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Samenvatting 
 

Inleiding 

Nederland kent een aantal grote familiebedrijven, zoals bierbrouwer Heineken, kledingketen 

C&A, schoenfabrikant Van Bommel en detailhandelketen Blokker. Deze familiebedrijven 

leveren samen een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Zo is het aandeel 

familiebedrijven in Nederland bijna zeventig procent en is bijna de helft van de werkzame 

beroepsbevolking in Nederland werkzaam in een familiebedrijf. 

Wanneer gekeken wordt naar familiebedrijven en verplaatsing, blijkt dat hier nog niet veel 

onderzoek naar is gedaan. Dit onderzoek wil dan ook een bijdrage leveren aan de kennis over 

verplaatsing van familiebedrijven door te kijken in hoeverre er verschillen zijn in verplaatsing 

en factoren tot verplaatsing tussen familie- en niet-familiebedrijven. 

De keuze tot verplaatsing hangt af van vele factoren, deze worden push-, pull- en 

keepfactoren genoemd. Pushfactoren zijn overwegingen die besluitnemers hebben waardoor 

de huidige locatie waar het bedrijf gevestigd is niet meer als optimaal wordt beschouwd. 

Pullfactoren zijn de drijfveren die ervoor zorgen dat een andere locatie elders aantrekkelijker 

is voor de uitvoering van bedrijfsactiviteiten dan de huidige locatie van een bedrijf. 

Keepfactoren zijn overwegingen die ervoor zorgen dat een bedrijf op de huidige locatie 

gevestigd blijft, zelfs als dit zou betekenen dat dit een bepaalde mate van inertie oplevert en 

de locatie niet optimaal is voor de uitvoering van bedrijfsactiviteiten. De mate waarin deze 

factoren een rol spelen wordt beïnvloed door de besluitnemer van een bedrijf. Hij neemt 

strategische beslissingen op basis van beperkte informatie, perceptie, routines en 

padafhankelijkheid. Dit geldt voor zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven. Deze 

bedrijfsvormen zijn echter verschillend van elkaar, dit wordt veroorzaakt doordat er naast de 

eigendomsdimensie en de bedrijfsdimensie nog een derde factor van invloed is op de 

besluitvorming bij familiebedrijven: de familiedimensie. De combinatie van deze drie 

dimensies zorgt ervoor dat familiebedrijven verschillen van niet-familiebedrijven. Dit uit zich 

in prestaties, organisatie en strategisch gedrag. Vandaar dat er verschillen worden verwacht 

tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven aangaande een belangrijk onderdeel in de 

strategische besluitvorming: verplaatsing. 

 

Onderzoek en uitkomsten 
De verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven aangaande verplaatsing is 

onderzocht onder bedrijven in vier gemeenten in de Kempen, een regio gelegen ten 

zuidwesten van Eindhoven. Op basis van sectoren en werknemers zijn 316 bedrijven 

geselecteerd waarvan 80 bedrijven een enquête hebben ingevuld. 

Het blijkt dat familiebedrijven minder van plan zijn om hun bedrijf te verplaatsen dan niet-

familiebedrijven. Op basis van statistische analyse blijkt echter dat er geen direct verband is 

tussen bedrijfsvorm en verplaatsing. 

 Verplaatsing Niet-familiebedrijf Familiebedrijf Totaal 

Niet verplaatsen 24 (63,2%) 31 (73,8%) 55 (68,8%) 

Wel verplaatsen 14 (36,8%) 11 (26,2%) 25 (31,3%) 

Totaal 38 (100%) 42 (100%) 80 (100%) 

Figuur 1: Verhouding verplaatsing en bedrijfsvorm 

 

Er blijken echter wel verschillen te zijn tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven als 

het gaat om factoren tot verplaatsing. Dit blijkt ook uit onderstaande figuren: 
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Figuur 2: Invloeden op verplaatsing voor familiebedrijven 

 

 
 

Figuur 3: Invloeden op verplaatsing voor niet-familiebedrijven 

 

Zowel bij familiebedrijven als bij niet-familiebedrijven zorgt een goede beoordeling van de 

externe huisvestingsfactoren, te weten representativiteit en bereikbaarheid van het pand, 

ervoor dat bedrijven minder geneigd zijn te verplaatsen. Daarnaast zorgen optimalisatie van 

het bedrijfsproces, huidige voorzieningen en groei productie en/of omzet (samen interne 

huisvestingsfactoren genoemd), ervoor dat bedrijven willen verplaatsen. 

Zichtbaar is dat bij verplaatsing van familiebedrijven de invloed van besluitnemers een rol 

speelt bij verplaatsing, terwijl dit niet het geval is bij niet-familiebedrijven. Daarnaast zorgt 

het hebben van onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden bij niet-familiebedrijven voor 

verplaatsing. Dit effect komt niet terug bij familiebedrijven, omdat de familiebedrijven in dit 

onderzoek over voldoende uitbreidingsmogelijkheden beschikken. Ook blijkt dat als niet-

familiebedrijven bereid zijn te verplaatsen naar een locatie op hetzelfde bedrijventerrein of 

binnen de gemeente de kans dan kleiner is dat zij verplaatsen. Dit wordt veroorzaakt doordat 

bedrijven liever niet willen verplaatsen en mochten zij verplaatsen dan het liefst zo dicht 

mogelijk bij de omgeving waar zij reeds gevestigd zijn. 

Er zijn ook gesprekken gevoerd met verplaatste bedrijven in en vlak buiten de Kempen. 

Uitkomsten van deze gesprekken komen overeen met bevindingen uit het empirisch 

onderzoek. Op één vlak is er echter een verschil: uit de gesprekken blijkt dat het personeel en 

de binding van het personeel met de lokale omgeving de meeste invloed had op verplaatsing 

en op de toekomstige vestigingslocatie. In het empirisch onderzoek kan voor zowel familie- 

als niet-familiebedrijven niet bewezen worden dat binding met het personeel van invloed is op 

verplaatsing. 

Speciale aandacht is in dit onderzoek besteedt aan het Kempisch Bedrijvenpark (KBP). Dit is 

een regionaal bedrijventerrein dat de vier gemeenten in de Kempen samen ontwikkelen om 

bedrijvigheid voor de Kempen te behouden en om verplaatsing te stimuleren. Deelgenomen 

familiebedrijven vinden de minimum kavelgrootte behorende bij dit regionale bedrijventerrein 

een pré bij verplaatsing, terwijl niet-familiebedrijven dit juist te hoog vinden vastgesteld. Dit 

heeft deels te maken met het feit dat de familiebedrijven in dit onderzoek groter (naar 

oppervlakte) zijn dan niet-familiebedrijven. De bedrijven staan positief tegenover de 

bevordering van de bereikbaarheid door de aanleg van het bedrijventerrein met bijbehorende 

uitvalswegen. In hoeverre zij ook vinden dat het KBP zorgt voor een bijdrage aan het behoud 
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van bedrijven voor de Kempen en voor het stimuleren van verplaatsing, daar zijn de meningen 

sterk over verdeeld. 

 

Aanbevelingen 
In huidige onderzoeken naar verplaatsingsmotieven is er nog weinig onderscheid gemaakt 

tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Uit dit onderzoek blijkt dat er wel degelijk 

verschil is tussen familie- en niet-familiebedrijven aangaande verplaatsing. De eerste 

aanbeveling is dan ook om in toekomstig onderzoek naar verplaatsing ook te denken aan 

differentiatie van bedrijven naar wel of geen familiebedrijf. 

Uit het onderzoek blijkt tevens dat een flink aantal bedrijven vindt dat er soepeler dient te 

worden omgegaan met de minimum kavelgrootte op een regionaal bedrijventerrein. Daarnaast 

is gebleken dat duurzaamheidaspecten en parkmanagement van belang worden gevonden bij 

verplaatsing, dit zou nog meer benadrukt kunnen worden bij de promotie van een regionaal 

bedrijventerrein. Daarom wordt aanbevolen dat bedrijven van tevoren eerder en beter 

betrokken worden bij de totstandkoming van een regionaal bedrijventerrein, in het bijzonder 

met betrekking tot de voorwaarden. Het voordeel hiervan is dat het draagvlak wordt verhoogd 

en bedrijven meer het belang inzien van een dergelijk terrein. Hierdoor wordt wellicht ook 

minder vastgehouden aan de huidige lokale omgeving van bedrijven en wordt verplaatsing 

naar zo’n regionaal bedrijventerrein gestimuleerd. 

De derde aanbeveling is dat het onderzoek naar familiebedrijven en verplaatsing iets is dat 

door moet blijven gaan. Dit onderzoek heeft een aantal verbanden proberen te leggen tussen 

deze onderwerpen, maar er is hierover nog genoeg te onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld door 

het uitvoeren van een grootschaliger onderzoek, het onderzoeken van andere sectoren of 

vergelijkend onderzoek tussen twee regio’s. De hoop is dat met de uitkomsten van dit 

onderzoek betrokken actoren zich bewust zijn van het feit dat er nog genoeg winst te behalen 

valt aan kennis betreffende familiebedrijven en de belangrijke vraag: to move or not to move? 
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Voorwoord 
 

De economische geografie bestudeert de relaties van bedrijven met hun regionale omgeving, 

bedrijven zoeken immers altijd naar de beste omgeving en regio’s, op hun beurt, zoeken naar 

de beste bedrijven. Onderzoek hiernaar sluit aan bij mijn persoonlijke interesses die ik door de 

jaren heen heb ontwikkeld als student en als mens. Via de Master Economische Geografie en 

door een stage bij Van Lanschot Bankiers kreeg ik de kans om deze interesses om te zetten 

naar een tastbaar product: een onderzoek naar verplaatsing van familiebedrijven en de invloed 

van het Kempisch Bedrijvenpark. Onderzocht is in hoeverre familiebedrijven verschillen van 

niet-familiebedrijven qua verplaatsing en wat hier de redenen voor zijn. Het was erg 

interessant om hier onderzoek naar te doen gezien de kenmerken van familiebedrijven, 

verplaatsingsmotieven en de actualiteit rondom het Kempisch Bedrijvenpark. Daarnaast bood 

dit onderzoek en de afstudeerstage mij de mogelijkheid om kennis te maken met de Kempen 

met haar eigenzinnigheid, omvangrijke industriële sector en ‘de Kempische Werkmensch’. 

Ik hoop dat de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan kennis omtrent familiebedrijven, 

verplaatsing en regionale bedrijventerreinen. Hierbij hoop ik vooral te hebben kunnen 

bijdragen aan kennisvorming betreffende de combinatie van deze onderwerpen, daar hier nog 

nauwelijks onderzoek naar is gedaan. 

Deze plek biedt mij ook de gelegenheid om mensen te bedanken voor hun bijdragen. 

Allereerst mijn begeleider bij Van Lanschot Bankiers, de heer Theo Verhagen. Daarnaast ook 

alle andere betrokkenen bij Van Lanschot Bankiers Eindhoven voor hun hartelijkheid, 

medewerking en gezelligheid. Ook mijn scriptiebegeleider van de Universiteit Utrecht, de 

heer Van Grunsven, wil ik bedanken voor de kritische noten en de scherpe blik. 

Om te komen tot een goede vorming van de theorie dank ik heel hartelijk de deskundigen 

aangaande familiebedrijven, bedrijventerreinen en verplaatsingsmotieven (terug te vinden in 

Bijlage 4) voor hun informatie en handreikingen.  

De bedrijfscontactfunctionares en ondernemersverenigingen van de gemeenten Bergeijk, 

Bladel, Eersel, Eindhoven, Helmond, Reusel-De Mierden, Son en Breugel en Veldhoven en 

het SRE ben ik erg dankbaar voor een inkijk in de gemeenten en de regio Eindhoven. 

Tot slot ben ik erg dankbaar voor het leren kennen van de bedrijvigheid en 

verplaatsingsgedrag in de regio Eindhoven en de Kempen door bedrijfsbezoeken bij 

uiteenlopende bedrijven (ook terug te vinden in Bijlage 4). 

Mochten mensen zich niet genoemd voelen bij bovenstaande dankwoorden, dan hierbij: 

Bedankt! 

 

Jeroen Brinkhorst 

Augustus 2011 
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1. Inleiding 
 

1.1 Context 

Nederland kent een aantal grote familiebedrijven, zoals bierbrouwer Heineken, kledingketen 

C&A, schoenfabrikant Van Bommel en detailhandelketen Blokker. Dit zijn bedrijven die ooit 

klein zijn begonnen, maar door ondernemerschap en durf groot zijn geworden. In Nederland 

zijn veel kleine en grote familiebedrijven en volgens onderzoek (Flören et al., 2010) leveren 

zij een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Zo is het aandeel familiebedrijven in 

Nederland bijna zeventig procent en dragen familiebedrijven voor meer dan de helft (53%) bij 

aan de Nederlandse economie. Daarnaast werkt in Nederland bijna de helft van alle werkende 

mensen bij een familiebedrijf (Flören et al., 2010). 

Niet alleen in Nederland, over de hele wereld zijn familiebedrijven in de meest geavanceerde 

moderne economieën van belang. Ze worden niet alleen gevonden in traditionele, 

kleinschalige en arbeidsintensieve industrieën, maar ook in de top van industriële 

ondernemingen, kijkend naar verkoop en omvang (Colli, 2003). Grote, internationale 

familiebedrijven zijn bekende merken als LEGO, BMW en Danone. 

Ondanks de invloed van familiebedrijven op de Nederlandse en wereldwijde economie 

worden familiebedrijven pas sinds de jaren zestig onderzocht (Flören, 2002a). Onderzoek 

handelt over de oprichters, bronnen van conflict, managementstrategieën en 

bedrijfsopvolging. Met uitzondering van het laatste onderwerp zijn er zelden meer dan een of 

twee empirische studies beschikbaar over een bepaald aspect van familiebedrijven (Uhlaner et 

al., 2003). 

Naast het feit dat er niet veel studies beschikbaar zijn over bovenstaande onderwerpen, is er 

ook geringe kennis over vestiging en verplaatsing van familiebedrijven. Specifiek voor 

verplaatsingsgedrag van familiebedrijven in Nederland zijn er onderzoeken bekend van 

Brouwer (2005) en Gijzen (2005). Hieruit blijkt dat familiebedrijven vaak zijn verankerd in 

hun lokale omgeving als gevolg van de ontstaansgeschiedenis en werknemers die vaak in 

dezelfde plaats wonen als waar het bedrijf is gevestigd.  

Echter, niet alleen familiebedrijven zijn verankerd in hun lokale omgeving. Wanneer gekeken 

wordt naar alle bedrijven in Nederland, verhuist er in totaal jaarlijks maar vier procent van de 

bedrijven (Van Oort et al., 2007). Het gaat hierbij om 18.000 ondernemingen, die samen 

200.000 werknemers in dienst hebben. Naast deze geringe verplaatsingen is er ook sprake van 

ruimtelijke zelfpreferentie: 94% van de bedrijvenpopulatie verplaatst binnen de 

arbeidsmarktregio en 75% van de ondernemingen blijft binnen de eigen gemeente. 

Korteafstandsmigratie is de regel, migratie over lange afstand de uitzondering. Als bedrijven 

al vertrekken, dan blijven ze het liefst in de buurt. Dat is ook wel te verklaren: voor een 

ondernemer is verhuizen een strategische bedrijfsbeslissing. Dat geldt zeker voor een 

verhuizing naar een andere gemeente waar ondernemers niet alle ingangen kennen (Pen, 

2002).  

Verplaatsing is dus niet iets wat bedrijven veel en vaak doen en dit geldt voor zowel familie- 

als niet-familiebedrijven. Onduidelijk is echter in hoeverre redenen tot verplaatsing 

verschillen tussen deze bedrijfsvormen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat familiebedrijven 

minder verplaatsen als gevolg van binding met de lokale omgeving, maar dat bij niet-

familiebedrijven de groei van het bedrijf juist bepaalt of het verhuist. Er is daarom een 

problematiek aangaande de geringe kennis over familiebedrijven en verplaatsing en in 

hoeverre er verschillen zijn tussen verplaatsing van familiebedrijven en niet-familiebedrijven. 

 

1.2 Doelstelling en onderzoeksmodel 

Dit onderzoek wil inspringen op de hierboven beschreven problematiek en de doelstelling van 

het onderzoek is dan ook als volgt opgesteld: 
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Het leveren van een bijdrage aan de kennis over verplaatsing van familiebedrijven. Dit doel 

wordt bereikt door verschillen in verplaatsing en factoren tot verplaatsing tussen familie- en 

niet-familiebedrijven in de Kempen te onderzoeken. 

Kijkend naar het nut en de bijdrage aan de problematiek van dit onderzoek, blijkt dat er 

(geringe) kennis aanwezig is betreffende familiebedrijven en over bedrijfsverplaatsing, maar 

over de vraag in hoeverre (redenen tot) verplaatsingen anders zijn bij familiebedrijven dan bij 

niet-familiebedrijven, daar is nog weinig over bekend.  

Om de doelstelling van dit onderzoek te bereiken is het nuttig om een onderzoeksmodel op te 

stellen (Verschuren & Doorewaard, 2007). In figuur 1.1 staat het onderzoeksmodel dat 

gebruikt wordt in dit onderzoek om de doelstelling te bereiken. 

 
Figuur 1.1: Onderzoeksmodel 

 

De redenering van dit onderzoeksmodel is de volgende: de bestudering van verschillende 

theorieën, onderzoeken en gesprekken met deskundigen op het terrein van verplaatsing en 

familiebedrijven zorgen voor het conceptueel model voor dit onderzoek. Dit conceptueel 

model wordt gebruikt voor het opstellen van hypothesen die door middel van kwantitatief 

onderzoek onder bedrijven uit de Kempen worden onderzocht. De analyse van de uitkomsten 

van het empirisch onderzoek, door het uitvoeren van statistische toetsen en het vergelijken 

van de resultaten met interviews van besluitnemers van verplaatste bedrijven uit de regio 

Eindhoven, zorgt voor een bijdrage aan kennis betreffende het verplaatsen van 

familiebedrijven. 

 

1.3 Vraagstelling 

De vraagstelling voor dit onderzoek komt voort uit de doelstelling en het onderzoeksmodel en 

is als volgt geformuleerd: 

In hoeverre zijn er verschillen tussen familie- en niet-familiebedrijven in de Kempen 

betreffende verplaatsing en factoren tot verplaatsing? 

Deze vraagstelling is uiteengesplitst in de volgende deelvragen om zo tot concrete en 

beantwoordbare deelvragen te komen: 

1. Wat zijn push-, pull- en keepfactoren en welke factoren spelen een rol als het gaat om 

het verplaatsen van een bedrijf? 

2. Wat is er uit onderzoeken en theorieën bekend over strategische besluitvorming 

aangaande verplaatsing van bedrijven? 

3. Welke kenmerken en verschillen zijn er tussen familiebedrijven en niet-

familiebedrijven op het gebied van organisatie, strategisch gedrag en prestaties en 

waardoor worden deze verschillen veroorzaakt? 

4. Wat is er bekend over fysieke verplaatsingen van familiebedrijven? 

5. Hoe is de regio de Kempen te omschrijven als het gaat om bedrijfsverplaatsing en 

familiebedrijven? 

De eerste twee deelvragen handelen over de reeds beschikbare informatie aangaande redenen 

tot verplaatsing en welke theorieën dit beschrijven en verklaren. Daarnaast zorgt het 

empirisch onderzoek voor kennis omtrent factoren die een rol spelen bij verplaatsing. De 
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daaropvolgende deelvraag gaat over familiebedrijven en de verschillen die er zijn met niet-

familiebedrijven en de oorzaken van deze verschillen. Deze informatie wordt uit de reeds 

beschikbare onderzoeken en theorieën gehaald. Vervolgens handelt de vierde deelvraag over 

de kennis die al voorhanden is over familiebedrijven en verplaatsingen. Ook zorgt de analyse 

van de onderzoeksresultaten tot het kunnen beantwoorden van deze vierde deelvraag. De 

laatste deelvraag gaat in op het onderzoeksgebied dat gekozen is voor de uitvoering van dit 

onderzoek. Daarnaast zorgt het empirisch onderzoek ook voor het kunnen omschrijven van 

bedrijfsverplaatsing en familiebedrijven in de Kempen. 

 

1.4 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Qua wetenschappelijke relevantie blijkt dat er al veel onderzoek is verricht naar het 

verplaatsen van bedrijven (o.a. Kok et al., 2000; Pen, 2002; Oort et al., 2007) en 

familiebedrijven (o.a. Daily & Dollinger, 1992; Colli, 2003; Flören et al., 2010). Zoals in de 

inleiding reeds aangehaald wordt er pas sinds de jaren zestig van de vorige eeuw onderzoek 

gedaan naar familiebedrijven, dit gebeurt echter niet op grote schaal. Daarnaast is er ook nog 

nauwelijks onderzoek verricht naar de combinatie van familiebedrijven en verplaatsing. De 

onderzoeken van Brouwer (2005) en Gijzen (2005) gaan wel over het ruimtelijk gedrag van 

familiebedrijven, maar meer over de mate van verankering en keepfactoren en niet zozeer 

over de push- en pullfactoren en in hoeverre familiebedrijven en niet-familiebedrijven hierin 

verschillen. Daarnaast heeft Brouwer (2005) zich alleen gericht op oude bedrijven (wat wel 

veelal familiebedrijven zijn) en Gijzen (2005) alleen op Twentse industrieelambachtelijke 

bedrijven. Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant, omdat er een bijdrage wordt geleverd 

aan kennis rondom de combinatie verplaatsing en familiebedrijven. 

