basis van eigen specificaties, en een bedrijf dat complete systemen 

samenstelt. Allen activiteiten die volgens Hoffman en Welle (jaartal) ervoor zorgen dat deze bedrijven een unieke positie innemen 

binnen (internationale) waardeketens in de hoogwaardige maakindustrie. Met uitzondering van de productiebedrijven zijn alle 

bedrijven actief in de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten. Toch hebben ontwikkelingen in de elektronica ertoe geleidt 

dat ook productiebedrijven het businessmodel hebben aangepast om meer toegevoegde waarde te kunnen leveren. Een 

hoogwaardig productiebedrijf zegt hierover: 

 

“Vroeger hadden we twee ontwikkelaars in huis, maar elektronica is zo ongelofelijk specifiek dus die markt is enorm 

gespecialiseerd … Dus we hebben ervoor gekozen om te werken met een heel netwerk van ontwikkelaars. Veel 

ontwikkelbureautjes in Nederland, vaak afsplitsingen van grote bedrijven die wilde gaan outsourcen, daar werken wij mee 

samen.” 

 

Het bedrijf levert hele specifieke hoogwaardige elektronicaoplossingen aan de klant. Het betreffen vaak zulke specialistische wensen 

dat zij de klant koppelen aan een ontwikkelhuis. Als er productie uitkomt dan komt de klant altijd wel weer terug, daar is de markt 

klein en specialistisch genoeg voor. Dat is anders voor standaardonderdelen in elektronica, die worden steeds vaker machinaal 

bestukt. Het probleem in Nederland is dat de grote series verdwijnen naar China en India. Daar zitten bedrijven die deze grote series 

aankunnen tegen een tarief dat in Nederland niet geleverd kan worden. Zelfs niet voor het Amsterdamse bedrijf dat elektronica 

levert met gesubsidieerde werknemers uit de sociale werkvoorziening. Dit bedrijf levert een stukje assemblage dat grotere bedrijven 

bij hun neerleggen. Het betreft altijd een opgelegd ontwerp dat  vervolgens in elkaar gezet wordt. De directeur zegt hierover: 

 

 “De concurrentiepositie van dit bedrijf wordt vooral bepaald op prijs en flexibiliteit. Vooral flexibiliteit is er belangrijk. Gewoon 

grote bedrijven die even gauw een printje moeten hebben of even gauw een assemblage nodig hebben die ze vergeten zijn, of die 

ze nodig hebben om een verandering in een product te doen, dan worden wij gebeld van goh heb je tijd en kan je dat even beet 

pakken” 
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Een ander bedrijf, dat complete systemen maakt, is naar een businessmodel gegaan van maximaal uitbesteden. De kerncompetentie 

zit in de omvangrijke R&D afdeling met zowel mechanische-, hydraulische, elektrische-, elektronische- en software engineers: 

 

“Wat het bedrijf in het verleden deed is alles maken, daar zijn we steeds meer van het afstappen. We assembleren nog wel, dus de 

machines worden in de fabriekshal nog wel in elkaar gezet. Maar wij zijn steeds meer met partners op zoek naar het uitbesteden 

van niet-hydraulische componenten. Dus wij gaan ons steeds meer focussen op onze corebusiness, dat is hydraulische techniek. 

We willen nog wel maken, maar dan vooral prototypes ontwikkelen en veel minder seriematig gaan produceren. In elkaar zetten 

oké, maar dan veel meer aangeleverd door partners.” 

 

Voor een ander bedrijf zijn de ontwikkelingen in de elektronica zelfs een reden om helemaal van productie af te zien. De directeur 

vertelt het volgende over de ervaringen met innovaties uit het verleden: 

 

“Nou wat je ziet, zeker de laatste jaren, ik heb het een paar keer meegemaakt, tenzij je een unieke technologie hebt, maar dan 

nog. Als je produceert dan kan je produceren tot een bepaalde hoeveelheid zeg maar, zeker als je een duur product maakt, en dan 

gaan klanten kijken naar alternatieven om het goedkoper te maken. Want die krijgen concurrentie en moeten goedkoper 

alternatief vinden. Dus we hadden steeds de cyclus dat we stegen met de omzet met een bepaald product, en als je dan een 

bepaald plafond had gehaald dan was het ‘whoop’ helemaal weg… Je gaat ten onder aan je eigen succes als je alleen in 

Nederland produceert.” 

 

Dit bedrijf heeft besloten de cyclus te doorbreken door zich te richten op het ontwikkelen van de chip en overige delen uit te 

besteden, zelfs de fabricage. Deze organisatievorm staat binnen de elektronica bekend als ‘fabless semiconductor’. Het bedrijf richt 

zich op de softwareontwikkeling, en wil de prijs van de chip handhaven door steeds meer toegevoegde waarde aan te brengen. Een 

ander bedrijf confronteert de internationale concurrentie ook door zich op de ontwikkelingskant te richten, al is innovatie binnen dit 

bedrijf meer klantgericht.  

 

“Wij ontwikkelen onafhankelijk. We zeggen dan ook niet ‘We gebruiken alleen maar deze chips, of die chips’. Wat dat betreft zijn 

we open minded. Het ontwerp kan de klant mee doen wat hij wilt, en meestal gaat ie dan ook naar India of China als het om grote 

aantallen gaat … En als ze onderdeel van de deal uitmaken dan kunnen ze van ons ook de ontwerpfiles krijgen“ 

 

Dit bedrijf ontwikkelt producten die de klant eventueel kan presenteren als eigen uitvinding. Vaak komt hier nog support en nazorg 

bij zolang de zakelijke relaties er is. Dit geldt ook voor een bedrijf dat actief is op het gebied van GPS toepassingen. Ze verkopen eerst 

een idee, en gaan het dan ontwikkelen om het waar te maken: 

 

“We maken veel zelf. We zijn systemintegrators. Dus we kopen veel in, dat knopen we aan elkaar. Dat doet vaak niet hetgeen wat 

je wil. Dan maken wij dat erbij. Een printplaat erbij of software erbij zodat het product uiteindelijk klantspecifiek is.” 

 

“Lange termijn is de ontwikkeling van een product dat we op ogen hebben, dat wordt tevens gebruikt voor toepassingen die we nu 

moeten leveren. Omdat we klein zijn moeten we heel snel geld genereren. We verkopen eigenlijk nooit hetzelfde.” 

 

Met uitzondering van de productiebedrijven is de kerncompetentie van elektronicabedrijven in de Metropoolregio Amsterdam 

voornamelijk gelegen op ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige producten op nichemarkten. Voor twee bedrijven geldt zelfs dat 

100 procent van het personeelsbestand actief is in de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde producten.  
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Dit ligt in de lijn van de algemene ontwikkelingen binnen de elektronica in Nederland. Het specialistisch MKB is dus ook aanwezig in 

de Metropoolregio Amsterdam, al valt het weg tussen alle andere economische activiteiten die zich in de Metropool Amsterdam 

afspelen. Het productiebedrijf dat samenwerkt met ontwikkelhuizen, en dus inzicht heeft in hun vestigingslocatie, zegt hierover: 

 

“Ik denk dat als je in Nederland gaat kijken en je kijkt naar het echte volume, geen elektrotechniek maar echt elektronica, het 

hightech gebeuren, dat ongeveer 80 procent van de markt verdwenen is met het verdwijnen van Philips, Lucent en Siemens met 

producties uit Nederland. En dan zie je dus ook dat ontwikkelaars die werkten bij dat soort bedrijven ook verdeelt zijn over heel 

Nederland.” 

 

“De ontwikkelclubs zijn het meeste rond de universiteiten gevestigd. In Eindhoven zitten er een hoop, rond Delft zitten er een 

hoop, in Twente zit er een hoop … In Amsterdam is het ook aanwezig maar wel veel minder zichtbaar.” 

 

“Amsterdam is zo groot, daar gebeurt zoveel. Ik was eigenlijk verrast om te ervaren hoeveel ontwikkelclubjes (die ik tegenkwam 

omdat de wereld zo klein is) daar zitten terwijl ik denk: niemand die gaat nadenken en zoeken naar elektronica-oplossingen en 

gaat googelen komt in Amsterdam uit.” 

 

6.1.1.2 Machinebouw 

 
De machinebouw is een andere tak van sport dan de elektronica. Onder de respondenten houden bedrijven zich voornamelijk bezig 

met materiaalkunde en mechanica. Elektronica kan voorkomen als het de aansturing van een machinedeel betreft, maar valt niet 

binnen de kerncompetenties. Onder de geïnterviewde bedrijven in de machinebouw houden drie bedrijven zich bezig van het 

produceren van standaardonderdelen volgens klantspecificatie, één bedrijf voert bewerkingen uit op specificatie van de uitbesteder, 

één bedrijf vervaardigd onderdelen volgens eigen specificaties, en twee bedrijven zijn actief in het samenstellen van modules of 

complete systemen.  Alle ondervraagde bedrijven richten zich op het hoogwaardige segment binnen hun markt en hebben personeel 

in dienst dat actief is in ontwikkeling. De omvang van engineering is bij de bedrijven die standaardproducten produceren alleen veel 

kleiner, productie draaien is daar dan ook hoofdprioriteit. 

 

Uit de gesprekken blijkt dat de pure productiebedrijven in technologieën zitten, die al relatief lang bestaan. Verwijzend naar het 

theoretisch kader, kan gesteld worden dat het technologisch traject van deze technologieën min of meer uitgeput is. Het zijn veelal 

gestage groeimarkten waar deze bedrijven zich op begeven, welke voornamelijk worden gekenmerkt door statische concurrentie. Als 

reactie begeven de ondervraagde productiebedrijven in de Metropoolregio Amsterdam zich op de kleinere gespecialiseerde markten. 

Hier speelt productinnovatie een iets belangrijkere rol, maar dat wordt niet hoofdzakelijk in de Metropoolregio Amsterdam 

uitgevoerd. Zo wordt kennis gehaald uit het interne netwerk met het buitenlandse moederbedrijf, of worden nieuwe en verbeterde 

technologieën ingekocht via de markt. De R&D-engineers bij deze bedrijven zijn dan ook hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het 

maken van een kennisvertaalslag naar de eigen vestiging.  

Op de vraag hoeveel procent van de omzet de afgelopen 5 jaar gegenereerd is uit de verkoop van bestaande en vernieuwde 

producten, geven de drie productiebedrijven aan dat dit tussen de 90 en 95 procent is. Het competitieve voordeel lijkt men 

voornamelijk te halen uit het efficiënt organiseren van de internationale verkoopactiviteiten. Naast producent zijn deze bedrijven ook 

Europees hoofdkantoor die sales kantoren en agenten coördineren over heel Europa. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in de verkoop van slangen: 
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“Het is toch een verdringingsmarkt, de grote concurrenten zitten wereldwijd. Als je je richt op bulkspullen, dan krijg je altijd het 

probleem, iemand doet het goedkoop en dan gaat de prijs meespelen. Wij zijn ook actief geweest in de automobielindustrie, maar 

daar concurreer je op bulk, dat is niets voor ons. Een markt waarin we echt specialist zijn is kleiner, maar je klant is ook trouwer. 

We concurreren op kwaliteit. We richten ons op het hoogwaardige segment van de markt en zijn een van de duurdere bedrijven. 

Als je zorgt dat je steeds ideeën uitwerkt blijf je voor.” 

  

“Innovatie zit bij ons in de uitbreiding van het productenpakket die we deels inkopen bij anderen. We maken wel alles zelf maar 

we kopen de componenten. Die materialen die we inkopen, de innovatie doet de partner, die hebben de kennis en kunde … 

Beschermslangen en bedradingen proberen we te verkopen in standaard verpakkingen, dan kan je dat in principe op voorraad 

produceren en kunnen we dat in voorraad aan de klant regelen. Iedereen wordt specifiek geholpen, maar dat gaat wel vanuit een 

standaardprogramma. Je kan allerlei materialen leveren in allerlei samenstellingen. Wij adviseren en zij installeren.”  

 

De concurrentiepositie van het bedrijf wordt met name bepaald door marketing. Hoewel het bedrijf zich binnen zijn markt richt op 

het hoogwaardige segment, lijkt het kostenniveau wel een bepalende factor te zijn voor de concurrentiepositie van het bedrijf. 

Slangen zijn naar eigen zeggen een ‘low interest item’ dat je echt aan de man moet brengen. Een ander bedrijf dat wereldwijd 

producten levert aan de automobielindustrie komt met een verhaal dat enigszins hierop lijkt. Innovatie is wel belangrijk voor het 

product dat men verkoopt, ook al neemt ontwikkeling geen centrale positie in binnen de vestiging. In plaats van technologie in te 

kopen wordt het gecoördineerd via het interne netwerk met verschillende internationale technische centra. De algemeen directeur 

zegt hierover: 

 

“Een lager is natuurlijk een standaardproduct dus zoveel verandering vindt er niet in plaats. Er zijn een aantal grote bedrijven die 

wereldwijd lagers maken en dat gaat allemaal volgens standaardspecificaties. Maar de ontwikkelingen in de automobielindustrie 

vragen natuurlijk om aanpassingen op die standaard lagers te maken om ze specifiek voor dat type auto of dat type merk mogelijk 

te maken.”  

 

Wij coördineren hier een aantal taken voor onze Europese kantoren en Europese fabrieken en één van de taken is dat wij de R&D-

afdeling hebben…  De meeste productie en engineering vindt plaats in Japan. Een stukje toegepaste engineering vindt plaats in 

Europa omdat dus ook de engineering van de klanten hier in Europa zit … Een van de afdelingen van het technisch centrum zit dan 

ook in München, dichtbij de klant en daar doen ze wat meer design en onderzoek dan dat wij hier doen.” 

 

Voor beide productiebedrijven geldt dat zij niet hoofdzakelijk bezig zijn met ontwikkeling, hoewel de multinationale onderneming 

waar ze onderdeel van uitmaken wel concurreert op kwaliteit. Dit geldt in zekere mate ook voor een bedrijf dat actief is in het 

vervaardigen van steamjoints voor de papierindustrie.  Hoewel het voor kennis hoofdzakelijk afhankelijk is van het moederbedrijf in 

Amerika, richt dit bedrijf zich meer dan de andere productiebedrijven op zelfstandige kennisontwikkeling. Zo heeft de opgebouwde 

kennis geleidt tot een nieuwe productrange. 

 

“Een roterende afdichting is heel simpel. Het zijn twee materialen op elkaar die onder bepaalde omstandigheden bepaalde 

eigenschappen hebben … Er zijn leveranciers die verkopen in bulk, daar kunnen we niet tegen concurreren en daar willen we ook 

niet tegen concurreren. Die verkopen die dingen voor tientjes en ga je gang. De klanten die overblijven is die met een specifiek 

probleem zitten. Wij hopen de kennis te hebben dat op het moment dat we een aanvraag van de klant hebben, weten wat we 

moeten leveren. Die kennis zijn we aan het opbouwen. We leveren allemaal producten maar daar zitten ook standaardranges bij 

… Het is natuurlijk veel repeterend werk.”  
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In tegenstelling tot de drie geïnterviewde productiebedrijven, is het bedrijf dat onderdelen produceert volgens eigen specificaties 

veel meer actief in de ontwikkeling van nieuwe producten. Ter vergelijking: 40 procent van de omzet in de laatste 5 jaar is afkomstig 

uit de verkoop van nieuwe producten. Het bedrijf levert klantspecifieke innovatieve oplossingen: 

 

“Wij zijn een productiegerichte instrumentmakerij. Wij doen ontwikkeling, prototypebouw, en middelgrote series. We zij co-

maker, dus we denken mee met de klant… Wij zijn verantwoordelijk voor het totaalplaatje, hoewel we zoals gezegd wel bepaalde 

zaken uitbesteden aan derden … Daarnaast hebben we ook machines achter de muur staan die productie moeten maken. Dus als 

co-maker profileren we ons naar buiten, daarnaast doen we ook jobber activiteiten waar je niet bij hoeft na te denken. U vraagt, 

wij draaien. Want die machines moeten hun uren maken. Wij kunnen niet alleen leven op prototype bouwen. We leveren kennis 

en capaciteit.” 

 

Voor een ander bedrijf, specialist in luchttechnische systemen, is de internationalisering van de economie reden geweest om zich 

meer te richten op de kerncompetenties. Hierdoor is het bedrijf verworden tot een ontwikkelingsgericht productiebedrijf. De 

manager Air & Gas Systems zegt hierover: 

 

“Tot vijftien jaar geleden leverde we sporadisch een meertrapsblower. De laatste vijftien jaar is er een dusdanige verandering in 

toepassingen gekomen, en ook een verandering in onze marktbenadering. Als je praat over grote ventilatoren. Dat is eigenlijk 

puur plaatwerk, daar zit geen toegevoegde waarde in. Als we dus richting Maleisië, Korea, India gaan exporteren, als je uren gaat 

draaien verlies je het daar van de lokale bedrijven. Dus je moet zorgen dat je de toegevoegde waarde en kennis in je producten en 

installaties stopt. Dat is zeg maar de trend die vijftien tot twintig jaar geleden is ingezet en nu pas echt zijn vruchten gaat 

afwerpen. De dingen die wij leveren kunnen zij daar toch niet leveren. Puur de toegepaste kennis binnen onze apparatuur, maar 

ook over de kennis van onze mensen over processen en producten van de klant.  

 

“We zijn veranderd. We zijn eigenlijk verschoven van machinefabriek naar ingenieursbureau met machinefabriek. Vroeger waren 

we een machinefabriek met een tekenkamer, nu is het andersom. Een hele andere benadering van de markt. Engineering is 

gegroeid en fabricage is iets afgenomen … Je hebt natuurlijk wel een bepaalde basismarkt die de standaardproducten afneemt, 

dat is 40 procent.” 

 

De nadruk op ontwikkeling geldt ook voor het geïnterviewde bedrijf dat actief is op de markt van bedrukkingmachines. Ook zij 

leveren complete systemen die gericht zijn op kleinere meer klantgerichte markten: 

 

“Er zijn drie grote bedrijven op dit gebied. Ons bedrijf kenmerkt zich als innovatief bedrijf. Wij bouwen toch meer de speciaal 

machines en minder de bulk. Men komt hier vaak als men iets geks wilt. We zitten in een nichemarkt en daarin doen wij de 

specials.” 

 

“We kopen onderdelen en we assembleren de machines tot een pakket. Dus soms komen hele groepen binnen. Je bent eigenlijk 

meer een organisatie die ontwikkelt, die de eindassemblage doet en daarvoor ook de kennis moet hebben, die machines in het 

veld plaatst en verkoopt. Dus je zit daarom met mensen om je heen die hoogopgeleid zijn.” 

 

6.1.1.3 Conclusies 
 

In deze paragraaf is de kwaliteit van de bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam onder de 

loep genomen. De kwaliteit van een bedrijf kan worden bepaald door de markpositie, en de mate waarin  engineeringactiviteiten een 

belangrijk onderdeel uitmaken van de kerncompetenties.  
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Concluderend kan gesteld worden dat het aan kwaliteit niet ontbreekt in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio 

Amsterdam. Uit de interviews blijkt dat de bedrijven overwegend een hoger segment van de markt bedienen. Ook geldt in de meeste 

gevallen dat bedrijven een strategie hanteren die gebaseerd is op innovatie en het creëren van toegevoegde waarde. In dit opzicht 

zijn er wel enkele nuanceverschillen aan te brengen tussen de elektronica en de machinebouw. Waar elektronica veel meer gericht is 

op productontwikkeling (technische dienstverlening), is voor het overleven in de machinebouw productie draaien essentieel 

(industriële productie). Ook lijken andere vormen van innovatie, zoals marktinnovatie, meer voor te komen in de machinebouw. 

 

6.1.2 Samenhang 
 
We zijn nog altijd bezig met het bepalen van de samenstelling van het Metropolitaans Amsterdam bedrijvencluster in de 

hoogwaardige maakindustrie. Inzicht in de samenstelling van het bedrijvencluster verklaart voor een groot deel het functioneren van 

het innovatiesysteem, dit komt in paragraaf 6.2 aan bod. Tot dusver hebben we een beeld van de massa, compleetheid en de 

kwaliteit van de bedrijvenpopulatie. In dit deel zal gekeken worden in hoeverre er sprake is van samenhang tussen bedrijven die deel 

uitmaken van het cluster in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam.  

 

Om de samenhang tussen bedrijven in het cluster van de hoogwaardige maakindustrie te bepalen wordt gekeken naar de mate van 

cognitieve nabijheid tot andere bedrijven in de regio. Ook binnen de maakindustrie kunnen grote verschillen bestaan tussen 

bedrijven in zowel de kennisbasis, de competenties als de gehanteerde technologie. In het geval van bedrijven wordt daarom ook wel 

gesproken van technologische nabijheid. Om de samenhang te bepalen wordt gemeten langs de horizontale en verticale dimensie 

van het bedrijvencluster. Om een inschatting te maken van de clustercohesie, is de respondenten gevraagd naar concurrenten en 

mogelijke klantrelaties in de regio. Aangezien ieder bedrijf aangesproken is op de eigen expertises, geeft dit een genuanceerd beeld 

van de samenhang tussen Metropolitaans Amsterdamse bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie. 

 6.1.2.1 Elektronica 
 

Bij de elektronica productiebedrijven is de aanwezigheid van concurrenten tijdens het interview niet besproken. De bedrijven 

waarvan dit wel van bekend is, geven aan binnen Nederland een redelijk sterke concurrentiepositie binnen hun nichemarkt te 

bezetten. In de regio geldt dit nog sterker, daar zijn de geïnterviewde bedrijven zondermeer de enige in hun soort. Dit blijkt uit de 

volgende citaten van geïnterviewden: 

 

“Er zijn misschien twee bedrijven in Nederland die een beetje hetzelfde zijn. En als je kijkt naar GPS, toch wel ons kernding, dan zijn 

wij eigenlijk de enige.” 

 

“Dan heb je heel veel softwareontwikkelaars die in de game-industrie werken, daar is Amsterdam heel sterk in. Maar verder, qua 

‘user interface’ gebeurt er niet veel in deze regio.” 

 

“Soms zijn klanten ook wel eens bij andere bedrijven geweest. Maar dat zijn er niet zoveel als ik eigenlijk gedacht had. Ik dacht je 

hebt heel veel van dat soort bedrijven, maar dat valt eigenlijk best wel tegen … Er zijn nog wel andere bedrijven die doen wat wij 

doen, maar als dat er 10 zijn binnen Nederland…” 

 

“Wij hebben vooral buitenlandse concurrentie. Buiten Europa voornamelijk in Amerika. In Nederland zit er één in het Oosten van 

het land.” 

 

Wanneer naar verticale marktrelaties gekeken wordt, dan valt op dat bedrijven veelal uitbesteden aan bedrijven die buiten de regio 

gevestigd zijn. De algemene strekking is dat bedrijven in de elektronica niet, of niet typisch regionaal samenwerken. Het gebrek aan 
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samenwerkingsmogelijkheden was voor een elektronicabedrijf reden om naar de Brainportregio Eindhoven te verhuizen. Dit bedrijf is 

telefonisch benaderd. De directeur vertelt dat binnen het ontwerp- en maakbedrijf, waar productie volledig in huis werd gedaan, het 

businessmodel in de loop der tijd verschoven is naar het maximaal uitbesteden aan andere bedrijven. De kerncompetentie van dit 

bedrijf is de ontwikkeling van elektronica en de koppeling met de daarvoor geschreven software. De uitbestedingsrelaties van dit 

bedrijf zijn vooral printbestukingsbedrijven en bedrijven gespecialiseerd in de bewerking van specifieke metaalsoorten. Volgens de 

directeur zijn deze bedrijven moeilijk te vinden in de regio Amsterdam. Naar zijn gevoel zijn er in de regio Eindhoven zo’n 10 

leveranciers te vinden in een straal van 5 kilometer, terwijl hij dit in de regio Amsterdam schat op zo’n 3 leveranciers binnen een 

straal van 50 kilometer. Hij omschrijft samenwerking in de Brainportregio Eindhoven als gebruikelijker, sneller, flexibeler en 

klantgerichter. De geïnterviewde elektronica bedrijven met vestiging in de Metropoolregio Amsterdam zeggen het volgende over hun 

verticale marktrelaties: 

 

“Wat ik heel veel merk, we partneren op dit moment met veel bedrijven die in het Oosten van het land zitten. Voor onze 

mechanische delen, veel staalindustrie zit in het Oosten in Twente en Overijssel.” 