Wanneer gekeken wordt naar de maatschappelijke relevantie blijkt dat familiebedrijven een 

substantieel onderdeel uitmaken van de Nederlandse economie en een belangrijke bijdrage 

leveren aan de samenleving. Er zijn veel mensen die werken in een familiebedrijf of die 

betrokken zijn bij een familiebedrijf (toeleveranciers, klanten, zakelijke en financiële 

instellingen). Uitkomsten voor dit onderzoek kunnen mogelijk zorgen voor een andere aanpak 

bij verplaatsing van familiebedrijven: niet uitgaan van het feit dat het een bedrijf is als alle 

andere, maar zo benaderen dat er rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken die 

familiebedrijven hebben als het gaat om verplaatsing. 

 

1.5 Structuur 

De structuur in dit onderzoek zal het opgestelde onderzoeksmodel volgen. Na dit eerste 

hoofdstuk zal in hoofdstuk twee de theorie over verplaatsing en familiebedrijven worden 

behandeld. Op het einde zal ingegaan worden op de combinatie tussen verplaatsing en 

familiebedrijven. Vervolgens zal in hoofdstuk drie het conceptueel model en de hypothesen 

worden opgesteld. Ook zal hier de onderzoekscontext worden weergegeven. Het vierde 

hoofdstuk handelt over de methodologie: de keuze voor de onderzoeksbenadering en 

onderzoeksstrategie, de gekozen populatie en in hoeverre het empirisch onderzoek heeft 

voldaan aan eisen betreffende representativiteit, betrouwbaarheid en validiteit. Aan het einde 

van dit hoofdstuk is tevens de beschrijving van de gebruikte begrippen in het empirisch 

onderzoek te vinden. Hoofdstuk vijf en zes beschrijven het empirisch onderzoek en de 

resultaten die dit onderzoek heeft opgeleverd. Tevens worden in deze hoofdstukken de 

resultaten geanalyseerd en worden de uitkomsten vergeleken met de gehouden interviews. De 

uitkomsten worden vervolgens gebruikt in hoofdstuk zeven om de hypothesen te toetsen. Tot 

slot wordt in hoofdstuk acht antwoord gegeven op de doel- en vraagstelling en is beschreven 

in hoeverre er aanpassingen van het conceptueel model uit hoofdstuk drie nodig zijn. Ook 

worden er in dit laatste hoofdstuk aanbevelingen gedaan en wordt het onderzoek kritisch 

gereflecteerd. 
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2. Theorie 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan theorieën en onderzoeken aangaande de onderzoeksmaterie centraal. 

Hierdoor wordt er een basis gelegd voor het onderzoek en wordt achterliggende informatie 

gegeven. Met de bevindingen uit dit hoofdstuk kan het conceptueel model in het volgende 

hoofdstuk worden opgesteld. Allereerst zal het verplaatsen van bedrijven worden besproken, 

om zo achter factoren te geraken, die leiden tot het wel of niet verhuizen van bedrijven. 

Daarna wordt ingegaan op familiebedrijven, onderzocht wordt waarin familiebedrijven 

verschillen van niet-familiebedrijven en waardoor dit wordt veroorzaakt. Tot slot wordt 

besproken wat er al bekend is over familiebedrijven en verplaatsing. 

 

2.2 Verplaatsen van bedrijven 

2.2.1 Push-, pull- en keepfactoren 

Persoonlijke overwegingen en huisvesting 

Bedrijven die op het punt staan om te gaan verhuizen groeien aanmerkelijk sneller dan 

bedrijven die niet de intentie hebben om te verplaatsen. Rond de tijd dat zij verhuizen, zien 

bedrijven hun werkgelegenheid anderhalf tot twee maal zo snel groeien als bedrijven die niet 

verhuizen. Dit verband tussen groei en verplaatsing kan ook een andere oorzaak hebben: 

groeiende bedrijven verhuizen omdat ze een gebrek hebben aan uitbreidingsruimte (Pen, 

2002). Het is dan ook plausibel dat bedrijven vlak voor en vlak na de verplaatsing harder 

groeien dan bedrijven die niet verplaatsen (Van Oort et al., 2007). Ondanks het feit dat 

bedrijven rond hun verplaatsing sneller groeien, is een besluit tot verplaatsing niet eenvoudig. 

De beslissingen over een nieuwe locatie komen voort uit problemen, zijn complex, langdurig 

en kennen een hoge investering (Mintzberg et al., 1999). Gezocht wordt namelijk naar de 

locatie die het best past bij de bedrijfsactiviteiten en waar het bedrijf de doelstellingen die het 

heeft het beste kan verwezenlijken (Atzema et al., 2002).  

Bij de keuze tot verplaatsing spelen enerzijds motieven en drijfveren een rol die bepalen of 

besluitnemers van een bedrijf zich elders willen vestigen. Hierbij gaat het dan vaak om 

persoonlijke overwegingen die besluitnemers van een bedrijf hebben. Als er bijvoorbeeld een 

nieuwe directie of nieuw management aan het roer komt, kan het zijn dat zij een andere 

strategie wil voeren, waardoor de huidige locatie niet meer optimaal is. Ook kan het zijn dat 

er persoonlijke doelen een rol spelen, zoals de wens van de eigenaar om een nieuwe locatie te 

hebben die gescheiden is van het woongedeelte van de eigenaar. Andere drijfveren bij 

verplaatsing worden bepaald door binding die besluitnemers hebben met de omgeving, zoals 

met de plaats waar de ondernemer vandaan komt of met lokale klanten. Daarnaast kan het ook 

zo zijn dat een motief om een bedrijf wel of niet te verplaatsen wordt veroorzaakt door de rol 

van het personeel. Mocht een bedrijf erg steunen op haar medewerkers die veel kennis van 

zaken hebben, dan kan dit leiden tot andere keuzes betreffende verplaatsing dan bij een 

onderneming die meer laagopgeleide parttime medewerkers in dienst heeft. 

Naast motieven en drijfveren zijn er anderzijds overwegingen die bepalen in hoeverre een 

nieuwe locatie gunstiger is en beter past bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten dan de 

huidige locatie. Zo kan het zijn dat een nieuwe locatie zorgt voor het kunnen optimaliseren 

van het bedrijfsproces, bijvoorbeeld door een betere interne logistiek. Ook kunnen 

representativiteit en bereikbaarheid van een pand overwegingen zijn om te kiezen voor een 

nieuwe locatie, als een bedrijf bijvoorbeeld veel klanten ontvangt. Daarnaast kan gebrek aan 

uitbreidingsruimte op de huidige locatie en juist veel ruimte op een andere locatie ervoor 

zorgen dat besluitnemers van een bedrijf overwegen om naar een andere locatie te gaan. 
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Push- en pullfactoren 

Bovenstaande overwegingen en drijfveren enerzijds en overwegingen ten aanzien van de 

huidige en mogelijke nieuwe vestigingslocatie anderzijds zijn voorbeelden van redenen om 

een bedrijf al dan niet te verplaatsen. Deze overwegingen en drijfveren worden push-, pull- en 

keepfactoren genoemd. 

Pushfactoren kunnen omschreven worden als ‘redenen voor bedrijven die ervoor zorgen dat 

het niet (meer) aantrekkelijk is om op de huidige locatie (geheel) gevestigd te blijven’. Gebrek 

aan ruimte voor uitbreiding wordt vaak gezien als de pushfactor die de belangrijkste drijfveer 

is om naar een andere locatie te verhuizen. Bereikbaarheidsproblemen worden daarna vaak 

gezien als de belangrijkste pushfactor. Volgens Pen (2002) nemen gebrek aan 

uitbreidingsruimte, bereikbaarheid en uitstraling topposities in met betrekking tot redenen tot 

verplaatsen van bedrijven. Kok et al. (2000) geven aan dat de volgende zaken de belangrijkste 

pushfactoren zijn: bedrijfsruimte, bereikbaarheid, representativiteit, parkeren, 

bedrijfseconomische aspecten, hoge kosten en een niet-functionele locatie. In het onderzoek 

van Pen (2002) wordt aangetoond dat persoonlijke/subjectieve doelen en pandfactoren 

typische pushfactoren zijn om na te denken over verplaatsing. Tevens blijkt uit dit onderzoek 

dat pandoorzaken en omgevingsoorzaken bij verplaatsingen belangrijker zijn dan 

organisatorische oorzaken. Op basis van onderzoek onder 340 ondernemingen (234 uitgaande 

en 106 inkomende bedrijven) in Zuid-Holland (Atzema & Lambooy, 1999), is gevonden dat 

de beslissing om al dan niet te verhuizen was gerelateerd aan aspecten van het gebouw, meer 

in het bijzonder de omvang en de mogelijkheden om uit te breiden. Daarnaast spelen ook 

kwalitatieve factoren een rol, zoals technologische faciliteiten en representativiteit. Factoren 

als beschikbaarheid van parkeerruimte en de bereikbaarheid over de weg werden in het 

onderzoek ook als heel belangrijk beschouwd. 

Pullfactoren zijn ‘redenen voor bedrijven die ervoor zorgen dat het aantrekkelijk is om zich 

(deels) op een andere locatie te vestigen’. Daar waar uitbreidingsmogelijkheden en 

bereikbaarheid de belangrijkste pushfactoren zijn voor bedrijven, zijn het ook de belangrijkste 

pullfactoren waardoor het aantrekkelijk is voor een bedrijf om zich op een andere locatie te 

vestigen. Vaak is een bedrijf ‘uit zijn jasje gegroeid’ of ligt het qua bereikbaarheid niet meer 

optimaal, waardoor andere, ruimere en beter bereikbare locaties aantrekkelijker kunnen 

worden voor bedrijven om zich daar te vestigen. Bereikbaarheid en 

uitbreidingsmogelijkheden zijn bij pullfactoren min of meer van gelijk belang (Pellenbarg, 

1985, 1995; Beernink, 1998; Hanemaayer & Rekkers, 1998). Volgens Kok et al. (2000) zijn 

bereikbaarheid, bedrijfsruimte, representativiteit, ligging, imago van de omgeving, prijs, 

parkeren en beschikbaar/geschikt personeel de belangrijkste pullfactoren. 

In tegenstelling tot het in veel studies beschreven belang van bedrijfsexterne- en pandfactoren, 

zoals uitbreidingsmogelijkheden en bereikbaarheid, geven Lloyd & Dicken (1977) en Van 

Oort et al. (2007) aan dat er drie soorten factoren een rol spelen bij verplaatsing, te weten 

interne bedrijfsfactoren, externe bedrijfsfactoren en plaats- en situatiefactoren. Hierbij zijn de 

interne bedrijfsfactoren de pushfactoren waarom een huidige locatie niet meer aantrekkelijk 

is. Dit kan veroorzaakt worden door nieuw management, die andere drijfveren heeft, of door 

een overschot aan financiële reserves, wat verplaatsing vereenvoudigt. De externe 

bedrijfsfactoren zijn zowel push-, als pullfactoren waarbij het gaat over het ontstaan van 

elders aantrekkelijke locaties of een strenger overheidsbeleid, waardoor vestiging op de 

huidige locatie als ongewenst wordt beschouwd. Plaats- en situatiefactoren zijn pushfactoren 

en gaan over overwegingen waardoor de huidige locatie niet meer optimaal is. In figuur 2.1 

staan voorbeelden van interne en externe bedrijfsfactoren en plaats- en situatiefactoren 

weergegeven. 
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Figuur 2.1: Factoren aangaande verplaatsing (Lloyd & Dicken, 1977) 

 

Keepfactoren 

Plaats- en situatiefactoren kunnen niet alleen redenen zijn waardoor een locatie niet meer 

aantrekkelijk is. Ook kan het zijn dat deze factoren er juist voor zorgen dat de huidige locatie 

voldoende aantrekkelijk is, waardoor verplaatsing niet aan de orde is. Deze factoren worden 

keepfactoren genoemd. Dit zijn omstandigheden die ervoor zorgen dat een bedrijf op de 

huidige locatie blijft. Hierbij is de belangrijkste factor de arbeidsmarkt, in de zin dat het 

behoud van de huidige werknemers keepfactor nummer één is voor de meeste bedrijven die 

noodzaak voor een nieuwe locatie hebben. De praktische uitkomst van deze keepfactor is dat 

besluitnemers altijd proberen om de verplaatsingsafstand te minimaliseren, zodat werknemers 

kunnen blijven werken zonder noodzakelijk te moeten verhuizen (Van Oort et al., 2007). De 

rol van het personeel als keepfactor blijkt bij bedrijfsuitbreidingen uit de relatie tussen de 

groei van het aantal werknemers en het belang van de nabijheid van de leefomgeving en de 

woon-werkafstand (Pen, 2002). 

Andere keepfactoren die een rol spelen is het willen behouden van de leef- en woonomgeving 

van de besluitnemers en de verbondenheid met de omgeving als gevolg van zakelijke en 

sociale relaties. Tevens kan verplaatsing worden bemoeilijkt doordat er in het verleden 

kapitaalinvesteringen zijn gedaan in de bedrijfslocatie waardoor het niet aantrekkelijk is om te 

verhuizen. 

Het belang van de woon- en leefomgeving en de plaatselijke/regionale arbeidsmarkt duidt 

erop dat deze oorzaken een keepfactor zijn voor bedrijven. Dit kan ervoor zorgen dat 

bedrijven te maken krijgen met inertie als gevolg van de omgeving waarin het gevestigd is, 

zoals de woonplaats van personeel en de binding met een gemeente die een bedrijf graag wil 

behouden. Inertie van een bedrijf wordt dus niet alleen bepaald door de (reeds gedane) 

kapitaalinvesteringen, maar ook door de binding met de omgeving waar het bedrijf gevestigd 

is. 

 

Factoren door de tijd 

Uit onderstaande figuren 2.2 en 2.3 (respectievelijk pushfactoren en pullfactoren) blijkt dat de 

bedrijfsruimte altijd al een dominerende migratiefactor is geweest (Van Oort et al., 2007). Het 

is wel opvallend dat de dominantie van de factor bedrijfsruimte gaandeweg sterker geldt aan 

de push- dan aan de pullkant van de verhuisbeslissing. Als pullfactor wordt de 

beschikbaarheid van bedrijfsruimte gaandeweg verdrongen door overwegingen betreffende de 

representativiteit van het bedrijfspand en de bereikbaarheid van de plek waar een toekomstig 

pand staat. Ook Van Steen (1998) onderschrijft in zijn onderzoek de opkomst van 

representativiteit als push- en pullfactor bij bedrijfsverhuizing. 
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Figuur 2.2: Pushfactoren door de tijd (Van Oort et al., 2007) 

 

 
Figuur 2.3: Pullfactoren door de tijd (Van Oort et al., 2007) 

 

Pushfactoren kunnen dus omschreven worden als overwegingen die besluitnemers hebben 

waardoor de huidige locatie waar het bedrijf gevestigd is niet meer als optimaal wordt 

beschouwd om de bedrijfsactiviteiten zo goed mogelijk uit te voeren. Pullfactoren zijn de 

drijfveren die ervoor zorgen dat een andere locatie elders aantrekkelijker is voor de uitvoering 

van bedrijfsactiviteiten dan de huidige locatie van een bedrijf. Keepfactoren zijn 

overwegingen die ervoor zorgen dat een bedrijf op de huidige locatie gevestigd blijft, zelfs als 

dit zou betekenen dat dit een bepaalde mate van inertie oplevert en de locatie niet optimaal is 

voor de uitvoering van bedrijfsactiviteiten. 

 

2.2.2 Behaviorale en evolutionaire locatietheorie 

In de jaren na 2000 komt er in het Nederlandse bedrijfsmigratieonderzoek langzamerhand 

meer aandacht voor het gegeven dat beslissingen over een bedrijfsverhuizing vaak een langere 

tijd vergen en niet zo goed te benaderen zijn vanuit het idee dat er op één bepaald moment een 

afweging van push-, pull- en keepfactoren wordt gemaakt, met een bepaalde en directe 

uitkomst. Er is eerder sprake van een strategisch besluitvormingsproces, waarin meerdere 

fasen worden doorlopen, die elk hun karakteristieke lading hebben. Het begrip strategische 

besluitvorming is afkomstig uit het strategisch management en is een sleutelbegrip voor het 

begrijpen van organisatieprocessen. Besluitvorming is het paradigma van ‘uitvoerende 

activiteiten’ (Simon, 1976). Een bedrijf is een informatieverwerkend systeem dat kiest, 

beslissingen neemt en problemen oplost op basis van beperkte informatie. De publicaties 

aangaande strategisch management van Simon (1955, 1976) verwerpen het gesimplificeerde 

mens- en bedrijfsbeeld van de besluitvormer als ‘homo economicus’. Dit betekent dat vrijwel 

alle moderne rationele keuzetheorieën aan te merken zijn als beperkte rationaliteitstheorieën. 

De ‘economic man’ is bij Simon (1955, 1976) vervangen door de ‘administrative man’, die 

zoekt naar adequate en redelijke prijzen. Hij neemt genoegen met het alternatief dat 

voldoende bevrediging biedt ten opzichte van zijn aspiratieniveau. Het individu (voor een 

familiebedrijf is dit de directeur-grootaandeelhouder) als besluitnemer is het onderzoeksobject 

van de besluitvorming in strategisch management. Dit individu richt zich op het realiseren van 

een zekere mate van voldoening en uiteindelijk resulteert de besluitvorming van individuen 

tot een strategisch besluit. Onderzoek naar deze vorm van besluitvorming is gebaseerd op het 

gedrag (‘behaviour’) van de besluitnemer en er zijn veel verschillende studies verricht naar 

deze behaviorale strategische besluitvorming (o.a. behavioral theory of the firm van Cyert & 

March, 1963; disjoined incrementalisme van Lindblom, 1959; vuilnisvatmodel van Cohen, 

March & Olsen, 1972; logisch incrementalisme van Quinn, 1978, 1980). 
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Door Hickson et al. (1986) en Krijnen (1992) worden locatiekeuzes in strategische 

besluitvorming getypeerd als de meest strategische van de strategische besluiten. Voor wat 

betreft de locatiekeuzes zijn er dan ook strategische locatietheorieën ontwikkeld. Net als bij 

de behaviorale strategische besluitvorming verwerpt de behaviorale locatietheorie de 

neoklassieke ideeën van de ‘homo economicus’ met betrekking tot het komen tot een optimale 

locatie (o.a. de agrarische theorie van Von Thünen, 1826; de industriële locatietheorie van 

Weber, 1909; de centrale plaatsentheorie van Christaller, 1933). Een ondernemer is meer een 

‘satisfier’ (tevredenheidsstrever), waarbij hij kiest voor een vestigingsplaats die aansluit bij 

zijn aspiraties, mentaliteit en privéleven (Pred, 1967; Hospers, 2009). 

De behaviorale theorie heeft de evolutionaire theorie gesocialiseerd. Bij de evolutionaire 

theorie spelen een drietal concepten een rol: padafhankelijkheid, routines en 

selectieomgeving. De evolutionaire theorie houdt in dat een bedrijf bepaalde levensfasen 

doorloopt, zoals start, groei en bedrijfsbeëindiging. Tijdens het doorlopen van deze 

levensfasen worden strategische beslissingen gebaseerd op opgedane kennis en ervaringen in 

het verleden, er is sprake van padafhankelijkheid. Hierdoor kan het zijn dat opties bij het 

nemen van strategische beslissingen worden genegeerd, omdat gewerkt wordt volgens een 

bepaalde routine. Routines houden in dat beslissingen worden bepaald door gewoontes 

waarbij er sprake is van risicomijdend gedrag en ‘ remembering-by-doing’ (Nelson & De 

Winter, 1982). Hierbij slinkt het belang van de economische rationaliteit als bepalende factor 

voor locatiekeuze (Mariotti, 2005). Deze routines zijn onderhevig aan een selectieproces 

(Bosma et al., 2002). De selectieomgeving, bestaande uit markten, instituties en ruimtelijke 

omgeving, vormt een filter waarin strategische keuzes worden bepaald (Lambooy, 2002). 

Gevolg hiervan is dat motieven en drijfveren van besluitnemers en overwegingen om voor een 

andere locatie te kiezen beïnvloed worden door gedane beslissingen uit het verleden, de 

omgeving en gewoontes. Hierdoor kan een suboptimale situatie ontstaan. Zo kan het zijn dat 

een familiebedrijf met een achtste generatie aan het roer op een suboptimale locatie is 

gevestigd, maar doordat het bedrijf altijd al op die locatie is gevestigd kiest men niet voor een 

betere locatie elders.  

Pen (2002) is gekomen tot een strategisch besluitvormingsmodel aangaande bedrijfsmigratie 

gebaseerd op bovenstaande inzichten uit het strategisch management. Het is een model dat de 

verscheidenheid van relocatieprocessen in beeld brengt en toont hoe het proces te organiseren 

is. Het model beschrijft relaties tussen het interne proces, persoonlijk, pand/huisvesting, 

persoonlijk/privé, overheid en externe processen. Het is geënt op de behaviorale en 

evolutionaire locatietheorieën en de behaviorale stroming uit het strategisch management (zie 

Bijlage 1 voor een weergave van een gedeelte van dit model). Volgens het model is er sprake 

van een locatieprobleem, waarbij het locatieprobleem vaak een gevoel is van de besluitnemer, 

waarbij periodiek wordt teruggekoppeld met de familie van de besluitnemer. Vervolgens 

begint een bedrijf pas aan een dergelijk proces als men er beter van denkt te worden. Figuur 

2.4 geeft de conclusies weer uit het onderzoek van Pen (2002). 