 

“Deze partners zijn vooral nationale partners, kan ook regionaal zijn, maar niet per definitie. 

 

“Als je het puur op klantenniveau bekijkt hebben we 25 vaste klanten waar we veel voor werken. Allemaal buiten de 

Metropoolregio Amsterdam. Wat je daarbij natuurlijk hebt is een behoorlijk aantal leveranciers, en collegapartijen. Ik denk dat je 

er 50, 60 leveranciers hebt waar je regelmatig mee werkt. Die zitten wel vooral in Nederland. Dit zijn veelal internationale 

bedrijven die een verdeler in Nederland hebben zitten.” 

 

“Dus we hebben er voor gekozen te werken met een heel netwerk van ontwikkelaars. Veel ontwikkelbureautjes in Nederland, vaak 

afsplitsingen van grote bedrijven die wilde gaan outsourcen. En daar werken wij dan mee samen. En dat is voor ons niet typisch 

regionaal.” 

 

“Wij hebben twee partners. De drager van onze software is een Amerikaans bedrijf, en het piezo elementje zelf wordt gemaakt in 

Japan. En daarmee hebben we ook meteen onze geografische spreiding.” 

 

“Deze bedrijven zijn gevestigd in Nieuwegein, Rotterdam ergens, heel Nederland eigenlijk. Niet met bedrijven in de regio, puur 

omdat die er niet zijn. Je ziet heel erg de cirkel Utrecht, Rotterdam, Amsterdam. De Randstad en de havens. 

 

6.1.2.2 Machinebouw 
 

In de machinebouw lijkt eveneens weinig samenhang tussen bedrijven te zijn. Zelfs zo weinig dat deze bedrijven zelfs op nationale 

schaal de enige in zijn soort zijn. De sterk geïnternationaliseerde nichemarkten waar ze zich op richten, maakt dat concurrenten 

voornamelijk buitenlandse bedrijven zijn. Dit kan geconcludeerd worden op basis van de volgende citaten: 

 

“De grote concurrenten zitten toch wereldwijd. We hebben grote concurrenten in Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk,, Spanje.” 

 

“De grote concurrenten zijn een Zweeds bedrijf, een Duits bedrijf waar een vestiging in Barneveld onderdeel van is. En dan heb je 

nog twee Japanners en nog een Amerikaans bedrijf. Eigenlijk zijn er zes grote wereldwijd.” 

 

“In Nederland hebben wij geen concurrenten. In Europa zijn het er misschien een stuk of vier, vijf.” 
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“Er zijn wereldwijd drie grote bedrijven op dit gebied.” 

 

Dat deze bedrijven geen regionale concurrentie ondervinden heeft te maken met de positie die ze bekleden in de waardeketen. Toch 

geeft een ander bedrijf, dat lager in de waardeketen zit en een kleiner marktbereik heeft, ook te kennen weinig concurrentie te 

ondervinden in de regio: 

 

“In de markt waar wij zitten, de fijn mechanische techniek, heb je in Amsterdam maar heel weinig bedrijfjes. En het kleine werk 

wat wij doen, dan praat je echt over het boren van gaatjes van 2/10 millimeter over een afstand van 60 millimeter, dat vind je hier 

niet. Wel in Zuid-Nederland.” 

 

Een ander bedrijf, dat hoogwaardig laswerk verricht, geeft aan dat bedrijven in de regio IJmond wel een bepaalde samenhang 

kennen. Zij zijn zelf ook geen bedrijf dat innovatieve producten ontwikkelt, dan doen de klanten over het algemeen. Dit bedrijf zorgt 

er voor dat ze de kwaliteit kunnen leveren die de klant wenst. Er zijn meer van dit soort bedrijven in de regio die actief zijn in 

metaalbewerking. Dit heeft voornamelijk te maken met de aanwezigheid van Tata Steel, de industriële voortrekker van de 

maakindustrie in de regio IJmond. Het desbetreffende bedrijf zegt het volgende over regionale samenhang tussen lokale 

bedrijvigheid: 

 

“Hier in de regio ben je direct of indirect afhankelijk van Corus … Dat is in deze regio een hele belangrijke speler. Het gros van de 

toeleveranciers zitten in de regio en ook wat verder weg natuurlijk. Veel belangrijke partners in de regio, maar sommige zo 

specialistisch dat ze verder weg zitten.” 

 

Samenhang zit dus voornamelijk stroomopwaarts in de waardeketens waar de bedrijven in de machinebouw onderdeel van 

uitmaken. Dit betekent dat de bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam wel veel gebruik maken van regionale toeleveranties. 

Regionale relaties hebben het voordeel van flexibiliteit, maar betreffen meestal niet de meest hoogwaardige onderdelen. De 

aanwezigheid van deze regionale marktrelaties wordt dan ook niet als van cruciaal belang geacht voor de bedrijfsvoering: 

 

“We hebben toeleveranciers over de hele wereld. Regionaal hebben wij ook toeleveranciers ja. Als de boutjes en moertjes niet 

geleverd worden dan heb ik een probleem. Als de dozen niet geleverd worden dan kan ik niets versturen, hoe belangrijk vind je 

dat? Dus alle relaties die we hebben zijn essentieel. Wij zijn niet afhankelijk van onze toeleveranciers. Als er een omvalt dan 

hebben we er eentje achter zitten die het dan overneemt. Als de een niet meer levert dan switchen we gewoon over naar een 

andere. Dus de afhankelijkheid hebben we opgelost door onze supplychain goed opgezet te hebben.”  

 

“In Duitsland zit vrij veel. Daar kopen we veel het dynamische gebeuren, machinedelen. Inkt zit in Duitsland. Plastics zit overal, 

BASF. We halen wel vrij veel uit Amsterdam, maar hightech haal je er weinig vandaan. Verpakkingen haal je om de hoek, 

toeleveranciersbedrijven die machinedelen, laswerk, framedelen voor ons maken zitten ook om de hoek.”  

 

“Zeker Nederland, daar hebben we geen automotive of vrijwel niet. We hebben inderdaad wat toegepaste technieken en 

toeleveranciers voor de automobielindustrie, maar ook niet al te veel. Het meeste vindt toch plaats buiten Nederland.” 

 

“Het voordeel van ons is dat bepaalde leveranciers hier in de buurt zitten. We maken wel heel veel gebruik van bijvoorbeeld een 

schilder, installatiewerkzaamheden, bepaald dynamisch balanceren en dergelijke wordt allemaal in de regio uitbesteed. Hier op 

zeer korte afstand, en dan praat je over 10, 20 kilometer, heb je bedrijven die voor jou toegevoegde waarde hebben. Maar dat is 

meer toeleveranciers dan in afzet. Afzet zou misschien vijf procent zijn in de regio. Turbines komen uit Amerika, een motor uit 

Finland of Duitsland. In aantallen kan je dus niet zeggen. Ik weet niet of je toeleveranciers of onderaannemers moet zeggen. 
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Toeleveranties waar je maar vandaan kan halen, werkzaamheden besteden we uit in de regio … Als je kijkt naar de hoogwaardige 

toeleveranciers die we hebben, die zitten niet in Amsterdam. Sommige wel in Nederland. Bedrijven die 

engineeringwerkzaamheden voor ons verrichten zitten uiteraard in Nederland, maar niet specifiek in Amsterdam. Ook niet 

specifiek in een ander gebied, dat is verspreid over Nederland.”  

 

Ook de bedrijven die iets lager in de waardeketen zitten maken veel gebruik van de diensten van regionale bedrijven. Deze bedrijven 

hebben zowel regionale klanten als toeleveranciers. Naast flexibiliteit biedt regionale samenwerking ook tijdsvoordelen. Een bedrijf 

zegt hierover: 

 

“Samenwerking met klanten en toeleveranciers is voor de helft regionaal… Ik heb hier in de regio een aantal hele grote klanten 

zitten … Shell heeft een klein netwerk van toeleveranciers van mechanische bedrijfjes, waarvan wij hoofdleverancier zijn.” 

 

“Wij zijn verantwoordelijk voor het totaalplaatje, hoewel we zoals gezegd bepaalde zaken uitbesteden aan derden. We zoeken 

uitbestedingsrelaties vooral in de regio ... Tijd is geld natuurlijk. We hebben natuurlijk ook secundaire sources, op het moment dat 

iemand te weinig capaciteit heeft zodat de levertijd te lang is, dan moeten we uitwijken naar Zuid-Nederland. En dan zien we nu al 

wat daar de problemen van zijn. Er zijn daar minimaal, als je het gaat versturen, anderhalf tot drie dagen ben je kwijt. En dat is in 

ons traject meestal, we zitten in het ad-hoc gebeuren, veel te lang. Wij hebben projecten die gewoon in twee dagen klaar moeten 

zijn. Het gaat hier dus puur om materialen. Voor ons zijn er op dit moment genoeg bedrijven in de regio, Zaandam, Diemen, 

Assendelft. ” 

 

Het hoogwaardig lasbedrijf geeft ook te kennen dat er veel bedrijven aanwezig zijn in de regio. Zij werken met grote klanten als 

Corus, en werken veel voor een bedrijf dat vacuümcompressoren maakt en gevestigd is in Assendelft. De directeur zegt over zijn 

regionale toeleveranciers: 

 

“Hier in de regio ben je direct of indirect afhankelijk van Corus. We besteden ook veel dingen uit aan partijen om ons heen die 

dingen doen die wij weer minder goed kunnen, zoals draaien en frezen.” 

 

6.1.2.3 Conclusie 

 
In deze paragraaf is de samenhang van de bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam onder de 

loep genomen. De samenhang tussen regionale bedrijven kan worden gemeten langs de horizontale en verticale dimensie van het 

cluster.  De geïnterviewden is gevraagd in welke mate marktrelaties worden onderhouden met regionale bedrijven.  

 

De ruimtelijke schaal waarop bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie marktrelaties onderhouden verschilt per onderzocht 

focusgebied. In de elektronica blijkt dat veel componenten via de internationale markt worden ingekocht, klanten zitten typisch niet 

in de Metropoolregio Amsterdam. Dit wil zeggen verspreid in Nederland, of internationaal. In de machinebouw zitten klanten 

wereldwijd, tenzij het de industriële voortrekkers in de Metropoolregio Amsterdam betreffen. Shell en Tata Steel onderhouden 

regionaal netwerken waarin metaal- en mechanische bedrijfjes actief zijn. Lager in de waardeketen is daarom sprake van een grotere 

samenhang. Deze worden door de bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie wel gezien als laagwaardig. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat van regionale samenhang vooral sprake is buiten de thematische grenzen van het in deze studie 

gedefinieerde cluster. Het betreffen dus vooral bedrijven die buiten de bedrijfsklasse SBI 26, 27, 28 en 30 vallen.  

Dat deze bedrijven buiten de hoogwaardige maakindustrie vallen wordt ook beaamd door de geïnterviewde bedrijven. Hoogwaardige 

onderdelen betrekken ze bij bedrijven die typisch buiten de Metropoolregio Amsterdam gevestigd zijn. Over het algemeen kan dus 
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geconcludeerd worden dat er weinig samenhang is tussen bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio 

Amsterdam. 

 

6.1.3 Clustertypering 
 

Om het cluster van de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam te kenschetsen is  gekeken naar de 

karakteristieken van de regionale waardeketens. De economische kracht van de hoogwaardige maakindustrie wordt bepaald door 

massa, compleetheid, kwaliteit en samenhang van regionale waardeketens (Brainport, 2004, p. 4). Wanneer de uitkomsten van de 

interviews worden gecombineerd met de uitkomsten van de statistische vergelijking, dan resulteert dat in de volgende 

clustertypering (Figuur 6.1). De samenstelling van de bedrijvenpopulatie laat zich kenschetsen door veel massa, voldoende aanwezige 

kwaliteit, maar is minder compleet en samenhangend in vergelijking met het in de beleidsstukken geschetste cluster van de 

Brainportregio Eindhoven. Nu de samenstelling van de bedrijvenpopulatie is bepaald, wordt gekeken hoe het regionaal 

innovatiesysteem functioneert in de Metropoolregio Amsterdam.  

 

Figuur 6.1: Clustertypering van de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam 
 

 
 
 

6.2 Regionaal innovatiesysteem 
 
 
Zoals de term al aangeeft is het theoretische concept van het regionaal innovatiesysteem een systeembenadering die ons in staat 

stelt regionale verschillen in innovatievermogen te verklaren. Het gaat er vanuit dat productiviteitsgroei en werkgelegenheidsgroei 

kan worden versterkt wanneer kennis regionaal wordt ontwikkeld, verspreid en geëxploiteerd. De institutionele omgeving vormt het 

kader waarbinnen deze processen zich afspelen, en bepaalt de mogelijkheid tot kennisvermeerdering op bedrijfsniveau. De 

mogelijkheden tot kennisvermeerdering bepalen vervolgens de meeropbrengsten voor bedrijven om in een specifiek cluster 

gesitueerd te zijn.  

 

In deze paragraaf wordt het innovatiesysteem van de Metropoolregio Amsterdam onder de loep gelegd. Door na te gaan welke 

binding bedrijven hebben met de regio voor het uitoefenen van hun kennisintensieve bezigheden, kunnen systematische sterktes en 

zwaktes van het regionaal innovatiesysteem worden bepaald. De institutionele omgeving bestaat volgens Nooteboom (2000) uit: 

“wettelijke kaders (eigendom, aansprakelijkheid, veiligheid, milieuwetten), infrastructuur (wegen, transportsystemen, 

telecommunicatie) en markten (leveranciers, klanten, concurrenten, arbeid).” Op basis van deze definiëring zijn de volgende punten in 

de interviews behandelt: nabijheid tot kennisrelaties, nabijheid tot fysieke infrastructuur, nabijheid tot een arbeidspool, nabijheid tot 

stedelijke kwaliteiten. 
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6.2.1 Kennisrelaties 
 

Bij het vaststellen van de samenstelling van de clusterpopulatie is geconstateerd dat bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie van 

de Metropoolregio Amsterdam relatief weinig regionale marktrelaties onderhouden. In deze paragraaf wordt de functionering van 

het innovatiesysteem vastgesteld. In plaats van marktrelaties, wordt hier gekeken naar kennisrelaties. Hoewel onderscheid gemaakt 

kan worden tussen beiden, zit hierin ook een grote overlap. Veel kennisstromen worden namelijk gecoördineerd via de markt. 

Hierdoor is het te verwachten dat de ruimtelijke schaal waarop kennis gecreëerd en gedeeld wordt, voor een groot deel samenloopt 

met de ruimtelijke schaal waarop verticale marktrelaties worden onderhouden.  

Naast zakelijke transacties, zijn er ook niet-zakelijke (diagonale) kennisrelaties die kunnen bijdragen aan kennisontwikkeling op 

bedrijfsniveau. In deze paragraaf wordt per focusgebied op beide typen kennisrelatie ingegaan. Om het functioneren van het 

regionaal innovatiesysteem van de Metropoolregio Amsterdam te bepalen wordt gekeken 1) In hoeverre bedrijven samenwerken ten 

aanzien van kennisproductie, en 2) op welke ruimtelijke schaal eventuele samenwerking plaatsvindt. 

 

6.2.1.1 Elektronica 
 

De geïnterviewde bedrijven is gevraagd welke rol marktrelaties innemen binnen de gehanteerde innovatiestrategie. Niet voor elk 

bedrijf is kennisdiffusie via marktrelaties een vereiste.  Voor de productiebedrijven is kennisontwikkeling onbelangrijk, daar zij niet 

actief opzoek zijn naar nieuwe kennis. Samenwerking is wel een stukje stapeling op bestaande kennis, maar er wordt hier bewust niet 

diep op ingegaan. Specialisatie heeft geen zin omdat de elektronicamarkt zo specifiek is. Het komt maar weinig voor dat er een 

tweede of een derde klant komt die precies dezelfde kennis nodig heeft. Door generalist te zijn verdienen deze bedrijven hun geld. Bij 

de ontwikkelbedrijven is dit anders, hier wordt overwegend samengewerkt ten aanzien van kennisproductie. Drie van vier bedrijven 

geven aan dat marktrelaties belangrijk zijn voor kennisontwikkeling binnen hun bedrijf. Dit zijn uitsluitend interregionale relaties. De 

ruimtelijke schaal waarop deze samenwerking plaatsvindt is niet eenduidig. Waar één bedrijf aangeeft nationale partners te hebben, 

hebben twee bedrijven overwegend internationale marktrelaties als kennispartner: 

 

“Omdat we zo specifiek bezig zijn is het wel belangrijk een andere partner kennis te geven, dan snappen ze wat ze moeten maken 

… Wij ontwikkelen ook in partnerschap … Met zijn drieën hebben we wederzijds belang voor ons eigen ontwikkelingen om het 

totaalpakket te maken.” 

 

“We hebben een global piplines strategie. We hebben twee partners. De dager van onze software is een Amerikaans bedrijf en het 

piezo elementje zelf wordt gemaakt in Japan. Het zijn geen financiële partners, maar wel strategische partners. We hebben heel 

bewust gekozen voor een netwerkstrategie. We hebben een zakelijk netwerk, maar geen financiële belangen, maar wel 

overeenkomsten.” 

 

“Wij komen met allemaal partijen in aanraking. Lockhead, Boeing, noem ze allemaal maar op. Wij werken ook samen met dat 

soort groepen om vernieuwing te brengen met name in de bestaande systemen om die van nieuwere technologie te voorzien 

zodat die efficiënter en effectiever kunnen werken.” 

 

Deze bedrijven geven aan dat geografische nabijheid geen noodzakelijk voorwaarde is voor het onderhouden van verticale 

kennisrelaties. Soepele coördinatie van kennisstromen is voornamelijk te verklaren door cognitieve/technologische nabijheid tot 

strategisch geselecteerde (inter)nationale bedrijven. Volgens de geïnterviewden wordt kennis gehaald waar het aanwezig is, of dit nu 

binnen of buiten de regio is. De experts in het veld zeggen het volgende over de rol die geografische nabijheid speelt met 

kennisdeling met toeleveranciers en klanten: 

 



85 

 

“Ja, weet je. Dat is tegenwoordig toch helemaal niet meer zo relevant waar iets zit denk ik. Zeker met de huidige technologie … Je 

stapt niet zomaar even in een kist naar New York om wat problemen te bespreken, maar met een videoconference kan je 

natuurlijk ook uitstekend problemen bespreken en strategieën ontwikkelen. Binnen de maakindustrie is het wel handig om je 

leveranciers en toeleveranciers zo dicht mogelijk in de buurt te hebben om je logistieke kosten te besparen, maar dan qua 

communicatie en uitwisselen van informatie. We hebben leveranciers die onze pakketten hebben aangeschaft zodat ze heel 

makkelijk onze tekeningen kunnen inlezen etcetera. Dus het is één druk op de knop en je bent met elkaar aangesloten.” 

 

“Ik heb net een opdracht uit Singapore, en die mannetjes heb ik echt nog nooit gezien. Via de email krijg je een vraag van goh laat 

eens meer weten over jullie techniek. Ik uitgelegd, hun hebben hun productje toegestuurd, wij hebben een sampeltje 

teruggestuurd. Dat is twee weken. De derde week was de offerte klaar. De vierde week kregen we de order. Hun hebben dit 

productje zelf ontwikkeld, het printje waar de sensors op komen, en die zijn we nu aan het opbouwen. Dat gaat volgende week 

weer terug en dan begint de productie. Hun gaan de productie regelen. 20.000 stuks per maand. Gewoon NIET ontmoet. Gaat 

allemaal via Skype en email. Dat is hoe wij werken.” 

 

“Email natuurlijk. Voor snelle dingen pak je de telefoon en periodiek kom je eens bijeen om eens alles door te nemen.” 

 

“Ik denk dat bij elkaar zitten met internet niet hoeft. Dat soort jongens ontmoet je veel op beurzen, seminars en dergelijke waar 

je medestanders vindt, waar je kennis kunt uitwisselen over nieuwe ontwikkelingen. Voor bedrijven is er geen bezwaar om lange 

afstandscontacten te onderhouden.” 

 

“Maar bij ons gaat echt 98% per email of per fax. Er is maar heel weinig direct contact met de klant nodig … Allemaal 

elektronisch. Kijk als jij iets wilt verkopen aan iemand, dan neem je een productje mee en dan zeg je: kijk eens wat mooi. Terwijl 

technische problemen, dat zijn allemaal schema’s en het is vaak software en data. Dus je hebt de situatie van ik log even in en ga 

eens kijken in mijn ontwerppakker hoe het eruit ziet. Als we fysiek een proto gaan maken dan komen ze vaak even kijken of het 

eruit ziet zo ze in hun gedachten hebben. Maar bij de hele voorfase waar al die uren in zitten niet … Het valt mij zelfs op dat hoe 

jonger de generatie, hoe meer dat gebeurt. Als hier jonge ontwerpers komen dan is het meer dat ze even komen bijpraten, maar 

technisch inhoudelijk is het allang allemaal afgewikkeld.” 

 

In tegenstelling tot zakelijke relaties, worden niet-zakelijke relaties in veel mindere mate onderhouden door de geïnterviewde 

bedrijven. Van de vier bedrijven die aangeven dat kennisontwikkeling belangrijk is binnen het bedrijf, geven slecht twee bedrijven 

aan gebruik te maken van diagonale kennisrelaties. Hoewel er wel sprake is van technologische nabijheid, is het voor deze bedrijven 

weinig zinvol om met universiteiten samen te werken. Er is een te grote cognitieve afstand. Hierdoor worden de uitkomsten van 

samenwerking minimaal ingeschat. Een bedrijf zegt het volgende over kennisrelaties uit de fundamentele hoek: 

 

“Ik heb er wel behoefte aan. Euh, ik zou het wel mooi vinden, en daar heb ik het ook wel met mijn baas over gehad, zouden we 

misschien cursussen op dit gebied moeten volgen. Soms haal je een heel vakterrein binnen, waar wij weliswaar basiskennis op 

hebben, maar dat kan beter. Maar we zitten ook wel een beetje met het dilemma van hoe doen we dat op een manier dat we er 

ook echt iets aan hebben. Want als je dan naar een universiteit gaat dan word je dichtgetimmerd met formules waar je in de 

praktijk vaak niet veel aan hebt. Het gaat om vuistregels en hoe doe je dat handig. En dat is moeilijk om een club te vinden die dat 

dan ook op een manier kan presenteren waarop dit voor jou zinnig is. “ 

 

Het probleem bij dit bedrijf is dat ze uit concurrentieoverweging liever niet met marktrelaties samenwerken ten aanzien van 

kennisontwikkeling, terwijl ze voor kennis ook niet terecht kunnen bij universiteiten. De werelden van fundamenteel- en toegepast 

onderzoek raken elkaar niet. De technische- en commerciële kijk ligt te ver uit elkaar.  
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Dit bedrijf is daarom volledig op interne kennisontwikkeling aangewezen. Een andere directeur legt het als volgt uit. Volgens hem is 

het voor bedrijven die toepassingsgericht werken lastiger om de weg naar de universiteit te vinden: 

 

“Kijk Philips komt vaak naar de universiteit. Dat zijn heel interessante onderzoeken en dat heeft direct zijn toepasbaarheid omdat 

het eigenlijk een probleem vanuit de industrie is dat te complex is om door de industrie op te laten lossen. Dat zie je natuurlijk met 

ASML, die zitten in de nano. Elektronenmicroscopen is al helemaal onbegrijpelijk met wat voor ontwikkelingen die bezig zijn. Dat 

zijn onderzoeken waar menig universiteit zegt van nou daar doe ik heel graag in mee. Maar dat zijn compleet andersoortige 

bedrijven hoor, dat zijn wij absoluut niet. Dat zijn vaak bedrijven met een eigen product die hightech producten leveren. Wij zijn 

daar toeleverancier van.” 

 

Het specialistisch midden- en kleinbedrijf heeft ook veel minder te zoeken bij kennisinstellingen. Toch zijn er twee bedrijven die wel 

regelmatig contact onderhouden met universiteiten. Omdat deze bedrijven minder klantgericht werken, lijkt fundamentele kennis 

relatief belangrijk te zijn binnen de innovatiestrategie.  

 

“We hebben onderzoek laten verrichten door de NLR. Een bepaald ventiel in een van onze units is obsoleet geraakt. Wij hebben 

hun onder andere ingeschakeld om adviezen te geven hoe wij eventueel zo’n nieuw ventiel zouden kunnen ontwikkelen wat aan 

onze specificaties voldoet. Dus we werken ook met TNO, met NLR, met instituten als het gaat om metingen van vervuilingen, dat is 

heel belangrijk in hydrauliek. Dat soort partijen werken wij op allerlei vlakken mee samen.” 

 

Fundamentele kennisontwikkeling staat ook aan de basis van de fabless semiconductor. De samenwerking met universiteiten werkt 

als volgt: 

 

“Die universiteiten doen onderzoek naar iets dat wij over één of twee jaar kunnen gebruiken. Dus wat wij doen op het moment dat 

hun een milestone hebben bereikt, dan matchen we dat met wat is onze roadmap. Wij geven advies over de toepassing van de 

resultaten die zij hebben gevonden. Vroeger was het zo dat er subsidies waren, een mix tussen universiteiten en MKB bedrijven. 

De universiteiten ontwikkelden heel veel, maar dat werd daarna in de la gelegd want ze wisten niet zo goed wat ze er mee 

moesten doen. Nu zitten we samen in een cluster, we hebben eens in de drie maanden een vergadering, en dan kunnen we zeggen 

van joh als je dat hebt bedacht dan zouden we dat daarvoor kunnen gebruiken. Op het moment dat er resultaat is dan kan je 

alvast wat proefjes gaan doen en dingetjes uitwerken. En vaak als er dan resultaat is dan kan je verschillende kanten op. Je kunt 

dát, dát en dát doen. Ja de mogelijkheid die wij hebben als clusterlid is dat we kunnen zeggen dat het voor ons handig is als je 

eerst dát gaat onderzoeken. “ 

 

Ook in Finland onderhoudt het bedrijven relaties met de universiteit. Het bedrijf heeft daar aansluiting gekregen met mensen van 

Nokia, die ook veel actief zijn in dezelfde technologie. Er is een vestiging geopend waar nu de core research plaatsvindt. Op deze 

manier weet het bedrijf, ondanks de gebrekkige kennisinfrastructuur van de Metropoolregio Amsterdam, toch een functionele 

positie in te nemen binnen diagonale kennisnetwerken. 

 

“In Nederland onderhouden we contacten met de universiteit op het gebied van materialen en in Finland onderhouden we 

contacten met de universiteit op het gebied van psychologie. Hoe ervaren mensen de manier van schakelen. Dus als we nieuwe 

concepten hebben bedacht dan wordt dat bij hun getest.” 

 

De linkformatie tussen bedrijf en universiteit wordt voornamelijk bepaald op het niveau van de R&D-engineer. Het bestaan van deze 

relaties is voornamelijk te verklaren door de cognitieve nabijheid tussen de onderzoekers, gedeelde werkervaring (sociale nabijheid) 

speelt hierbij ook een rol: 
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“Uiteindelijk is kennis geen handelsgoed. Dat hoeft niet in een vrachtwagen geladen te worden, daar hoeven geen handelingen 

mee te worden verricht. Op elkaar aansluitende professionals daar gaat het eigenlijk allemaal om.” 

 

“Het is zo dat engineers die eigen specifieke kennis hebben contact leggen met relaties die ze daar al hebben opgebouwd. Als je 

vragen hebt dan nodig je partijen uit of dan ga je bij partijen op bezoek om over een onderzoeksvraag te praten.” 

 

Kortom, geografische nabijheid biedt geen verklaring voor het bestaan van zakelijke en niet-zakelijke samenwerkingsrelaties voor 

bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam. Kennis wordt, ongeacht de locatie, binnengehaald 

doormiddel van strategisch netwerken.   

 

6.2.1.2 Machinebouw 
 

Ook voor de focus machinebouw is nagegaan in hoeverre bedrijven samenwerken ten aanzien van kennisontwikkeling. Bedrijven 

werken in dit verband wel samen, maar geven te kennen dat de eigen ontwikkelwerkzaamheden leidend zijn. Verticale desintegratie 

van de waardeketen lijkt hieraan bij te dragen. Bedrijven zetten de volledige engineeringcapaciteit in op de eigen kerncompetenties 

binnen de kennisketen. Delen van deze kennis worden wel uitgewisseld, maar iedereen houdt zich in principe bezig op het vlak 

waarin het specialist is. De bedrijven die het verste stroomafwaarts in de kennisketen zitten moeten daarom meer kennis in huis 

hebben dan bedrijven die meer stroomopwaarts in de keten zitten. Kennisuitwisseling is wel nodig, maar van hele hechte 

strategische samenwerkingsverbanden lijkt geen sprake. De contacten dienen vooral om de kennisketen zo efficiënt mogelijk te 

coördineren. Kennis over de werkzaamheden van klanten en toeleveranciers scheppen de kaders waarbinnen interne 

kennisontwikkeling (resultaatgericht onderzoek en ‘learning by doing’) plaatsvindt. De ondervraagden geven te kennen dat het 

grootste deel van kennisontwikkeling intern gebeurt en dat dit aangevuld wordt met zijdelingse contacten. Deze conclusie wordt 

getrokken op basis van de volgende citaten: 

 

“Kennis is maar brokjes. Kijk bij onze techniek komt heel veel bij elkaar. Drukken, dat is inkt. Blancets die moeten allemaal 

eigenschappen hebben; rubbers. Dan moet je hechten op je plastics; chemie hè. De machine moet trillen; mechanica. Je hebt 

software en automatiseren. Het zijn allemaal losse brokjes en niemand zet dat voor je in elkaar. Maar we halen natuurlijk wel veel 

kennis bij heel veel fabrieken vandaan … Wij moeten dus proberen hun onderzoekstaal te leren begrijpen. Je probeert mensen bij 

elkaar te vinden die deze vertaalslag kunnen maken. Dus het is een soort netwerken maar het blijft nog steeds dat innovatie voor 

het grootste deel bij jou ligt … Ontwikkeling komt van alle kanten, iedereen heeft input. Je kijkt om je heen en ziet wat er gebeurt. 

Engineering ziet dingen die technisch mogelijk zijn of dingen die niet werken. Je werkt met een machine en ontdekt hele 

ongelukkige dingen. Dan denk je waarom doen we dat zo, waarom kunnen we het niet handiger doen. We hebben wel een paar 

mensen rondlopen die daarmee opstaan elke dag. Als je die om je heen hebt en dat valt in elkaar, dan sta je vrij sterk.” 

 

“De basis is dat we het zelf doen. Op het moment dat we de testfabriek niet hebben dan bouwen we daar iets voor… Het zijn 

zakelijke internationale relaties. Altijd commercieel gedreven onderzoek. Er moet van de klant een signaal zijn en dan gaan wij 

binnen onze markt en engineeringcapaciteit kijken of we daar een toepassing voor kunnen vinden. In sommige gevallen is het wel 

dat we een idee hebben van onszelf uit, maar dan zoeken we de markt op. De markt is altijd de drijfveer.” 

 

 “We hebben een interne innovatiestrategie met de research en development. We hebben nu een keer gebruik gemaakt van TNO 

om een specifieke vraag beantwoord wilde hebben en zo tijd wilden besparen. Dat is de eerste keer dat we daar gebruik van 

hebben gemaakt op die manier. We hebben wel eens gebruik gemaakt van een Italiaanse engineer, die bij een bedrijf had 

gewerkt, met veel kennis. En daar hebben we ook wel eens kennis van gehaald en trainingen van gevraagd. Maar dat zijn 
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incidentele dingen, geen structurele samenwerkingen. Voor vragen die we hebben in ons traject zoeken we díe partners op die ons 

een stukje verder kunnen helpen zonder dat het ons te veel tijd en geld kost.” 

 

“Als het probleem is geïdentificeerd dan gaan we daar binnen de muren van ons bedrijf mee aan de slag en dan komen we tot een 

product. Er worden dan natuurlijk wel uitbestedingen gedaan. Wij zijn bijvoorbeeld niet goed in het verspanen en bewerkingen en 

doen zelf niet hoge temperatuursolderingen, dat is een speciaal gebied. Je moet specialistische kennis van anderen gewoon 

gebruiken, je kan niet alles weten. Je moet daarentegen wel weten dat het bestaat, en dat je het kunt toepassen … Dan zeggen we 

oké, we hebben een relatie die daar goed in is, en daar doen we ook kennisoverdracht, bijvoorbeeld let op, met een bepaalde 

passing kan je dát probleem tegenkomen. Dat is voor beide partijen alleen maar kennis vergaren.” 

 

“Maar wij zijn niet een bedrijf dat zelf innovatieve producten ontwikkeld, dat doen onze klanten over het algemeen. Wij zorgen 

dat we de kwaliteit kunnen leveren die de klant wenst. Als er een technisch probleem is, hoe kunnen we dat oplossen. We hebben 

pas met Tata een nieuw procedé, daar zijn ze bezig met op een andere manier ruw ijzer te maken, en hebben wij de oven gebouwd 

voor dat proces, maar die is ontwikkelt door Tata. Wij hebben wel veel materiaalkunde. Zij hebben daar een groot lab waar veel 

materialen beproefd worden, en allerlei zaken die wij hier maken worden daar ook beproefd. Zo nu en dan worden wij betrokken 

bij hun innovaties.” 

 

Gezien de specifieke kennisbasis, zijn de bedrijven actief op internationale nichemarkten vaak niet in staat nuttige externe 

kennisbronnen aan te boren. In kennisontwikkeling zijn ze daarom sterk afhankelijk van de eigen capaciteiten om kennis te vergaren. 

Verticale desintegratie van de kennisketen kan deze bedrijven daarentegen wel in staat stellen zich te specialiseren en efficiënter te 

leren. In de vorige paragraaf is geconstateerd dat de verticale relaties van de bedrijven in de machinebouw veelal internationaal 

onderhouden worden. Geografische nabijheid is hiervoor geen vereiste, uitzondering is het bedrijf dat sterk is ingebed in het 

metaalcluster: 

 

“Ja dat communiceert natuurlijk heel makkelijk. Als er wat is dan ben je zo bij elkaar om te kijken of het allemaal wel goed gaat. 

Dat doen we ook, heen en weer rijden op bezoek. Je kent in de regio natuurlijk de meeste ondernemers waar je zaken mee doet … 

Je loopt niet zomaar even binnen, daar ontbreekt gewoon een beetje tijd voor. In het sociale netwerk, er zijn hier natuurlijk 

allemaal bedrijfsorganisaties en verenigingen, daar kom je elkaar natuurlijk ook tegen en dan is er wel tijd voor sociale contacten” 

 

“Vaak zet je projecten op, je bespreekt het door, je gaat naar huis en werkt het uit, we geven elkaar commentaar of geen 

commentaar, en ze komen hier testen. Dan zetten we alles klaar, gaan we inregelen en gaan we testen doen. Geen frequent face-

to-face contact.”  

 

Meestal is er face-to-face contact om het project door te praten, het is meestal te gecompliceerd om dat op te schrijven. Over het 

algemeen zitten er ook wel eens werkinstructies bij, dat een bepaald product wel op een bepaalde wijze of methode gesoldeerd 

moet worden. Dat is in het voortraject natuurlijk samen al bepaald. Heel veel werkmethodieken die repeteerbaar zijn worden 

allemaal vastgelegd. Het voortraject is heel intensief, tijdens het maken kan een tussentijdse koppeling gemaakt worden als er 

een probleem is wat we in het voortraject niet hebben gezien, maar dat is niet constant bij elkaar op de visite zitten. Afhankelijk 

van de complexiteit van het product bestaat zo’n voortraject uit zo’n 2 tot 3 ontmoetingen. 

 

“Het maakt niet uit of die partners nationaal of internationaal zijn, waar we deze kennis ook maar kunnen vinden, maar zeker niet 

in de regio Amsterdam. We werken natuurlijk heel hecht samen met het researchlab in Amerika … Die kennis kan je gewoon 

nergens vinden, dat is zo specifiek. Niemand heeft er ooit van gehoord. Oh, een roterende afdichting, zit daar kennis in dan? Kijk 
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metaalbewerking is niet zo abracadabra. Maar wij zitten met gietwerk, en lassen aan gietwerk en we kunnen niet eens een lasser 

vinden die gietwerk kan lassen.”  

 

“Je zit een beetje in een nichemarkt en dat maakt het op zich al lastiger. Je kunt heel moeilijk met andere kennis uitwisselen.” 

 

“Je hebt tegenwoordig steeds meer mogelijkheden om dat te doen. Maar er zit natuurlijk een risico aan het versturen van 

tekeningen en dergelijke via een kabeltje natuurlijk. Maar dataverkeer gebeurt natuurlijk wel met beveiligde systemen. Daar 

maken we natuurlijk wel gebruik van. We kunnen hier in deze vestiging gebruik maken van de database aan tekeningen en 

ontwikkelingen die in Japan gemaakt worden. Hier kunnen we dat gewoon uitprinten.” 

 

Face-to-face contact is dus wel van belang, maar wordt tot het minimum beperkt. De bedrijven tonen aan dat innovatieprojecten 

evenwel goed georganiseerd kunnen worden met behulp van informatie- en communicatie technologie en tijdelijke vormen van 

geografische nabijheid. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat verdieping van de arbeidsverdeling zich niet alleen voordoet 

op de schaal van het regionaal cluster, maar ook kan worden bewerkstelligd in netwerken op wereldwijde schaal.  

 

De bedrijven in de machinebouw onderhouden over het algemeen weinig kennisrelaties met onderzoeksinstituten en universiteiten. 

Slechts twee bedrijven werken geregeld samen met de universiteit. Andere bedrijven geven aan niet of slechts incidenteel gebruik te 

maken van kennisinstellingen. Het gaat dan vaak om testen en analyses die het bedrijf zelf niet kan, of een specifieke vraag die het 

beantwoord wil hebben. Gezien het eenrichtingsverkeer is dit meer een stukje dienstverlening dan kennisuitwisseling.  De bedrijven 

die regelmatig samenwerken antwoorden als volgt: 

 

“De basis is dat we het zelf doen. Daarnaast hebben we contacten met de TU Delft, waar we bijvoorbeeld een speciale droger mee 

ontwikkelen. We hebben contacten met externe partijen maar de basis is eigenlijk dat we het zelf gewoon ontwikkelen. Dat 

contact wordt door hoofd R&D geregeld, hij is ook in Delft afgestudeerd … Bij de projecten waar ze deel van uitmaakten zijn ze 

heel belangrijk, maar er zijn ook veel projecten waar ze niet aan deelnemen.” 

 

“Je werkt wel met groepen samen. Wat betreft inkt en hechting werken we met TU Eindhoven samen, dynamisch gebied doen we 

met Delft samen. We hebben wel contacten. Er komt een hoop van ons eigen vandaan wat we willen, we vragen support zo moet 

je het eigenlijk zeggen. We hebben ondersteuning ván, dat zou wel meer mogen zijn.”   

 

6.2.1.3 Conclusies 
 

De interviews hebben meer inzicht gegeven in de manier waarop Metropolitaans Amsterdamse bedrijven in de hoogwaardige 

maakindustrie kennis ontwikkelen. Geen één geïnterviewd bedrijf, ongeacht het focusgebied, heeft te kennen te gegeven in 

samenwerkingsverband kennis te ontwikkelen met andere bedrijven binnen de regio. Zowel de regionale publieke- als private 

kennisinfrastructuur is hiervoor niet toereikend waardoor het aan complexe interactie ontbreekt in het bedrijvencluster van de 

Metropoolregio Amsterdam. Zowel in de elektronica als in de machinebouw zijn bedrijven daarom sterk teruggeworpen op interne 

kennisontwikkeling ten behoeve van kennisproductie. Hoewel beide focusgebieden in dit opzicht overeenkomen, zijn er ook 

verschillen opgemerkt. Deze hebben voornamelijk te maken met de ruimtelijke- en institutionele organisatie van de kennisketen, en 

het type kennisrelaties dat onderhouden wordt. In figuur 6.2 is het innovatiesysteem van de Metropoolregio Amsterdam 

weergegeven voor beide onderzochte focusgebieden binnen de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam.  
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Het figuur is een schematisch weergave, het aantal links tussen bedrijven moet niet letterlijk geïnterpreteerd worden. De 

verhoudingen tussen het aantal pijlen is illustratief voor de ruimtelijke- en institutionele dimensie van kennisontwikkeling binnen het 

focusgebied. 

 

 
Figuur 6.2: Schematisch weergaven van het regionaal innovatiesysteem van de Metropoolregio Amsterdam voor beide 
focusgebieden in de hoogwaardig maakindustrie 
 

 

 

Voor het focusgebied elektronica geldt dat hightech bedrijven met name kennis uitwisselen met bedrijven die meer stroomopwaarts 

in de keten zitten. De sector is heel internationaal, en standaardproducten worden vaak ingekocht via de markt. Interactie gebeurt 

het meest tussen ontwikkelaar, de gespecialiseerde toeleverancier en de klant. Deze bedrijven zijn typisch niet in de Metropoolregio 

Amsterdam gesitueerd. Marktgeoriënteerde kennisstromen zijn daarom typisch grensoverschrijdend. Daarnaast zijn elektronica 

bedrijven, meer dan machinebouwers, betrokken in interregionale strategische netwerkverbanden met andere bedrijven en 

kennisinstellingen. Het focusgebied van de elektronica is daarom gelegen buiten de ruimtelijke, en binnen de thematisch grenzen van 

het cluster. Wanneer deze bevinding gekoppeld worden aan de clustertypologie van Visser en Atzema (2008), dan kan geconcludeerd 

worden dat binnen het focusgebied van de elektronica sprake is van een ‘formation’. De bedrijven in de elektronica hebben slechts 

met elkaar gemeen dat zij hetzelfde dominante belang hechten aan bepaalde vestigingsplaatsfactoren. Er is geen sprake van enige 

vorm van wederzijdse afhankelijkheid binnen de clusterpopulatie. 

 

In tegenstelling tot de elektronica, zijn bedrijven in de machinebouw veel minder betrokken in formele kennisrelaties. Zij zijn meer 

intern gericht, en maken gebruik van informele kennisuitwisseling om de verticaal gedesintegreerde kennisketen te stroomlijnen.  In 

dit opzicht vindt er  wel veel kennisdeling binnen de regio plaats, maar dit valt allemaal buiten de thematische grenzen van het in dit 

onderzoek gedefinieerde cluster. Dit betreffen vooral bedrijven in basismetaal, en metaalbewerking. Voor informele kennisrelaties 

met bedrijven binnen de thematische grenzen van het cluster, oftewel andere bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie, geldt dat 

het focusgebied buiten het cluster gelegen is. De machinebouw is daarom meer dan slechts een geografische concentratie bedrijven 

die iets gemeen hebben (‘formation’), maar er kan ook niet gesproken over een ‘complex’ aangezien er in de hoogwaardige 

maakindustrie geen sprake is van specialisatie. Wel is de regionale arbeidsverdieping in de zware industrie een locatievoordeel voor 

de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. Regionaal wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de 

toeleveranties van laagwaardige onderdelen en het uitbesteden van werkzaamheden. Het cluster van de machinebouw kan daarom 

getypeerd worden als ‘industry’, die gemeenschappelijke voordelen behaalt uit de nabijheid tot het cluster van de metaalindustrie. 
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Hoewel het aan complexe interactie ontbreekt in het cluster van de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam, 

zijn bedrijven wel in staat een functionele positie in te nemen binnen internationale kennisketens. Dit doet men door zich te richten 

op 1) interne kennisontwikkeling, 2) uitwisseling van informele kennis om de interregionale kennisketens te stroomlijnen, en 3) het 

onderhouden van strategische (inter)nationale allianties waarbij het samenbrengen van verschillende kennisinzichten een doel op 

zich is. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de omgevingskwaliteiten van de Metropoolregio Amsterdam voor het cluster 

van de hoogwaardig maakindustrie. Er wordt ingegaan op de vraag welke voordelen de bedrijfsomgeving biedt voor 

kennisvermeerdering op bedrijfsniveau, zij het bij een interne of externe innovatiestrategie. Op deze manier wordt geprobeerd te 

achterhalen wat omgevingsfactoren zijn die van belang zijn voor het innovatieve vermogen van deze bedrijven. Ook zal geprobeerd 

worden vanuit een kennisperspectief de binding met de regio te verklaren. 

 

6.2.2 Fysieke infrastructuur 
 

In de vorige paragraaf is geconstateerd dat bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie innovatieprojecten organiseren met behulp 

van tijdelijke vormen van nabijheid. Gezien het transregionale karakter van kennisstromen, kan verondersteld worden dat 

bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde is voor kennisontwikkeling in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio 

Amsterdam. Op dit aspect wordt in deze paragraaf ingegaan. 

6.2.2.1 Elektronica 
 

Over het algemeen geldt dat Amsterdam goed bereikbaar is via de lucht, spoor en weg. Vanwege de centrale ligging in Nederland, is 

het in de Metropoolregio Amsterdam relatief makkelijk relaties te onderhouden op nationale schaal. Hoewel de bereikbaarheid via 

de autoweg goed is, lijkt de ontsluiting van de stad Amsterdam wel voor verbetering vatbaar: 

 

“Je zit hier centraal. Als je ergens naartoe moet dan ben je er in een uur. En dat heb je nog wel eens dat een techneut zegt van joh 

ik stap even naar de klant toe en zegt joh ik heb een probleem en kom er niet uit. Dan stap je in de auto en ben je binnen een uur 

bij elkaar. En omdat onze klanten heel verspreid zitten door het land is dat handig.” 

 

“We zitten redelijk centraal … Dit stukje Amsterdam is gunstig voor je klanten, het zit dicht bij de ring, dicht bij het centrum, dat 

speelt mee.” 

 

“Het moet dichtbij zitten, vervoer met bus en tram. Heel belangrijk voor de werknemers, voor ons zelf zou het niet zo veel 

uitmaken … Wat je tegenwoordig heel erg ziet is dat iedereen kijkt naar de bereikbaarheid. De bereikbaarheid van Amsterdam is 

een drama. Elk zichzelf respecterend bedrijf kijkt eerst, goh kan ik dat bedrijf bereiken? Dat is allemaal geld.” 

 

Een internationaal opererend bedrijf, dat niet gebaat is bij de bereikbaarheid per weg, laat een hele andere dimensie van 

bereikbaarheid zien: 

 

“Schiphol heb je in de buurt en niet te vergeten heel veel hoofdkantoren hè. Waarom werken wij met Murata samen? Dit Japans 

bedrijf heeft het hoofdkantoor van Europa in Amsterdam. Zo zijn er heel veel hoofdkantoren. Dus je kunt heel makkelijk, terwijl je 

internationaal werkt, bij een Europees hoofdkantoor binnenstappen om een product te laten zien. Die hebben natuurlijk heel veel 

sales, maar dat zit ook wel een stukje technische kennis: application engineering. Zeker in Japanse bedrijven. Heel veel producten 

moeten aangepast worden op de Europese markt en dat gebeurt veelal in het hoofdkantoor. En dan heeft het wel voordeel. Als je 

kijkt, je hebt Omron, Schneider Electric, Murata, en zo zijn er heel veel hoofdkantoren van toch wel technische bedrijven die in 
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deze regio zitten. Alleen al aan Japanse bedrijven zijn er 600 hoofdkantoren in Nederland. Hiervan is ook een groot deel hightech. 

Dus er is wel wat, er is wel een omgeving.” 

 

Wat betreft internationale bereikbaarheid is vooral de aanwezigheid van Schiphol een groot voordeel. In hoeverre een bedrijf hiervan 

profiteert is afhankelijk van de mate waarin het gericht is op internationale markten: 

 

“Nee. Heel veel gaat met UPS. We exporteren maar heel beperkt. Het meeste Duitsland en Duitsland doe je met de auto. We 

maken heel weinig vliegbewegingen omdat de klant voornamelijk in Nederland is.” 