Samenvattend zijn de factoren voor verplaatsing in de neoklassieke theorie traditioneel en 

kostengerelateerd (transportkosten, arbeidskosten, marktgrootte, beleidsprikkels), terwijl deze 

in de behaviorale theorie intern zijn (informatie, vaardigheden, perceptie) en in de 

evolutionaire benadering verklaard worden door padafhankelijkheid, routines en 

selectieomgeving (Mariotti, 2005). 
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Figuur 2.4: Conclusies aangaande besluitvormingsprocessen (Pen, 2002) 

 

2.3 Familiebedrijven 

2.3.1 Inleiding 

Doorgaans wordt een strategisch besluit om al dan niet te verplaatsen genomen door een 

directeur, directie, het hoofdkantoor of een combinatie van deze actoren (Townroe, 1971). Dit 

zou kunnen betekenen dat bij familiebedrijven op basis van andere motieven en drijfveren 

besluiten worden genomen dan bij niet-familiebedrijven, als gevolg van familiebelangen en 

andere routines dan bij niet-familiebedrijven. Uit de inleiding bleek al dat familiebedrijven in 

de meest geavanceerde moderne economieën van groot belang zijn. Ze zijn niet alleen 

aanwezig in traditionele, kleinschalige, en arbeidsintensieve industrieën, maar ook aan de top 

van nationale ranglijsten van industriële ondernemingen (Colli, 2003). Onderzoek bij 

familiebedrijven kan gedaan worden op verschillende analyseniveaus: individueel, tussen 

personen of een groep, organisatorisch en maatschappelijk (Low & MacMillan, 1988). In dit 

onderzoek zal met betrekking tot het theoretische concept vooral worden ingegaan op 

onderzoeken die handelen over het organisatorische niveau, omdat dit gaat over het 

identificeren en managen van hulpbronnen. Hulpbronnen van familiebedrijven zijn onder 
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andere economisch-geografische aspecten, zoals locatie, bedrijvigheid en netwerken. Het 

voordeel van het organisatorisch niveau is tevens dat hierbij verschillen tussen 

familiebedrijven en niet-familiebedrijven onderzocht worden. 

 

2.3.2 Definitie 

Om de definitie van familiebedrijven te bepalen kan er gekozen worden voor de 

statistische/structurele benadering of de dynamische/intentionele benadering (Litz, 1995). De 

eerste benadering concentreert zich op structurele dimensies van de organisatie, zoals de 

vertegenwoordiging van familie in het eigendom, in het management en in de raad van 

commissarissen. Litz (1995) verklaart dat familiebedrijven variëren op grond van de 

aanwezigheid van een familie, en dat de mate waarin een onderneming gezien kan worden als 

een familiebedrijf afhankelijk is van de mate waarin haar eigendom en management zijn 

geconcentreerd in één familie. De tweede benadering heeft daarentegen betrekking op 

veranderingen die optreden in de onderneming, of – meer specifiek – de keuzes die zijn 

gemaakt betreffende de intenties voor de toekomstige positie en macht van de familieleden in 

het bedrijf. Of een onderneming als familiebedrijf gezien kan worden, is volgens Litz (1995) 

in deze benadering afhankelijk van de mate waarin er wordt gestreefd om binnen de 

organisatie een onderlinge verbondenheid – die is gebaseerd op de familie – te creëren, te 

onderhouden of te vergroten. In dit onderzoek wordt de statistische benadering gebruikt, 

omdat onderzocht wordt in hoeverre ‘familie’ een rol speelt bij verplaatsing en niet in 

hoeverre de organisatie van een bedrijf met familieleden onderling is verbonden.  

Volgens Davis (1983) zijn er maar liefst eenentwintig definities van het familiebedrijf in 

omloop. Bekende definities zijn die van de Expertgroep Familiebedrijven (2007) en van de 

London Business School (Stoy Hayward, 1989). Om duidelijkheid te scheppen over de 

definitievorming aangaande familiebedrijven, heeft de GEEF (European Group of Owner 

Managed and Family Enterprises) een standaarddefinitie opgesteld die wordt aanbevolen door 

de Europese Commissie en wat ook de meest recente definitie is. Een bedrijf, ongeacht de 

grootte, is een familiebedrijf, als (Europese Commissie, 2009): 

1. de meerderheid van het recht tot besluitvorming in het bezit is van één of meerdere 

natuurlijke personen, die het bedrijf hebben opgericht; of in het bezit is van één of 

meerdere natuurlijke personen, die het aandelenkapitaal van het bedrijf hebben 

verworven; of in het bezit is van de echtgenoten, ouders, kinderen of directe 

erfgenamen van die kinderen. Beursgenoteerde bedrijven voldoen aan de definitie van 

een familiebedrijf als de personen die de onderneming hebben opgericht of hebben 

verworven (aandelenkapitaal), of hun families of afstammelingen 25 procent van de 

stemkracht bezitten, gemandateerd door hun aandelenkapitaal; 

2. de meerderheid van de rechten tot besluitvorming direct of indirect zijn; 

3. ten minste één vertegenwoordig van de familie of verwanten formeel is betrokken in 

het bestuur van de onderneming. 

Gezien het feit dat de definitie van de GEEF nu veelal het uitgangspunt is bij onderzoek naar 

familiebedrijven, wordt deze omschrijving ook in dit onderzoek gebruikt. 

 

2.3.3 Kenmerken 

Er zijn de afgelopen jaren enkele onderzoeken uitgevoerd in Nederland aangaande 

familiebedrijven (Flören, 1998; Ybema, 2000; Hulshoff, 2001; Flören & Zwartendijk, 2003). 

Het meest recente onderzoek is die van Flören et al. (2010), waarbij ook de GEEF-definitie 

wordt gebruikt. Dat onderzoek gaat uit van ongeveer 260.000 Nederlandse familiebedrijven, 

waarbij het aandeel familiebedrijven iets meer is dan 69%, ZZP’ers uitgesloten (figuur 2.5). 

Nederlandse familiebedrijven dragen 53% bij aan het BNP, en zij hebben 49% van alle 

werkende mensen in de Nederlandse economie in dienst (Flören et al., 2010). 
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Figuur 2.5: Aantal familiebedrijven in Nederland, exclusief ZZP’ers (Flören et al., 2010) 

 

Er zijn een flink aantal benaderingen om familiebedrijven te beschrijven op organisatorisch 

niveau. Gimeno et al. (2010) hebben een vijftal benaderingen herleid: 

1. problemen aangaande familieondernemingen; 

2. opvolgingsplanning; 

3. samenstelling van de familie; 

4. bestuur van familieondernemingen; 

5. communicatie binnen de familie. 

In dit onderzoek zal er worden geconcentreerd op het eerste punt, problemen aangaande 

familieondernemingen. Hierbij worden niet direct zaken bedoeld die negatief voor het bedrijf 

zijn, maar meer zaken waar een bedrijf tegenaan loopt, in het bijzonder bij huisvesting en bij 

verplaatsing. 

Familiebedrijven hebben zowel sterke als zwakke punten. Deze sterktes en zwaktes ontstaan 

als het gevolg van het bedrijfssysteem van familiebedrijven (er wordt in paragraaf 2.3.4 en 

2.3.5 ingegaan op het bedrijfssysteem van familiebedrijven). Flören (2002b) onderscheidt in 

zijn proefschrift zeven bivalente pilaren van familieondernemingen, die zowel een kracht als 

een zwakte voor een familiebedrijf kunnen zijn. Deze bivalente pilaren van familiebedrijven 

zijn (Flören, 2002b): 

1. De directeur; 

2. Strategie en cultuur van de onderneming; 

3. Human resource management (HRM); 

4. Communicatie; 

5. Balans tussen ondernemings- en familiebelang; 

6. Kwesties aangaande eigendom; 

7. Kwesties aangaande financiën. 

Met betrekking tot directeuren van familiebedrijven geldt dat zij langer dan directeuren bij 

niet-familiebedrijven de leiding hebben (o.a. Stoy Hayward, 1989; Malone & Jenster, 1992). 

Hierdoor is er zekerheid en stabiliteit over de vorm van leidinggeven (Kets de Vries, 2006). 

Het nadeel hiervan is dat de directeur geen keuze kan hebben om te stoppen en inert is 

(Donckels, 1996) of dat de directeur teveel macht bij zichzelf houdt en te weinig gebruikt 

maakt van zijn managers (Dreux, 1990). 

Daar het een familiebedrijf is met belangen voor de familie, zorgt dit ervoor dat de 

onderneming vooral is gericht op lange termijnperspectieven wat zorgt voor het tegengaan 

van druk op rendement op korte termijn (o.a. Martinez, 1994; IFBPA, 1996). Het zorgt voor 

continuïteit en integriteit in managementbeleid (Bopaiah, 1998). Aan de andere kant zijn 

strategieën van familiebedrijven meer gericht op verkopen dan op financieel resultaat. Dit kan 

zorgen voor minder discipline aangaande prestaties en leiden tot minder winstgevendheid 

(Ward, 1988, 1997; Littunen & Hyrsky, 2000). Ook wordt een familiebedrijf beschouwd 
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zijnde informeel en flexibel en als het hebben van een loyale interne organisatie (Ward, 1988; 

Ellingtond, Jones & Deane, 1996). Anderzijds kan een familiebedrijf ook te conservatief zijn 

met weerstand tegen verandering en waarbij traditionele waarden en normen koste wat het 

kost beschermd moeten worden (Covin, 1994; Martinez, 1994). 

Voor wat betreft HRM geldt dat familiebedrijven niet snel nieuwe werknemers inhuren, noch 

snel ontslaan (Donckels, 1996). Daarnaast kunnen zij vertrouwen op het inzetten van 

familieleden wanneer de arbeidsmarkt krap is (James, 1999). Anderzijds kunnen familieleden 

denken dat er meer van ze verwacht wordt (Stavrou, 1998) en kunnen er problemen ontstaan 

door leidinggeven aan andere familieleden (IFBPA, 1996) en door de manier waarop ander 

personeel tegen familieleden aankijkt. 

Vertrouwen is een belangrijk gegeven in familiebedrijven (Williams, 1992) en communicatie 

richting het topmanagement is vaak vrij toegankelijk (Tagiuri & Davis, 1982). Echter wordt 

communicatie binnen familiebedrijven ook beschouwd zijnde verwarrend en incompleet als 

gevolg van taboes binnen families op bepaalde onderwerpen (Williams, 1992; Van der 

Meulen, 2000). Dit vertrouwen zou ook kunnen meespelen bij verplaatsing. Zo kan de rol van 

werknemers bij verplaatsing groter zijn, omdat er meer vertrouwen gesteld wordt in de 

werknemers. Ook kan het zijn dat er een bepaalde vorm van padafhankelijkheid en 

routinematig gedrag bestaat, omdat het opstellen van beleid en het nemen van strategische 

beslissingen al lang op dezelfde wijze worden gedaan en op dezelfde vertrouwensbasis 

worden genomen. Ook kan de rol van andere actoren, zoals gemeenten en 

kapitaalverschaffers meer gebaseerd zijn op vertrouwen, waardoor familiebedrijven minder 

geneigd zijn te verplaatsen en zich meer verbonden voelen met de lokale omgeving. 

Het belang van zowel het bedrijf als de familie zorgt ervoor dat er motivatie is, er individuele 

opofferingen gemaakt worden, en er een hoge mate van betrokkenheid en harmonie is 

(Donckels, 1996; James, 1999). Anderzijds kunnen er ook weer conflicten ontstaan tussen 

belangen van het bedrijf en de familie, bijvoorbeeld wanneer de noodzakelijkheid voor liquide 

middelen van de familie niet in balans is met de aanwezigheid van cash in het bedrijf (Lank, 

1997; Ward, 1997). 

Vaak is het eigendom van familiebedrijven in handen van een kleine groep mensen, dit zorgt 

voor een geïnteresseerde, eendrachtige groep aandeelhouders (Williams, 1992). Hierdoor 

blijven winsten vaker in het bedrijf dan bij niet-familiebedrijven en worden deze winsten 

daardoor vaker geherinvesteerd in de onderneming (Flören, 1999). Daarentegen hebben 

familiebedrijven te maken met ‘equity xenophobia’, dit houdt in dat familiebedrijven vaker 

afwijzend staan tegenover externe financiering of aandeelhouderschap van niet-familieleden 

(Cressy & Olofsson, 1997). Familiebedrijven hechten meer belang aan financiële 

onafhankelijkheid (Filbeck & Lee, 2000) en hebben de neiging om banken te wantrouwen 

(Flören, 1998). Aan de andere kant zijn familiebedrijven eerder bereid om persoonlijke 

bezittingen als onderpand te gebruiken voor leningen dan niet-familiebedrijven (Bopaiah, 

1998). Met betrekking tot financiële kwesties blijkt dat directeuren van familiebedrijven 

bereid zijn om minder salaris te ontvangen en een mindere beloning te krijgen dan directeuren 

bij niet-familiebedrijven (McConaughy, 2000). 

Er zijn nog meer onderzoeken bekend die de verschillen tussen familie- en niet-

familiebedrijven beschrijven. Dit onderzoek richt zich echter op mogelijke verschillen 

aangaande verplaatsing tussen familie- en niet-familiebedrijven en dus niet op alle andere 

mogelijke verschillen op het gebied van organisatiecontext, strategisch gedrag en prestaties. 

Om toch een beeld te krijgen van deze verschillen tussen familie- en niet-familiebedrijven is 

in Bijlage 2 een niet-uitputtend overzicht hiervan weergegeven. 
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2.3.4 Besluitvormingsmodellen bij familiebedrijven 

Net als bij niet-familiebedrijven is het doel van een familiebedrijf het vinden van een balans 

tussen het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf en het creëren van welvaart door het 

produceren van goederen of het leveren van diensten (Flören & Karssing, 2000). Op één 

belangrijk punt is het familiebedrijf echter uniek: de directeuren, managers en werknemers 

werken in familieverband. De ethiek en gedragspatronen van dit familieverband vinden hun 

weerslag dan ook in de werkomgeving. 

Er zijn veel modellen ontwikkeld die het familiebedrijf omschrijven. Zo is er het systeem van 

Ward (1987), die stelt dat ondernemingen zich op een continuüm bevinden waarvan de 

extremen met ‘family first’ en ‘business first’ kunnen worden aangeduid. De locatie van een 

bedrijf op dit continuüm is afhankelijk van de doelen die besluitnemers willen bereiken en de 

prioriteiten die zij stellen binnen de onderneming. Deze prioriteiten kunnen ook nog eens in 

de tijd verschuiven, bijvoorbeeld door nieuw management. Parker (2004) heeft een model 

ontwikkeld waarbij er altijd moet worden gekeken naar de ‘family’ en de ‘business’ bij een 

‘business opportunity’, in elke fase van de besluitvorming. Dit model komt overeen met het 

tweedimensionale model van Leenders en Waarts (2001), bestaande uit familieoriëntatie en 

bedrijfsoriëntatie, waardoor vier bedrijfstypen ontstaan (family life, family money machine, 

house of business en hobby salon). Ook Davidsson (2003) en Sorenson (1999) hebben 

modellen ontwikkeld waarbij de prestaties van familiebedrijven worden geplaatst in de 

dimensies ‘family’ en ‘business’.  

Gimeno et al. (2003) breiden de familie- en ondernemingsdimensie uit met de mate van 

structuurcomplexiteit van een onderneming. Deze structuurcomplexiteit van een 

familiebedrijf bestaat uit een vijftal hoofdcategorieën: institutionalisering, 

familie/ondernemingsdifferentiatie, managementpraktijken, communicatie en opvolging. 

Gimeno et al. (2003) komen daarbij tot een vijftal modellen waarin familiebedrijven 

onderverdeeld kunnen worden (captain model, emperor model, family team model, 

professional family model en corporation model). 

Naast het familiesysteem en het bedrijfssysteem is er nog een derde factor dat een belangrijke 

rol speelt bij familiebedrijven: eigendom. Vooral in familiebedrijven die al een 

opvolgingsproces hebben meegemaakt, is de mogelijkheid reëel aanwezig dat verschillende 

aandeelhouders niet in het bedrijf werkzaam zijn.  

Neubauer en Lank (1998) definiëren deze drie systemen als ze kijken naar de corporate 

governance (strategische besluitvorming, controle en verantwoordelijkheid) in het 

familiebedrijf als het systeem van structuren en processen voor de besturing en beheersing 

van een onderneming, alsmede de verantwoording hierover. De corporate governance van een 

familiebedrijf kan worden geanalyseerd aan de hand van een verdeling van corporate 

governance in deze drie dimensies. De familie kan het bedrijf en de bedrijfsvoering op 

verschillende manieren beïnvloeden door een bepaalde aanwezigheid van familieleden in het 

bedrijf, dit is de familiedimensie. De eigendomsdimensie is gebaseerd op de verdeling (of 

concentratie) van macht in het familiebedrijf. De bedrijfsdimensie is het management: het 

topmanagement, executive committee, is het officiële orgaan dat verantwoordelijk is voor het 

besturen van het bedrijf met betrekking tot de dagelijkse procedures, beleidsvoering en 

planning. Zo ontstaat een model met drie cirkels dat het familiebedrijf schetst als drie 

onafhankelijke maar elkaar overlappende systemen: bedrijf, eigendom en familie (figuur 2.6). 

Ieder individu in een familiebedrijf kan in één van de zeven sectoren worden geplaatst die 

ontstaan door de overlapping van de drie systemen. Zo is individu zeven de directeur-

grootaandeelhouder, die de leiding over het bedrijf heeft, het bedrijf (grotendeels) bezit en 

deel uitmaakt van een familie. Individu vier is een familielid die in het management van het 

bedrijf zit, maar geen aandelen van het bedrijf in bezit heeft. 
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Figuur 2.6: Overlappende systemen bij familiebedrijven (Tagiuri & Davis, 1996). 

 

Kritiek op bovenstaand model is dat het driecirkelmodel geen recht doet aan de verschillende 

fasen die bedrijven, families en eigenaars doorlopen. Families kunnen bijvoorbeeld worden 

onderscheiden in de fase van een jonge bedrijfsfamilie tot een familie waarin al diverse malen 

opvolging plaats heeft gevonden (Flören, 2003). Daarnaast blijkt uit de evolutionaire 

groeitheorie dat bedrijven verschillende levensfasen hebben. Gersick et al. (1997) hebben 

daarom het driedimensionale ontwikkelingsmodel ontwikkeld (figuur 2.7). Het belangrijkste 

kenmerk om familiebedrijven onderling te onderscheiden is hierbij de eigendoms-as. 

 
Figuur 2.7: Driedimensionale ontwikkelingsmodel aangaande familiebedrijven (Gersick et al., 1997) 

 

2.3.5 Familiness 

Inleiding 

Kenmerken en besluitvormingsmodellen van familiebedrijven geven nog niet aan in hoeverre 

familiebedrijven anders presteren dan niet-familiebedrijven. Drie dominante theoretische 

perspectieven aangaande het beschrijven van het systeem van bedrijven zijn de ‘agency 

theory‘ (agent-principaaltheorie), de ‘stewardship theory’ (rentmeestertheorie) en de 

‘resource-based view’ (RBV). Alledrie de perspectieven hebben een prestatieoriëntatie 

(Chrisman et al., 2005), maar genereren conflicterende uitkomsten aangaande de prestatie van 

familie- en niet-familiebedrijven. De agent-principaaltheorie mist de focus op de 
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bevoegdheden van de manager en de noodzakelijkheid om te investeren in training en 

coaching om de vaardigheden van de manager te verbeteren (Hendry, 2002). De agent-

principaaltheorie kan het gedrag van familiebedrijven dan ook niet helemaal verklaren (Miller 

et al., 2008; Westhead & Howorth, 2006). Deze theorie wordt in dit onderzoek dan ook verder 

grotendeels achterwege gelaten. 

 

Rentmeestertheorie 

De rentmeestertheorie is ontwikkeld door Donaldson & Davis (1991) en stelt dat de 

uitvoerende manager geen opportunistische egoïst is, maar iemand die een goede baan wil 

hebben en een goed beheerder (rentmeester) wil zijn van de bedrijfsactiva. Het model van de 

mens in de rentmeestertheorie is gebaseerd op de aanname dat de manager de best mogelijke 

beslissingen neemt in het belang van de organisatie, omdat hij collectieve mogelijkheden 

boven die van zelfverlenende mogelijkheden plaatst. De manager is gemotiveerd doordat hij 

doet wat goed is voor de organisatie, omdat hij gelooft dat hij uiteindelijk profiteert wanneer 

de organisatie bloeit. De manager maximaliseert de prestatie van de organisatie en werkt op 

basis van de aanname dat zowel de rentmeester (manager) als de principaal (eigenaar) 

profiteert van een sterke organisatie. De principaal geeft de vrijheid aan de manager om 

optimaal in de organisatie te presteren, erop vertrouwende dat de manager keuzes maakt die 

het rendement op de lange termijn voor de organisatie maximaliseert (Davis, Schoorman & 

Donaldson, 1997). De rentmeestertheorie concentreert zich niet op het motiveren van de 

manager, maar eerder op de bedrijfsstructuren en meent dat de samensmelting van de 

verplichting van zowel de directeur als de manager zorgt voor verbeterde effectiviteit en 

daardoor betere resultaten dan wanneer de taken van de directeur en de manager strikt 

gescheiden zouden zijn. De organisatie profiteert van eenheid van directie en een sterke 

controle. 