 

“Zeker met leveranciers die uit het buitenland komen. Die landen op Schiphol, pakken de trein hier naartoe, wij zeggen neem het 

bootje over en wij staan hier klaar om ze op te vangen. Het voordeel van Schiphol zit hem vooral in de naam. Schiphol-Amsterdam 

zorgt ervoor dat mensen weten waar wij zijn. Het is gekoppeld aan elkaar. Het is geen bereikbaarheidskwestie, maar meer een 

imagokwestie.” 

 

“Ja, essentieel. Essentieel! Ik bedoel, 95 procent van de klanten bezoek ik per vliegtuig. Dat is super essentieel. Dat is nu twee keer 

per maand, maar dat zal twee keer per week worden. En dan heb je natuurlijk constant collega’s die ook weggaan. Dus zowel het 

vliegtuig als de treinverbinding – ik ben heel blij met Thalys want we doen heel veel met Parijs – als ie nou wat sneller gaat rijden, 

is toch handig!” 

 

6.2.2.2 Machinebouw 
 

In de machinebouw geldt eveneens dat de bereikbaarheid belangrijk is voor het ontvangen van klanten. Daarnaast is bereikbaarheid 

in de machinebouw, sterker dan in de elektronica, een logistieke kwestie. De ligging ten opzichte van de zeehaven Rotterdam wordt 

dan ook als groot voordeel ervaren. Aangezien de machinebouwers een grote productiecapaciteit hebben, wordt bereikbaarheid ook 

genoemd in verband met het personeel: 

 

“Is wel belangrijk natuurlijk, goede bereikbaarheid. Ook met klanten natuurlijk. Hier hebben we momenteel geen problemen. 

Amsterdam Noord is heel druk bezig met zijn infrastructuur natuurlijk, er is een nieuwe ontsluitingsweg gekomen. Men is met heel 

veel andere zaken ook bezig, de Noord-Zuidlijn hebben we natuurlijk vlak bij. Dus qua locatie zitten we goed. Via de ringweg kun je 

twee kanten op. Soms gaat het wel wat sneller als de andere keer natuurlijk, maar dat hou je overal. Dat is niet anders in de regio 

Rotterdam of regio Utrecht. “ 

 

“Is voor ons tuurlijk belangrijk. Het aanrijden naar deze locatie is gewoon heel erg makkelijk. Je rijdt de A9 af naar de Wijkertunnel 

en neemt de eerste afslag en je bent er. Ik denk het merendeel voor klanten en logistiek. Er rijden hier regelmatig vrachtwagens af 

en aan. “ 

 

“Het speelt wel mee natuurlijk, omdat toch vrij veel mensen komen bezorgen omdat je veel koopt, is het ook wel lekker als je 

centraal zit en goed bereikbaar bent. Daar zijn we heel tevreden over.” 

 

“Maar ja, het is vooral historisch gegroeid. En het is centraal in Nederland, dat is dan wel weer het voordeel.” 

 

“TL, TNT, wegtransport, zeetransport, luchttransport. Alles gebruiken we veel dus wat dat betreft is het hier wel heel gunstig om 

te zitten. Mensen die hier werken komen uit heel de omgeving. Ook openbaar vervoer is heel goed. Dat is ook heel belangrijk.” 
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De mogelijkheden om veel verschillende vliegbewegingen is sterke troef voor de hoogtechnologische kenniseconomie van de 

Metropoolregio Amsterdam. Zowel voor kennisuitwisseling als de geboden flexibiliteit met het versturen van onderdelen. 

Logischerwijs geldt dat het belang van Schiphol toeneemt naarmate het geografische marktbereik van het bedrijf toeneemt. 

 

“Schiphol speelt geen grote rol. Twintig minuutjes vanaf hier. De buitenlandse relaties die hier komen, komen misschien 1 á 2 keer 

per jaar.” 

 

“Niet belangrijk. We leveren ook niet internationaal. Dus dat is minder belangrijk.” 

 

“Niet. Het is puur op het moment dat wij naar het buitenland gaan, maar qua vracht gebruik je het niet, daar is het te groot voor. 

Ik denk wel dat 2, 3 keer per maand iemand naar het buitenland gaat, maar als we ergens anders hadden gezeten hadden we ook 

op Schiphol gevlogen.” 

 

“Waarom het hier gevestigd is? Ja, de reden is dat je dicht bij Schiphol zit omdat je toch vrij internationaal bent. Logistiek krijgen 

we het aangeleverd vanuit Rotterdam het meest. Soms Schiphol met het invliegen van onderdelen, dat is wel makkelijk.”  

 

 “Het is natuurlijk gegroeid hè, we hebben hier altijd gezeten. Maar het is wel strategisch nu. We hebben ook well eens gedacht 

we gaan in Groningen zitten of we gaan ergens anders heen, maar we zitten hier omdat Schiphol dichtbij zit. We hebben enorm 

veel klanten die langskomen en in dat opzicht is Schiphol een enorme pre ...  Ik denk dat we 3 keer per week wel ergens heen 

vliegen. Ik denk dat er nu 8 man onderweg zijn. Daarnaast logistiek. We zitten in een industrie dat wanneer machines stilstaan dat 

killing is. Je zit wel heel goed met je onderdelen verzending, daar hebben we een enorm groot voordeel van. De grote onderdelen 

worden met de boot verstuurd, maar als een onderdeel kapot is niet. We hebben zelfs koeriersdiensten die het komen afgeven 

wanneer het geland is en dan weer terugvliegen.” 

 

“Amsterdam is wat ons betreft logistiek niet zo belangrijk, behalve als het uit de lucht komt. Maar dat is alleen voor 

uitzonderingen, anders is het veel te duur. Per maand wordt door een vijftiental mensen heel regelmatig gereisd, zo’n één, twee 

keer per week. Daarbij heb je ook nog veel gasten die overkomen. Je hebt het bezoek aan de klanten. Je moet zien wat er gebeurt. 

Is voor een Japanner heel belangrijk, ter plekke. Daar is een Japanse term voor die vrij vertaald kan worden naar go-and-see. Dus 

niet alleen kennis opnemen via email of via een brief, maar kijken hoe het goed gaat, kijken hoe het fout gaat. Met die kennis kan 

je dan weer verder gaan als je die kennis weet. Ik denk dat dit een heel belangrijk voordeel is van Schiphol ten opzichte van enkele 

andere Europese vestigingslocaties ja.” 

 

6.2.2.3 Conclusie 
 
Bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie hechten veel waarde aan een goede bereikbaarheid. De Metropoolregio Amsterdam 

biedt in deze zin een hele goede bedrijfsomgeving voor bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie. Wanneer bedrijven 

ontwikkelingsgericht zijn, uit dit voordeel zich vooral in het contact naar de klant. Wanneer bedrijven productiegericht zijn, uit zich dit 

in het logistieke voordeel en de bereikbaarheid voor het (laagopgeleide) personeel. Vooral voor laatstgenoemde bedrijven heeft 

congestie op en rond ontsluitingswegen nadelige kosteneffecten. De rol die Schiphol speelt is afhankelijk van de internationale 

oriëntatie van de bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam. De nationale luchthaven is dan 

ook een zeer sterke troef, die essentieel is voor het functioneren van de hoogtechnologische kenniseconomie. 
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6.2.3 Arbeidspool 
 
De arbeidsmarkt is cruciaal is voor het innovatieve vermogen van het cluster van de hoogwaardige maakindustrie van de 

Metropoolregio Amsterdam. Voor kennisontwikkeling en kennisdeling op bedrijfsniveau is geschikt personeel nodig.  

Het innovatieve vermogen van een regio wordt dus ook in grote mate bepaald door een toereikende arbeidsmarkt. In deze paragraaf 

wordt gekeken hoe de geïnterviewden de regionale arbeidsmarkt beoordelen.  

 

6.2.3.1 Elektronica 
 

De geïnterviewden is gevraagd waar het personeel van dan komt. Hieruit blijkt dat laaggeschoold personeel vaak uit de regio komt, 

maar de vindplaatsen voor hoogopgeleid personeel zijn veel meer uitgewaaierd is over Nederland. Dit bevestigd de in hoofdstuk 5 

gedane veronderstelling dat Amsterdam een sterke aantrekkingskracht heeft op hoogopgeleiden, ook voor technisch geschoolde 

mensen: 

 

“HBO-plus komt overal vandaan en meestal niet in de regio omdat je hier weinig elektronica hebt. En als je praat over lager 

geschoold personeel, dan komt uit de regio en steeds meer uit Almere, maar dat heeft puur met de woningmarkt te maken.” 

 

“Er zijn mensen uit Delft, Twente, regio Utrecht, Zuid-Holland en het Oosten.” 

 

“Allemaal uit Nederland. Amsterdam, Utrecht, Rijswijk, Bloemendaal, Heerhugowaard, Brabant, Purmerend.” 

 

“Ik heb zelf in Delft gestudeerd. Ik ben hier naartoe gekomen. Maar als je mij had gevraagd over Hilversum en de toekomst van 

mij. Ik had nooit gedacht dat ik in Hilversum kwam omdat Hilversum is toch niet een stad met de uitstraling van daar vind je de 

interessante banen.” 

 

“Eigenlijk zie ik het hele voordeel van de Metropoolregio als vestigingslocatie niet eigenlijk. Wij zijn niet afhankelijk van de regio. 

Personeel zou hoogstens een overweging zijn. Zeker in het hogere segment, wat nu niet van toepassing is, denk ik dat ik hier 

makkelijker mensen kan krijgen dan in het Oosten of Noorden.” 

 

“Wij zijn aan het overwegen naar Amsterdam te gaan. Mijn beste mensen wonen in Amsterdam en als je denkt aan een 

internationaal team dan moet je ook denken aan Amsterdam.” 

 

“We zitten hier in een redelijke vijver met goed opgeleid personeel. Pak een cirkel van 30 kilometer rondom Hilversum en dan heb 

je heel wat inwoners van Nederland te pakken. Wat je ziet is dat mensen in die straal ergens heel graag willen wonen en dan iets 

verder weg werken. Zat je met dit bedrijf in Drenthe, dan heb je een probleem want daar wilt niemand wonen. De 

aantrekkingskracht van de regio is groot. En van veel HBO-plus werkt de partner ook, en die kunnen ook goed in deze regio aan de 

slag. Als ik kijk naar mijn eigen vriendenkring dan woont het overgrote deel in de Randstad. Die partners willen zichzelf ook 

ontwikkelen, en hebben dan geen zin om naar Drenthe te gaan.” 

 

Toch geven bedrijven wel aan dat het moeilijk goed geschoold personeel vinden is in de Metropoolregio Amsterdam. Een 

ontoereikende arbeidsmarkt was voor een bedrijf, dat voorheen in Aalsmeer gevestigd was, een reden om naar de Brainportregio 

Eindhoven te verhuizen. Dit bedrijf is al eerder in de analyse aangehaald. De directeur stelt dat het aanbod van studenten 

elektrotechniek in de regio Amsterdam onvoldoende is. Dit heeft volgens hem grotendeels te maken met afwezigheid van MBO en 

HBO opleidingen in de elektrotechniek. De opleiding sterkstroom is naar zeggen niet aanwezig ten Noorden van de lijn Hoofddorp. 
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Dit ervaart het bedrijf anders in Eindhoven, waar meerdere onderwijsinstellingen zich begeven op dit vakgebied. Dit maakt instroom 

van nieuw personeel tegenwoordig een stuk makkelijker. De Technische Universiteit, Fontys Hogeschool en verschillende ROC’s 

bieden een omvangrijke pool aan technische arbeid. Momenteel heeft het bedrijf 2 stagiairs in dienst terwijl dit in de regio 

Amsterdam uitgesloten was. Naast de beide directeuren is slechts één medewerker in dienst gebleven na de verhuizing. Ook het in 

dienst nemen van nieuw personeel is volgens de directeur betrekkelijk makkelijk verlopen. De mogelijkheden om nieuw personeel 

aan te trekken staan in schril contrast met de ervaringen van managers in de Metropoolregio Amsterdam: 

 

“Het is hier niet makkelijk om aan mensen te komen. Het voordeel is natuurlijk dat hier veel mensen wonen, maar ik geloof niet 

dat Amsterdam veel mensen kan leveren. Dat heeft ook met de instroom vanuit universiteiten te maken. Maar in het algemeen 

zijn techneuten gewoon erg schaars.” 

 

“Nou in Finland kunnen we de research wel doen. Daar zijn ze toch wel heel sterk in research en application engineering. Dus toch 

wel wat dingetjes ontwerpen voor de klant die het wil uitbesteden. Ik denk dat Nederlanders daar beter is zijn. Daar heb je een iets 

lager niveau voor nodig. Ik dan dat daar in principe wel mensen voor te vinden zijn.” 

 

“Stagiairs? Dat heb ik een tijdje gedaan, en met name in Amsterdam. Maar dan zie je meteen dat het niveau belabberd laag is. 

Dat was InHolland. Ja dat kon je duidelijk merken, het niveau was gewoon er laag. Dat is dus geen optie.” 

 

“Het personeel is heel moeilijk te vinden. Alle jongens zijn HTS’ers, maar er zijn maar handje vol geschikt voor dit werk. Dat zijn 

eigenlijk de jongens die thuis ook al hebben gehobbyd en geknutseld,dan weet je wat er bij komt kijken.” 

 

6.2.3.2 Machinebouw 
 

Ook voor de machinebouw geldt dat de Metropoolregio Amsterdam een aantrekkingskracht heeft die tot ver buiten de grenzen van 

de eigen regio strekt. Dit blijkt uit de volgende citaten: 

 

“Er zitten mensen in Alkmaar, Beverwijk, de Westkant. De Noordkant, Hoorn, Enkhuizen. Zuidkant, Hilversum werken wat mensen. 

Almere, Lelystad en natuurlijk Amsterdam. Dus eigenlijk uit de hele regio trekken wij wel mensen. Een behoorlijke radius vanuit 

Amsterdam”.  

 

“We zitten hier met veel verschillende nationaliteiten, dertien van de negentig mensen hier zijn Japanners, waarvan er vier in het 

technisch centrum werken.” 

 

“Ik heb zelf elektronica gestudeerd in Eindhoven en om uit IJsselsteinn in Overijssel. Dus ja, je hebt een rare mengelmoes van 

mensen hier.” 

 

“Haarlem, Almere, Elst, Friesland, Mijdrecht, Amsterdam, Hengelo, Arnhem. Het waait wel erg uit.” 

 

“Wij vinden het heel belangrijk dat medewerkers uit de regio komen. En ik moet zeggen dat de meest uit de regio hebben.” 

 

“De meeste in de regio, maar ook Haarlem, Heerhugowaard en geloof dat er zelfs eentje in Den Helder woont. De mensen zijn hier 

ook opgeleid.” 
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Ook geldt dat het voor machinebouwers moeilijk is om geschikt personeel te vinden in de Metropoolregio Amsterdam. Dit geldt tot 

op zekere hoogte voor laag personeel, maar vooral voor hoogopgeleiden. Hoewel het tekort van bètatechnici speelt op nationale 

schaal, lijkt dit in de Metropoolregio Amsterdam daarom sterker gevoeld te worden. De heeft er mee te maken dat de instroom van 

universitair geschoolden van buitenaf komen: 

 

“Ja, maar ook vooral laaggeschoolde mensen. Het gaat natuurlijk twee kanten op en de regio biedt beiden. Ja als je nieuw 

personeel zoekt en je moet vier maanden wachten dan is het een lastig verhaal. Wij hebben daar over het algemeen niet veel 

problemen mee, maar het is wel lastig om de kwaliteit eruit te halen.” 

 

“De metaal is toch de laatste jaren een probleemgebied. Er is toch een gat gevallen in de technische mensen. Je ziet wel een 

ontwikkeling dat daar meer aandacht aan wordt besteed. Er is gewoon een tekort straks, want de leeftijdsopbouw van technische 

bedrijven ligt heel hoog. Wij zitten gemiddeld over de veertig. Maar we zijn ook een opleidingsbedrijf en hebben goede contacten 

met bedrijven in de buurt voor stageplekken. Het Novacollege, de technische school Velsen. Dus dat zit hier ook in de regio, en we 

doen natuurlijk heel veel zelf. Om een goede lasser te worden ben je gewoon zes jaar bezig. Dus je moet ook in de praktijk heel 

veel ervaring op doen, en je kwalificeren voor veel verschillende materialen.”  

 

“Dat is niet makkelijk, zeker als het gaat om het technisch centrum, dan is de markt heel er dun gezaaid met goede mensen. Op de 

Nederlandse universiteiten is er namelijk geen leerstoel voor lagertechniek, waar dat er in Duitslang en Japan bijvoorbeeld wel is. 

Als je vanuit Japan een techneut krijgt op lagergebied, die weet echt alles van lagers af. Zijn kennis is op dat gebied wel 3, 4 keer 

zo groot als iemand die op de Nederlandse markt kan worden geworven. Dat geldt eigenlijk voor heel Nederland.” 

 

“In feite heb je daar geen hele specifieke opleiding voor nodig. Het meeste leiden we zelf op. Een aantal basisvaardigheden is wel 

handig, een CNC draaier kun je overal wel vandaan halen, maar voordat ie de producten hier kent is ie een jaar verder. We hebben 

over het algemeen ook weinig verloop. De afgelopen drie jaar is zo’n 30% met pensioen gegaan. Dan is het een kwestie van 

vroegtijdig personeel aannemen en opleiden.” 

  

“Je probeert er een mouw aan te passen. We werken ook vrij veel thuis. Het is lastig om mensen te vinden in de regio. We doen 

ook veel via inleningbureaus. We kunnen het soms gewoon niet uitbesteed krijgen. Wat ik begrepen heb is dat het in het Oosten 

iets makkelijker is, maar niet veel. We denken er ook aan om werk naar China over te hevelen, Het verschuift, dat merk je echt 

wel.” 

 

“Een bedrijf met een hele stabiele basis betekent dat mensen hier ook werken voor 25, 30 jaar. We hebben op dit gebied weinig 

verloop, je proceskennis blijft binnen. En op het moment dat mensen van buiten naar binnen komen krijgen ze ook meten die 

training van ons, in een specifieke functie dan … Wij hebben 9 HBO, universitair. Deze mensen zitten ook meer in de 

ontwikkelkant. R&D is HTS of TU, dat kan je niet met interne scholing oplossen. Proces en leadmechanical. Hoofd R&D is 

bijvoorbeeld een ir. van de TU Delft.” 

 

“Personeel is moeilijk. Wij zeggen altijd: We zitten in een droge vijver te vissen.”  

 

6.2.3.3 Conclusie 
  

De hoogwaardige maakindustrie wordt grotendeels in stand gehouden doordat de Metropoolregio Amsterdam de kwaliteit heeft te 

putten uit andere regionale arbeidsmarkten. De eigen regionale arbeidsmarkt kent vanwege de het geringe aantal technische studies 

weinig instroom van hooggeschoolde bètatechnici.  
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Wel is de omvangrijke arbeidsmarkt een troef voor het intern opleiden van personeel. Laaggeschoold werk kan daarom vaak met 

interne opleidingen opgelost worden. Dit geldt echter niet voor hoogopgeleid personeel. Wanneer de spoeling van bètatechnici op 

Nederlandse universiteiten dunner wordt, zal dit met name in de Metropoolregio Amsterdam sterk gevoeld worden. Het aantrekken 

van geschikt personeel kan daarom in de toekomst een bedreiging vormen voor de hoogtechnologische kenniseconomie van de 

Metropoolregio Amsterdam. 

 

6.2.4 Stedelijke kwaliteit 
 

In hoofdstuk 5 is geconstateerd dat de Metropoolregio Amsterdam in  vergelijking met de Brainportregio Eindhoven een sterk 

kosmopolitische uitstraling heeft. Het internationale imago en het hoogwaardige leefklimaat maakt de Metropool Amsterdam een 

regio met een hoge stedelijke kwaliteit. In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de nabijheid tot stedelijke kwaliteit 

het lerend vermogen van het individuele bedrijf in de hoogwaardige maakindustrie vergroot. Met andere woorden; doen zachte 

locatiefactoren er toe in de bèta-economie, en hoeverre zijn deze voordelen kennis gerelateerd? 

 

6.2.4.1 Elektronica 
 

Het internationale imago van Amsterdam is volgens de antwoorden van de ondervraagde sterk gerelateerd aan het leefklimaat van 

de stad Amsterdam. De hoogwaardige stedelijke kwaliteiten van Amsterdam stralen dan ook ver uit over de rest van de 

Metropoolregio. In hoeverre bedrijven hier voordeel van ondervinden is afhankelijk van de markt die ze bedienen. Imagovoordeel 

wordt niet opgemerkt wanneer slechts op de Nederlandse markt gewerkt wordt. Internationaal speelt het leefklimaat een grotere rol 

wanneer een bedrijf afhankelijk is van buitenlandse werknemers, en wanneer acquisitie een belangrijke rol uitmaakt van de 

bedrijfsvoering. Slechts één bedrijf noemt de stedelijke kwaliteit van de Metropoolregio Amsterdam als cruciaal voor de 

bedrijfsvoering.  

 

“Imago levert geen voordeel aangezien klanten allen zitten op de Nederlandse markt” 

 

”Internationaal imago? Ja, leuk voor klanten. Maar in de defensiemarkt is het totaal niet relevant.” 

 

“Voor ons bedrijf dus niet. Maar Philips heeft het hoofdkantoor verhuisd naar Amsterdam. Alle kennis zit in Eindhoven, maar ze 

willen toch kunnen zeggen wij zitten in Amsterdam en niet in Eindhoven.”  

 

“Wat betreft het imagovoordeel en het aantrekken van grote bedrijven. Het voordeel is er, maar ik denk dat Amsterdam toch 

gewoon erg duur is en dat je voornamelijk hoofdkantoren zult aantrekken en geen ontwikkeling. Dus ja, moet je dat doen in 

Amsterdam?” 

 

“Wat je wel ziet, Nike zit hier in Hilversum. En daar werken heel veel ontwerpers, honderden. En dat zijn typisch jongeren tussen 

de 26 en 33. Ze hadden heel veel eisen. Dat kon niet in Amsterdam maar wel in Hilversum. Er is natuurlijk een spoorlijn direct naar 

Amsterdam. Al die jonge gasten, 80, 90 procent buitenlandse die wonen allemaal in Amsterdam. Die willen gewoon in Amsterdam 

wonen. Hilversum – Amsterdam is gewoon heel goed te doen. Het vreemde is dat de mensen met gezinnetjes juist weer hier 

wonen ...  Leefklimaat is hier heel goed. Ik geloof dat Elsevier een onderzoek heeft gedaan naar de top tien gemeenten van 

Nederland en daarvan zijn 5 gemeenten in het Gooi. Goede voorzieningen, veel groei, alles bij de hand. Wil je naar een concert 

dan pak je de auto en sta je binnen 20 minuten in de Stopera.” 
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“Nou de Metropoolregio is voor mij interessant omdat Amsterdam interessant is, voor zowel mederwerkers – mijn naaste collega 

in Wormerveer is een Fin, die is echt naar ons toegekomen omdat we hem een huis in Amsterdam hebben kunnen aanbieden – als 

klanten die graag naar Amsterdam toekomen. Als wij een meeting hebben dan hebben we geen meeting in ons gebouw, maar dan 

hebben we een meeting in een restaurant of een plekje in Amsterdam. Je moet je voorstellen dat al er echt goede deals gemaakt 

moeten worden dan is het etentje, rondvaart en dan heb je het gewoon verkocht. Amsterdam is echt belangrijk. Je gebruikt het als 

marketingstrategie.” 

 
 

6.2.4.2 Machinebouw 
 

Uitkomsten wijzen erop dat het voordeel van het internationale imago van de Metropoolregio Amsterdam uiterst discutabel en 

moeilijk vast te stellen is. Voor het leefklimaat wordt eveneens vastgesteld dat dit heel belangrijk is voor buitenlandse werknemers:  

 

“Amsterdam is natuurlijk wel bekend. Ik weet niet of dat voor ons te toetsen is of dat toegevoegde waarde heeft. Ik ken een 

bedrijf die in een klein plaatsje in Friesland zitten, die hebben ook hele grote buitenlandse klanten. Amsterdam is herkenbaar, 

maar ik heb het eigenlijk nooit zo ervaren.” 

 

“Je kunt nu wel zeggen dat het feit dat je uit Amsterdam komt, is internationaal een pre. Kijk je naamsbekendheid vergroten en 

het feit dat je uit Amsterdam komt is wel herkenning. Als jij uit  Tytsjerksteradiel komt is dat minder.” 