In het werk van Davis, Schoorman & Donaldson (1997) zijn een aantal factoren gedefinieerd 

die de filosofie van de rentmeestertheorie omschrijven, dit zijn: vertrouwen, open 

communicatie, machtigen, oriëntatie op de lange termijn en het verbeteren van de prestaties. 

Deze filosofie komt overeen met de kenmerken die passen bij het familiebedrijf, temeer 

omdat het ook vaak voorkomt dat de leidinggevende in het bedrijf ook de eigenaar is 

(directeur-grootaandeelhouder). 
Onderwerp Agent-principaaltheorie Rentmeestertheorie 

Model of Man  Economic man Self-actualizing man 

Gedrag Zelfverlenend Gemeenschappelijke verlening 

Psychologische mechanismen     

Motivatie Lagere orde/economische noodzaak 

(fysiologisch, zekerheid, economisch) 

Noodzaak van hogere orde  

(groei, prestaties, zelfactualisatie) 

Sociale vergelijking Extrinsiek Intrinsiek 

Identificatie Andere managers Principaal 

Macht Engagement op laag niveau Engagement op hoog niveau 

Situationele mechanismen     

Managementfilosofie Institutioneel (legitimatie, dwang, beloning) Persoonlijk (expert, referentie) 

Risico-oriëntatie Georiënteerd op controle, 

controlemechanismen 

Georiënteerd op betrokkenheid, 

vertrouwen 

Tijdsbestek Korte termijn Lange termijn 

Doel Kostencontrole Prestatieverbetering 

Culturele verschillen Individualisme Collectivisme 

  Grote afstand tot de macht Lage afstand tot de macht 

Figuur 2.8: Vergelijking van de agent-principaaltheorie en de rentmeestertheorie (Davis et al., 1997) 
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Resource-based view 

De theorie aangaande rentmeesterschap sluit aan bij ‘resource-based view’ (RBV) aangaande 

competitief voordeel van bedrijven. De RBV wordt al lange tijd gebruikt om lange 

termijnverschillen te verklaren die niet kunnen worden toegerekend aan een industrie of aan 

economische condities. De RBV bevat onder andere de theorie van eigendomsrechten (Coase, 

1960), transactiekostentheorie (Williamson, 1975) en die van de behaviorale en evolutionaire 

theorieën (Nelson & Winter, 1982). De RBV, gebaseerd op kapitaalmiddelen, suggereert dat 

opbrengsten van ondernemingen voornamelijk zijn toe te schrijven aan hun kapitaalmiddelen 

(Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984). Deze kapitaalmiddelen houden zowel fysieke als 

immateriële activa in. Dit zijn onder andere individuele en bedrijfsvaardigheden, 

organisatieprocessen, bijdragen van de onderneming, informatie en kennis (Barney, 1991). 

Deze kapitaalmiddelen houden ook een wijde variatie in van organisatorische, sociale en 

individuele verschijnselen binnen ondernemingen. De kapitaalmiddelen kan men 

onderscheiden in de volgende vier categorieën (Barney, 1991; Grant, 1991; Hunt, 1995):  

1. fysiek kapitaal (bedrijfsgebouw, productiemateriaal, locatie, liquide middelen, toegang 

tot kapitaal en intellectueel eigendom); 

2. menselijk kapitaal (vaardigheden, kennis, training en relaties); 

3. organisatorisch kapitaal (competenties, controles, beleid, cultuur, informatie en 

technologie); 

4. proceskapitaal (kennis, vaardigheden, regelingen, leiderschap, verplichting tot 

communiceren en het team). 

De verzameling van kapitaalmiddelen zijn uniek, omdat niet twee ondernemingen dezelfde set 

van ervaringen hebben, dezelfde bezittingen/activa en vaardigheden bezitten, dezelfde 

organisatorische cultuur hebben opgebouwd of dezelfde verzameling van kapitaalmiddelen in 

dezelfde competitieve arena op hetzelfde moment in de tijd hebben (Collis & Montgomery, 

1995). Het zijn dan ook de bijzondere, immobiele en soms ontastbare set van 

kapitaalmiddelen in een onderneming die de onderneming de mogelijkheid geeft om 

competitief voordeel te behalen en voor superieure prestaties te zorgen. Mochten andere 

ondernemingen helemaal niet in staat zijn om dezelfde waarde te creëren of te 

verveelvoudigen door middel van het combineren van kapitaalmiddelen, dan kan er zelfs een 

duurzaam competitief voordeel ontstaan (Barney, 1991). 

RBV stelt dat een hulpmiddel een specifieke bijdrage moet hebben om er voordeel van te 

behalen. Barney (1991) heeft vier van zulke bijdragen geïdentificeerd: 

1. het moet waardevol zijn, in de zin van dat het mogelijkheden benut en/of bedreigingen 

van een onderneming neutraliseert; 

2. het moet zeldzaam/schaars zijn met betrekking tot de huidige en potentiële 

concurrenten; 

3. het moet onvolkomen navolgbaar zijn; 

4. er zijn geen strategisch vergelijkende substituten voor een gebruikt kapitaalmiddel die 

waardevol zijn, maar noch zeldzaam en onvolkomen navolgbaar zijn. 

Kapitaalmiddelen van bedrijven kunnen onvolkomen navolgbaar zijn door één of een 

combinatie van drie redenen (Barney, 1991): 

1. de mogelijkheid van een bedrijf om een hulpmiddel te verkrijgen is afhankelijk van 

unieke historische condities; 

2. de link tussen de kapitaalmiddelen die een bedrijf bezit en het duurzame competitieve 

voordeel van een bedrijf is causaal ambigue; 

3. het hulpmiddel dat het competitief voordeel van een bedrijf genereert is sociaal 

complex. 
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Familiness 

Kijkend naar de relatie tussen RBV en het familiebedrijf stellen Habbershon & Williams 

(1999) dat een familiebedrijf persoonlijke interne kapitaalmiddelen heeft als gevolg van 

familie-invloed, die ervoor zorgen dat een familiebedrijf onderscheidend is. Deze interne 

kapitaalmiddelen worden ook wel ‘familiness’ genoemd. Familiness kan worden gedefinieerd 

als de unieke bundel van kapitaalmiddelen die een bepaald bedrijf heeft, als gevolg van het 

systeem van interactie tussen de familie, de individuele leden en de onderneming. 

Familiebedrijven compenseren voor de relatieve zwakte in menselijk en financieel kapitaal 

(zie paragraaf 2.3.3 en bijlage 2) door middel van familiekapitaal (Hoffman, Hoelscher & 

Sorenson, 2006). Dit zorgt voor een klassiek competitief voordeel in de markt. Daarnaast 

komt ‘familiness’ ook naar voren als bron van competitief voordeel als gevolg van de 

integratie van familie en bedrijf, de motieven van de familie komen namelijk overeen met die 

van de onderneming. De voordelen van een familiebedrijf ten opzichte van een niet-

familiebedrijf komen voornamelijk tot uitdrukking in de continuïteit van het bedrijf, de 

werknemers en de klantrelaties (Granata & Chirico, 2010). 

Hiermee samenhangend zijn ook padafhankelijke verschijnselen als gevolg van unieke 

historische condities van een bedrijf, zoals een organisatiecultuur gebaseerd op 

familiewaarden, een bepaalde geografische locatie, historisch bezit of de reputatie van een 

onderneming. Verschijnselen als diep verankerde informele en formele 

besluitvormingsprocessen in familiemanagement, de relaties tussen ouders en kinderen, en de 

relaties die belanghebbende familieleden hebben in de keten, zijn voorbeelden van sociaal 

complexe middelen die aanwezig zijn bij familieondernemingen. Niet alle kapitaalmiddelen 

of ‘familiness’ bieden in alle gevallen een competitief voordeel (zoals al bleek uit paragraaf 

2.3.3). Daarnaast is het ook van belang dat ‘familiness’ gemanaged moet worden en behouden 

moet worden als het een voordeel biedt. 

 

 
Figuur 2.9: ‘Familiness’ en ‘competitief voordeel’ (Habbershon & Williams, 1999) 

 

2.4 Familiebedrijven en verplaatsing 

Uit de behandeling van redenen tot verplaatsing in paragraaf 2.2 blijkt dat de keuze tot 

verplaatsing van een bedrijf veroorzaakt wordt door interne, externe en pandfactoren. De 

behaviorale stroming in strategisch management laat daarnaast zien dat verschillen in de 

organisatie(structuur), de omgeving en het onderwerp strategische keuzes bepalen. De 

combinatie van de behaviorale en evolutionaire locatietheorie met de behaviorale stroming in 

strategisch management toont aan dat ondernemers hun locatie kiezen op basis van hun 

gedrag, perceptie, routines en padafhankelijkheid. Hierbij slinkt het belang van de 

economische rationaliteit als bepalende factor voor locatiekeuze. Verder blijkt uit paragraaf 

2.3 dat familiebedrijven andere kenmerken hebben dan niet-familiebedrijven, als gevolg van 

een ander bedrijfssysteem door invloed van de familie. Hierdoor presteren familiebedrijven 

anders dan niet-familiebedrijven en kunnen zij door de inzet van ‘familiness’ een competitief 

voordeel behalen. 



 27 

Op basis hiervan kan men stellen dat bij familiebedrijven aangaande verplaatsing andere 

zaken een rol spelen dan bij niet-familiebedrijven, als gevolg van het bedrijfssysteem en de 

familie-invloed. Uit onderzoek onder 162 Twentse bedrijven (Gijzen, 2005) blijkt dat bij 

familiebedrijven de afkomst van de leidinggevende in absolute zin, maar ook in vergelijking 

met niet-familiebedrijven, de belangrijkste verklaring is voor de binding van een bedrijf aan 

de lokale omgeving. Dit onderstreept het belang van nabijheid van woon- en leefomgeving 

van leidinggevenden van familiebedrijven bij kwesties aangaande verplaatsing.  

Brouwer (2005) heeft gevonden dat bij niet-familiebedrijven de nabijheid en loyaliteit van de 

werknemers de belangrijkste overwegingen zijn om een bedrijf niet te verplaatsen. Deze 

binding is echter, gezien de gemiddeld grotere omvang van werknemers, meer een uiting van 

een economische binding aan de regionale omgeving dan aan de lokale omgeving. Ook voor 

familiebedrijven geldt dat de nabijheid van werknemers een belangrijke verklaring is voor 

familiebedrijven om op de bestaande vestigingslocatie gevestigd te blijven. Dit is bij 

familiebedrijven dan ook te zien aan het feit dat zij vaak generaties van werknemers in dienst 

hebben (Brouwer, 2005).  

Daarnaast vinden Gijzen (2005) en Brouwer & Gijzen (2007) dat familiebedrijven meer 

standvastige afnemers- en toeleveringsrelaties hebben dan niet-familiebedrijven, en dat dit 

ook een rol speelt bij het wel of niet verplaatsen van het bedrijf. Ook Romo & Schwartz 

(1995) voeren persoonlijke en zakelijke relaties aan als reden voor een ondernemer om een 

bedrijf niet uit een regio te verplaatsen, ondanks kostenvoordelen in andere regio’s. 

Familiebedrijven zijn daarnaast gemiddeld genomen langer gevestigd op dezelfde locatie dan 

niet-familiebedrijven (Gijzen, 2005; Brouwer & Gijzen, 2007). Oude bedrijven, vaak 

familiebedrijven, verplaatsen zich volgens Brouwer (2005) gemiddeld minder vaak dan 

wanneer geen rekening wordt gehouden met de bedrijfsvorm. Uit onderzoek van Pellenbarg & 

Van Steen (2003) blijkt dat de meeste familiebedrijven in hun eerste twintig levensjaren 

verhuizen. In die zin kunnen de lage verplaatsingscijfers van familiebedrijven dan ook 

gedeeltelijk verklaard worden door de oprichtingsdatum. 

Daarnaast is een familiebedrijf sterker, maar ook anders ingebed in de plaats van vestiging 

dan het niet-familiebedrijf (Gijzen, 2005). De leidinggevende staat bij een familiebedrijf 

namelijk veel dichter bij het bedrijf en de werknemers, het bedrijf is vaak een verlengstuk van 

een familie. Dit bleek al uit de besluitvorming bij familiebedrijven en uit de kapitaalmiddelen 

die worden ingezet (‘familiness’). Deze sterkere inbedding blijkt ook uit de grotere sociaal-

economische betrokkenheid met hun directe omgeving (Brouwer, 2005). Deze verankering 

heeft specifieke implicaties voor het verplaatsen en ruimtewensen van bedrijven, 

familiebedrijven laten zich meer leiden door lokale sociale en economische factoren dan niet-

familiebedrijven (Gijzen, 2005). De inbedding in de omgeving impliceert een natuurlijke 

weerstand tot verplaatsing, om zodoende de aangegane en gegroeide verbintenis met de 

omgeving in stand te houden en te koesteren. Wanneer dit wordt vergeleken met niet-

familiebedrijven kan hieruit worden opgemaakt dat familiebedrijven meer te maken hebben 

met padafhankelijkheid en routines dan niet-familiebedrijven, vaak ook omdat bij 

familiebedrijven eigenaar(s)/directie langer aan het roer staan dan bij niet-familiebedrijven het 

geval is. Gevolg hiervan is dat voor verplaatsing van familiebedrijven push- en pullfactoren 

zeer sterk moeten gelden, om de keepfactoren te kunnen overtreffen. 

Oude familiebedrijven zitten naar verhouding vaker op geïsoleerde locaties in plaats van op 

collectieve bedrijventerreinen. Oude en ingebedde familiebedrijven, eerder gevestigd in 

hindergevoelige gebieden, zoals een woonwijk, een dorpskern of in het buitengebied, staan 

daardoor eerder onder druk en kunnen daardoor in het overheidsbeleid minder vaak de ruimte 

krijgen om uit te breiden. Verplaatsing is dan de enige optie. Anderzijds kan ook gesteld 

worden dat door de langdurige vestiging van een familiebedrijf een gemeente het bedrijf niet 

wil verliezen, om verlies aan bedrijvigheid en sociale ontwrichting te voorkomen. Dit kan 
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leiden tot aparte afspraken met het familiebedrijf waardoor het bedrijf toch gevestigd kan 

blijven in de gemeente, temeer omdat verplaatsing kan leiden tot bedrijfsdiscontinuïteit 

(Gijzen & Brouwer, 2006). 

Uit de behandeling over de push-, pull- en keepfactoren blijkt dat de keuze tot verplaatsing 

van een bedrijf veroorzaakt wordt door interne, externe en pandfactoren. De behaviorale 

stroming in strategisch besluitvorming laat daarnaast zien dat verschillen in de 

organisatie(structuur), de omgeving en het onderwerp strategische keuzes bepalen. De 

combinatie van de behaviorale en evolutionaire locatietheorie met de behaviorale stroming in 

strategisch management toont aan dat ondernemers hun locatie kiezen op basis van hun 

gedrag en perceptie. Hierbij slinkt het belang van de economische rationaliteit als bepalende 

factor voor locatiekeuze. Het blijkt verder dat door ‘familiness’, zo blijkt uit de 

rentmeestertheorie en de ‘resource-based view’, familiebedrijven zich anders gedragen dan 

niet-familiebedrijven. Dit is ook terug te zien bij verplaatsing van familiebedrijven. Bij 

familiebedrijven spelen ten opzichte van niet-familiebedrijven andere factoren een rol als het 

gaat om verplaatsing en deze factoren dienen sterker of juist minder sterk aanwezig te zijn in 

vergelijking met niet-familiebedrijven. Om te onderzoeken in hoeverre familiebedrijven 

verschillen van niet-familiebedrijven aangaande (factoren die een rol spelen bij) verplaatsing, 

is in het volgende hoofdstuk het conceptueel model opgesteld. 
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3. Conceptueel model en hypothesen 

 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het conceptueel model besproken. Allereerst zullen de gevonden 

relaties uit de onderzoeken uit het vorige hoofdstuk worden besproken en wordt het 

conceptueel model opgebouwd. Vervolgens wordt ingegaan op het onderzoeksgebied, waarna 

de hypothesen met inachtneming van de onderzoekscontext opgesteld worden. 

Elke variabele is uitgewerkt in dimensies en aspecten om te komen tot tastbare begrippen. 

Deze uitwerking is gezien de omvang terug te vinden in Bijlage 3. De dimensies en aspecten 

zijn gebaseerd op bevindingen uit de onderzoeken en de theorieën. Deze uitwerking is niet 

uitputtend, maar gezien de reikwijdte van dit onderzoek en de bestudeerde onderzoeken is tot 

de weergave gekomen zoals zichtbaar in Bijlage 3. Daar staat ook aangegeven voor welke 

dimensies en aspecten van de variabelen er is gekozen om op te nemen in het conceptueel 

model. Voor de duidelijkheid staat hier nogmaals de doelstelling vermeld: Het leveren van 

een bijdrage aan de kennis over verplaatsing van familiebedrijven. Dit doel wordt bereikt 

door verschillen in verplaatsing en factoren tot verplaatsing tussen familie- en niet-

familiebedrijven in de Kempen te onderzoeken. 

 

3.2 Conceptueel model 

3.2.1 Afhankelijke variabele 

Het blijkt dat besluitnemers als gevolg push-, pull- en keepfactoren (2.2.1), gedrag en 

perceptie (paragraaf 2.2.2) en strategische besluitvorming (paragraaf 2.3.4) hun bedrijf al dan 

niet verplaatsen. De afhankelijke variabele in dit onderzoek is dan ook ‘verplaatsing van 

bedrijven’. Hiermee wordt bedoeld of een bedrijf van plan is zijn bedrijf wel of niet geheel of 

gedeeltelijk te verplaatsen naar een nieuwbouwlocatie of een leegstaand bedrijfspand binnen x 

jaar. 

 
Figuur 3.1: Afhankelijke variabele in het conceptueel model 

 

3.2.2 Onafhankelijke variabele: bedrijfsvorm 

Als gevolg van een andere inzet van kapitaalmiddelen (RBV) blijkt dat familiebedrijven zich 

anders gedragen dan niet-familiebedrijven bij het nemen van strategische beslissingen. Dit 

wordt veroorzaakt door ‘familiness’ dat ontstaat door de samenstelling van de 

kapitaalmiddelen financieel, menselijk, organisatorisch en proces (Barney, 1991; Grant, 1991; 

Hunt, 1995). Deze kapitaalmiddelen zijn anders bij familiebedrijven dan bij niet-

familiebedrijven. Gezien het feit dat verplaatsing een belangrijke strategische beslissing is, 

wordt verwacht dat het zijn van een familiebedrijf of een niet-familiebedrijf bepaalt of een 

bedrijf verplaatst of op de huidige locatie gevestigd blijft. Een familiebedrijf is hierbij een 

bedrijf waarbij de meerderheid van het recht tot besluitvorming in handen is van één familie 

èn waarbij minimaal één familielid in het bestuur van de onderneming zit. Mocht dit niet het 

geval zijn, dan wordt het bedrijf beschouwd als een niet-familiebedrijf. 

 

 
Figuur 3.2: Verplaatsing en bedrijfsvorm in het conceptueel model 
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3.2.3 Locatie- en managementfactoren 

Naast de invloed van de bedrijfsvorm (wel of geen familiebedrijf) op verplaatsing, kan gesteld 

worden dat de combinatie van interne, externe en plaats- en situatiefactoren ook bepalen of 

een bedrijf wel of niet verplaatst (paragraaf 2.2.1). Deze factoren zorgen er namelijk voor dat 

een locatie waarop een bedrijf gevestigd is nog aantrekkelijk genoeg is om te blijven 

(keepfactor), niet meer aantrekkelijk genoeg is om te blijven (pushfactor) of dat een andere 

locatie juist aantrekkelijker is als bedrijfslocatie (pullfactor). 

Figuur 3.3 toont een gedeelte van het strategisch besluitvormingsmodel van Pen (2002) en 

laat de mogelijke relaties zien van de factoren die bepalend zijn bij verplaatsing (het 

uitgebreidere strategische besluitvormingsmodel is opgenomen in Bijlage 1). 

 

 
Figuur 3.3: Identificatie van factoren (Pen, 2002) 

 

In figuur 3.4 zijn de combinaties van de factoren weergegeven die spelen bij verplaatsing van 

bedrijven. Zo is de tweede factor (intern proces-pand) een pushfactor voor een bedrijf om zich 

elders te vestigen, terwijl de vierde factor (intern proces-overheid) zowel een pushfactor als 

een keepfactor kan zijn voor een bedrijf. Gezien het feit dat dit onderzoek zich met de 

verschillen tussen familie- en niet-familiebedrijven bezighoudt, staan cursief voorbeelden 

aangegeven die kunnen gelden voor familiebedrijven. 