 

“In zoverre dat het makkelijk is uit te leggen aan de klant. Maar het levert ons geen nieuwe opdrachten op. Als we een klant hier 

hebben dan gaan we regelmatig naar Amsterdam, de Zaanse Schans. Je laat wel iets van de regio zien, maar is niet echt heel 

belangrijk.” 

 

“In het buitenland zeg je in de buurt van Amsterdam, maar heel Nederland ligt in de buurt van Amsterdam, anders begrijpen ze 

het niet. Het gaat ons geen orders kosten. Het is wel dat je klanten hier naartoe kan praten en dat ie dan een avondje hier in 

Amsterdam kan stappen, maar dat is ook het enige.” 

 

“Het is ook de internationale uitstraling die gewoon meespeelt. Als je in Amsterdam zit en mensen ontvangt is Amsterdam toch 

een stad waar je makkelijk met klanten doorheen kan kopen, dat speelt ook wel mee … Dat is natuurlijk moeilijk te meten, maar 

het is natuurlijk anders als je in een hele kale stad zit natuurlijk. Het speelt wel mee denk ik, maar onbewust. Je kunt het niet 

meten, je kunt het ook niet vragen. Ik denk wel eens dat sommige beslissers dat mee laten spelen van hé, zodra ik het bij mijn 

buurman koop dan heb ik het, maar als ik het in Amsterdam koop dan het ik een leuk uitje. Het helpt wel een bepaalde sfeer te 

creëren. Wij hebben vrij veel buitenlanders over de vloer en Amsterdam heeft uitstekende hotels waar je deze mensen ook in kwijt 

kan. Als we met een grote groep zitten, dan zitten we ook wel eens op locatie in de stad te vergaderen.” 

 

“Voor Japanner is het hier in Nederland en met name deze regio heel plezierig wonen. Ze hebben hier alle faciliteiten. In 

Amstelveen is een hele grote Japanse gemeenschap. Je hebt daar 3000 Japanners wonen en dus ook allemaal faciliteiten voor de 

Japanners. Een Japanse school, een internationale school. Die scholen zijn essentieel voor Japanse families. En die gezinnen zijn 

nodig zodat onze werknemers zich thuis kunnen voelen. Die faciliteiten zijn er allemaal in deze omgeving. En die zijn er wat minder 

in Eindhoven. Als wij in Eindhoven zouden zitten dan denk ik dat de Japanners in Düsseldorf zouden wonen. Daar heb je een nog 

grotere gemeenschap dan dat je hier hebt in Amstelveen. Praktisch iedereen woont in Amstelveen.” 
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6.2.4.3 Conclusie 
 
De rol die de nabijheid tot stedelijke kwaliteit speelt, is sterk afhankelijk van het businessmodel van het desbetreffende bedrijf. 

Voordelen zijn met name gelegen in de stedelijke sfeer en het voorzieningenniveau van de stad Amsterdam. 

 

6.3 Synthese & positiebepaling 
 

In de vorige paragrafen is dieper ingegaan op de clustertypering en het functioneren van het regionaal innovatiesysteem in de 

Metropoolregio Amsterdam. Tezamen met de resultaten schets dit een goed beeld van het cluster van de hoogwaardige 

maakindustrie van de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam. Er is antwoord gegeven op de volgende 

deelvragen: 

- Gaat er een hoogtechnologische kenniseconomie schuil achter het imago van de Amsterdamse praateconomie? 

- Hoe kan de clusterpopulatie van de hoogwaardig maakindustrie in de MRA getypeerd worden? 

- Hoe functioneert het regionaal innovatiesysteem van de hoogwaardige maakindustrie in de MRA? 

 

De Metropoolregio Amsterdam heeft een industriële basis die gelijk is aan dat van de Brainportregio Eindhoven. Er gaat dus een 

hoogtechnologische kenniseconomie schuil achter het imago van de Amsterdamse ‘praateconomie’.  Naast voldoende massa, is op 

basis van de interviews op te merken dat onderzoek en ontwikkeling een belangrijke bezigheid is van bedrijven die onderdeel 

uitmaken van de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. Aan kwaliteit is dus ook geen gebrek in de 

clusterpopulatie. Het cluster scoort daarentegen slecht op de aanwezigheid van verschillende type bedrijven in de waardeketen 

(compleetheid), en de samenhang tussen deze bedrijven.  

 

De Metropoolregio Amsterdam heeft een hoogtechnologische kenniseconomie, maar die functioneert anders dan in de 

Brainportregio Eindhoven. Dit verschil lijkt grotendeels te liggen in de aanwezigheid van OEM’ers in de Brainportregio Eindhoven, die 

er via uitbestedingsrelaties  voor zorgen dat er een grotere samenhang ontstaat tussen regionale bedrijven. De Metropoolregio 

Amsterdam heeft geen toonaangevende bedrijven die een stempel drukken op het karakter van de hoogwaardige maakindustrie in 

de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijven opereren daarom veelal op gespecialiseerde internationale nichemarkten. De ‘interne 

netwerk’ en ‘global pipelines’ strategie draagt bij aan het innovatievermogen op bedrijfsniveau. Hoewel de regionale private- en 

publieke kennisinfrastructuur ontbreekt, kunnen deze bedrijven toch een functionele positie innemen in internationale kennisketens. 

Voor de bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie van de  Metropoolregio Amsterdam geldt dat nabijheid belangrijk is voor 

kennisdiffusie. Het zijn niet de lokale interacties, maar de lokale condities die bedrijven een concurrentievoordeel kunnen 

verschaffen
3
. Het grootste voordeel is in het cluster van de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam te 

behalen door internationaal georiënteerde bedrijven. Schiphol stelt deze bedrijven in staat informele- en formele kennisrelaties te 

onderhouden op internationale schaal. Het uiterst goede leefklimaat stelt bedrijven makkelijk in staat internationale kenniswerkers 

aan te trekken die de nodige kennis bijdragen aan de interne kenniscapaciteit. De nabijheid tot stedelijke kwaliteit kan daarmee ook 

bijdragen aan het lerend vermogen van bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam.  

 

Deze bevindingen stellen ons in staat de volgende deelvraag te beantwoorden: 

1. “Heeft de MRA een structurele achterstand in de hoogwaardige maakindustrie ten opzichte van de BRE?” 

 

                                                      
3 De rol van het bedrijf binnen het cluster valt niet te veralgemeniseren. Niet elke bedrijf in de hoogwaardige maakindustrie van de MRA zal baat 
hebben bij de specifieke regionale condities. Andersom geldt dit ook voor de Brainportregio Eindhoven, waar niet elk bedrijf concurrentievoordeel 
ondervindt van de lokale interacties waardoor het cluster gekenmerkt wordt. 
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De kwaliteit van het regionaal innovatiesysteem wordt bepaald door de mate waarin het individuele bedrijf in staat is externe 

bronnen van kennis aan te boren. Dit kan bewerkstelligd worden door leren in de lokale setting van het cluster (‘local buzz’), of via 

gerichte samenwerking met strategische buitenstaanders (‘global pipelines’). De kwaliteit van het cluster wordt daarom bepaald door 

de mate waarin geografische clusters en netwerken met elkaar verweven zijn.  

 

De interviews wijzen uit dat wanneer bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie afhankelijk zijn van externe kennisbronnen, zij 

hoofdzakelijk kennis uitwisselen met strategische kennispartners buiten de Metropoolregio Amsterdam (‘global pipelines’). In het 

cluster van de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam ontbreekt het aan complexe interactie. De 

Metropoolregio Amsterdam is daarom een typische satellietregio. Kennis wordt gehaald en gebracht, maar wordt vanwege de 

geringe samenhang niet regionaal gedeeld. 

 

In de Brainportregio Eindhoven is het omgekeerd. Beleidsdocumenten wijzen uit dat wanneer bedrijven in de hoogwaardige 

maakindustrie afhankelijk zijn van externe kennisbronnen, zij hoofdzakelijk kennis uitwisselen met lokale  partners in de 

Brainportregio Eindhoven. In het cluster van de hoogwaardige maakindustrie van de Brainportregio Eindhoven ontbreekt het aan 

strategische internationale allianties. De Brainportregio Eindhoven is een typische kennisregio. Kennisdeling resulteert in smalle 

specialisatie, maar clusterrelaties hebben een beperkt reikvermogen om heterogene kennis aan te boren. 

 

Van een structurele achterstand is theoretisch gezien geen sprake. De hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio 

Amsterdam en de Brainportregio Eindhoven zijn twee verschillende werelden die beide niet voldoen aan de omschrijving van een 

ideaaltypisch cluster.  

 

6.3.1 Brainport Amsterdam 
 

Om te kijken of de theorie ook in praktijk klopt, is gevraagd naar de mening van ondernemers in de hoogtechnologische 

maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam. Hen is gevraagd in hoeverre de Metropoolregio Amsterdam ervaren wordt als 

hightech technologieregio. 

 

6.3.1.1 Elektronica 
 

Bedrijven in de elektronica geven te kennen Amsterdam weinig hightech te vinden. Dit heeft voornamelijk te maken met de publieke 

kennisinfrastructuur die slecht afgestemd is op het focusgebied elektronica. Het technologisch profiel van een regio wordt toch sterk 

bepaald door manifeste kennisdragers, deze missen in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam. Toch 

wordt TomTom wel genoemd als succesvol product van het regionaal innovatiesysteem van de Metropoolregio Amsterdam. 

 

“Ik heb nog nooit een Amsterdams Hightech cluster ontdekt. “ 

  

“Nee. Qua onderzoek denk ik meer aan het FOM en dat soort dingen, daar zit Amsterdam dan wel meer in, ICT ook, maar 

elektronica of dingen die wij nodig hebben daar speelt Amsterdam niet een heel grote rol. Er is natuurlijk geen technische 

universiteit hier. Dan moet je toch in Eindhoven, Delft zijn, daar ontstaan natuurlijk ook de bedrijfjes in die tak. TNO zit natuurlijk 

ook meer in die hoeken. De hogeschool Amsterdam komen natuurlijk ook wel wat ontwikkelingen vandaan, hier in Noord is ook 

wel een ontwikkelunitjes van de hogeschool waar kleine bedrijfjes opstart doen.” 
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“Amsterdam is zo groot, daar gebeurt zo veel. Ik was eigenlijk verrast om te ervaren hoeveel ontwikkelclubjes, die ik tegenkwam 

omdat de wereld zo klein is, daar zitten terwijl ik denk iemand die gaat nadenken en zoeken naar elektronicaoplossingen en gaat 

googelen die komt in Amsterdam uit.” 

 

“Als je kijkt naar wat we hier kunnen in deze regio, ik denk dat TomTom het redelijk doet qua engineers, een beetje vergelijkbaar 

zeg maar, maakt wel een totaalproduct maar qua techniek enzo en opzet van het bedrijf is hoe ik mijn bedrijf verder wil 

ontwikkelen. Dat betekent veel nationaliteiten in je team, het liefst Amsterdam en wereldwijd verspreid … Maar verder qua 

userinterface gebeurt er niet veel in de regio. Dus ben ik om me heen gaan kijken waar gebeurt dat wel? En dat was Finland, de 

core research gebeurt nu daar.” 

 

6.3.1.2 Machinebouw 
 

In de machinebouw wordt eveneens getwijfeld aan het technologisch profiel van de Metropoolregio Amsterdam. Ook hier wordt 

hightech gestaafd aan de technologische doorbraken bij vooraanstaande bedrijven en kennisinstellingen in de regio. De omvang van 

innovatief MKB is niet zichtbaar omdat bedrijven niet gericht zijn op de regio.  

 

“Nee, Amsterdam niet. Kijk Eindhoven is bijvoorbeeld ook bekend van de nanotechnologie wat daar in ontwikkeling is. Waar ook 

veel over gepraat wordt. Nou ik ken geen vergelijkbare R&D in Amsterdam nee. Maar ik moet zeggen dat ik daar ook niet zo heel 

goed van op de hoogte ben. Er zit ook geen TU in Amsterdam of omgeving. Ik denk da dat ook één van de voorwaarden is. Het is 

veel makkelijker om in de omgeving Enschede iets neer te zetten dan bijvoorbeeld in Amsterdam.” 

 

“Die zullen er ongetwijfeld zitten. Ik denk ook dat logistiek heel belangrijk is met de aanwezigheid van Schiphol en alles wat er 

omheen zit. Er zitten enorm veel bedrijfjes. Als je nou kijkt naar ons, achter ons zit een producent van gehoorapparaatjes, dat is 

best wel hightech allemaal. Maar daar hebben wij verder geen binding mee. We hebben alleen het oude Stork FDO. Dat gebruiken 

we regelmatig, is een soort TNO. En dan kan je zeggen dat Amsterdam maar een regio is, maar er zijn niet zoveel van dat soort 

instituten in Nederland en die zit wel in Amsterdam. Anders had je misschien bij TNO gekomen in Delft, die hebben we ook wel 

gebruikt vroeger voor specifieke dingen. Maar Amsterdam hightech? Er zal ongetwijfeld veel zitten, maar dat is voor ons niet van 

belang.” 

 

“Niet. Ja die indruk heb ik niet. Als je met de universiteit praat waar kennis zit kom je toch in Enschede uit, in Delft of in Eindhoven. 

Amsterdam daar zijn we goed in psychologie en het AMC misschien, maar dat schiet niet op. Noem eens een universiteit die 

aansprekend i op technisch gebied. Als je dat niet hebt als middelpunt. Als je Twente neemt, daar gebeuren allerlei dingen met 

bedrijfjes daaromheen. Eindhoven is daar natuurlijk al veel verder in, maar die had Philips en de TU natuurlijk al heel lang 

samenwerken met bedrijfjes daaromheen. Delft zie je dat een beetje doen met TNO, maar ook niet echt hoogdravend. Dat is het 

beeld dat ik heb. Volgens mij begint het bij een goede technische universiteit. En waarom zou je een vierde willen? We krijgen 

bijna geen studenten op goed hoog niveau. Nou, dat krijg je niet van de grond hoor!” 

 

“Euhm. Ik heb weinig met de regio Amsterdam van doen wat dat betreft. Als je kijkt naar de hoogwaardige toeleveranciers die we 

hebben, die zitten niet in Amsterdam.” 
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6.3.2 Brainport Eindhoven 
 

Ook is de bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam gevraagd of vestiging in de Brainportregio Eindhoven voordeel zou opleveren. 

Antwoorden geven inzicht in hoeverre het regionale innovatiesysteem van de Metropoolregio Amsterdam ongunstig is afgestemd op 

de bedrijven. Wanneer dit niet het geval is, dan betekent dit dat er geen structurele achterstand is, maar dat er sprake is van 

verschillende bedrijvenpopulaties.  

 

6.3.2.1 Elektronica 
 

Bedrijven geven over het algemeen aan weinig reden te zien om in de Brainportregio Eindhoven gevestigd te zijn. Ook wordt de 

uitzonderlijke positie van technologieregio Eindhoven door sommigen gebagatelliseerd. 

 

“Ik moet even nadenken hoe ik dat moet verwoorden. Ik denk dat Eindhoven meer fundamenteel onderzoek doet en wij meer in 

systemintegration zitten. Wij zitten op een ander niveau. Wij knopen de producten aan elkaar en voegen daar wat aan toe. Ik zie 

Eindhoven meer aan het begin, daar wordt de basis ontwikkeld, wij kopen via de markt de laatste technologie in. Wij kopen 

bijvoorbeeld een microcontroller waar wij vervolgens mee aan de slag gaan. Wij zitten dus meer aan het einde van de 

waardeketen aangezien wij ons richten op het ontwikkelen van klantgerichte toepassingen en producten.” 

 

“Nee. Vijftien jaar geleden wel. Toen was Eindhoven nog niet zo opgebouwd. Had vijftien jaar geleden Eindhoven de status gehad 

die het nu heeft, en het hele email en internet was nog niet ontwikkeld dan had dat zeker een enorm voordeel gegeven. Maar bij 

ons gaat echt 98% per email of fax. Er is maar heel weinig direct contact met de klant nodig.” 

 

“Ik ben getogen Zaankanter en ik ga niet in Eindhoven wonen. Dus hoeveel heb je er voor over. Het gaat niet alleen over waar het 

handig is om te zitten, maar ook voor je eigen. En daarnaast is Eindhoven natuurlijk wel erg gefocust op fijnmechanica als core, en 

niet zozeer op software en elektronica. Dat is toch meer Twente wat daarin sterk is.” 

 

“Nou in wezen is het daar één grote Philips. Het is vanuit Philips ontstaan. Ja, hoe lullig het ook is, dat is gewoon zo. En dat hebben 

ze goed gedaan. ASML is heel groot, maar ik denk dat 50, 60 procent van de bedrijven die hightech zijn in Eindhoven werken voor 

ASML of Philips of voor een ander bedrijf die hele mooie microscopen maakt. Dat zijn er drie, dat zijn hun pijlers. En dan heb je nog 

OTD die high-end machines maakt, maar allemaal weer gerelateerd aan dat. En dat was al een relatie want al die jongens komen 

uit Philips, kenden elkaar al en dat netwerk was er al. En omdat Philips heel groot was en weg trok was er ook ruimte en waren de 

gebouwen er al. Dus alles stond er in principe al. 

 

“Er is net zoveel reden om er wel gevestigd te zijn, dan om er niet gevestigd te zijn. Ik zie geen toegevoegde waarde als we dit 

zouden oppakken en naar Eindhoven zouden gaan … Maar qua bedrijvigheid en technologie, dan speelt het voor de rest van de 

wereld helemaal niet. De regio Eindhoven smartest van de wereld? Prachtig! Maar daar lachen ze in Amerika natuurlijk om.” 

 

 

6.3.2.2 Machinebouw 
 

Machinebouwers geven in eerste instantie te kennen dat zij niets te zoeken hebben in de regio Eindhoven omdat zij bezig zijn in hele 

andere technologieën. Een bedrijf dat wat meer bekend is in Eindhovense kringen, geeft aan dat het unieke ecosysteem van de 

Brainport een zwaar aangezet verhaal is. Ook hier wordt gewezen op de rol die de toonaangevende bedrijven hebben op het aanzien 

van het cluster als geheel: 
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“Nee dat is niet het geval. Onze partners zitten over de hele wereld. Als je daar gaat zitten ga je ook weer denken, hoe zit ik 

logistiek. Daar kijk je altijd naar. Verder zou ik overal kunnen zitten. Ik zou ook in Dronten kunnen zitten bij wijze van spreken als 

dat een voordeel had in kostprijs en de beschikbaarheid van personeel … Als je het sec over technologie hebt. Kijk voor ons maakt 

het niet uit, we zoeken de klant toch wel op. Als je het hebt over Eindhoven, daar is de hele infrastructuur natuurlijk meer 

aanwezig dan in Amsterdam. Het specialisme in Amsterdam is toch meer logistiek, er zit wel veel maakindustrie. Amsterdam heeft 

wel veel te bieden, ook qua mensen denk ik dat het wel goed zit. Maar echt technologische hoogstand? Nee, omdat je hier geen 

technische universiteit hebt, de maakindustrie zit hier gewoon omdat er veel mensen beschikbaar zijn en er voldoende kennis en 

kunde is voor de maakindustrie.” 

 

“Omdat we denk ik niet onder hightech vallen, en ook weinig voordelen hebben om mee te liften op de kennis die daar zit.” 

 

“Nee volgens mij is er geen hightechcluster, en zo wel, dan heb ik de boot gemist. Ik denk als je aan hightech denkt dat je dan Shell 

Amsterdam hebt.” 

 

“Heeft geen voordeel. Eindhoven is meer… Gevoelsmatig is het een hele andere tak van sport daar. Meer richting IT en 

elektronica. Omdat Philips daar de grootste werkgever is geweest, en misschien nog steeds is. Wij zitten echt in de zware 

industrie. Wij moeten ook dicht bij de haven zitten.”  

 

“Ik herken het niet zo. Rond Eindhoven heb ik ook mijn vraagtekens. Soms wordt er een verhaal omheen gemaakt hè. Als je 

techniek in Nederland ziet, het is een beetje ondergesneeuwd. Techneuten zelf vertegenwoordigen zich niet zo. Als ik naar lezingen 

ga, wat ik een tijdje gedaan heb, dat je wilt weten: hoe doen anderen dat nou. Dan zie je vaak lezingen dat ik denk van ja, ik word 

er niet warm van. Het wordt zo opgeklopt verteld. Ik heb ook wel eens met die chemietoestand, dan zijn er seminars op dat 

gebied, van de universiteit willen ze er niet heen. Het zijn allemaal popiejopie verhalen. In hoeverre vind je het nou. Het is heel 

moeilijk te vinden vind ik. Ik ken daar een aantal bedrijven waarmee we werken. Daar werken we wel of niet plezierig mee. Hoe ze 

specifiek op elkaar versterking zoeken, die samenwerkingsverbanden, ik vind het soms heel vaak luchtballonnen. Dat als je kijkt 

wat er nou werkelijk gebeurt, dat er zo weinig gebeurt. Je hebt ook weinig de tijd op samen te werken. Je moet iemand nodig 

hebben voor je klus, dan werk je heel intensief, maar als je het niet nodig hebt en je doet het om elkaar op te tillen, die tijd steek je 

er niet in. Daar is het bedrijf te klein voor, je hebt niet een functionaris die daarvoor de tijd kan nemen. Je bent per dag ook veel 

bezig om datgene te realiseren wat je aan het doen bent. Als je iemand kan gebruiken, simpel gezegd, dan doe je dat. Eindhoven is 

niet zo’n groot verschil. Er zitten natuurlijk wel hele specifieke bedrijven die voortgekomen zijn uit de Philipscultuur. Kijk 

machinefabrieken zijn afgesloten. Ik denk wel dat dat een soort cluster geeft dat mensen die vroeger met elkaar gewerkt hebben 

in allerlei bedrijven terecht zijn gekomen die makkelijk links maken. En Philips is natuurlijk ook wel een cultuur die op een andere 

wijze werkt. Kennisoverdracht, praten, seminars, bij elkaar zitten. En in productiebedrijven heb je ook meer tijd om op die manier 

te werken. Kijk de machines draaien daar (red. Philips), je bent aan het bijschaven. Terwijl als machinefabriek (red. bedrijf in 

Amsterdam) ben je eigenlijk heel egoïstisch. Bij productiebedrijven zoek je elkaar meer op, en die productiebedrijven zitten hier in 

Amsterdam bijna niet.” 
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6.3.3 Conclusie 
 

In deze paragraaf is een synthese gemaakt van alle inzichten die tot dusver bovenwater zijn gehaald. Hieruit blijkt dat het cluster van 

de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam verschillend is van dat van de Brainportregio Eindhoven. Een 

interessante vraag is of verschillend ook slechter betekent. Het Metropolitaans Amsterdams bedrijvencluster is achtergesteld 

wanneer het regionaal innovatiesysteem van de Brainportregio Eindhoven beter afgestemd is op de institutionele behoefte van 

bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam. De bedrijven in het cluster van de hoogwaardige 

maakindustrie in de maakindustrie geven te kennen geen behoefte te hebben in de regio Eindhoven gevestigd te zijn. Toch geven de 

bedrijven aan de Metropoolregio Amsterdam weinig hightech te vinden, hoofdzakelijk vanwege de afwezige technische 

kennisinfrastructuur. Men geeft daarnaast eveneens aan dit mede moeilijk in kunnen schatten vanwege de geringe technologische 

samenhang met andere hightech bedrijven die mogelijk in de regio aanwezig zijn. Hieruit blijkt dat de bedrijven in de hoogwaardige 

maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam vanwege hun afwijkende kennisbasis er goed aan doen niet te sterk ingebed te zijn 

in clusters van de hoogwaardige maakindustrie.  

Deze constatering heeft belangrijke implicaties op het gebied van innovatiebeleid ten behoeve van de stimulering van de 

hoogwaardige maakindustrie. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op aanknopingspunten om de hoogtechnologische 

kenniseconomie te faciliteren. Er wordt ingegaan om de ruimtelijke- en institutionele behoefte van bedrijven in de hoogwaardige 

maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam.  

 

6.4 Campussen 
 
 
Er bestaan ruimtelijke- en institutionele verschillen tussen de clusterpopulaties van de maakindustrie in de Metropoolregio 

Amsterdam en de Brainportregio Eindhoven. In deze paragraaf wordt ingegaan op de ruimtelijk- en institutionele behoeften van 

Metropolitaans Amsterdamse bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie. Op deze manier kan worden achterhaald welke factoren 

van belang zijn voor het optimaliseren van het micro/meso niveau van de hoogtechnologische economie van de Metropoolregio 

Amsterdam. Het scheppen van randvoorwaarden voor het innovatievermogen van bedrijven is onderdeel van (ruimtelijk) economisch 

beleid. 

 

De opgave voor de Ruimtelijke Ordening is gelegen in het creëren van bedrijfsomgevingen die in eerste instantie tegemoet komen 

aan de ruimtelijke- en institutionele behoefte van bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie.  

 

In de Brainportregio Eindhoven wordt ten behoeve van de regionale innovatiekracht sterk ingezet op geografische clustering. 

Clusterstimuleringsmaatregelen hebben zowel een ruimtelijke, als institutionele dimensie. Campusontwikkeling is een typische 

clusterstimuleringsmaatregel die is geënt op het idee dat ruimtelijke nabijheid tussen bedrijven regionale kennisdeling stimuleert
4
. 

Niet alleen tussen de bedrijven gevestigd op de campus, maar systeembreed (‘local buzz’ en ‘global pipelines’). Campussen kunnen zo 

het brandpunt vormen van een bloeiend regionaal innovatiesysteem.  

 

Aangezien net geconstateerd is dat bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam er goed aan 

doen niet te sterk ingebed te zijn in het regionaal innovatiesysteem, zou men logischerwijs verwachten dat er vanuit de markt geen 

behoefte is aan clusterstimuleringsmaatregelen.  

 

                                                      
4
 Er zijn meer voordelen te noemen van campussen. Hiervoor wordt verwezen hoofdstuk 3, pagina 40. 
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6.4.1 Ruimtelijke behoeften 
 

Een belangrijk onderdeel van micro-economisch innovatiebeleid is het creëren van passende bedrijfsomgeving. In deze paragraaf 

wordt ingegaan op de locatie-eisen betreffende het pand en de directe omgeving. 

6.4.1.1 Elektronica 
 

De ondervraagden gaan bij het beantwoorden van de vraag voornamelijk in op de pandeisen. Wat betreft de omgeving spreken de 

geïnterviewden geen specifieke eisen uit. Het gaat met name om de functionaliteit (bereikbaarheid) van de bedrijfsomgeving, zachte 

locatiefactoren spelen nauwelijks een rol. Ook voor het pand geldt dat bedrijven weinig waarde hechten aan representativiteit. 

Uitstraling is van ondergeschikt belang. Het gaat voornamelijk om functionele inrichting. Omdat meet- en ontwikkelruimte zo 

specifiek en ruimtebehoevend zijn, zijn weinig huurpanden geschikt. Vastgoed wordt daarom vaak in eigen beheer ontwikkeld. De 

kapitaalinvesteringen zijn groot, waardoor men goed rekening houdt met de toekomstige groei van het bedrijf. Er is daarom niet veel 

keuze wanneer men een nieuwe locatie wil betrekken.  

Ondanks het feit dat kosten een belangrijke rol spelen bij de locatiekeuze, lijkt dit bij relatief kleine omvang nog dragelijk te zijn. Vijf 

zesde van de geïnterviewde bedrijven is gevestigd in de stad Amsterdam, of geeft er de voorkeur daar gevestigd te willen zijn. Het 

lijkt er daarom op dat zachte factoren toch een rol van betekenis spelen voor elektronica bedrijven in de hoogwaardige 

maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam. De volgende antwoorden zijn de revue gepasseerd: 

 

“Locatie is oude technologie. Branding is heel belangrijk. Als ze iets van ons krijgen dat krijgen ze in een mooi doosje, de website is 

perfect, het naamkaartje is perfect. Maar waar je zit maakt geen moer uit. Ik kan thuis in mijn achterkamertje het werk doen ... 

Het maakt niet uit hoe het pand er aan de buitenkant uitziet. Waar ik wel meer aandacht aan zou willen besteden is hoe het pand 

er van binnen uitziet. Dat mensen een beleving hebben. Dat waar je mee bezig bent, ook uitstraalt naar hoe je kantoor is ingericht, 

hoe je met elkaar communiceert, hoe je vergaderzalen eruit zien. De cultuur zeg maar. Hoe het er aan de buitenkant uitziet maakt 

geen moer uit. Er moet wel sfeer zijn, het moet geen dooie boel zijn.” 

 

“Ik kom hier in de knoei met ruimte. We zijn bezig met een nieuwe locatie op het industrieterrein, het nieuwe deel. En dat is puur 

omdat we gewoon eigenlijk een beetje willen uitbreiden. Mensen erbij. Hebben we gewoon wat meer oppervlakte nodig.” 

 

“Je zou nu heel anders een gebouw in elkaar zetten om je logistieke stroom goed op orde te krijgen, maar ook de verbinding 

tussen ontwikkelafdeling en bedrijfsbureau. Dat plan ligt in de la en wordt gedurende de tijd dat wij hier nog zitten aangescherpt. 

De eisen aan het pand is dat het zo efficiënt mogelijk is ingericht voor prototyping, de hele supplychain zodat het zo strak mogelijk 

kan worden gemanaged. Het moet bereikbaar zijn en je wil ook niet in een achteraf bedrijventerrein ergens op het vergeten 

hoekje zitten. Maar er zit ook een andere kant aan. De klanten komen binnen en zien dat het er mooi en gelikt uitziet, maar dat 

wordt wel door mij betaald, hè. Als ik moet kiezen zie ik het bij de partner liever terug in de innovatie en producten die ik krijg.” 

 

“Nou wat bij ons belangrijk is, is dat de productieruimte geklimatiseerd is. En elektrisch geleide vloeren moeten erin. En dat zijn 

eigenlijk de twee belangrijkste eisen aan ons pand. Zichtbaarheid speelt geen rol. Het is allemaal business-to-business met weinig 

klanten uit de regio. Dit speelt in principe geen rol. Ken je Foxcom? Als je een Apple telefoon hebt komt ie daar vandaan. Daar 

werken 950.000 mensen Daar waren wat problemen met de arbeidsmarktomstandigheden. Waren die er niet dan had niemand 

ooit nog van dit bedrijf gehoord. Zo moet je ons bedrijf ook een beetje zien. Kijk, ASML levert producten, maar wat erin gaat dat 

zien mensen niet. Je hoeft je als bedrijf niet te profileren. Je profileert je met je product.” 

 

“Ik denk niet te duur, want ontwikkeling op zich is al heel duur. Dit heeft vooral betrekking op de grootte van de ruimten. Als je 

hier kijkt, dit hoekje is sales en de rest heb je allemaal nodig voor je ontwikkeling en productie. Dat is hele dure oppervlak. Terwijl 



106 

 

sales heb je slechts twee bureaus nodig. Ontwikkeling kost veel ruimte. Het is duur, er gaat veel mis. Je moet toch de eindstreep 

halen, om dan ook nog een hele dure locatie te gaan neerzetten. Wat dat betreft kan je nog beter buiten de Randstad of aan de 

rand van de Randstad zitten. Je klanten hoeven immers niet altijd in die ontwikkeling mee te gaan. Daarvoor moet je een locatie 

hebben waar je zaken doet. Een bedrijf, die hebben een mooi pand in Haarlem, daar worden klanten ontvangen, en de 

productiefaciliteiten staan in Heerhugowaard, net buiten de Randstad. Ik denk dat als je echt gaat produceren, dat het slimmer is 

om het los te trekken van je verkoop. Philips heeft dat natuurlijk ook een beetje gescheiden. R&D onderdelen zitten dan toch meer 

bij productie.” 

 

“Er werken momenteel 9 mensen, en uitbreiding van het personeelsbestand zou voor onze huisvesting geen problemen opleveren. 

En we hebben hier beneden ook nog een hele ruimte voor onze huisvesting die we momenteel verhuren aan een parketboer. Maar 

ja, mochten we bijvoorbeeld op protoseries wat willen gaan doen, en we willen een S&D-straat neerzetten, dan kan dat ook. We 

hebben nu wel een hele mooi ruimte die een eigen identiteit heeft (ons bord hangt aan de gevel) én allemaal 

uitbreidingsmogelijkheden biedt. Het grote probleem hier is de uitstraling van de directe bedrijfsomgeving. Er zit hier een 

Mercedesgarage bij, het hele bedrijventerrein is bezaait met Mercedessen, er staat een container voor de deur van de buurman 

die allang verhuisd is. We melden de gemeente erover, dat komt in allerlei molens terecht en uiteindelijk pleurt ie dat ding gewoon 

weer neer onder het motto ‘probeer dat ding maar eens weg te krijgen’. Het is nu niet echt de fijnste buurt van Amsterdam. Er lag 

hier eerst een vervallen woonboot, bouwketen. Nou een beetje shabby allemaal, niet echt een Silicon Valley-achtige ruimte.” 

 
 “Dit is ons eigen pand, wij pachten de grond. We hebben het zelf ingericht en zelf geregeld. Het is eigen ontwerp, we hebben 

glasvezel aan laten leggen. Het heeft echt met historie te maken. Toen dit stuk grond vrij kwam hebben we dit kunnen pachten 

van de gemeente. Noord is perfect. Aan de andere kant van het IJ zouden we niet willen zitten, maar deze specifieke locatie is 

gewoon toeval.” 

 

6.4.1.2 Machinebouw 
 

In de machinebouw zijn ruimte en kosten nog een veel groter issue. Waar elektronica meer ontwikkelingsgericht is, is de 

machinebouw meer productiegericht. De locatiekeuze is daarom sterk kostengedreven. Men geeft aan, zowel wat betreft omgeving 

als pand zeer weinig waarde te hechten aan representativiteit. Zachte locatiefactoren spelen geen rol. Het gaat met name om de 

functionaliteit van magazijn en productieruimte welke door de tijd heen sterk verouderd zijn geraakt. De machinebouw lijkt heel erg 

te drijven op traditionele agglomeratiefactoren, waarbij urbanisatievoordelen centraal staan. Dit past ook in het eerder geschetste 

beeld waarin geconstateerd wordt dat bedrijven in de machinebouw er goed aan lijken te doen niet te sterk ingebed te zijn in het 

regionaal innovatiesysteem van de Metropoolregio Amsterdam. Deze conclusie is getrokken op basis van de volgende citaten: 

 

“Dit pand heeft een bepaalde hoogte, 5 meter. Moderne panden zijn gewoon veel hoger. Magazijnfunctie die we hebben, we zijn 

ook distributor van al die dingen, de voorraadruimte moet efficiënter zijn. We hebben Paternosterkasten, geautomatiseerde 

magazijnsystemen. We hebben duizenden artikelen die doen we in die kasten, anders moet je de hele tijd heen en weer lopen. 

Kost allemaal tijd. Dat tellen en inslaan ook. Nu heb je één kast en alles komt voordraaien en je hoeft het alleen maar te pakken of 

er in te leggen. Ook enkelglas is hinderlijk met oog op energie. Ook betonpilaren als ondersteuning is verouderd.” 

 

“Aantrekkelijke grondprijzen om een kantoor en magazijn neer te zetten.” 

 

“Dit pand is logistiek een rampzalig pand. Heb je minder vierkante meter nodig want het is een lel van een magazijn. Een werkplek 

met grote opslagsystemen.” 
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“Is toch kosten. De huur is gewoon hoog. Bij zo’n machinefabriek moet je toch je vaste kosten goed in de gaten houden. Het is een 

beetje hollen en stilstaan. Het is vechten om je bestaan in een machinefabriek. Je betaalt gewoon 800.000 euro alleen al aan huur. 

Daar moet je toch wel machines voor verkopen. Als je dan in Groningen gaat zitten, dat scheelt al een heel stuk.” 

 

“Omgeving is bereikbaarheid belangrijk. Qua pand, op zich zou het wel wat groter mogen. We hebben twee productiehallen, twee 

kantoren. Uitstraling is niet heel belangrijk, het gaat voornamelijk om de functionaliteit. Kijk, wij zijn een technisch bedrijf, dus 

wordt het meer op functionaliteit geselecteerd dan dat we kijken naar mooi.” 

 

“Op het moment voldoet het pand aan de ruimte-eisen. Het is niet zo dat we hier zeggen ‘we blijven hier altijd’. Als we meer 

expansie willen creëren als bedrijf zijnde, dan kan het zomaar eens zijn dat we wat anders gaan zoeken. Maar dan gaan mijn 

ideeën uit naar nieuwbouw. Wel weer in de regio.” 

 

6.4.2 Institutionele behoeften 
 

Naast de algemene ruimtelijke behoeften, wordt in deze paragraaf behandeld hoe bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie van 

de Metropoolregio Amsterdam aankijken tegen op innovatiegerichte campusinitiatieven. Ook is gevraagd in hoeverre de bedrijven 

hier zelf van denken te kunnen profiteren. De analyse levert de volgende inzichten op: 1) de institutionele behoeften van de 

clusterpopulatie, 2) de zwakten van het regionaal innovatiesysteem, 3) de mate waarin campusvorming een adequate strategie is om 

het innovatievermogen van de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam te stimuleren. 

 

6.4.2.1 Elektronica 
 

De Metropolitaans Amsterdamse bedrijven beamen dat campusvorming theoretisch gezien enorme concurrentievoordelen zou 

kunnen bieden in markten waarop zij actief zijn. Men stelt dat een campus bedrijven met elkaar in aanraking brengt waardoor 

samenwerking makkelijker van de grond komt. Men vertrekt bij deze redenering vanuit een kennisperspectief. Zo stelt een directeur 

van een bedrijf dat hechte samenwerking kan leiden tot betere en completere oplossingen van technische vraagstukken. Ook stelt hij 

dat het bijeenbrengen van kleine ontwikkelingsbedrijven de instandhouding van het cluster bevordert. Wanneer te veel op 

verschillende eilandjes gewerkt wordt, de innovatiekracht sectorbreed zal afnemen en langzaam uitdooft, zo luidt het. Het voordeel 

van een campus is naast het delen van technische kennis, ook veelal gelegen in het delen van organisatorische- en marketing kennis. 

Al met al worden de theoretische voordelen van campusvorming breed gedragen. 

 

“Als je een campus zou hebben dan krijg je meer totaaloplossingen. Nu zie je toch heel vaak dat we de één vragen voor een 

deeloplossing en een ander vragen voor een deeloplossing, en daarnaast heb je toch ook heel vaak iets mechanisch erbij. Een 

stukje mechatronica. De clubs die zeggen ik heb verstand van elektronica, maar er zit een clubje naast me en dat zijn toch meer 

mechanische jongens. Als dat samenwerkt dan zie je toch wel de leukste ideeën komen. Je moet met zijn alleen een totaalproduct 

kunnen leveren en dat gebeurt in verschillende samenstellingen … Het gekke is dat wij er helemaal geen belang bij hebben. Wij 

creëren eigenlijk die campus (red. met netwerken). Dus als die gasten daar heel duidelijk zichtbaar zijn. Valt er voor ons een stukje 

markt weg. De andere kant is natuurlijk wel weer dat er veel meer ontwikkeld gaat worden zodat de taart weer groter wordt en 

dat je daar weer wat meer van meeneemt. Mensen zullen veel meer met complete producten komen die wij tegen een scherpe 

prijs moeten kunnen leveren. Ik denk dat het wel goed is. Wat mijn gevoel is, is dat heel veel bedrijven zijn gereorganiseerd. Je ziet 

dus heel veel kennis wegvloeien. Dat resulteert in allemaal hele kleine clubjes en als je niet oplet dan dooft het heel langzaam uit. 

Want die grote bedrijven waren heel multidisciplinair. En de echte specialisten dachten ik ga voor mezelf beginnen waardoor ze 

zijn gekomen waar ze nu staan. Heel vaak omdat er in hun omgeving van alles gebeurde zijn ze steeds een stap verder gekomen 
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(red. onder gesloten innovatie van het grote bedrijf). En dat ontbreekt op een gegeven moment. Wat wij dus vaak zien is dat 

ontwikkelclubs die in een clustertje werken, dat zijn de betere ontwikkelclubs. De clubs die echt een specialisme hebben dat zij de 

echte nerds die je twee keer per jaar nodig hebt. Hij loopt nu voor dankzij zijn vorige werkgever, maar dat is over tien jaar 

afgelopen.”  

 

 “Wat is mis is dat je met een mannetje of tien bent, dat je gewoon naar een bedrijf kan stappen die wat anders doet – je moet 

natuurlijk niet elkaars concurrent zijn – en dan gewoon eens wat kan vragen van ’Joh jij hebt een staalbedrijfje, kan je niet dat 

voor mij maken of hoe doe je dit of hoe doe je dat.’ Het kan compleet iets anders zijn, als het maar dezelfde mindset heeft. Want 

heel veel dingen zoals ‘hoe ga je om met venture capital’, ‘hoe ga je om met een bank’, hoe breid je internationaal uit’?. Als je me 

twee jaar geleden zou vragen hoe vind je een goede verkoper in Korea, dan had ik dat niet geweten.” 

  

Dit product is van onszelf, dat is nu echt innovatie. Dat is een jarenlange ontwikkeling geweest op eigen kosten. Nu lopen we dus 

tegen een marketingprobleem aan. We zijn een ontwikkelingsorganisatie, hebben een heel mooi product gemaakt, maar om dat 

aan de markt te brengen heb je weer een heel ander stuk organisatie voor, met investeerders enzo. Die investeerders willen vooral 

niet instappen als het nog niet duidelijk is wat iets wordt. En als het duidelijk is dat het wat is, dan stappen ze in met het idee dat 

je die ontwikkelkosten zelf maar draagt. Wij willen wel die ontwikkelkosten uiteindelijk terugverdienen. Daarin zouden we meer 

expertise moeten hebben. Als het zo zou kunnen zijn dat je niet bij een stelletje Mercedesboeren op een terrein zit, maar bij 

mensen die hier meer verstand van hebben of mensen die je hier bij betrekt, dan zou dat wel mooi zijn.”  

 

“Ik denk het wel. Als je in je eentje in een pand zit, zit je in je eentje in je pand. Als je op een campus zit en je ziet al die mensen 

naar hun werk gaan. En je ziet dat de één een jaar later nog een kantoortje meer heeft en nog een kantoortje meer heeft, daar 

word je toch eager door. Elkaar uitdagen in positieve zin. Niet concurrentie maar van: hé hij groeit hard, hoe doet hij dat en daar 

kan je het eens over hebben. Dat is ook wat ik met die groeiversneller heb. We zijn ook elk jaar aan het kijken van hoeveel ben jij 

nou gegroeid, en hoeveel ben jij nou gegroeid. Automatisch ga je toch een stap harder omdat je niet de slechtste van de klas wilt 

zijn. 

 

Desondanks worden er ook valkuilen verondersteld voor campusinitiatieven in de Metropoolregio Amsterdam. Er wordt 

onderstreept dat bepaalde randvoorwaarden benodigd zijn om succesvolle campussen op te richten zoals een technische 

kennisinfrastructuur. Er wordt benadrukt dat manifeste kennisdragers essentiële voortrekkers zijn voor succesvolle campussen. De 

Metropoolregio Amsterdam wordt in deze door sommige als te licht bevonden voor een technologiecampus van nationaal belang: 

 

“Ja dat zal concurrentievoordeel opleveren. Als het dichtbij is kom je makkelijk in contact en ga je er makkelijk mee samenwerken, 

dat denk ik wel. Maar, ik weet niet of Amsterdam dat moet willen. Eindhoven is iets verder, Delft is iets verder. Ik denk  dat het 

echt wel universiteitsgericht moet zijn, maar dat is mijn mening hoor. In Amsterdam zit je toch met de VU en UVA, dat zijn toch 

andere universiteiten. Laat Amsterdam lekker in de medische wereld groeien of in financiën groeien. Ik denk dat dat meer kansen 

biedt.” 

 

“Ik denk dat je een beetje moet oppassen dat omdat Eindhoven een campus heeft, dat Amsterdam ook ineens een campus moet 

hebben. Je zou je best voor kunnen stellen dat er een ander soort campus wordt opgezet, maar ik denk dat Nederland te klein is 

voor meerdere hightech campussen van dat kaliber. Op het gebied van elektronica kan Amsterdam toch niet concurrerend zijn.”  

 

 “Nee dat niet. Dat is het probleem. Het begint bij de studierichting. Maar dat is niet zo erg. Want in principe als mensen in 

Enschede studeren en ze komen daarna weer terug naar Amsterdam. Er is een aantal mensen dat wel in Enschede zou willen 

blijven wonen maar het merendeel wil toch gewoon terug naar Amsterdam. Dan kom je dus meer op het stukje economische 
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focus, waar het in de Metropoolregio Amsterdam aan mist. Althans dat mist op mijn gebied. Dat is er niet. En voor pure maak is 

hier ook gewoon geen ruimte.” 

 

Al met al geldt dat bedrijven in de elektronica gecharmeerd zijn van de cluster, campus en creatieve broedplaatsgedachten. Er is zelfs 

één directeur geïnterviewd die de afgelopen tijd actief opzoek is geweest naar gelijkgestemden om een technisch clustertje op te 

zetten. Andere bedrijven benadrukken naast de voordelen ook de praktische bezwaren bij het gesitueerd zijn op een campus. 

Flexibele ruimtebehoefte, identiteit, concurrentiegevoeligheid en kosten zijn zaken die vestiging op een campus onaantrekkelijk 

maken: 

 

“Hier vlakbij staat een heel mooi rood gebouw leeg. Wat ik probeer is om hier een hightech cluster te organiseren. Hier zou ik 

graag alle techneutenbedrijven  in de regio samen willen voegen. Maar de meeste technologiebedrijven zijn gefocust op puur 

software voor Windows en dat soort applicaties, ICT-achtige bedrijven en die zijn ook wel geclusterd. Maar echt het hardcore 

software, het embedded software, dat zit hier niet of nauwelijks. Ik ken er eigenlijk geen een. Ik doe ook bewust aan cluster mee 

om wat bedrijven te leren kennen in de Zaanstreek, maar met de meeste heb ik gewoon geen match. Dus we zijn aan het 

overwegen of we toch niet naar Amsterdam moeten gaan.” 

 

“Maar goed, maar wat zou je nou goed vinden voor, ik had ook het gevoel dat stimulering van innovatie in Amsterdam hier de 

gedachte achter was, dan zou het wel mooi zijn als je een soort van clustering kon hebben van bedrijven. Maar je hebt het 

Sciencepark al, maar daar willen wij niet zitten. Wat onze bezwaar tegen die aanpak is, is dat ten eerste hebben wij hier een 

bedrijf wat wel de nodige eisen stelt aan een ruimte omdat er veel kantoorruimte moet zijn, maar beneden hebben we ook een 

prototyperuimte, een mechanische werkplaats. Dus je kan niet een kantoorruimte nemen en zeggen: we zetten er wat cubicles 

neer en je hebt het. We hebben ook speciaal ingerichte meetruimte nodig. En wij komen uit een bedrijfsverzamelgebouw hier aan 

het IJ vandaan waar we dus tegen die beperkingen aanliepen. Voor de bureaus was het allemaal goed maar als je wat wilde doen, 

gewoon puur handenarbeid of metingen, dan was dat niet te doen. Dat heeft puur met ruimte te maken. Het feit dat je zo’n 

ruimte helemaal moet kunnen afschermen met metaal en de deuren ook. Dat zijn speciale meetruimtes, daar heb je wel wat meer 

ruimte voor nodig dan een kantoorruimte. Bovendien kennen wij wel bedrijven die in het Sciencepark zitten, ja die zitten dan in 

een gebouw dat geen eigen identiteit van het bedrijf heeft. Het probleem is dat de gemeente faciliteert maar daar te veel regels 

aan verbindt, wat vanuit de overheid vrij logisch is natuurlijk. Maar dat kan op een gegeven moment ook contraproductief gaan 

werken. Als je groter wil groeien dan doe je dat maar niet omdat die stap ineens zo groot is en al je voorzieningen dan in één keer 

weggaan … Wij doen geen fundamenteel onderzoek, dat is ook een reden dat wij niet op een Sciencepark willen zitten. Daar lopen 

toch de mensen rond die niet direct een heel erge link hebben met ons. Wij zijn toch toegepaste wetenschappers zeg maar. En dat 

willen we ook heel duidelijk uitdragen.” 