 

Relatie Eerste factor Tweede factor Kenmerken (voor familiebedrijven) 

1 intern proces 

persoonlijke gevoelens 

van besluitnemer(s) 

De bedrijfscultuur, de onderlinge omgang en de 

bestuursstijl van het management 

Normen en waarden die besluitnemers hebben op basis van 

hun familiewaarden en tradities 

2 intern proces  pand 

Verandering en groei van het primair proces leidt tot extra 

vraag naar ruimte en andere eisen aan de huisvesting 

3 intern proces  

leven van de 

besluitnemer(s) 

Mate waarin het personeel en het bedrijf een lokale binding 

hebben 

Familiebedrijven hebben een sterkere binding met de 

lokale omgeving dan niet-familiebedrijven 

4 intern proces  overheid 

Vanuit de overheid worden eisen gesteld aan het primair 

proces en het functioneren van het bedrijf 

5 intern proces  extern proces 

Het externe betreft onder meer de afzetmarkt, de stand van 

de economie en concurrenten 

Familiebedrijven hebben meer binding met hun klanten en 

leveranciers dan niet-familiebedrijven 
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6 

persoonlijke gevoelens 

van besluitnemer(s) pand 

Subjectieve factoren, zoals de uitstraling van het pand 

Bij een familiebedrijf kan deze band anders zijn, omdat van 

oudsher meerdere generaties in het pand gewerkt kunnen 

hebben 

7 

persoonlijke gevoelens 

van besluitnemer(s) 

leven van de 

besluitnemer(s) 

Werk en privé zijn bijna altijd verweven 

Geldt sterk bij familiebedrijven, omdat het familiesysteem, 

bedrijfssysteem en eigendomssysteem met elkaar zijn 

verbonden 

8 

persoonlijke gevoelens 

van besluitnemer(s) overheid 

Problematische communicatie tussen bedrijf en overheid 

Als er slechte ervaringen zijn bij besluitnemer(s) van een 

familiebedrijf, dan werkt dit ook door op het 

besluitvormingsproces van het bedrijf 

9 

persoonlijke gevoelens 

van besluitnemer(s) extern proces 

Ondernemerschap en het zien van marktkansen 

Ook sterker bij familiebedrijven, gedacht wordt dat 

ondernemerschap meer in de structuur van het bedrijf zit 

dan bij niet-familiebedrijven 

10 pand 

leven van de 

besluitnemer(s) 

Hoe men tegen het pand aankijkt 

Verwacht dat bij een familiebedrijf deze band anders is, 

bijvoorbeeld omdat van oudsher meerdere generaties in het 

pand hebben gewerkt 

11 pand overheid 

De overheid stelt via ARBO-wetgeving en het 

bestemmingsplan eisen aan de huisvesting 

12 pand extern proces De uitstraling van het pand en de representativiteit 

13 leven van besluitnemer(s) overheid 

Het imago van de overheid 

Als er slechte ervaringen zijn bij besluitnemer(s) van een 

familiebedrijf, dan werkt dit ook door op het 

besluitvormingsproces in het bedrijf 

  leven van besluitnemer(s) extern proces 

Moeilijk onderzoekbaar en veranderen continu 

Verwacht wordt dat familiebedrijven sterker zijn verankerd 

in het sociale leven dan niet-familiebedrijven 

14 overheid extern proces Moeilijk onderzoekbaar en veranderen continu 

Figuur 3.4: Factoren die spelen bij (mogelijke) verplaatsing bij (familie)bedrijven (Pen, 2002) 

 

Aangaande factoren die een rol spelen bij verplaatsing concentreert dit onderzoek zich op de 

locatie- en managementfactoren van bedrijven. Dit uit zich in twee zaken: de huidige 

huisvesting en de persoonlijke overwegingen van besluitnemers. Met huidige huisvesting 

wordt bedoeld in hoeverre functionaliteit, bereikbaarheid, representativiteit/uitstraling en 

uitbreidingsmogelijkheden van invloed zijn op verplaatsing. Door het meenemen van de 

persoonlijke overwegingen die een rol spelen bij verplaatsing kan onderzocht worden in 

hoeverre subjectieve en persoonlijke motieven van besluitnemers een pushfactor zijn om het 

bedrijf te verplaatsen en in hoeverre binding met de omgeving en het personeel keepfactoren 

zijn. De rol van de overheid en externe processen komen later in dit conceptueel model aan 

bod. 

Uit paragraaf 2.4 over verplaatsen van familiebedrijven en uit bovenstaand figuur 3.4 blijkt 

dat er wordt verwacht dat locatie- en managementfactoren bij familiebedrijven een andere rol 

spelen dan bij niet-familiebedrijven. Zo blijkt uit Gijzen (2005) en Brouwer & Gijzen (2007) 

dat familiebedrijven meer binding hebben met hun klanten en leveranciers dan niet-

familiebedrijven en dat dit ook een rol speelt bij het wel of niet verplaatsen van het bedrijf. 

Daarom zijn locatie- en managementfactoren niet alleen van invloed op het wel of niet 

verplaatsen van een bedrijf, maar worden ze ook beïnvloed door de bedrijfsvorm, 

familiebedrijf of geen familiebedrijf. Gevolg hiervan is dat in de analyse niet alleen wordt 

gekeken naar de directe relatie tussen bedrijfsvorm en verplaatsing, maar ook naar de 

indirecte relatie tussen bedrijfsvorm en verplaatsing via locatie- en managementfactoren. 
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Figuur 3.5: Conceptueel model uitgebreid met locatie- en managementfactoren 

 

3.2.4 Prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

Naast een complex set van factoren vanuit de onderneming zelf en bijdragen van de 

bedrijfslocatie bepalen externe factoren en de overheid ook de verhuizing van een bedrijf. Dit 

komt vooral door het aanbod van panden en de bedrijventerreinplanning van overheden 

(Lloyd & Dicken, 1977). Mochten er voor bedrijven in de plaats van vestiging namelijk geen 

vrije kavels of leegstaande panden zijn, dan ligt verplaatsing naar een andere gemeente meer 

voor de hand dan wanneer dit niet het geval is. 

Figuur 3.6 geeft de relatie weer tussen verplaatsing van bedrijven, bedrijventerreinplanning en 

de ruimtelijk-economische dynamiek. De ruimtelijk-economische dynamiek, planning van 

bedrijventerreinen en het verplaatsen van bedrijven hebben ook een wederkerige relatie in 

zich: de omvang, richting en context van verplaatsingsgedrag is afhankelijk van de invulling 

van de bedrijventerreinenplanning en van de ruimtelijk-economische dynamiek (Pen, 2002). 

 
Figuur 3.6: Relatie bedrijfsverplaatsing en planning van bedrijventerreinen (Pen, 2002) 

 

Nederlandse gemeenten zien bedrijven niet graag vertrekken, dit kan namelijk leiden tot 

vermindering van de werkgelegenheid, uitholling van de sociale structuur en ten koste gaan 

van de plaatselijke economie, helemaal in gemeenten die niet in stedelijke regio’s liggen. Dit 

heeft in het verleden dan ook geleid tot een ruim uitgiftebeleid van bedrijventerreinen door 

Nederlandse gemeenten. Hierdoor zijn een aantal problemen aangaande bedrijventerreinen 

ontstaan: onvoldoende vraaggestuurd en gedifferentieerd terreinaanbod, nauwelijks diverse 

vastgoedconcepten (Van der Krabben & Buitelaar, 2009), te snelle veroudering van 

bedrijventerreinen, te ruim en goedkoop aanbod van nieuwe uitleglocaties (greenfields), vaak 

matige ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing van greenfields, en een te zwakke 

ruimtelijke regie op regionaal niveau waardoor onvoldoende gecoördineerd terreinaanbod 

(Taskforce, 2009).  

De afgelopen jaren zijn overheden bezig geweest om te kijken naar oplossingen van 

bovenstaande problemen aangaande bedrijventerreinen. Zo proberen gemeenten tot regionale 

samenwerking te komen aangaande bedrijventerreinplanning. Voordelen van een 

bedrijventerrein waarbij de regie bij de regio ligt is dat dit een passende schaal is voor 
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kwantitatief, kwalitatief en qua ruimtelijke spreiding afgewogen aanbod van 

bedrijventerreinen, passende schaal voor conditionering van de bedrijventerreinenmarkt 

(verzakelijking), gericht op kwaliteit (ook ruimtelijk) tegen zo laag mogelijke kosten 

(Taskforce, 2009). Hierdoor is er een opkomst zichtbaar van regionale bedrijventerreinen die 

gezamenlijk door gemeenten worden ontwikkeld. Dit heeft als gevolg een verandering in het 

aanbod van bedrijfskavels wat weer van invloed is op het verplaatsen van bedrijven. De 

invulling van planning van bedrijventerreinen en de heersende ruimtelijk-economische 

dynamiek zorgen dan ook voor het aanbod en de prijs van elders beschikbare kavels en 

panden en dienen daarom opgenomen te worden in het conceptueel model. Gezien de 

opkomst van regionale bedrijventerreinen en het gekozen onderzoeksgebied (zie paragraaf 

3.3) worden ook aspecten van deze regionale bedrijventerreinen in het conceptueel model 

opgenomen. 

Bij de prijs van elders beschikbare kavels en panden speelt de prijs van de huidige en 

toekomstige locatie allereerst een rol. Daarnaast speelt ook mee in hoeverre de huidige locatie 

te verhuren of te verkopen is. Ook de beeldvorming van besluitnemers over de prijs van een 

toekomstige locatie, gezien de hogere kavelprijzen die gelden op het Kempisch Bedrijvenpark 

ten opzichte van andere locaties, kan bepalen in hoeverre bedrijven naar een andere locatie 

willen verplaatsen. 

Met betrekking tot het aanbod van toekomstige locaties en panden is het van belang te weten 

in hoeverre het een rol speelt of de gemeente het bedrijf wil behouden (Lloyd & Dicken; 

1977; Gijzen, 2005; Van Oort et al., 2007). Ook is de bereidheid van bedrijven om te 

verplaatsen naar elders beschikbaar aanbod, zoals naar een andere gemeente of regio, van 

invloed op verplaatsing (Lloyd & Dicken; 1977; Van Oort et al., 2007). Bedrijven die 

bijvoorbeeld aangeven als toekomstige vestigingslocatie ook naar het buitenland te willen, 

zijn mogelijk eerder bereid om hun bedrijf te verplaatsen. Daarnaast worden ook de meningen 

van besluitnemers aangaande voorwaarden die gesteld worden aan regionale 

bedrijventerreinen opgenomen in het conceptueel model. Dit om zo te onderzoeken in 

hoeverre voorwaarden aan een locatie op een regionaal bedrijventerrein verplaatsing van 

bedrijven beïnvloedt. Tot slot zijn meningen omtrent de bijdrage van een regionaal 

bedrijventerrein aan de bereikbaarheid van de regio en aangaande de concentratie/het behoud 

van bedrijven voor de regio opgenomen in het conceptueel model. Mochten besluitnemers 

bijvoorbeeld vinden dat een bedrijventerrein met een nieuwe aansluiting op de snelweg niet 

zorgt voor verbeterde bereikbaarheid, dan kan dit ook van invloed zijn op het verplaatsen van 

het bedrijf. 

Bovenstaande leidt tot het opnemen van de onafhankelijke variabele ‘aanbod en prijs van 

bedrijfslocaties’ in het conceptueel model. Deze variabele is van invloed op het verplaatsen 

van bedrijven. Net als bij ‘locatie- en managementfactoren’ wordt ook het indirecte verband 

tussen bedrijfsvorm en verplaatsing onderzocht, ditmaal via ‘aanbod en prijs van 

bedrijfslocaties’. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat familiebedrijven anders aankijken tegen de 

rol van de gemeente voor het behoud van het bedrijf, omdat familiebedrijven langer gevestigd 

zijn op dezelfde locatie dan niet-familiebedrijven (Gijzen, 2005; Brouwer & Gijzen, 2007). 

Hierdoor kunnen ze een sterkere band hebben met de gemeente en minder geneigd zijn tot 

verplaatsing. Tot slot blijkt uit figuur 3.6 dat er wederkerige relaties zijn tussen verplaatsing 

en het aanbod en de prijs van bedrijfslocaties. In dit onderzoek wordt echter alleen 

geconcentreerd op de invloed van het aanbod en de prijs op verplaatsing, omdat ‘verplaatsing 

van bedrijven’ hetgeen is dat wordt verklaard. 
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Figuur 3.7: Conceptueel model uitgebreid met aanbod en prijs van bedrijfslocaties 

 

3.2.5 Controlevariabelen 

Het kan zijn dat de relaties die in het conceptueel model worden onderzocht, bepaald worden 

door kenmerken van familiebedrijven en niet-familiebedrijven en niet door de bedrijfsvorm. 

Zo zijn familiebedrijven in het algemeen ouder dan niet-familiebedrijven, en wellicht zorgt dit 

kenmerk ervoor dat familiebedrijven minder verplaatsen dan niet-familiebedrijven. Dit is de 

reden dat voor dit onderzoek dan ook een aantal controlevariabelen worden gebruikt, om zo 

alleen het effect van wel of geen familiebedrijf te kunnen onderzoeken. De controlevariabelen 

zijn gebaseerd op onderzoeken van Flören et al. (2010) en Gijzen (2005): 

 Grootte van het bedrijf; 

Onderzoek naar het aantal werknemers bij familiebedrijven in vergelijking tot niet-

familiebedrijven toont aan dat familiebedrijven vaak minder werknemers hebben dan niet-

familiebedrijven (o.a. Daily & Dollinger, 1993; Cromie, Stephenson & Monteith, 1995). 

Gezien het feit dat kleinere bedrijven vaker verplaatsen dan grotere bedrijven, als gevolg van 

mindere gebondenheid aan de omgeving, kan verplaatsing eerder veroorzaakt worden door de 

omvang van het bedrijf dan door de bedrijfsvorm. 

 Leeftijd van het bedrijf – Generatie aandeelhouder(s)/eigenaar(s); 

Uit paragraaf 2.4 blijkt dat bij oudere bedrijven sprake is van inert gedrag door gedane 

kapitaalinvesteringen. Familiebedrijven zijn vaak ouder dan niet-familiebedrijven (Cromie, 

Stephenson & Monteith, 1995; Daily & Dollinger, 1993; Westhead & Cowling, 1996a; 

Coleman & Carsky, 1999) en zijn langer gevestigd op de huidige locatie dan niet-

familiebedrijven (Gijzen, 2005; Brouwer & Gijzen, 2007). Daarnaast kan gesteld worden dat 

bij oudere bedrijven vaak een latere generatie aandeelhouder(s)/eigenaar(s) de leiding heeft 

over het bedrijf. Hierdoor kan verwacht worden dat niet zozeer de bedrijfsvorm, maar de 

leeftijd van het bedrijf en de generatie aandeelhouder(s)/eigenaar(s) het wel of niet 

verplaatsen beïnvloeden. 

 Grootte vestigingsplaats van het bedrijf; 
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Het kan zijn dat een grote vestigingsplaats ervoor zorgt dat een bedrijf meer ingebed is in die 

plaats, gezien de grotere kans op klanten, leveranciers en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook 

kan het zijn dat juist een kleinere gemeente ervoor zorgt dat een bedrijf gebonden is, door de 

lokale betrokkenheid en verankering in de gemeenschap (Gijzen, 2005). 

 Aantal keren verplaatst/uitgebreid. 

Familiebedrijven zijn vaker ingebed in de lokale omgeving dan niet-familiebedrijven. 

Hierdoor wordt ook verwacht dat zij minder vaak zijn verplaatst en vaker op hun huidige 

locatie zijn uitgebreid, zodat ze niet hoeven te vertrekken van de huidige locatie. Hierdoor kan 

het zijn dat verplaatsing niet wordt bepaald door de bedrijfsvorm, maar doordat vaker 

uitgebreide bedrijven minder verplaatsen en vaker verplaatste bedrijven juist sneller 

verplaatsen. Anderzijds kan ook gesteld worden dat doordat familiebedrijven langer zijn 

gevestigd op de huidige locatie, ze hierdoor ook al vaker zijn uitgebreid waardoor de 

uitbreidingsmogelijkheden zijn afgenomen (Gijzen, 2005). Dit zou betekenen dat 

familiebedrijven minder uitbreidingsmogelijkheden hebben en daardoor juist wel meer 

verplaatsen dan niet-familiebedrijven. 

 

Bovenstaande controlevariabelen kunnen omschreven worden als statische variabelen, terwijl 

een bedrijf ook beslissingen neemt als gevolg van dynamiek in het bedrijf. Er is gekozen voor 

de volgende dynamische controlevariabelen: 

 Groei; 

Uit onderzoek blijkt dat familiebedrijven in mindere mate groei nastreven dan niet-

familiebedrijven (Gomez-Mejia et al., 1987; Donckels & Frohlich, 1991; Poutziouris et al., 

1998; Flören et al., 2010). Verwacht kan worden dat verplaatsing niet zozeer het gevolg is van 

de bedrijfsvorm, maar eerder doordat wanneer bedrijven sneller groeien dan verwacht, ze 

eerder uit hun jasje groeien en vervolgens moeten verhuizen (Pen, 2002). Om het groei-effect 

mee te kunnen nemen in het onderzoek, zal onderscheid gemaakt worden in de periode voor 

en na de kredietcrisis van 2007. Deze crisis is van grote invloed geweest op de groei van 

bedrijven, waardoor er eerder verwacht wordt dat groei in 2008-heden een effect heeft op 

verplaatsing dan de periode voor de kredietcrisis. 

 Opvolging. 

Familiebedrijven wisselen minder vaak van eigenaar(s)/algemeen directeur dan niet-

familiebedrijven (o.a. Stoy Hayward, 1989; Malone & Jenster, 1992). Hierdoor kan het zijn 

dat de besluitnemers meer betrokken zijn met de omgeving en dat hierdoor de push- en 

pullfactoren sterker een rol moeten spelen dan bij niet-familiebedrijven. Daarnaast kan het 

ook zo zijn dat nieuwe eigenaar(s)/directie een ander beleid willen voeren, waardoor de 

huidige locatie suboptimaal wordt en verplaatsing eerder ter sprake komt. Vaak wil een 

nieuwe directie veranderingen toepassen, zoals het aanschaffen van nieuwe machines, het 

verbeteren van bedrijfsprocessen en het hebben van een locatie waar de productie beter kan 

worden gerealiseerd (Van Rees & Van Deudekom, 2006). Verplaatsing wordt dan niet 

veroorzaakt door de bedrijfsvorm, maar door de snelheid van opvolging van eigenaar(s) en 

directie. 

Uit bovenstaande blijkt dat controlevariabelen van invloed zijn op verplaatsing en de 

bedrijfsvorm (wel/geen familiebedrijf) is weer van invloed op deze controlevariabelen. 

Vandaar dat niet alleen wordt gekeken naar de relatie tussen verplaatsing en de 

controlevariabelen, maar ook naar de relatie tussen bedrijfsvorm en de controlevariabelen. 

Door het opnemen van de controlevariabelen ontstaat het definitief conceptueel model. 
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Figuur 3.8: Definitief conceptueel model 

 

3.3 Onderzoekscontext 

3.3.1 Algemeen 

Het empirisch onderzoek zal worden uitgevoerd onder bedrijven in de Kempen. Dit is een 

regio dat ten zuidwesten van Eindhoven ligt, tegen de Belgische grens. Het onderzoek wordt 

gehouden onder vier gemeenten, te weten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. In 

figuur 3.9 staan de oppervlakte en werkzame beroepsbevolking van deze gemeenten 

weergegeven. Figuur 3.10 geeft de ligging van de Kempen in de provincie Noord-Brabant 

weer. 

 

Gemeente 

Oppervlakte in m2 (01-01-

2011) 

Totaal werkzame 

beroepsbevolking (01-01-

2011) 

Bergeijk 101,04 8.300 

Bladel 75,42 9.000 

Eersel 82,44 7.900 

Reusel-De Mierden 77,93 7.300 

Figuur 3.9: Oppervlakte en werkzame beroepsbevolking (CBS, 2011) 
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Figuur 3.10: Ligging van de Kempen ten zuidwesten van Eindhoven (Provincie Noord-Brabant, 2011) 

 

Uit onderzoek onder 468 bedrijven in de Kempen door het Kempisch Ondernemers Platform 

(2010) blijkt dat de meeste bedrijven in de Kempen werkzaam zijn in de sectoren industrie, 

metaalindustrie en handel en reparatie. Daarnaast telt de Kempen relatief veel logistieke en 

grootschalige bedrijvigheid (SRE, 2008). Wanneer gekeken wordt naar het afzetgebied blijkt 

dat de meeste bedrijven een internationaal afzetgebied hebben en is de provincie Noord-

Brabant geen afzetgebied voor de meeste bedrijven. Wanneer aan Kempische ondernemers 

wordt gevraagd naar de werkmentaliteit, geven zij aan dat er sprake is van gemoedelijkheid 

onder ondernemers en een ‘no-nonsense-’ en ‘ons kent ons’-mentaliteit (Kempisch 

Ondernemers Platform, 2010). 

Qua werknemers hebben de meeste bedrijven in de Kempen minder dan vijf werknemers in 

dienst, daarnaast zijn er veel bedrijven, veelal te vinden in de industriële sectoren, die meer 

dan twintig man personeel in dienst hebben. Ondernemers typeren hun werknemers als ‘hard 

werkende mensen’ (Kempisch Ondernemers Platform, 2010). Uit onderzoek onder 124 

industriële bedrijven in de gemeente Bladel (Gemeente Bladel, 2009) blijkt er gemiddeld 

bijna dertig werknemers bij de onderzochte Bladelse bedrijven werken. Deze werknemers zijn 

voor bijna tachtig procent afkomstig uit de Kempen. Tot slot heeft de crisis van 2007 een 

negatieve invloed gehad op de meeste bedrijven in de Kempen. Deze invloed uitte zich in de 

Kempen vooral in de sector industrie, waar veel Kempische bedrijven actief in zijn. 