 

“Het beste zou zijn zeg maar, ze hebben nu ook in het gebouw waar ik dan kom, dat is tegenover het ABN kantoor, daar zit een 

incubator. Dat is een financier die relatief kleine bedragen geeft aan start-ups. Die heeft gewoon zijn start-ups verzameld in 

hetzelfde gebouw, dezelfde verdieping waar hun zitten. En dat is volgens mij de ideale situatie. Ik zou heel graag in zo’n gebouw 

willen zitten.” 

 

 

“Eigenlijk zouden er gewoon een berg panden neergeplemt moeten worden die er allemaal hetzelfde uitzien en die heb je tot je 

beschikking. Bezig zijn met het pand is verspilde energie voor een directeur. Je moet er kunnen zitten en als het te klein is moet je 

kunnen opschuiven. Dat je daar gewoon geen last van hebt. Zoals nu gebouwd wordt op de Zuid-as, zo’n pand neerzetten en dat je 

flexibele huren hebt. Als het pand te klein is dan ga je een stukje groter en niet tegen achterlijke bedragen ook. Ja dan groeit het 

wel!” 
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“Aan de andere kant moet je niet vergeten dat het elkaars concurrenten zijn. Helemaal als er niet veel nieuwe ontwikkelingen zijn, 

ga je er niet met elkaar over praten. En dat is een beetje het gevaar met een verhaal dat er nu gesteld wordt met een campus. 

Jongens, willen jullie wel met elkaar praten? Want het is ook wel fijn als je een ontwikkeling kan maken in de stilte van je eigen 

bedrijf. Het kost immers allemaal geld. Een echte zinvolle ontwikkeling ga je niet met je concurrent overleggen. Ik ben er altijd wel 

voorzichtig mee … Je zal op een campus nieuwe klanten tegenkomen, dat zal wel zin hebben.” 

 

“Ideaal gezien is het natuurlijk hartstikke mooi als je op een terrein zit met mensen waar je allerlei raakvlakken en affiniteit mee 

hebt, maar nee. Je kunt altíjd leren van bedrijven. We werken ook veel met elektronica, dus toeleveranciers van ASML. Als je op 

dat moment een keuze kan maken is in principe goed. Kosten spelen alleen wel een grote rol. Over het algemeen geldt dat 

hightech bedrijventerreinen ook hightech prijzen met zich mee brengen. Wat dat aan gaat zijn we ook wel een beetje no-nonsense.  

 

6.4.2.2 Machinebouw 
 

De voordelen van een campus worden in het focusgebied machinebouw als veel minder ingeschat dan in de elektronica het geval is. 

De ondernemers in de machinebouw vertrekken bij het inschatten van clustervoordelen voornamelijk vanuit een 

productieperspectief. Clustering maakt het mogelijk dat bedrijven voor klanten en toeleveranciers beter te identificeren zijn. 

Regionale bedrijven kunnen elkaar makkelijker vinden, maar worden ook eerder opgemerkt door buitenstaanders.  Het voordeel is 

dan ook gelegen in het binnen halen van extra opdrachten. Slechts één geïnterviewde vertrekt bij het inschatten van 

clustervoordelen vanuit een kennisperspectief. Clustervoordelen zijn volgens hem met name gelegen in arbeidsmobiliteit. Open 

innovatieprocessen worden niet als voordeel gezien aangezien de specifieke en afwijkende kennisbasis van regionale bedrijven 

vruchtbare samenwerking in de weg staat. Om in de kennisbehoefte te voorzien, volstaan netwerken met strategisch gekozen 

buitenstaanders van het cluster. Ook voor de machinebouw geldt dat de Metropoolregio Amsterdam niet de faciliteiten biedt om een 

cluster omheen te bouwen. 

 

“Theoretisch is het zo. Ja ik denk dat je in een gebied moet zitten waar veel techneuten zitten, en als je gaat hoppen van het ene 

naar het andere bedrijf, dan zou dat erg helpen. Dat brengt elke keer een stukje innovatie met zich mee. Maar met 

samenwerking… Klinkt heel mooi, maar die machines zijn zo hightech. Je moet je er heel erg in verdiepen wil je erover me kunnen 

praten. Ik denk dat het in de praktijk niet zo werkt. Probeer maar eens tijd vrij te maken om een probleem uit te leggen, dat hij er 

zich in gaat verdiepen. Wij kijken meer in Amerika en China, die mensen weten waarnaar je opzoek bent. Hoe de machines werken 

en waar je jezelf op richt. Je volgt de ontwikkelingen. Dan nodig ik iemand uit uit Engeland, die komt via Schiphol, die landt, komt 

praten, laat zien wat hij kan, hartstikke leuk bedankt, ontwikkelt zich verder en houdt contact. Kijk dat soort netwerken doe je wel 

heel sterk en daardoor is Schiphol heel makkelijk.” 

 

“Het nadeel is dat als je bedrijven hebt in de regio die een klein beetje gelijksoortig zijn, dat je in feite met je concurrent aan tafel 

zit. En dan wordt het vervelend, dat gaat niet lukken. Het zou wel iets wezen als je elkaar gaat aanvullen. Een soldeerder met een 

fijnmechanisch bedrijf, een plaatwerker met een spuiter. Dat ieder zijn eigen activiteit heeft, dat je niet elkaars concurrent bent, 

dan zou je met een bepaalde groep inderdaad meer body kunnen krijgen.  

“Ja dat denk ik wel. Dan zou je in feite kunnen zeggen, op Sciencepark zit ook nog de UVA, die kwamen bij me met de vraag ‘zou je 

dit kunnen maken’. Ik denk dat wij daar het verlengstuk in kunnen zijn. Dat bijvoorbeeld het FOM de denktank zou zijn en dat wij 

tussen R&D en denktank het operationele gedeelte zouden doen. De maakbaarheid bepalen en dan ook de productie doen. Nu zou 

het ook wel gedaan kunnen worden. Maar in het verleden was het contact ook intensiever dan het de laatste tijd is … Inhoudelijk 

weet ik op dit moment bijvoorbeeld niet meer wat het FOM doet. Wij doen bijvoorbeeld wel eens wat uitbestedingen voor FOM, 
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dat zijn seriematig wat projecten. In het verleden heb ik zelfs stage gelopen bij FOM, zij hebben natuurlijk ook wat reorganisaties 

gehad, kleiner en kleiner geworden. Ik kan eigenlijk de activiteiten bij FOM niet meer in kaart brengen.”  

 

“Nou we hebben nog steeds niet de designengineering in Europa die we graag zouden willen hebben. De organisatie die wil 

dolgraag dat type activiteiten hebben. Maar Japan heeft nog steeds gezegd ‘we houden het in Japan, tenzij er natuurlijk heel 

goede faciliteiten zijn hier’. Dus dat zal voor ons heel interessant kunnen zijn als dat in Amsterdam zal zijn … Ik ben zelf diverse 

keren in Eindhoven geweest en ik krijg wel het gevoel dat je meer kunt bereiken door te clusteren ja. Je moet wel goed kijken naar 

de verschillende bedrijven die daar komen. Die moeten we een beetje matchen natuurlijk. Een automotive cluster dat zou 

bijvoorbeeld wel heel mooi zijn. Ik denk dat Eindhoven op dat gebied wel een eind komt. Ook op het grensvlak met andere 

technologieën zoals elektronica.  

 

“Je zit veel met opleidingsscholen. Dat zal rondom Eindhoven ook iets meer zijn, universiteiten, hogescholen en dergelijke.” 

 

“Nou ik kan er maar één noemen: het voormalige Corus. Daar zit natuurlijk wel het een en ander omheen. Die trekken wel een 

boel met zich mee. Metaalbedrijfjes die daar leveren, maar voor de rest. Ik kan verder niet echt een heel groot bedrijf noemen. Ja 

de logistieke bedrijven, maar niet de technische.  Niet in de maak, er zit wel heel klein spul omdat het logistiek heel handig is, mooi 

verschepen die handel, maar niet echt een voortrekker. En Eindhoven heeft ASML, Philips. Delft heeft TNO waar alles omheen 

gebeurt. Twente is specifiek en kleinschalig. Je hebt een groot bedrijf met veel groei nodig om zoiets van de grond te trekken. 

Maar de Fokker die er was is er niet meer, de Stork is uiteengevallen in allemaal kleine bedrijven. Ik vraag me af of het überhaupt 

nog wel nuttig is om een heel groot bedrijf te zijn. Als Amsterdam het wilt doen moeten ze zich op logistiek richten, daar gebeurt 

van alles omheen. Daar gaan bedrijfjes zich dan vestigen om in die logistieke molen te zitten, maar technisch zie ik het niet zo snel 

gebeuren. Ik zou niet weten hoe je dat op moet zetten … Schiphol, dat is het voordeel van Amsterdam. Haal je dat weg, leuk 

toeristenstadje volgens mij.” 

 

Al met al lijken de bedrijven in de machinebouw niet zo heel erg gecharmeerd van clustering. Men is in het concurrentievoordeel 

toch sterk afhankelijk van de organisatie van de waardeketen. Het beheren van klant- en uitbestedingsrelaties is in clusters om twee 

redenen moeilijk. Ten eerste is er de angst dat klanten geclusterde bedrijven op een campus tegen elkaar uitspeelt. Wanneer de 

concurrentie minder zichtbaar is, heeft het individuele bedrijf in dit opzicht een betere onderhandelingspositie binnen de 

waardeketen. Er mist ogenschijnlijk een vertrouwenscultuur. Daarnaast willen bedrijven niet afhankelijk zijn van voortrekkers van 

eventuele campussen. Deze afhankelijkheid kan gunstig zijn op de korte termijn, maar op lange termijn kan dit de continuering van 

het bedrijf in gevaar brengen. 

 

“Maar mijn ervaring is dat als je gelijksoortige bedrijven bij elkaar hebt, en je hebt je relaties in de regio, dan word je elkaars 

concurrent. Je bent dan wel meer op je hoede. Het zakenleven, laten we maar eerlijk wezen, is in de loop der tijd natuurlijk wel 

veranderd. De relaties met de klanten zijn tegenwoordig veranderd, dat gaat tegenwoordig allemaal via inkoop, je wordt altijd 

uitgeknepen. Voorheen was het meer geven en nemen. Je gunde iemand iets. De ene keer was het wat duurder, de andere keer 

was het weer wat goedkoper. Dat is niet meer zo. Als je iets uitbesteed aan een gelijkwaardig bedrijf dan moet je oppassen dat ze 

niet achter je klant komen want dan gaan ze acquisitie achter je rug om doen richting die klant. Het is een harde wereld 

geworden. Dit wil niet zeggen dat het tegenwoordig helemaal niet meer kan, zulke uitspraken ben ik voorzichtig mee. Ik ken ook 

groepen waar dat wel kan, maar je moet daar denk ik ook goede afspraken maken.” 

 

“Nou er is jaren geleden toen Shell bezig was met de verhuizing, is sprake geweest dat men een soort Shell Campus zou maken, 

waarbij de technologische centra rondom het terrein stonden. En in het midden in feite de operationele takken. Daar zijn ze toen 

mee bezig geweest. Dat is nooit van de grond gekomen. Dan praat ik over 10, 15 jaar geleden. Ik ben daar bij geweest dat dat 
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besproken werd. Want wij zaten daar natuurlijk bovenop. Want een van de eerste dingen die we zouden doen als we zouden 

verhuizen was daar de eerste paal slaan natuurlijk. Maar goed, wij hebben wel het idee dat Shell niet een al te grote klant mag 

worden, dan ben je zo kwetsbaar. Shell is natuurlijk niet een bedrijf dat zomaar stopt, maar men zou zomaar kunnen beslissen dat 

ze uit Amsterdam weggaan om wat voor reden dan ook. Dan heb je een probleem. We hebben heel veel kleine klantjes ook. 

Jarenlang geleden hebben we ooit wel een probleem gehad dat een grote klant werd overgenomen, in Amerika, die was goed voor 

30, 35 procent van de omzet. Op vrijdag werd het overgenomen en op maandag waren alle medewerkers ontslagen en alle 

producten die vanuit daar ontstonden waren verschroot. Maar met heel veel kleine klantjes hebben we dat gat toch helemaal op 

kunnen vullen.” 

 

“Nou we hebben een vestiging gehad op het terrein van Tata Steel, daar zijn we weggegaan omdat we eigenlijk te dichtbij zaten. 

Vanwege kostenbesparingen en efficiency zijn we hier gaan zitten. Wat we maken en monteren wordt hier gemaakt. Eerst zat de 

montage op het terrein van Tata Steel. Nu zitten ze hier, kunnen ze zien wat ze krijgen, kunnen ze controleren en dat werkt een 

stuk efficiënter. Ze kunnen het gelijk meenemen als het af is. We zitten vijf minuten van Tata vandaan. Toen moest je twee 

vestigingen in stand houden. En we werken natuurlijk ook niet alleen voor Tata. Om met het hele bedrijf op het terrein van Tata te 

zitten is alleen maar een nadeel. Dan werk je denk ik honderd procent voor Tata en dat is niet wat we willen. Dat willen we ook 

niet uitstralen naar andere klanten.” 

 

6.4.3 Conclusie 
 

De beide focusgebieden komen redelijk overeen qua ruimtelijke eisen. Ze verschillen daarentegen in institutionele zin. Waar 

bedrijven in de elektronica dynamisch concurrentievoordeel zien in het gevestigd zijn op een campus, beoordelen machinebouwers 

voornamelijk vanuit een kostenperspectief dat ruimtelijke clustering geen voordelen biedt. De machinebouwers zijn in hun 

functioneren vooral gebaat bij investeringen in het logistieke apparaat van de Metropoolregio Amsterdam.  

Wegverkeer is vooral van belang voor de aanvoer van onderdelen, luchtverkeer is van belang voor het coördineren van de 

kennisketen. Het functioneren van deze bedrijventak lijkt voornamelijk te beïnvloeden door maatregelen op meso-, macro- en 

metaniveau. Micro-economisch innovatiebeleid lijkt voor deze bedrijfstak geen vereiste. 

 

In tegenstelling tot de machinebouw bestaan er wel kennis gerelateerde institutionele behoefte in het focusgebied elektronica. Men 

ziet voordelen in co-locatie met gelijkgestemden. Deze voordelen zijn gelegen in het delen van technische-, organisatorische en 

marketing gerelateerde kennis en vaardigheden, maar concurrentievoordelen spelen een rol. Het is onmiskenbaar dat bedrijven 

behoefte hebben om zich aan andere bedrijven in de regio op te trekken. Er worden echter twijfels uitgesproken in hoeverre de 

Metropoolregio Amsterdam de faciliteiten heeft om in deze institutionele behoefte te voorzien. Naast het ontbreken van een juiste 

focus in de publieke kennisinfrastructuur, benadrukken bedrijven de praktische bezwaren van het gesitueerd zijn op een campus. 

Flexibele ruimtebehoefte, gebrek aan identiteit, concurrentiegevoeligheid en hoge kosten zijn zaken die vestiging op een campus in 

hun beleving onaantrekkelijk maken. geeft aan wat knelpunten zijn in zijn allen zwakten van het regionaal innovatiesysteem van de 

Metropoolregio Amsterdam. Dit doet de vraag rijzen in hoeverre ruimtelijk beleid uitkomst biedt om in de institutionele behoefte van 

deze bedrijventak te voorzien. In het volgend hoofdstuk worden hierover uitspraken gedaan. 
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7. Slotbeschouwing 
 
 
Deze studie heeft zich gericht op de vraag of er achter het imago van de Amsterdamse ‘praateconomie’ een (potentieel) 

hoogtechnologische kenniseconomie schuilgaat. Om de positie van de Amsterdamse hoogtechnologische kenniseconomie te bepalen 

is deze afgezet tegen die van de Brainportregio Eindhoven. De hoogtechnologische kenniseconomie is in dit onderzoek 

geoperationaliseerd naar enkele bedrijfsklassen die onderdeel uitmaken van de hoogwaardige maakindustrie. De vergelijking heeft 

inzichtelijk gemaakt in hoeverre de Metropoolregio Amsterdam een structurele achterstand heeft ten opzichte van de Brainportregio 

Eindhoven, en of er aanknopingspunten zijn om een bloeiende bèta-economie van de grond te krijgen. Diepte-interviews met 

ondernemers hebben inzicht gegeven in de ruimtelijke- en institutionele behoeften van de hoogwaardige maakindustrie in de 

Metropoolregio Amsterdam. De centrale probleemstelling van dit onderzoek is: 

 

In welke zin ontwikkelt zich een hoogtechnologische kenniseconomie in de Metropoolregio Amsterdam, kan deze zich 

meten met de Brainportregio Eindhoven, en welke ruimtelijke inrichting en voorzieningen zijn nodig om deze 

hoogtechnologische kenniseconomie te faciliteren? 

 

7.1 Conclusies 
 

In deze slotbeschouwing zullen op basis van dit onderzoek enkele conclusies getrokken worden over de staat van de 

hoogtechnologische kenniseconomie in de Metropoolregio Amsterdam. De antwoorden op de onderzoek- en beleidsvragen worden 

kernachtig weergegeven. 

 

7.1.1 Clusterpopulatie 
 

De Metropoolregio Amsterdam heeft een industriële basis die gelijk is aan dat van de Brainportregio Eindhoven. Er gaat dus een 

hoogtechnologische kenniseconomie schuil achter het imago van de Amsterdamse ‘praateconomie’.  Naast voldoende massa, is op 

basis van de interviews op te merken dat onderzoek en ontwikkeling een belangrijke bezigheid is van bedrijven die onderdeel 

uitmaken van de hoogwaardige maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. Aan kwaliteit is dus ook geen gebrek in de 

clusterpopulatie. Het cluster scoort daarentegen slecht op de verscheidenheid aan bedrijven in de waardeketen (compleetheid), en 

de samenhang tussen deze bedrijven.  

 

7.1.2 Regionaal innovatiesysteem 
 

De Metropoolregio Amsterdam heeft een hoogtechnologische kenniseconomie, maar deze functioneert anders dan in de 

Brainportregio Eindhoven. Dit verschil lijkt grotendeels te liggen in de aanwezigheid van OEM’ers in de Brainportregio Eindhoven. 

Hechte netwerken met regionale toeleveranciers dragen bij aan een grotere samenhang tussen de regionale bedrijvenpopulatie. De 

Metropoolregio Amsterdam heeft geen toonaangevende bedrijven die een stempel drukken op het karakter van de hoogwaardige 

maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijven opereren daarom veelal op gespecialiseerde internationale 

nichemarkten. De ‘interne netwerk’ en ‘global pipelines’ strategie draagt bij aan het innovatievermogen op bedrijfsniveau. Hoewel de 

regionale private- en publieke kennisinfrastructuur ontbreekt, kunnen deze bedrijven toch een functionele positie innemen in 

internationale kennisketens. Voor de bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie van de  Metropoolregio Amsterdam geldt dan ook 

dat nabijheid  wel belangrijk is voor kennisdiffusie. Het zijn alleen niet de lokale interacties, maar de lokale condities die bedrijven 

een concurrentievoordeel kunnen verschaffen.  
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7.1.3 Micro-economisch innovatiebeleid 
 

Bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie in de metropoolregio Amsterdam lijken er over het algemeen goed aan te doen om niet 

te sterk ingebed te zijn in clusters van de hoogwaardige maakindustrie. Daarnaast is de hoogwaardige maakindustrie in de 

Metropoolregio Amsterdam minder sterk ruimtelijk geclusterd dan in de Brainportregio Eindhoven het geval is. 

Clusterstimuleringsmaatregelen lijken daarom niet specifiek te beantwoorden aan de ruimtelijke- en institutionele behoeften van de 

Metropolitaans Amsterdamse bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie. Wel wordt geconstateerd dat het focusgebied 

elektronica kennisgedreven institutionele behoeften heeft, waarin het regionaal innovatiesysteem tekort schiet. Het is onmiskenbaar 

dat bedrijven behoefte hebben om zich aan andere bedrijven in de regio op te trekken. Hier ligt een taak voor meso- en micro-

economisch innovatiebeleid. 

 

7.2 Aanbevelingen 
 

Dit onderzoek is geschreven in opdracht van de Dienst Ruimtelijk Ordening Amsterdam. Vanuit deze invalshoek worden daarom 

aanbevelingen gedaan. Er wordt ingegaan op de vraag in hoeverre campusvorming een adequate strategie is om de kwaliteit en 

kwantiteit van de bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam te versterken. Er zullen uitspraken 

worden gedaan over de noodzakelijkheid en wenselijkheid van clusterstimuleringsmaatregelen, en de rol van Ruimtelijke Ordening in 

innovatiebeleid. 

 

7.2.1 Clusterstimuleringsmaatregelen 
 

De hoogwaardige maakindustrie in de Metropool Amsterdam lijkt vooral sterk te profiteren van de urbanisatievoordelen die de regio 

te bieden heeft. Vanuit het focusgebied machinebouw zijn ook geen hele specifieke institutionele behoeften geconstateerd. De 

vestigingslocatiekeuze wordt veelal bepaald door traditionele agglomeratievoordelen. Bedrijven waarderen de bedrijfsomgeving op 

basis van de specifieke agglomeratievoordelen (infrastructuur) en zetten deze af tegen de specifieke agglomeratienadelen (kosten) 

van de Metropoolregio Amsterdam. In het focusgebied elektronica zijn echter specifiekere institutionele behoeften waarin het 

regionaal innovatiesysteem van de Metropoolregio Amsterdam niet in kan voorzien. Deze behoeften worden echter niet sectorbreed 

gedragen. Ook lijkt campusontwikkeling niet de enige manier om aan deze institutionele behoefte tegemoet te komen. Aangezien 

grootschalige clustering niet noodzakelijk lijkt om innovatie over de gehele linie te stimuleren, lijkt het beleidsmatig creëren van 

clusters een riskante bezigheid voor de Metropoolregio Amsterdam. Er zijn verschillende risico’s te benoemen die 

clusterstimuleringsmaatregelen onwenselijk maken (Atzema, en de Visser, 2007, p. 4-6). Deze zijn gekoppeld aan de uitkomsten van 

deze studie: 

 

1. Risk of strategic failure; Het is moeilijk om bedrijven, technologieën en industrieën te selecteren die de economie van de 

Metropoolregio Amsterdam moeten gaan trekken in de nabije en verre toekomst. Hoewel de omvangrijk hoogwaardige 

maakindustrie meer aandacht verdient, moet men onthouden dat regionale concurrentiekracht bepaald wordt door de 

gehele economie. Gezien de diversiteit van de Metropolitaans Amsterdamse economie is specifieke afstemming van het 

regionaal innovatiesysteem onwenselijk wanneer dit niet noodzakelijk is. 

 

2. Risk of collective failure; Het is aanlokkelijk om het succes van bekende clusters als Brainportregio Eindhoven te willen 

kopiëren. Dit terwijl Porter (1990) in zijn pleidooi voor cluster duidelijk opriep dat beleidsmakers zich moeten concentreren 

op de specifieke en traditionele troeven van de regionale economie. De troeven van de Metropoolregio Amsterdam zijn de 

hoogwaardige infrastructuur, stedelijke kwaliteit en economische diversiteit.  
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3. Problem of complexity; Brenners (2004) werk toont aan dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is om clusters te creëren en te 

ontwikkelen. Er is immers slechts in zeer abstracte termen kennis over de voorwaarden die nodig zijn op zelfversterkende 

processen op gang te brengen. Uitkomsten van clusterbeleid zijn daardoor moeilijk te voorspellen. Dit is helemaal het geval 

in de Metropoolregio Amsterdam. Hier missen de voorwaarden die volgens de contextuele schets en de 

interviewresultaten cruciaal blijken voor succes: 1) er mist een technisch publieke kennisinfrastructuur, 2) er is weinig 

synergie tussen regionale bedrijven, 3) Er zijn geen manifeste kennisdragers die een voortrekkersrol kunnen innemen op 

een campus of binnen het cluster. 