 

3.3.2 Familiebedrijven, bedrijfsvestiging en verplaatsing 

Wanneer wordt gekeken naar familiebedrijven blijkt uit gesprekken met 

bedrijfscontactfunctionarissen (zie Bijlage 4) dat veel bedrijven in de Kempen overgaan van 

vader op zoon. Daarnaast wordt aangegeven door bedrijfscontactfunctionarissen dat 

familiebedrijven in de Kempen erg trouw zijn aan bestaande klanten. De Kempen heeft een 

aantal zeer grote familiebedrijven met een groot werknemersbestand en met een internationale 

afzetmarkt. Verder komen familiebedrijven in de Kempen overeen met het beeld uit paragraaf 

2.3.  
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Uit onderzoek onder 124 Bladelse bedrijven (Gemeente Bladel, 2009) blijkt dat de bedrijven 

gemiddeld 23 jaar zijn gevestigd in de gemeente Bladel en veelal tevreden zijn over hun 

huidige vestigingslocatie. Als reden om te vestigen in Bladel, de Kempengemeente met de 

grootste werkzame beroepsbevolking, geven ondernemers aan dat dit de beschikbaarheid van 

een pand of grond en de nabijheid van de woonomgeving voor de oprichter/werkgever is. Bij 

bedrijfsverplaatsing proberen de Kempische bedrijven in de lokale omgeving te blijven 

vanwege de eigen woonomgeving, maar ook vanwege de woonomgeving van het personeel. 

Bijna tachtig procent van de bedrijven in de gemeente Bladel is (redelijk) tevreden over de 

bereikbaarheid van de huidige locatie. Daarnaast zijn bijna alle bedrijven (90%) tevreden over 

het bedrijventerrein waarop men gevestigd is. Als er gekeken wordt naar toekomstige 

uitbreiding en verplaatsing blijkt dat bijna de helft van de onderzochte 124 ondernemers een 

groter bedrijf wil in 2030. Een groter bedrijf heeft in eerste instantie betrekking op meer 

productie (afzet) en de daarbij behorende gevolgen (meer personeel, meer werkoppervlakte en 

een hogere omzet) (gemeente Bladel, 2009). 

Uit gesprekken met bedrijfscontactfunctionarissen (zie Bijlage 4) blijkt dat verplaatsing in de 

Kempen wordt veroorzaakt door ruimtegebrek, infrastructuur en logistieke vraagstukken. Dit 

is ook terug te zien in de sterke vraag naar grond in de gemeente Eersel, die in tegenstelling 

tot de andere Kempengemeenten een snelwegafslag heeft. Over het algemeen zijn Kempische 

bedrijven erg gebonden aan hun vestigingslocatie, afzetmarkt en ontstaanslocatie en willen ze 

het liefst niet vertrekken naar een andere gemeente. De bedrijfscontactfunctionarissen geven 

aan dat ondanks het grote aanbod en lagere kavelprijzen vlak over de grens in België, hier 

nauwelijks vraag naar is. Dit komt overeen met de gebondenheid van Kempische 

ondernemers aan hun vestigingslocatie. 

 

3.3.3 Bedrijventerreinen 

De provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen jaren de focus gelegd op de ontwikkeling van 

stedelijke regio’s, om zo de aantasting van Brabants buitengebied tegen te gaan (website 

Provincie Noord-Brabant, 2011). Er zijn echter gebieden die op te grote afstand liggen van 

een stedelijke regio. Voor die gebieden wordt de mogelijkheid geboden om regionale 

bedrijventerreinen te ontwikkelen, bedoeld voor bedrijven uit de regio die qua aard, schaal en 

functie niet passen bij het kleinschalige karakter van de regio. Door de realisering van 

regionale terreinen en intergemeentelijke doorverwijzing, kunnen gemeenten bedrijven en 

werkgelegenheid op regionaal niveau veiligstellen. Een gebied dat op een te grote afstand ligt 

van een stedelijke regio is de Kempen. Meer dan in de stedelijke regio Eindhoven, is de 

bedrijvigheid in de Kempen ook buiten bedrijventerreinen gevestigd. Deze bedrijven groeien 

in de Kempen echter sterk door, dus extra ruimte is nodig (SRE, 2008).  

De vier Kempengemeenten zijn daarom in 2001 planvorming gestart voor het ontwikkelen 

van een regionaal bedrijventerrein, het Kempisch Bedrijvenpark (KBP). Het Kempisch 

Bedrijvenpark is gelegen ten oosten van Hapert, tussen de provinciale weg N284 en de A67. 

Het wordt een industrieterrein dat eruit ziet als bosgebied (Meulemans, 2011). De totale 

oppervlakte bedraagt 175 hectare, met een te bebouwen oppervlakte van 69 hectare. Het KBP 

wordt geopend op 5 september 2011 en op dit moment is bekend dat drie bedrijven zich 

binnenkort op het KBP vestigen (website Kempisch Bedrijvenpark). Wanneer over vijf jaar 

het hele park is volgebouwd, zullen er naar schatting 1.600 mensen werken (Meulemans, 

2011). Op het KBP gelden voor bedrijven die zich vestigen een aantal uitgiftecriteria 

(Kempisch Bedrijvenpark, 2009):  

1. Er dient sprake te zijn van een Kempisch bedrijf. Gedurende drie jaren voorafgaand 

aan de start van de uitgifteprocedure fysiek gevestigd in één van de gemeenten, te 

weten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. 
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2. Bedrijven in de volgende sectoren komen voor vestiging op het KBP in aanmerking 

(met SBI-nummering): 

a. (maak)industrie (10-32); 

b. bouwnijverheid (41&42); 

c. bouwinstallatiebedrijven (43); 

d. houtbedrijven (16); 

e. groothandel (45&46); 

f. reparatie voor gebruiksgoederen (33); 

g. transportbedrijven (49); 

h. opslagbedrijven (52); 

i. communicatiebedrijven (58&59). 

3. Naast dat er een beperkt aantal sectoren zijn toegewezen voor vestiging op het KBP, 

geldt ook dat alleen bedrijven uit milieucategorie 3 en 4 zich mogen vestigen op het 

Kempisch Bedrijvenpark; 

4. De ruimtebehoefte bedraagt minstens 5.000 m2 (en in principe maximaal 50.000 m2) 

(Stoltenborg, 2008). Deze 5.000 m2 is gekozen, omdat het KBP een bedrijventerrein 

wil zijn voor lokale bedrijven die ‘uit hun jasje zijn gegroeid’ en die de gemeente 

graag in de Kempen wil houden. Daarnaast mogen bedrijven op reguliere 

bedrijventerreinen, als gevolg van provinciebeleid, maximaal 5.000 m2 afnemen 

(SRE, 2008). 

5. Minimaal bebouwingspercentage (65-85% voor handel en dienstverlening; 60-85% 

voor industrie; 50-70% voor transport en distributie); 

6. Intensief ruimtegebruik (hoogte, meerlaags bouwen, geschakeld bouwen); 

7. Verplichte deelname aan parkmanagement; 

8. Zelf kopen en gebruiken (niet via ontwikkelaar/verhuurder); 

9. Voldoen aan duurzaamheidcriteria. 

 
Figuur 3.11: Ligging Kempisch Bedrijvenpark ten zuiden van Hapert (website KBP, 2011) 
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3.4 Hypothesen 

Het conceptueel model is gebaseerd op bevindingen uit onderzoeken en theorieën aangaande 

verplaatsing en familiebedrijven. Op basis van het conceptueel model zijn de hypothesen 

opgesteld en wel voor elke veronderstelde relatie in het conceptueel model. Deze hypothesen 

worden door empirisch onderzoek en analyse van de resultaten van het empirisch onderzoek 

getoetst. 

Voor de relatie tussen ‘ verplaatsing van bedrijven’ en ‘bedrijfsvorm’: 

1. Familiebedrijven verplaatsen minder vaak dan niet-familiebedrijven. 

 

Voor de relatie tussen ‘verplaatsing van bedrijven’ en ‘locatie- en managementfactoren’: 

- Huidige huisvesting: 

2. Bedrijven die aangeven dat de functionaliteit van het bedrijfspand een reden is tot 

verplaatsing, verplaatsen vaker dan bedrijven die aangeven dat dit geen reden is tot 

verplaatsing. 

3. Bedrijven die hun bereikbaarheid en representativiteit goed beoordelen, verplaatsen 

minder vaak dan bedrijven die hun bereikbaarheid en representativiteit/uitstraling als 

slecht beoordelen. 

4. Bedrijven die aangeven dat bereikbaarheid en representativiteit redenen zijn tot 

verplaatsing, verplaatsen vaker dan bedrijven waarbij bereikbaarheid en 

representativiteit geen redenen zijn tot verplaatsing. 

5. Bedrijven die aangeven dat uitbreidingsmogelijkheden en groei van de productie en/of 

omzet op de huidige locatie redenen zijn tot verplaatsing, verplaatsen vaker dan 

bedrijven waarbij uitbreidingsmogelijkheden en groei van de productie/omzet geen 

redenen zijn tot verplaatsing. 

6. Bedrijven met onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden en met een uitbreidingsvraag 

verplaatsen vaker dan bedrijven met voldoende uitbreidingsmogelijkheden en geen 

uitbreidingsvraag. 

- Persoonlijke overwegingen: 

7. Bedrijven waarbij de invloed van besluitnemers een rol speelt bij verplaatsing, 

verplaatsen vaker dan bedrijven die aangeven dat dit geen rol speelt. 

8. Bedrijven die gebonden zijn aan de lokale omgeving en waarbij de woon- en 

leefomgeving van besluitnemers een rol speelt bij verplaatsing, verplaatsen minder 

vaak dan bedrijven die niet verbonden zijn aan hun lokale omgeving en waarbij de 

woon- en leefomgeving van besluitnemers geen rol speelt. 

9. Bedrijven die een sterke binding hebben met het personeel verplaatsen minder vaak 

dan bedrijven die geen sterke binding hebben met het personeel. 

 

Voor de relatie tussen ‘locatie- en managementfactoren’ en ‘bedrijfsvorm’: 

10. Familiebedrijven hebben minder uitbreidingsmogelijkheden dan niet-familiebedrijven. 

11. Bij familiebedrijven speelt de invloed van besluitnemers een grotere rol verplaatsing 

dan bij niet-familiebedrijven. 

12. Familiebedrijven hebben meer binding met het personeel en de lokale omgeving en 

hechten meer belang aan het behoud van woon- en leefomgeving dan niet-

familiebedrijven. 

Op basis van onderzoeken over verplaatsing en familiebedrijven worden er geen verschillen 

verwacht betreffende functionaliteit, bereikbaarheid en representativiteit met niet-

familiebedrijven. Hier zijn dan ook geen hypothesen over opgenomen. 
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Voor de relatie tussen ‘verplaatsing van bedrijven’ en ‘prijs en aanbod van bedrijfslocaties’: 

- Prijs van bedrijfslocaties 

13. Bedrijven die aangeven dat de prijs van de huidige en toekomstige locatie en de 

verhuurbaarheid/verkoopbaarheid van de huidige locatie redenen zijn tot verplaatsing, 

verplaatsen vaker dan bedrijven die aangeven dat dit geen reden is tot verplaatsing. 

14. Bedrijven die positief staan tegenover de kavelprijzen die gelden op een regionaal 

bedrijventerrein ten opzichte van andere bedrijfslocaties, verplaatsen vaker dan 

bedrijven die negatief staan tegenover kavelprijzen die gelden op een regionaal 

bedrijventerrein. 

- Aanbod van bedrijfslocaties 

15. Bedrijven die aangeven dat inzet van de gemeente voor het behoud van het bedrijf een 

rol speelt bij verplaatsing, verplaatsen minder vaak dan bedrijven waarbij dit niet het 

geval is. 

16. Bedrijven die bereid zijn te verplaatsen naar een toekomstige locatie die verder van de 

huidige locatie ligt, verplaatsen vaker dan bedrijven waarbij dit niet het geval is. 

17. Bedrijven waarvan de besluitnemers van mening zijn dat minimum kavelgrootte, 

deelname aan parkmanagement en duurzaamheidaspecten belemmerende en 

doorslaggevende factoren zijn bij verplaatsing naar een regionaal bedrijventerrein, 

verplaatsen minder vaak dan bedrijven waarbij deze factoren niet uitmaken bij 

verplaatsing. 

18. Bedrijven waarvan de besluitnemers van mening zijn dat een regionaal 

bedrijventerrein bijdraagt aan de bereikbaarheid van een regio en het 

behoud/concentreren van bedrijven, verplaatsen vaker dan bedrijven die dit niet 

vinden. 

 

Voor de relatie tussen ‘prijs en aanbod van bedrijfslocaties’ en ‘bedrijfsvorm’: 

19. Bij familiebedrijven speelt de prijs van de huidige en toekomstige locatie en de 

verhuurbaarheid/verkoopbaarheid van de huidige locatie minder een rol bij 

verplaatsing dan bij niet-familiebedrijven. 

20. Bij familiebedrijven speelt de inzet van de gemeente voor het behoud van het bedrijf 

een belangrijkere rol dan bij niet-familiebedrijven. 

21. Familiebedrijven zijn minder bereid hun bedrijf te verplaatsen naar een locatie die 

verder weg ligt van de huidige locatie dan niet-familiebedrijven. 

Aangaande de meningen die besluitnemers zijn geen hypothesen opgesteld, omdat verwacht 

wordt dat hier geen verschillen zijn tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven.  

 

Er zijn geen hypothesen opgesteld voor de controlevariabelen, deze worden namelijk gebruikt 

om te controleren in hoeverre de invloed van bedrijfsvorm op verplaatsing niet door andere 

zaken, zoals grootte en ouderdom, wordt verklaard. 

De opgestelde hypothesen worden getoetst op basis van empirisch onderzoek onder 

Kempische bedrijven. Voordat de resultaten en analyse van dit empirisch onderzoek worden 

beschreven, staat in het volgende hoofdstuk eerst de methodologie van het onderzoek 

centraal. 
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4. Methodologie 
 

4.1 Inleiding 

Dit onderzoek heeft als uitgangspunt het willen verklaren van de relatie tussen verplaatsing en 

familiebedrijven. Daarnaast is onderzocht in hoeverre andere zaken een invloed hebben op 

deze mogelijke relatie. Om erachter te komen in hoeverre er een verband is tussen de 

variabelen, is er een onderzoek uitgevoerd onder een groot aantal Kempische bedrijven. Zo 

kan er een overzicht worden verkregen in hoeverre bedrijven verplaatsen en wat hiervoor 

redenen zijn. De gebruikte strategie in dit onderzoek is het uitvoeren van survey-onderzoek, 

door middel van een enquête (Verschuren & Doorewaard, 2007). Om verwarring te 

voorkomen zal er in de rest van het onderzoek met betrekking tot het daadwerkelijke 

empirisch onderzoek worden gesproken van een survey. 

De benodigde gegevens zijn verzameld door gebruik te maken van kwantitatief onderzoek. 

Daarnaast zijn er enkele interviews gehouden met verplaatste bedrijven, om zo een beeld te 

krijgen van verplaatsing en familiebedrijven in het onderzoeksgebied. De resultaten uit het 

kwantitatief onderzoek worden op het einde van de analyse vergeleken met de bevindingen uit 

de interviews. 

 

4.2 Kenmerken onderzoek en dataverzameling 

Het kwantitatief onderzoek heeft plaatsgevonden onder bedrijven in de vier gemeenten 

Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Om te komen tot een definitieve keuze voor 

de populatie is allereerst gekeken naar alle inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel in de 

vier gemeenten op basis van de postcodes van de plaatsen in de gemeenten. In deze selectie 

zitten ook inschrijvingen als jongerencentra, carnavalsverenigingen en zijn er meerdere 

inschrijvingen op één adres. Daarom is vervolgens gekeken naar het aantal vestigingen van 

bedrijven volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (2011). Dit leverde meer dan een 

halvering op van het inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.  

In het kwantitatieve onderzoek is ervoor gekozen om vragen te stellen over het Kempisch 

Bedrijvenpark, daarom is ervoor gekozen om bedrijven te selecteren die zich op een regionaal 

bedrijventerrein zouden mogen vestigen (zie paragraaf 3.3.3). De bedrijven in de populatie 

behoren daarom tot de volgende sectoren (met SBI-nummering): 

a. (maak)industrie (10-32); 

b. bouwnijverheid (41 en 42); 

c. bouwinstallatiebedrijven (43); 

d. houtbedrijven (16); 

e. groothandel (45 en 46); 

f. reparatie voor gebruiksgoederen (33); 

g. transportbedrijven (49); 

h. opslagbedrijven (52); 

i. communicatiebedrijven (58 en 59); 

Dit onderzoek kijkt naar bedrijven met enige omvang die mogelijk overwegen om naar een 

regionaal bedrijventerrein te verhuizen (en niet op dit moment vanuit een zolderkamer of een 

schuurtje werken), om deze reden is er ook voor gekozen om bedrijven te selecteren die aan 

de KvK hebben opgegeven dat ze minimaal vijf werknemers in dienst hebben. Wanneer de 

bedrijven met het minimum aantal werknemers en afkomstig uit bovenstaande sectoren 

worden geselecteerd, ontstaat er een populatieafbakening van 316 bedrijven (Company.Info, 

2011). In figuur 4.1 is de populatieafbakening per gemeente en als totaal weergegeven. 

Deze 316 bedrijven zijn zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven. In het onderzoek 

zijn beide soorten bedrijven meegenomen, omdat de verschillen tussen deze bedrijfsvormen 

zijn onderzocht. De scheiding die hiervoor is aangehouden is dat als zowel een meerderheid 
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van het recht tot besluitvorming in handen is van één familie en er minimaal één familielid of 

afgevaardigde in het bestuur van het bedrijf zit, dit bedrijf als een familiebedrijf wordt 

aangemerkt. Mocht een van de twee zaken niet gelden, dan wordt dit bedrijf in dit onderzoek 

als een niet-familiebedrijf bestempeld. Deze definitiebepaling is ook terug te vinden in 

paragraaf 2.3.2 en paragraaf 4.4. Het was van tevoren niet helemaal bekend welke percentage 

bedrijven familiebedrijven waren. Uit gesprekken met bedrijfscontactfunctionarissen van 

gemeenten uit de Kempen en de regio Eindhoven blijkt dat ook zij dit niet wisten, een 

enkeling gaf aan te denken dat dit rond de veertig procent ligt. Uit paragraaf 2.3.3 over 

familiebedrijven, blijkt dat ongeveer 69% van de Nederlandse bedrijven familiebedrijven zijn, 

hier zitten echter ook bedrijven met twee tot vijf werknemers bij. Een korte rondgang op de 

websites van de geselecteerde bedrijven en bij de gegevens van de Kamer van Koophandel 

voedde de gedachte dat het aandeel familiebedrijven in de populatie zo rond de vijftig procent 

ligt.  

De 316 bedrijven zijn voor het toezenden van de enquête telefonisch benaderd, om te vragen 

of er een vragenlijst digitaal of op papier toegezonden mocht worden. Op deze manier werd 

gehoopt dat de response hoger zou liggen. 

 

Selectie Bergeijk Bladel Eersel 

Reusel –  

De Mierden Totaal 

Totaal ‘inschrijvingen KvK’ (2011) 3006 3048 2901 1792 10747 

Totaal ‘vestigingen per gemeente’ CBS (2010) 1455 1450 1335 950 5190 

Totaal ‘geselecteerde sectoren’ CBS (2011) 690 745 575 445 2455 

Totaal ‘minimaal 5 werknemers’ 248 312 255 141 956 

Totaal ‘minimaal 5 werknemers en geselecteerde 

sectoren’ 83 116 75 42 316 

Figuur 4.1: Populatieafbakening 

 

Naast het kwantitatief onderzoek zijn er ook gesprekken gevoerd met 

bedrijfscontactfunctionarissen en deskundigen aangaande bedrijfsverplaatsing, 

familiebedrijven en bedrijventerreinen. De gesprekken met de deskundigen en 

bedrijfscontactfunctionarissen zijn gebruikt om het conceptueel model en de theorie deels 

vorm te geven. De bedrijfscontactfunctionarissen zijn die van de vier Kempische gemeenten 

en van een aantal gemeenten in de regio Eindhoven. Daarnaast zijn de 

bedrijfscontactfunctionarissen ook benaderd om een beeld te krijgen van de Kempen en om 

cases van reeds verplaatste (familie)bedrijven in de regio te vinden. Met een aantal van deze 

verplaatste bedrijven in de regio Eindhoven is een gesprek gevoerd om achter 

verplaatsingsmotieven te komen. Gezien de contacten die er zijn met bedrijven in de regio 

Eindhoven is niet alleen gekozen om gesprekken te voeren met verplaatste bedrijven in de 

Kempen. De informatie uit de gesprekken met de bedrijven is gebruikt om de 

analyseresultaten van het kwantitatief onderzoek te ondersteunen. In Bijlage 4 over 

geraadpleegde personen is terug te zien met welke bedrijven, gemeenten en deskundigen 

contact is geweest en waarover. 

 

4.3 Response 

Via de website ThesisTools (ThesisTools Online Enquêtes, 2011) is de survey digitaal 

opgesteld. Daarnaast is de survey ook op papier opgesteld, zodat bedrijven konden kiezen hoe 

ze het liefst de vragenlijst wilden invullen. Op basis van telefonische gesprekken en de 

bereidwilligheid is vervolgens al dan niet een vragenlijst digitaal of op papier verzonden. In 

Bijlage 5 is het gebruikte belscript terug te vinden en in Bijlage 6 staat de begeleidende mail, 

die is verzonden als de bedrijven positief reageerden op het telefonisch contact. In Bijlage 7 
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staat een voorbeeldbrief die is gebruikt in het geval dat bedrijven de vragenlijst op papier 

wilden ontvangen. 