 

7.2.2 Netwerkstimuleringsmaatregelen 
 

Het is te simplistisch om aan te nemen dat clusterstimuleringsmaatregelen het innovatieve vermogen van de hoogwaardige 

maakindustrie sectorbreed versterken. Dit betekent niet dat er geen aandacht moet worden besteed aan de bedrijven in de 

hoogwaardige maakindustrie van de Metropoolregio Amsterdam. De geconstateerde institutionele behoeften van elektronica 

bedrijven vragen om beleidsmatig ondersteuning. Meso- en micro-economisch beleid zou gericht moeten zijn op het scheppen van 

gunstige (ruimtelijk) voorwaarden voor hulpbehoevende groepen binnen de clusterpopulatie. Netwerkstimuleringsmaatregelen 

kunnen hierbij uitkomst bieden. Deze aanpak stelt de overheid in staat in te grijpen waar dat nodig is. Deze meer flexibele en 

doelgerichte beleidsbenadering verkleint de kans op strategisch falen . Beleidsingrepen moeten gericht zijn om het verzachten van de 

institutionele zwaktes van het regionaal innovatiesysteem. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden de volgende 

aanbevelingen gedaan: 

 

1. Knowledge infrastructure failure; Er is sprake van onderinvestering in technische kennisinfrastructuur in de Metropoolregio 

Amsterdam. Uit de interviews blijkt dat het onrealistisch is om deze zwakte doormiddel van investeringen te compenseren. 

Verstandiger is het om netwerken tussen de technische universiteitssteden te intensiveren. Het aanmoedigen van studeren 

aan technische universiteiten elders in Nederland kan bijvoorbeeld bijdragen aan de ontwikkeling van de 

hoogtechnologische kenniseconomie van de Metropoolregio Amsterdam. Dit vergroot de omvang van hoogopgeleide 

bètatechnici, maar versterkt via sociale netwerken ook de binding met universiteiten en bedrijven elders in Nederland. 

 

2. Organisational failure; Bedrijven hebben imperfecte informatie over gerelateerde bedrijven in de Metropoolregio 

Amsterdam en zijn zich onvoldoende bewust van de wederzijdse voordelen die zij uit de aanwezigheid van deze bedrijven 

kunnen putten. Netwerkstimuleringsmaatregelen kunnen eraan bijdragen dat regionaal meer oog is voor formele en 

informele kennisdeling. Het in kaart brengen, monitoren en matchen van bedrijven kan een belangrijke rol zijn voor een 

organisatie als de Innovatiemotor Amsterdam. Er zijn bedrijven die zich willen optrekken aan andere bedrijven in de regio, 

maar dit niet van de grond kunnen krijgen. Voor dergelijke bottom-up initiatieven moet meer aandacht komen. Inmenging 

van de overheid kan ook het onderling vertrouwen tussen bedrijven vergroten. Sommige geïnterviewde bedrijven geven 

aan het voordeel van samenwerking in te zien, maar bang te zijn dat wederzijdse voordelen niet gewaarborgd worden. 

 

3. Structural market failure; Hoogtechnologische bedrijven hebben een hoge kostenstructuur vanwege het ruimte 

behoevende karakter. Men heeft daarom vaak hele specifieke eisen aan pand en omgeving. Voor het bieden van voldoende 

huisvestingsmogelijkheden is een belangrijke taak weggelegd voor de Ruimtelijk Ordening. Hierbij kan gedacht worden aan 

het creëren van broedplaatsen of incubators, maar ook aan het scheppen van randvoorwaarden die bedrijven in staat 

stellen eenvoudig eigen gebouwen te realiseren. Hierbij moet in acht worden genomen dat de bedrijven gezien de omvang, 

complexiteit en het grillige uitgiftepatroon, moeilijk in staat zijn sterk verstedelijkte locaties op marktconforme wijze te 
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financieren. Door een tegemoetkoming in de huren worden onevenredige hoge financiële drempels weggenomen. Gezien 

het belang van onderzoek- en ontwikkelactiviteiten in de Metropoolregio Amsterdam is dit een legitieme beleidsmaatregel. 

 

Figuur 7.1: Schematische weergave van conclusies en aanbevelingen 

 

7.2.3 Slotsom 
 

Bovenstaande aanbevelingen zijn slechts een eerste aanzet om na te denken over manieren waarop de collectieve competenties van 

bedrijven in de hoogtechnologische kenniseconomie van de Metropoolregio Amsterdam kunnen worden versterkt. De centrale 

boodschap aan de Dienst Ruimtelijk Ordening is dat innovatiebeleid gericht moet zijn op innovatieve synergie tussen onderlinge 

afhankelijk bedrijven, ongeacht of een ruimtelijk cluster ontstaat als gevolg (Feser, 2008, p. 198). Hoewel het op projectbasis 

ruimtelijk bijeenbrengen van bedrijven een juiste strategie kan zijn, moet dit in de Metropoolregio Amsterdam niet de voorinname 

zijn bij het voeren van innovatiebeleid. 
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7.3 Bredere discussie 
 

Het doel van deze studie was inzicht te krijgen in de ruimtelijke- en institutionele organisatie van bedrijven in de hoogtechnologische 

kenniseconomie van de Metropoolregio Amsterdam.  Dit kan geplaatst worden binnen de bredere discussie omtrent regionale 

concurrentiekracht en economische groei. De aanvliegroute was dat de Amsterdamse economie met een bloeiende bètapoot een 

meer volwaardige kenniseconomie zou kunnen zijn. Dit onderzoek zet daarom eveneens aan tot een bredere discussie die ingaat op 

de vraag of de hoogtechnologische kenniseconomie bijdraagt aan een sterke en duurzame Metropooleconomie. Beleidsmatig 

interessant is de vraag of de ‘brainport’ gedachte van toepassing is op de Metropoolregio Amsterdam, of dat men zich beter 

uitsluitend kan richten op alfa- en gamma kennisactiviteiten. Op basis van de uitkomsten kan gesteld worden dat meer aandacht voor 

de bèta-economie in de Metropoolregio op zijn plaats is. 

 

In dit onderzoek is geconstateerd dat sectoren in de hoogtechnologische kenniseconomie steeds meer concurreren op 

kennisintensieve producten, en daarom een stempel drukken op het innovatieve vermogen van een regio. Hoewel er in de 

Metropoolregio Amsterdam misschien niet direct aanleiding voor is, is het met oog op lange termijn economische groei van de regio 

verstandig te evalueren welke kansen de hoogtechnologische kenniseconomie de Metropool Amsterdam te bieden heeft. 

Theoretisch gezien zijn deze mogelijkheden aanwezig, daar verschillende ruimtelijk-economische ontwikkelingen ertoe hebben geleid 

dat innoverende bedrijven veelal gelokaliseerd zijn in Metropolitaanse sleutelgebieden. Bedrijven die zich bezighouden met 

productinnovatie zijn vaak relatief klein en gebaat bij een bedrijfsomgeving die hen in staat stelt externe kennisbronnen aan te 

boren. De Metropoolregio Amsterdam is de meest omvangrijke stedelijke regio in Nederland. In theorie zou de hoogtechnologische 

kenniseconomie daarom goed moeten gedijen in de Metropoolregio Amsterdam. 

 

Dit onderzoek toont aan dat dit ook in de praktijk op gaat. Het is dan ook opvallend dat de strategische visie van het Economic 

Development Board van de Metropoolregio zo sterk is gericht op dienstverlening. Natuurlijk zijn diensten onmiskenbare speerpunten 

van de Metropooleconomie, maar deze zouden goed aangevuld kunnen worden door de hoogtechnologische kenniseconomie. 

Diensten zijn relatief arbeidsintensief en klantspecifiek, waardoor de groei van arbeidsproductiviteit van deze clusters relatief beperkt 

is (CBP, 2004, p. 62). Daarnaast vindt er ook weinig formele R&D plaats in dienstensectoren. Kennisontwikkeling in deze sectoren is 

meer een kwestie van associatieve kennis (van elkaar en samen met de klant leren) of van symbolische kennis (elkaar aanspreken op 

creativiteit) dan van analytische kennis, zoals in bijvoorbeeld de hightech activiteiten. Bedrijven in zulke markten hebben ook vaker 

een eigen R&D afdeling.  

 

Het is op zich verwonderlijk dat binnen het strategisch kader van de Metropoolregio Amsterdam geen aandacht wordt geschonken 

aan de mogelijkheden die de maakindustrie biedt voor de ontwikkeling van de kennisregio Amsterdam. In de internationale 

positionering van de Metropoolregio Amsterdam wordt dan ook “te gemakkelijk voorbij gegaan aan de florerende maakindustrie in 

de regio en dat is onbegrijpelijk” (BCI, 2011, p. 2). Te meer omdat het onderscheid tussen industrie en diensten steeds minder 

relevant wordt. “De industrie verschuift van grootschalige maakindustrie naar kennisproducten zoals R&D, ontwerp, marketing en 

toeleveranties” (CPB, 2004, p. 69). Zo richten industriële bedrijven zich in toenemende mate op hun kerncompetenties, of richten ze 

zich naast de productie op hieraan gekoppelde dienstverlening. Dit kan de Metropoolregio Amsterdam ook kansen bieden. “Oude 

industrieën stellen namelijk andere (vestigings)eisen aan de omgeving dan moderne activiteiten” (Atzema et al., 2002, p. 28-29). Het 

beeld van de traditionele industrie klopt daarom allang niet meer met de hoogwaardige, schone maakindustrie van tegenwoordig. 

Een beeld dat prima past binnen de visie van een economisch en duurzaam sterke Metropoolregio.  
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Bijlagen 
 

A: Omschrijving clustertypologieën  
 

  CLUSTERTYPOLOGIE 

 

Formation:  geografische concentratie van bedrijven die slechts met elkaar gemeen hebben dat zij hetzelfde dominante belang 

hechten aan een bepaalde vestigingsplaatsfactor… Hier ontbreekt een netwerk van onderlinge relaties tussen 

actoren. 

 

Industry:   geografische concentratie van bedrijven die gebruik maken van gemeenschappelijke ‘external economies’, zoals 

een lokale pool van gespecialiseerde arbeid, gespecialiseerde diensten en informatie ‘spillovers’. Deze bedrijven 

hebben indirecte onderlinge relaties via het gezamenlijke gebruik van de ‘external economies’. Het 

concurrentievoordeel van het cluster bestaat er in dat bedrijven geringere harde transactiekosten hebben, vooral 

lagere zoek en matchingkosten. 

 

Complex: geografische concentratie van bedrijven die gebruik maken van de onderlinge ruimtelijke nabijheid om 

verdergaande specialisatie van bedrijven mogelijk te maken via ‘outsourcing’ en ‘subcontracting’. Het 

belangrijkste voordeel bestaat uit de efficiency van technische en logistieke afstemming. Bedrijven onderhouden 

samenwerkingsrelaties, maar alleen voor het oplossen van technische problemen, kwaliteitsmanagement en 

logistieke knelpunten. Er is geen sprake van gezamenlijke leerprocessen. 

 

Alliance:  geografische concentratie van bedrijven en instellingen waarin samenwerkingsrelaties voor leer- en 

innovatiedoeleinden een belangrijke rol speelt. De samenwerking is bedoeld om proces- en productinnovaties te 

realiseren via het organiseren van gezamenlijke acties en collectieve investeringen. Het gaat hierbij om de eerste 

orde leerprocessen waarbij bestaande kennis wordt aangepast maar niet vervangen en partners zich spiegelen 

aan elkaars kennis. Uitwisseling van informatie en kennis staat voorop. De totstandkoming van dit type cluster is 

afhankelijk van zachte transactiekosten, zoals vertrouwen in de goede afloop van de samenwerking 

(organisatorische nabijheid), institutionele waarborgen zoals gemeenschappelijke normen en waarden 

(institutionele nabijheid) en relationele condities zoals empathie en reputatie (sociale nabijheid). De 

samenwerking tussen bedrijven en instellingen is gericht op gezamenlijke investeringen in scholing, innovatie, 

marketing, export of infrastructuur. 

 

Milieu: geografische concentratie van bedrijven en instellingen die bilateraal of multilateraal samenwerken om werkelijk 

nieuwe kennis en radicale innovaties te ontwikkelen. Het gaat om tweede orde leerprocessen waarbij partners 

samenwerken aan het doorbreken van bestaande kennis. Er is een breed gedragen notie van de noodzaak van 

open innovatie. De co-evolutie van bedrijfsmatige, organisatorische en institutionele samenwerking leidt dan tot 

systeeminnovaties, die de kans op het voortbestaan en verdere groei van een cluster op langere termijn 

vergroten. 

 
Uit: Atzema, O., A. Goorts & C. de Groot (2011), The Amsterdam family of clusters 
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B: Hittekaarten regionale arbeidsmarkt bureau Louter 
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C: Overzicht geïnterviewde bedrijven 
 

Focus Electronica 

Aito 

Electro-Watt 

Hellas Rectifiers (Eindhoven) 

Indutec Electronics 

Seabed 

Sun Test Systems 

Systec Designs 

Focus Machinebouw 

Anamet Europe 

Harsveld Apparatenbouw 

Jtekt Europ Bearings 

Kadant Johnson 

Observator Instruments 

Van Dam Machine 

Van Tongeren-Kennemer 
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D: Kennisinstellingen in Metropoolregio Amsterdam 
 

Bètagerichte onderzoeksinstituten met meer dan 5 werkzame personen in de Metropoolregio Amsterdam 

 

Onderzoeksinstituten  Bètasectoren 

Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)  Engineering & Technology 

Stichting Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI)  Engineering & Technology (Informatica) 

Het reken- en netwerkcentrum (SARA)  Engineering & Technology (Informatica) 

   

Nationaal instituut voor subatomaire fysica (NIKHEF)  Natural Sciences 

FOM Institute for Atomic and Molecular Physics (FOM AMOLF)  Natural Sciences 

Stichting voor Internationaal Vlamonderzoek (IFRF)  Natural Sciences 

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)  Natural Sciences 

   

AMC Medical Research  Lifesciences & Medicine 

Koninklijk Instituut voor de Tropen  Lifesciences & Medicine 

Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen  Lifesciences & Medicine 

Streeklaboratorium van de Volksgezondheid Kennemerland  Lifesciences & Medicine 

Animal Research Institute AMC  Lifesciences & Medicine 

Stichting HIV Monitoring  Lifesciences & Medicine 

Stichting Sanquin Bloedvoorziening   

Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie  Lifesciences & Medicine 

Stichting Stofwisseling en Gedrag  Lifesciences & Medicine 

De Nederlandse Hersenbank  Lifesciences & Medicine 

Stichting Instituut voor de Urologie Amsterdam  Lifesciences & Medicine 

   

Wageningen IMARES (ecologie)  Overig 

Stichting Acacia Institute (Hydrologie)  Overig 

Kwaliteits Controle Bureau (Agribusiness)  Overig 

Stichting voor Euraziatische Hemelkunde  Overig 

Bron: LISA, 2010 aangevuld met andere bronnen 
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E: Kaartbeelden ruimtelijke spreiding per afzonderlijke SBI-klasse 
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F: Topiclist 
 
1. Algemene bedrijfsinformatie  

 
 

OPEN  Kunt u iets vertellen over de kerncompetenties van dit bedrijf?     
  
OPEN  Kunt u iets vertellen over de levensloop van uw bedrijf? Wanneer bent u gestart?

 Heeft het bedrijf een snelle groei doorgemaakt? En zo ja, wanneer? Hoe kunt u de 
markt omschrijven waarin u actief bent?  (verzadigd, opkomend)  
    

 

2. Personeel 
 

 
Hoeveel werknemers heeft uw bedrijf nu, uitgedrukt in aantal FTE’s? 
 

 
………………….. 

 

 
Kunt u een schatting maken met hoeveel procent de werkgelegenheid van 
uw de laatste vijf jaar is gegroeid? 
 

 
………………….. % 

 

 
Welk percentage van uw huidige personeelsbestand is hoogopgeleid, d.w.z. 
in het  bezit van een HBO- of universiteitsdiploma? 
 

 
 
…………………  % 

 

 
Is dit percentage de laatste vijf jaar gegroeid ? Hoe hoog was dit percentage 
vijf jaar geleden?  
 

 
………………….. % 

 
 
OPEN Kunt u iets vertellen over de achtergrond van uw hoogopgeleide personeel? Uit welke 

windstreken zijn deze afkomstig, waar hebben deze hun studie gevolgd en zijn deze 
woonachtig in de regio?  

 
 
 
 

 
 
 

3. Innovatie 
 

 
Hoeveel werknemers zijn momenteel actief in de ontwikkeling van nieuwe 
producten en diensten? 
 

 
………………….. 

 
 
OPEN Kunt u iets vertellen over de belangrijkste producten/diensten die de organisatie in het 

verleden heeft geïntroduceerd? Was dit bedrijf daar in Nederland uniek in? In hoe is 
dit voor Europa en de wereld?  

 
OPEN DIT BEDRIJF OPEREERT IN DE MARKT VAN ……………………………(ZIE VRAAG 1) Wat 

bepaalt de concurrentiepositie van dit bedrijf in deze specifieke markt? Concurreert u 
op prijs, kwaliteit en/of niche? Is dit bedrijf ook innovatief in deze markt? Kunt u 
voorbeelden van innovatie in dit bedrijf noemen? Is innovatie belangrijk voor uw 
bedrijf? Waaruit blijkt dat? 

 

 
Welk percentage van uw omzet wordt nu gegenereerd door verkoop van: 
 
- Nieuwe producten/diensten ontwikkeld of ingevoerd in de laatste vijf 

jaar? 
 

- Verbeterde producten/diensten ontwikkeld of ingevoerd in de laatste 
vijf jaar? 
 

- Bestaande producten/diensten die onveranderd zijn gebleven in de 
laatste vijf jaar? 
 

 
 
  
 
…………………… % 
 
 
…………………… % 
 
 
…………………… % 

 
 
OPEN Voert dit bedrijf een innovatiestrategie? Kunt u daar iets meer over vertellen? 

Ontwikkelt dit bedrijf innovatie op eigen houtje, of samen met anderen? 
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. 

4. Bedrijfsrelaties 
 

 
Met hoeveel organisaties (bedrijven, kennisinstellingen, etc.) onderhoudt 
uw bedrijf zakelijke relaties (transactie van goederen en/of diensten? 

 
………………………. 

 

 
Sommige organisatie kunnen erg nuttig zijn voor het vergaren van up-
to-date kennis op het gebied van producten, productiemethoden, 
diensten en markten. Met hoeveel van zulke organisaties onderhoudt 
uw bedrijf momenteel relaties (uitwisseling van kennis)? 
 

 
 
………………………… 

 

 
Welke organisaties 
zijn dit? 
 

 
1 ……………………………………………. 
 
2 …………………………………………… 
 
3……………………………………………. 
 
4…………………………………………….. 
 
5…………………………………………….. 
 

 
6 …………………………………………… 
 
7…………………………………………… 
 
8……………………………………………. 
 
9……………………………………………. 
 
10………………………………………….. 

  
 

 
 
 
Organisaties 

 
Waar is deze organisatie gevestigd? 
 

 
Gemeente: ………….  Postcode: …………………. 

 
Hoeveel werknemers heeft deze organisatie momenteel 
uitgedrukt in aantal FTE’s? 
 

 
…………………………….. 

 
Wat voor type organisatie 
is dit? 
 
 

 
□ klant 
□ toeleverancier 
□ concurrent 
□ consultant 
□ anders: 
 

 
□ onderzoeksinstituut 
□ onderwijsinstelling 
□ brancheorganisatie 
□ overheidsinstelling 
□ consumentenorganisatie 

 
Geef aan op een schaal van 1-5 hoe belangrijk deze 
organisatie is bij het ontwikkelen van nieuwe of 
verbeterde producten, productiemethoden en diensten 

 
□ 1  relatief onbelangrijk 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5  zeer belangrijk 
 

 
Hoe vaak heeft u contact met deze organisatie? 
 

 
□ >1x per week 
□ 1x per week 
□ >1x per maand 
□ 1x per maand 
□ <1x per maand 
 

 
Geef aan op een schaal van 1-5 hoe belangrijk face-to-
face contact is bij het uitwisselen van kennis met deze 
organisatie? 
 

 
□ 1  relatief onbelangrijk 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5  zeer belangrijk 
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5. De metropoolregio Amsterdam als vestigingslocatie 
 
 
OPEN In hoeverre is de vestigingslocatie van uw bedrijf een strategische keuze geweest? 

Eindhoven wordt gezien als hét technologiecentrum van Nederland, waarom is uw 
bedrijf niet hier gevestigd? 

 
OPEN Welk voordelen biedt de Metropoolregio als vestigingslocatie voor uw bedrijf? 

 Welke nadelen zijn er verbonden aan het Amsterdamse vestigingsmilieu en heeft u 
ooit overwogen Amsterdam te verlaten? 

 
√ Waarin onderscheidt de MRA zich van andere regio’s als het gaat om aanwezigheid 

van hoogtechnologische bedrijven? En wat betreft de contacten tussen 
hoogtechnologische bedrijven in de regio? In hoeverre wordt de bedrijfsvoering van 
dit bedrijf beïnvloedt door de aanwezigheid van andere hoogtechnologische bedrijven 
in de MRA? 

 
√ In hoeverre kan de MRA zich volgens u onderscheiden als locatie met een hoge 

concentratie aan hoogopgeleide mensen in uw vakgebied? In hoeverre beïnvloed (de 
afwezigheid van) dit locatievoordeel uw bedrijfsvoering? 

 
√ In hoeverre kan de MRA zich volgens u onderscheiden als locatie met goede 

bereikbaarheid. In hoeverre beïnvloedt (de afwezigheid van) dit locatievoordeel uw 
bedrijfsvoering? Wat is de betekenis van Schiphol in dit verband? 

 
√ In hoeverre kan de MRA zich volgens u onderscheiden als locatie met internationaal 

imago. Is dit een belangrijke locatie-eis in de markt waarin uw bedrijf opereert? In 
hoeverre beïnvloedt (de afwezigheid van) dit locatievoordeel uw bedrijfsvoering? 

 
√ In hoeverre kan de MRA zich volgens u onderscheiden als locatie met een hoogwaardig 

leefklimaat. In hoeverre beïnvloed (de afwezigheid van) dit locatievoordeel uw 
bedrijfsvoering? 

 
 
 

 
Is deze organisatie altijd op DIT ADRES gevestigd geweest?   
 

 
o Ja 
o Nee 

 

 

 
In welk jaar is het bedrijf verhuisd naar dit adres? 
 

 
………………………. 

 

 
Wat was het adres van uw bedrijf voor de verhuizing 
 

 
Gemeente ………………… 
Postcode    ..……………… 
 

 
OPEN Indien van toepassing, kunt u vertellen wat destijds de belangrijkste motieven waren 

om te verhuizen? 
 VESTIGINGSMOTIEVEN: ………………………………………………………………………………….. 
 VERTREKMOTIEVEN: ………………………………………………………………………………………  
 
OPEN Wat zijn de speciale eisen aan het pand en de directe omgeving voor bedrijven die 

actief zijn in de markt waarin uw bedrijf opereert? Welke tekortkomingen kunt in dit 
verband noemen met betrekking tot de huidige huisvesting? 

 

6. Het hightech cluster Amsterdam 
 
 
OPEN In hoeverre kan men volgens u spreken van een Amsterdams hightech cluster? Kan 

Amsterdam naar uw mening concurrerend zijn ten opzichte van andere 
technologieregio’s zoals bijvoorbeeld de Brainportregio Eindhoven? 

 
OPEN Vindt u campusvorming een goede manier om de kwaliteit en de kwantiteit van de 

bedrijven in uw markt te stimuleren? Zou de vestiging op zo’n campus  uw bedrijf 
concurrentievoordeel kunnen opleveren? Zo ja, waar is dit voordeel volgens u in 
gelegen? 

 

EEN CAMPUS IS “een fysieke locatie met hoogwaardig onroerend goed en gemeenschappelijke 

faciliteiten die als doel heft het bevorderen van de oprichting, groei en acquisitie  van 

kennisintensieve bedrijven en kennisintensieve organisaties en hun onderlinge samenwerking 

met een actief beleid gericht op het faciliteren van R&D en innovatie en de transfer van kennis, 

mensen, kapitaal naar en tussen de organisaties op de campus en op het aantrekken van 

kennisintensieve locaties.”   

 

 