Het onderzoek is uitgevoerd van dinsdag 7 juni 2011 tot en met donderdag 23 juni 2011. In 

deze periode zijn de 316 Kempische bedrijven benaderd . Uiteindelijk zijn tien bedrijven niet 

bereikt als gevolg van vakantieperiodes of geen gehoor. Figuur 4.2 geeft aan hoe de response 

van het empirisch onderzoek is geweest, verdeeld in de groep ‘meer dan tien werknemers’ en 

‘tussen vijf en negen werknemers’. Wanneer bedrijven aangaven niet mee te willen werken 

aan het onderzoek was dit om uiteenlopende redenen. Zo gaven bedrijven aan geen tijd en 

interesse te hebben of dat het onderzoek niet bij hun bedrijfsfilosofie past. Andere bedrijven 

stelden dat ze uit bedrijfspolicy niet aan onderzoeken deelnemen of dat ze juist veel te veel 

verzoeken krijgen om mee te werken aan onderzoeken. 

 
Opgestuurde 

vragenlijsten 

Totaal 

gebeld Bereikt 

Niet 

bereikt 

% 

Bereikt Digitaal Post 

Niet 

meewerken 

% opsturen van 

‘totaal gebeld’  

% opsturen 

van ‘bereikt’ 

Werknemers >9 201 196 5 97,51% 101 16 79 58,21% 59,69% 

Werknemers 5-9 115 110 5 95,65% 52 4 54 48,70% 50,91% 

Totaal 316 306 10 96,84% 153 20 132 54,75% 56,54% 

Figuur 4.2: Deelname empirisch onderzoek 

 

Van de 173 bedrijven waarnaar een e-mail dan wel papieren vragenlijst is toegezonden 

hebben uiteindelijk tachtig bedrijven de vragenlijst ingevuld. In figuur 4.3 is aangegeven hoe 

de verdeling naar gemeenten is en wat de verhouding familie- en niet-familiebedrijven is.  

 

Response Bergeijk Bladel Eersel 

Reusel-De 

Mierden Familiebedrijf 

Niet-

familiebedrijf Totaal 

Verhouding 

totaal bereikt 

Online 13 29 18 11 40 31 71 23,20% 

Papier 1 6 2 0 2 7 9 2,94% 

Totaal 14 35 20 11 42 38 80 26,14% 

Figuur 4.3: Response empirisch onderzoek 

 

4.4 Validiteit en betrouwbaarheid 

Het blijkt dat 26,14% van de afgebakende populatie (316 Kempische bedrijven) heeft 

meegewerkt aan het onderzoek. Dit is voor een kwantitatief onderzoek op afstand een goed 

resultaat en heeft waarschijnlijk te maken doordat bedrijven vooraf telefonisch zijn benaderd. 

Dit percentage zegt echter niets over in hoeverre de tachtig bedrijven een goede afspiegeling 

zijn van de populatie van 316 bedrijven. Hiervoor is dan ook voor afkomst gemeente, het 

aantal werknemers en sector gekeken in hoeverre de response representatief is. Figuur 4.4 

geeft dit allereerst aan voor afkomst gemeente. Het blijkt dat de response redelijk 

overeenkomst met de populatie, alleen zijn er relatief meer bedrijven afkomstig uit Bladel en 

minder uit Bergeijk. 

 

Gemeente Response Percentage Populatie Percentage Verschil 

Bergeijk 14 17,50% 83 26,27% -8,77% 

Bladel 35 43,75% 116 36,71% 7,04% 

Eersel 20 25,00% 75 23,73% 1,27% 

Reusel-De Mierden 11 13,75% 42 13,29% 0,46% 

Totaal 80 100,00% 316 100,00% 0,00% 

Figuur 4.4: Representativiteit naar afkomst gemeente 

 

Het aantal werknemers, weergegeven in figuur 4.5, is redelijk in overeenstemming met de 

totale geselecteerde populatie. Nog beter was geweest als ‘het aantal werknemers 5-9’ een iets 

hogere response gehad had dan ‘het aantal werknemers >9’. 
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Werknemers Response Percentage Populatie Percentage Verschil 

Werknemers 5-9 24 30,00% 115 36,39% -6,39% 

Werknemers >9 56 70,00% 201 63,61% 6,39% 

Totaal 80 100,00% 316 100,00% 0,00% 

Figuur 4.4: Representativiteit naar aantal werknemers 

 

Ook is het aantal werknemers gecombineerd met afkomst gemeente, te zien in figuur 4.5. De 

bedrijven met 5-9 werknemers in de gemeente Bergeijk zijn enigszins ondervertegenwoordigd 

en de bedrijven met tien of meer werknemers uit de gemeente Bladel zijn wat 

oververtegenwoordigd in de response. 

Gemeente Werknemers Response Percentage Populatie Percentage Verschil 

Bergeijk 5-9 2 2,50% 33 10,44% -7,94% 

  >9 12 15,00% 50 15,82% -0,82% 

Bladel 5-9 10 12,50% 38 12,03% 0,47% 

  >9 25 31,25% 78 24,68% 6,57% 

Eersel 5-9 6 7,50% 32 10,13% -2,63% 

  >9 14 17,50% 43 13,61% 3,89% 

Reusel-De Mierden 5-9 6 7,50% 12 3,80% 3,70% 

  >9 5 6,25% 30 9,49% -3,24% 

Totaal   80 100,00% 316 100,00% 0,00% 

Figuur 4.5: Representativiteit naar aantal werknemers/afkomst gemeente 

 

In figuur 4.6 is verdeling naar sectoren weergegeven. De response komt redelijk overeen met 

de totale populatie. Alleen bij ‘groothandel en handelsbemiddeling’ is er een redelijk groot 

verschil tussen de populatie en de response. 

Sector Response Percentage Populatie totaal Percentage Verschil 

Levensmiddelenindustrie 3 3,75% 10 3,16% 0,59% 

Textiel-, kleding-, leer- en schoenenindustrie 2 2,50% 5  1,58% 0,92% 

Hout- en meubelindustrie, interieurbouw 1 1,25% 17  5,38% -4,13% 

Vervaardiging van papier en karton 0 0,00% 2  0,63% -0,63% 

Vervaardiging van chemische producten, 

rubber en kunststof 3 3,75% 15  4,75% -1,00% 

Vervaardiging van farmaceutische 

grondstoffen en producten 0 0,00% 1  0,32% -0,32% 

Metaalindustrie 20 25,00% 70  22,15% 2,85% 

Vervaardiging, installatie en reparatie van 

machines en apparaten 8 10,00% 23  7,28% 2,72% 

Vervaardiging van, handel in en reparatie van 

auto's, motorfietsen en aanhangers 7 8,75% 15  4,75% 4,00% 

Algemene, burgerlijke en utiliteitsbouw; 

projectontwikkeling 7 8,75% 16  5,06% 3,69% 

Grond-, water- en wegenbouw 1 1,25% 2  0,63% 0,62% 

Bouwinstallatiebedrijven 10 12,50% 52  16,46% -3,96% 

Groothandel en handelsbemiddeling 9 11,25% 59  18,67% -7,42% 

Goederenvervoer 3 3,75% 15  4,75% -1,00% 

Opslag en dienstverlening voor vervoer 1 1,25% 1  0,32% 0,93% 

Informatie- en communicatiebedrijven 1 1,25% 1  0,32% 0,93% 

Uitgeverijen en drukkerijen 3 3,75% 8  2,53% 1,22% 

Technische adviesbureaus 1 1,25% 4  1,27% -0,02% 

Totaal 80 100,00% 316  100,00% 0,00% 

Figuur 4.6: Representativiteit naar sector 
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Tot slot is gekeken naar de afspiegeling van de totale geselecteerde populatie door een 

verdeling te maken van het aantal werknemers en sector (figuur 4.7). Dit is ook in 

overeenstemming met de populatie van 316 bedrijven. Het enige grote verschil is die van 

meer dan vijftien procent bij ‘groothandel en handelsbemiddeling’ voor 5-9 werknemers. 

Sector 

Response 

5-9 % 

Pop. 

5-9 % Verschil 

Response 

>9 % 

Pop. 

>9 % Verschil 

Levensmiddelenindustrie 1 4,17% 3 2,61% 1,56% 2 3,57% 7 3,48% 0,09% 

Textiel-, kleding-, leer- 

en schoenenindustrie 0 0,00% 2 1,74% -1,74% 2 3,57% 3 1,49% 2,08% 

Hout- en 

meubelindustrie, 

interieurbouw 1 4,17% 4 3,48% 0,69% 0 0,00% 13 6,47% -6,47% 

Vervaardiging van 

papier en karton 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 2 1,00% -1,00% 

Vervaardiging van 

chemische producten, 

rubber en kunststof 2 8,33% 4 3,48% 4,86% 1 1,79% 11 5,47% -3,69% 

Vervaardiging van 

farmaceutische 

grondstoffen en 

producten 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 1 0,50% -0,50% 

Metaalindustrie 6 25,00% 26 22,61% 2,39% 14 25,00% 44 21,89% 3,11% 

Vervaardiging, 

installatie en reparatie 

van machines en 

apparaten 2 8,33% 4 3,48% 4,86% 6 10,71% 19 9,45% 1,26% 

Vervaardiging van, 

handel in en reparatie 

van auto's, motorfietsen 

en aanhangers 4 16,67% 8 6,96% 9,71% 3 5,36% 7 3,48% 1,87% 

Algemene, burgerlijke 

en utiliteitsbouw; 

projectontwikkeling 0 0,00% 5 4,35% -4,35% 7 12,50% 11 5,47% 7,03% 

Grond-, water- en 

wegenbouw 1 4,17% 0 0,00% 4,17% 0 0,00% 2 1,00% -1,00% 

Bouwinstallatiebedrijven 3 12,50% 23 20,00% -7,50% 7 12,50% 29 14,43% -1,93% 

Groothandel en 

handelsbemiddeling 2 8,33% 27 23,48% -15,14% 7 12,50% 32 15,92% -3,42% 

Goederenvervoer 2 8,33% 5 4,35% 3,99% 1 1,79% 10 4,98% -3,19% 

Opslag en 

dienstverlening voor 

vervoer 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 1 1,79% 1 0,50% 1,29% 

Informatie- en 

communicatiebedrijven 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 1 1,79% 1 0,50% 1,29% 

Uitgeverijen en 

drukkerijen 0 0,00% 1 0,87% -0,87% 3 5,36% 7 3,48% 1,87% 

Technische 

adviesbureaus 0 0,00% 3 2,61% -2,61% 1 1,79% 1 0,50% 1,29% 

Totaal 24 100,00% 115 100% 0,00% 56 100,00% 201 100,00% 0,00% 

Figuur 4.7: Representativiteit naar sector/aantal werknemers 

 

Zoals in figuur 4.3 te zien is, hebben er 42 (52,5%) familiebedrijven en 38 (47,5%) niet-

familiebedrijven meegewerkt aan het onderzoek. Dit is overeenkomstig het te verwachte 

percentage familiebedrijven op basis van onderzoeken naar familiebedrijven (paragraaf 2.3). 

Al met al kan gesteld worden dat de tachtig bedrijven die aan het onderzoek hebben 

meegewerkt een representatieve weergave zijn van de totale populatie van 316 bedrijven. De 

externe validiteit (generaliseerbaarheid) van dit onderzoek is dan ook goed te noemen: 

conclusies van de tachtig bedrijven zijn goed toepasbaar op de gehele populatie van 316 

bedrijven. 
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Interne validiteit geeft de mate aan waarin conclusies van het onderzoek geldig zijn voor de 

tachtig bedrijven. Zaken die hierbij spelen zijn ambiguïteit en welke causale relaties er zijn. 

Dit heeft dit onderzoek ondervangen door diverse statistische toetsen uit te voeren. Wanneer 

alleen kruistabellen worden gebruikt, is niet duidelijk wat bij een verband de afhankelijke 

variabele is. Door de toetsen uit te breiden, onder andere met logistische regressie, ontstaat er 

een duidelijker beeld wat de invloed is van onafhankelijke variabelen op de afhankelijke 

variabele ‘verplaatsing’. Daarnaast heeft dit onderzoek voor veel variabelen onderzocht wat 

het effect op verplaatsing is en zijn de variabelen ook in vergelijking met andere variabelen, 

zoals de controlevariabelen, onderzocht. Hiermee is geprobeerd te voldoen aan de eisen van 

interne validiteit. 

Qua objectiviteit heeft de onderzoeker geen belang bij de uitkomsten van dit onderzoek. Het 

onderzoeksgebied was in eerste instantie onbekend voor de onderzoeker en daarnaast is het 

onderzoek ook niet uitgevoerd namens een partij die heel nauw betrokken is met de 

ontwikkeling van het Kempisch Bedrijvenpark of met de betrokken gemeenten. Daarnaast is 

er ook nog weinig literatuur beschikbaar over verplaatsing van familiebedrijven, waardoor dit 

onderzoek niet werd gevoed met gedachten afkomstig uit eerdere onderzoeken. 

Voor wat betreft betrouwbaarheid moet het onderzoeksproces controleerbaar zijn en 

repliceerbaar zijn. Hier is rekening mee gehouden door tijdens het empirisch onderzoek goed 

bij te houden welke bedrijven mee wilden werken en welke niet. Daarnaast zijn de genomen 

stappen in de statistische analyse genoteerd en terug te vinden in de bijlagen aangaande de 

statistische analyse. 

Volgens Bryman (2008) zijn er standaard een aantal nadelen van kwantitatief onderzoek ten 

opzichte van kwaliteit onderzoek. Bij kwantitatief onderzoek is de interne validiteit zwakker, 

terwijl de generaliseerbaarheid van het onderzoek juist weer sterker is bij kwantitatief 

onderzoek ten opzichte van kwalitatief onderzoek. Ook de repliceerbaarheid wordt bij 

kwantitatief onderzoek als voldoende beschouwd (Bryman, 2008). Het goed kunnen 

generaliseren blijkt uit de representativiteit van de deelgenomen bedrijven in dit onderzoek 

ten opzichte van de afgebakende populatie van 316 bedrijven. Daarnaast heeft dit onderzoek 

geprobeerd de mindere eigenschappen van kwantitatief onderzoek enigszins te ondervangen 

door de conclusies uit het kwantitatief onderzoek te vergelijken met gehouden gesprekken 

onder besluitnemers van verplaatste bedrijven. 

 

4.5 Beschrijving van de variabelen 

4.5.1 Verplaatsing van bedrijven 

Het is van belang om de variabelen in het conceptueel model te verduidelijken, zodat ze 

omgezet kunnen worden in begrijpelijke en eenduidige vragen in de enquête en hierdoor 

zorgen voor meetbare antwoorden voor de statistische analyse. Uit gesprekken met 

deskundigen en interviews met verplaatste bedrijven blijkt dat een aantal begrippen voor 

bedrijven eenduidig genoeg zijn, waardoor ze niet uitgebreid beschreven hoefden te worden. 

Een dergelijke beschrijving zou beantwoording van de enquête mogelijk juist bemoeilijken en 

ten koste gaan van de response en compleet ingevulde vragenlijsten. Daarom zijn in deze 

paragraaf vooral aspecten van variabelen benoemd en is in veel gevallen afgezien van het 

meetbaar maken door middel van operationalisering. 

In de beschrijving van de variabelen komt vaak het woord ‘bedrijf’ aan bod. Hiermee wordt 

dan telkens een bedrijf bedoeld dat afkomstig is uit de populatie van 316 bedrijven (figuur 

4.1). 

Verplaatsing wordt in dit onderzoek beschouwd als: de gehele of gedeeltelijke verhuizing van 

de primaire bedrijfsactiviteit van een bedrijf binnen x aantal jaar naar een nieuwbouwlocatie 

of bestaand bedrijfspand. 
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Deze beschrijving mondt uit in twee aspecten van verplaatsing: 

1. de gehele of gedeeltelijke verhuizing van primaire bedrijfsactiviteit van een bedrijf 

binnen x aantal jaar; 

2. de verhuizing van de primaire bedrijfsactiviteit van een bedrijf naar een 

nieuwbouwlocatie of bestaand bedrijfspand. 

 

4.5.2 Bedrijfsvorm 

Het conceptueel model en de hypothesen stellen dat verplaatsing van bedrijven wordt 

veroorzaakt door de bedrijfsvorm, te weten een familiebedrijf of een niet-familiebedrijf. Of 

een bedrijf een familiebedrijf is wordt gebaseerd op de definitie uit paragraaf 2.3.2, waarbij er 

wordt gekeken naar het eigendom van en het recht tot besluitvorming in een bedrijf. Een 

familiebedrijf is dan ook in dit onderzoek omschreven als: 

Een bedrijf, waarbij 

1. de meerderheid van het recht tot besluitvorming in handen is van de oprichter(s) en/of 

erfgenamen, dan wel in handen van koper(s) van de aandelen en/of erfgenamen, èn 

2. ten minste één vertegenwoordiger van de familie of verwanten, ontstaan uit 

oprichter(s) of koper(s), formeel is betrokken in het bestuur van de onderneming. 

Mocht aan één van deze twee voorwaarden niet worden voldaan, dan wordt het bedrijf 

beschouwd als een niet-familiebedrijf. In het onderzoek zijn geen beursgenoteerde bedrijven 

opgenomen, hier hoeft dan ook geen rekening mee te worden gehouden in het empirisch 

onderzoek. 

 

4.5.3 Locatie- en managementfactoren 

Naast de invloed van bedrijfsvorm wordt ook naar het effect van locatie- en 

managementfactoren op bedrijfsverplaatsing gekeken. Deze factoren kunnen als volgt worden 

omschreven: de functionaliteit, bereikbaarheid, representativiteit en 

uitbreidingsmogelijkheden van de huidige bedrijfslocatie waar de primaire bedrijfsactiviteit 

plaatsvindt en de persoonlijke overwegingen die besluitnemers hebben bij verplaatsing op 

basis van de invloed van deze besluitnemers, de binding met de lokale omgeving en het 

personeel en het willen behouden van de nabijheid van de woon- en leefomgeving van 

personeel en besluitnemers. 

Deze factoren zijn onderverdeeld in huidige huisvesting en persoonlijke overwegingen. De 

huidige huisvesting is als volgt omschreven: 

1. Functionaliteit op basis van het geoptimaliseerd zijn van het bedrijfsproces en de 

huidige voorzieningen op de huidige bedrijfslocatie; 

2. Bereikbaarheid op basis van het fysiek kunnen komen naar de huidige bedrijfslocatie 

voor klanten, leveranciers en personeel; 

3. Representativiteit op basis van de uitstraling van de huidige bedrijfslocatie en de 

nabije omgeving en de overlast van en/of op de omgeving op de huidige 

bedrijfslocatie; 

4. Uitbreidingsmogelijkheden op basis van het kunnen vergroten van de bedrijfsruimte 

op de huidige locatie in de komende vijf jaar, de ruimtelijke verwachtingsvraag voor 

de komende vijf jaar voor uitoefening van de primaire bedrijfsactiviteiten en de groei 

van productie en/of omzet van het bedrijf. 

Persoonlijke overwegingen zijn in dit onderzoek als volgt beschouwd: 

5. Invloed van besluitnemers op basis van persoonlijke doelen van directie en de komst 

van nieuw management en/of directie; 

6. Binding met de omgeving op basis van de gevoelsband die het bedrijf heeft met de 

lokale omgeving, de Kempen, de regio Eindhoven, lokale klant(en) en lokale 

leverancier(s) en het willen behouden van deze gevoelsbanden; 
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7. Behoud nabijheid woon- en/of leefomgeving op basis van het willen bewaren van de 

fysieke en relatieve omgeving in woon- en verblijfssituatie voor directie en personeel; 

8. Binding met het personeel op basis van de gevoelsband die het bedrijf heeft met de 

werknemers van het bedrijf. 

 

4.5.4 Aanbod en prijs van bedrijfslocaties 

Naast bedrijfsvorm en locatie- en managementfactoren wordt in dit onderzoek ook gekeken 

naar het aanbod en de prijs van bedrijfslocaties. De aspecten die hierbij worden onderzocht 

zijn: 

Voor prijs van bedrijfslocaties: 

1. De huur/grondprijs van de huidige bedrijfslocatie en een toekomstige bedrijfslocatie; 

2. Het kunnen verhuren dan wel verkopen van de huidige bedrijfslocatie in geval van 

verhuizing; 

3. De prijs van 1 m2 vrije kavel die geldt op het Kempisch Bedrijvenpark ten opzichte 

van de prijzen van 1 m2 vrije kavel op andere locaties op bedrijventerreinen in de 

Kempen. 

Voor aanbod van bedrijfslocaties: 

4. De inzet die een gemeente toont in het willen behouden van het bedrijf; 

5. De bereidheid van besluitnemers om te verplaatsen naar een locatie op hetzelfde 

bedrijventerrein, binnen de huidige gemeente, in een andere Kempengemeente, op het 

Kempisch Bedrijvenpark, in de regio Eindhoven (niet de Kempen), in Nederland (niet 

de regio Eindhoven), in het grensgebied in België en in het buitenland (anders dan het 

grensgebied in België). 

6. Voorwaarden die gelden op een regionaal bedrijventerrein op basis van:  

o Een minimum kavelgrootte van 5.000 m2; 

o Verplichte deelname aan parkmanagement; 

o Voldoen aan duurzaamheidaspecten. 

7. Bijdragen die een regionaal bedrijventerrein levert op het gebied van: 

o Het bevorderen van de bereikbaarheid van de Kempen door de aanleg van de 

nieuwe verbindingsweg N284, met aansluiting op de A67, op het Kempisch 

Bedrijvenpark; 

o Het niet verplaatsen van bedrijven naar locaties buiten de Kempen door het 

aanbod op het Kempisch Bedrijvenpark. 

 

4.5.5 Controlevariabelen 

In het conceptueel model zijn zes statische controlevariabelen opgesteld en twee dynamische 

controlevariabelen (zie paragraaf 3.2.5). Deze controlevariabelen zijn gebruikt in de analyse 

om te controleren of gevonden effecten toe te schrijven zijn aan bijvoorbeeld bedrijfsvorm of 

locatiefactoren, of aan heel andere zaken, zoals grootte en groei. De controlevariabelen zijn 

als volgt omschreven voor dit onderzoek: 

1. Grootte bedrijf: de totale bebouwde en onbebouwde perceelsoppervlakte in m2 van 

een bedrijf dat gevestigd is in de gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel of Reusel-De 

Mierden en het aantal werknemers (inclusief directie) in fte die bij dat bedrijf werkten 

op 1 januari 2011; 

2. Leeftijd: Het jaartal waarin het bedrijf is opgericht, het aantal jaren dat het bedrijf is 

gevestigd op de huidige locatie op 1 januari 2011 en de generatie waartoe de 

aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) behoren die het bedrijf in bezit had(den) op 1 januari 

2011. 

3. Grootte vestigingsplaats: de totaal werkzame beroepsbevolking in en de oppervlakte in 

m2 van de gemeente waar het bedrijf is gevestigd op 1 januari 2011; 
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4. Aantal keer verplaatst: Het aantal maal dat de primaire bedrijfsactiviteit is verhuisd 

sinds de eerste vestiging in de gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel of Reusel-De 

Mierden, tot 1 januari 2011; 

5. Aantal keer uitgebreid: Het aantal maal dat het bedrijf zijn bebouwde en onbebouwde 

oppervlakte fysiek heeft vergroot (niet de inventaris) sinds de vestiging van de 

primaire bedrijfsactiviteit op de huidige locatie, tot 1 januari 2011. 

De dynamische controlevariabelen zijn als volgt omschreven: 

6. Groei: De toe- of afname van het aantal werknemers, omzet en productie ten opzichte 

van de verwachtingen en doelstellingen in de periode 2008-heden (tijdens/na 

kredietcrisis) en in de periode 2004-2007 (voor de kredietcrisis); 

7. Opvolging: Het aantal keren dat het bedrijf de afgelopen tien jaar van eigenaar(s) en 

van algemeen directeur is gewisseld. 

Op basis van bovenstaande beschrijvingen is de vragenlijst opgesteld die is verspreid onder de 

bedrijven waarnaar een enquête toegezonden mocht worden. Deze vragenlijst is terug te 

vinden in Bijlage 8. Tevens staat in deze bijlage aangegeven welke aspecten van de variabelen 

bij welke vraag uit de vragenlijst horen. 
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5. Resultaten en analyse variabelen 
 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het empirisch onderzoek weergegeven. Gezien het 

feit dat de verkregen data omvangrijk zijn, is de weergave van de resultaten en het analyseren 

hiervan opgedeeld in verschillende modellen. In onderstaand figuur staat aangegeven welke 

modellen welk gedeelte van het conceptueel model beschrijven. Gezien de omvang van de 

analyses van de modellen en voor de overzichtelijkheid zal de analyse van de modellen in 

twee hoofdstukken worden verdeeld: dit hoofdstuk beschrijft model 1 tot en met model 3. Het 

volgende hoofdstuk handelt over de analyse van het complete model en het effect van de 

controlevariabelen (model 4 t/m 6). 
Model Afhankelijke variabele Onafhankelijke variabele 

Model 1 Verplaatsing Bedrijfsvorm (wel/geen familie) 

Model 2a Verplaatsing  Locatie- en managementfactoren 

Model 2b Locatie- en managementfactoren Bedrijfsvorm 

Model 3a Verplaatsing Prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

Model 3b Aanbod en prijs van bedrijfslocaties Bedrijfsvorm 

Model 3c Verplaatsing Bedrijfsvorm, prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

Model 4 Verplaatsing Bedrijfsvorm, locatie- en managementfactoren, prijs en 

aanbod van bedrijfslocaties 

Model 5a Verplaatsing Controlevariabelen 

Model 5b Controlevariabelen Bedrijfsvorm 

Model 5c Verplaatsing Bedrijfsvorm, controlevariabelen 

Model 6 Verplaatsing Bedrijfsvorm, locatie- en managementfactoren, prijs en 

aanbod van bedrijfslocaties, controlevariabelen 

5.1 Onderzochte relaties uit het conceptueel model 

 

De modellen worden op de volgende wijze beschreven: allereerst is er per model een 

univariate beschrijving op basis van grafische weergave van de uitkomsten van het empirisch 

onderzoek. In Bijlage 9 zijn de basisgegevens van elke indicator weergegeven, zoals 

meetschaal, aantal waarnemingen en standaarddeviatie. Deze gegevens zijn in verband met 

omvang in een bijlage geplaatst. Vervolgens wordt door middel van bivariate analyse de 

eerste verbanden tussen de variabelen onderzocht, zodat de invloed van één variabele op 

verplaatsing bekend is. Dit is onder andere gedaan door middel van kruistabellen. Deze 

tabellen zijn terug te vinden in Bijlagen 11 en 12. Om te kijken in hoeverre er verbanden zijn 

tussen de variabelen in de kruistabellen, zijn vervolgens de Chi-kwadraat toets en Spearman’s 

rangcorrelatie toets uitgevoerd. Hiervoor is gekozen, omdat de Chi-kwadraat toets nagaat of 

er een statistisch significant verband bestaat tussen twee categorale variabelen in een 

kruistabel. De Chi-kwadraat toets geeft de sterkte aan van een verband (door middel van 

Cramér’s V) tussen twee variabelen, echter geeft het niet de richting aan. Hiervoor wordt de 

Spearman’s rangcorrelatie uitgevoerd, die naast de sterkte ook de richting van het verband 

aangeeft (een waarde onder 0 is een negatief verband, een waarde boven 0 een positief 

verband). Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt is een rangcorrelatietoets waarbij een verband 

tussen variabelen wordt geanalyseerd. Er is voor Spearman’s rangcorrelatie toets gekozen in 

plaats van de meer gangbare Pearson’s correlatiecoëfficiënt, omdat Spearman’s rangcorrelatie 

toets ook geschikt is voor categorale variabelen (De Vocht, 2005). 

Het nadeel van bivariate analyse is dat maar voor één variabele het effect op de afhankelijke 

variabele kan worden getoetst. Dit onderzoek wil de invloed van meerdere onafhankelijke 

variabelen op de afhankelijke dichotome variabele ‘verplaatsing’ onderzoeken. Om invloeden 

na te gaan van onafhankelijke variabelen op dichotome variabele wordt er tijdens het 

analyseren van de resultaten gebruik gemaakt van logistische regressieanalyse. Het logistische 

model gaat uit van kansverhoudingen tussen de kans om wel te verplaatsen (pwel) gedeeld 
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door de kans om niet te verplaatsen (pniet), waarbij er sprake is van een afhankelijke 

dichotome variabele. Uitgangspunt hierbij is dat als bij een onafhankelijke variabele de 

waarde van de ‘odds ratio’ (Exp(B)) groter is dan 1, de kansen op de uitkomsten van de 

afhankelijke variabele dan ook stijgen. Mocht de waarde van de ‘odds ratio’ van een 

onafhankelijke variabele kleiner zijn dan 1, geeft dit aan dat als de onafhankelijke variabele 

stijgt, de kansen op de uitkomst dan dalen. Het logistische model ziet er in formulevorm als 

volgt uit (Sieben, 2002): 

 

 
Hierbij is a het intercept en b1 is de parameter die het effect van X1 aangeeft. De formule kan 

ook omgezet worden in een kansmodel (Sieben, 2002): 

 

Voor de kans op wel verplaatsen:    Voor de kans op niet verplaatsen: 

    
 

Een uitgebreide toelichting aangaande logistische regressieanalyse en alle andere gekozen 

analysemethoden is te vinden in Bijlage 10. Voor het goed kunnen uitvoeren van de analyses 

zijn in een aantal gevallen de verkregen data van de tachtig deelgenomen bedrijven aangepast. 

Zo zijn er uitkomstmogelijkheden samengevoegd (zoals helemaal niet/niet), zodat aan de 

voorwaarden van bijvoorbeeld de Chi-kwadraat toets kan worden voldaan. Daarnaast zijn 

bepaalde antwoorden op vragen door middel van factoranalyse samengevoegd, omdat uit deze 

analyse blijkt dat sommige indicatoren dezelfde of achterliggende zaken vertegenwoordigen. 

Ook hebben niet alle bedrijven de vragenlijst compleet ingevuld. Dit zou betekenen dat niet 

bij elk model logistische regressieanalyse kan worden uitgevoerd, omdat er sprake is van 

teveel ‘missing values’. Vandaar dat het databestand is opgevuld door het uitvoeren van 

‘multiple imputation’. Bij elk model zal kort worden aangegeven in hoeverre er bij de 

opgenomen variabelen sprake is van factoranalyse en opgevulde waarden. Voor uitgebreidere 

beschrijvingen van uitgevoerde factoranalyse en multiple imputation, zie Bijlage 10. 

Om te kijken in hoeverre er een verband is tussen de onafhankelijke variabelen en 

‘verplaatsing’, wordt gekeken in hoeverre de overschrijdingskans een vooraf opgestelde α 

overschrijdt, waardoor met enige betrouwbaarheid de nulhypothese kan worden verworpen en 

er gesteld kan worden dat er een statistisch significante relatie is. Met overschrijdingskans 

wordt de kans bedoeld op een bepaalde waarde (bijvoorbeeld Chi-kwadraat of Spearman’s ρ) 

indien de hypothese, dat de onafhankelijke en de afhankelijke variabele statistisch 

onafhankelijk zijn, waar is. Voor de statistische toetsen geldt met betrekking tot de 

significantie het volgende: 

 + statistisch significant bij α=0,100 

 * statistisch significant bij α=0,050 

 ** statistisch significant bij α=0,010 

 *** statistisch significant bij α=0,001 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de meningen betreffende het regionaal 

bedrijventerrein niet in de logistische regressieanalyse zijn opgenomen. Dit omdat het 

verband tussen verplaatsing en de meningen aangaande regionale bedrijventerreinen 

statistisch niet verantwoord is. Deze meningsvragen zijn gebruikt als uitbreiding en 

toelichting op het verband tussen verplaatsing en de prijs en het aanbod van 



 53 

bedrijventerreinen en in mindere mate voor het complete model. Deze uitbreiding komt in 

hoofdstuk zeven betreffende de toetsing van de hypothesen aan bod. 

 

5.2 Model 1 

5.2.1 Univariate analyse: verplaatsing en bedrijfsvorm 

Het eerste model onderzoekt in hoeverre het verplaatsen van bedrijven wordt veroorzaakt 

door de bedrijfsvorm, te weten wel of geen familiebedrijf. 

 
Figuur 5.2: Verplaatsing van bedrijven en bedrijfsvorm 

 

Het blijkt dat er in totaal negentien bedrijven aangegeven hebben om het bedrijf geheel te 

verplaatsen. In figuur 5.3 is aangegeven binnen hoeveel jaar die bedrijven willen verplaatsen. 

Daarnaast hebben slechts drie bedrijven aangegeven dat ze hun bedrijf gedeeltelijk willen 

verplaatsen en wel zo snel mogelijk (binnen 0 jaar), binnen twee jaar en binnen tien jaar. 

Tevens zijn er 24 (30%) bedrijven die aangeven naar een nieuwe locatie te willen, waarvan 

tien naar een passend leegstaand bedrijfspand te willen en veertien naar een 

nieuwbouwlocatie. Wanneer de gegevens van de toekomstige locatie, gehele en gedeeltelijke 

verplaatsing worden gecombineerd, blijkt dat er 25 van de 80 bedrijven (31,3%) aangeven 

hun bedrijf te willen verplaatsen.  

Gehele verplaatsing totaal aantal bedrijven 

Aantal jaar Frequentie 

0 1 

0,5 1 

1 6 

2 2 

3 3 

5 3 

7 1 

10 2 

Totaal 19 

Figuur 5.3: Aantal jaar gehele verplaatsing van bedrijven 

 

Om erachter te komen of het bedrijf een familiebedrijf is of niet, zijn er twee vragen gesteld: 

of een familie de meerderheid van het recht tot besluitvorming in een onderneming heeft en of 

familieleden formeel betrokken zijn in het bestuur van de onderneming. Wanneer de 

respondenten op beide vragen positief hebben geantwoord, is het bedrijf een familiebedrijf. 

Mocht op één van de twee vragen negatief zijn geantwoord, dan wordt het bedrijf als een niet-

familiebedrijf beschouwd. Het blijkt dat er 42 (52%) familiebedrijven en 38 (48%) niet-

familiebedrijven zijn. 

 

5.2.2 Bivariate analyse: verplaatsing en bedrijfsvorm 

Wanneer verplaatsing en bedrijfsvorm met elkaar worden vergeleken, ontstaat het beeld in 

figuur 5.4. Het blijkt dat familiebedrijven minder van plan zijn om hun bedrijf te verplaatsen 

dan niet-familiebedrijven. 
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 Verplaatsing Niet-familiebedrijf Familiebedrijf Totaal 

Niet verplaatsen 24 (63,2%) 31 (73,8%) 55 (68,8%) 

Wel verplaatsen 14 (36,8%) 11 (26,2%) 25 (31,3%) 

Totaal 38 (100%) 42 (100%) 80 (100%) 

Figuur 5.4: Verplaatsing van bedrijven en bedrijfsvorm 

 

De vraag is in hoeverre bovenstaande gegevens voldoende bewijs leveren om aan te tonen dat 

er een daadwerkelijk verschil is tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Hiervoor is 

de Chi-kwadraat toets en Spearman’s rangcorrelatietoets uitgevoerd, zoals zichtbaar in figuur 

5.5. 

Toetsen Waarde Sig. 

Chi-kwadraat toets 1,054 0,305 

Spearman's rangcorrelatietoets -0,115 0,311 

Logistische regressieanalyse -0,497 0,306 

Figuur 5.5: Analyse verplaatsing en bedrijfsvorm 

 

Uit de bivariate toetsen blijkt dat er geen significant verschil is tussen verplaatsing en 

bedrijfsvorm: het kan niet bewezen worden dat familiebedrijven vaker of minder vaak 

verplaatsen dan niet-familiebedrijven. Wanneer de logistische regressie wordt uitgevoerd, 

blijkt er ook geen statistisch verband te bestaan tussen verplaatsing en bedrijfsvorm. 

 

5.3 Model 2a 

5.3.1 Univariate analyse: locatie- en managementfactoren 

Gezien het feit dat er geen verband is gevonden tussen bedrijfsvorm en verplaatsing, is 

vervolgens onderzocht waardoor verplaatsing wel kan worden veroorzaakt en in hoeverre 

deze factoren verschillend zijn voor familiebedrijven en niet-familiebedrijven. 

 
Figuur 5.6: Verplaatsing en locatie- en managementfactoren 

 

Allereerst is gekeken in hoeverre locatie- en managementfactoren van invloed zijn op het 

totaal aantal bedrijven. In figuur 5.7 is aangegeven in hoeverre huisvestingsfactoren redenen 

zijn voor verplaatsing. Zaken die opvallen zijn dat overlast van en/of op de omgeving geen 

redenen zijn voor vertrek, terwijl uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie en groei 

van productie en/of omzet juist wel redenen zijn om te verplaatsen. 
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Figuur 5.7: Redenen voor vertrek 

 

Bij de huisvestingsfactoren is ook opgenomen hoe bedrijven hun pand beoordelen betreffende 

bereikbaarheid en uitstraling. Het blijkt dat ze dit over het algemeen als goed waarderen. 

 
Figuur 5.8: Beoordeling huidig pand (n=80) 

 

Daarnaast blijkt uit de resultaten, zoals zichtbaar in figuur 5.9, dat ongeveer de helft van de 

bedrijven aangeeft dat ze voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor de komende vijf jaar 

heeft, terwijl de andere helft juist geen uitbreidingsmogelijkheden meer heeft. Tevens is 

zichtbaar dat meer dan de helft van de bedrijven (60%) aangeeft dat ze geen extra ruimte 

nodig heeft voor de komende vijf jaar. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat maar 52 

bedrijven (65%) deze vraag betreffende toekomstige ruimtebehoefte heeft beantwoord. 

 
Figuur 5.9: Uitbreidingsmogelijkheden (n=80) en benodigde extra ruimte (n=52), totaal aantal bedrijven 

 

In onderstaande figuren is aangegeven hoe de bedrijven hebben gereageerd op vragen 

aangaande managementfactoren. Wanneer gekeken wordt naar de invloed van besluitnemers 

bij verplaatsing (figuur 5.10), is te zien dat meer bedrijven aangeven dat persoonlijke doelen 
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van de directie kunnen leiden tot verplaatsing, dan dat het geval is wanneer er een nieuw 

management of directie de leiding neemt. 

 
Figuur 5.10: Invloed besluitnemers 

 

Voor wat betreft de binding met de omgeving, klanten en leveranciers, is te zien in figuur 5.11 

dat de bedrijven zich vooral verbonden voelen met de lokale omgeving en met de Kempen en 

het minst met de regio Eindhoven.  

 

 
Figuur 5.11: Binding met omgeving, klanten en leveranciers (n=80) 

 

Daarnaast blijkt uit figuur 5.12 dat het behouden van de nabijheid van de leefomgeving voor 

het personeel een belangrijke rol speelt bij verplaatsing en belangrijker is dan het behoud van 

de nabijheid van de leefomgeving voor directie en het behoud van binding met de lokale 

omgeving. 

 

 
Figuur 5.12: Behoud binding met omgeving 

 

Dat het willen behouden van de nabijheid van leefomgeving voor personeel belangrijk is, 

blijkt ook uit het feit dat meer dan tweederde van de bedrijven de rol van de binding met het 

personeel belangrijk vindt bij verplaatsing (figuur 5.13). 

 



 57 

 
Figuur 5.13: Binding met het personeel rol bij verplaatsing (n=70) 
 

5.3.2 Bivariate analyse: verplaatsing en locatie- en managementfactoren 

Om te toetsen in hoeverre bovenstaande bevindingen verschillend zijn voor bedrijven die 

willen verplaatsen en niet verplaatsen is de Chi-kwadraat toets uitgevoerd. Deze komt voort 

uit het opstellen van kruistabellen tussen de locatie- en managementfactoren en verplaatsing. 

(Bijlage 11.1). De uitkomstmogelijkheden zijn per indicator teruggebracht van vijf naar drie. 

Door het opstellen van een correlatiematrix is Spearman’s rangcorrelatie toets uitgevoerd. In 

verband met de omvang geeft Figuur 5.14 alleen de significante verschillen weer tussen 

bedrijven die wel en niet willen verplaatsen. Het volledige overzicht is te vinden in Bijlage 

11.2. 

Bivariate analyse Chi-kwadraat toets 

Spearman’s rangcorrelatie 

toets 

Locatiefactoren Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Optimalisatie van het bedrijfsproces 7,252* 0,027 0,337 0,336** 0,007 

Beoordeling bereikbaarheid klanten en 

leveranciers 8,706* 0,013 0,330 -0,324** 0,003 

Beoordeling bereikbaarheid personeel 12,875** 0,002 0,401 -0,362** 0,001 

Beoordeling representativiteit pand 23,004*** 0,000 0,536 -0,536*** 0,000 

Beoordeling representativiteit 

omgeving 10,335** 0,006 0,359 -0,359** 0,001 

Uitbreidingsmogelijkheden op de 

huidige locatie 6,674* 0,036 0,316 0,296* 0,015 

Groei productie en/of omzet 5,585+ 0,061 0,287 0,284* 0,019 

Benodigde extra ruimte komende 5 

jaar    0,484*** 0,000 

Aanwezige uitbreidingsmogelijkheden 6,303* 0,0430 0,281 -0,273* 0,014 

Managementfactoren Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Nieuw management/directie 5,693+ 0,058 0,308 -0,302* 0,019 

Binding met lokale klant(en) 6,070* 0,048 0,275 -0,261* 0,019 

Figuur 5.14: Bivariate analyse verplaatsing en locatie- en managementfactoren 
 

Aan de hand van de overschrijdingskans (Sig.) kan de Chi-kwadraat toets worden 

geïnterpreteerd. Bij optimalisatie van het bedrijfsproces heeft Chi-kwadraat een waarde van 

7,252. De kans hierop is 2,7% (0,027) indien de ‘optimalisatie van het bedrijfsproces’ en 

‘verplaatsing’ statistisch onafhankelijk van elkaar zijn. Wanneer wordt uitgegaan van een 

betrouwbaarheid van 95% (α=0,05) kan er gesteld worden dat met een zekerheid van 95% er 

sprake is van een statistisch significant verband tussen ‘optimalisatie van het bedrijfsproces’ 

en ‘verplaatsing’. Cramér’s V is de meest geschikte op Chi-kwadraat gebaseerde 

associatiemaat. Er geldt altijd: 0 (geen verband)≤V≤1(perfect verband). In deze analyse is het 

sterkste verband die tussen ‘beoordeling representativiteit pand’ en ‘verplaatsing’. Bij 

Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt geldt: -1≤ρ≤+1. Als ρ gelijk is aan -1 is er sprake van 

een perfect negatief verband tussen de rangscores, als ρ gelijk is aan +1 is er een perfect 

positief verband. Is ρ 0, dan is er geen lineair verband. In bovenstaande analyse is het sterkste 
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positieve verband tussen ‘benodigde extra ruimte komende 5 jaar’ en ‘verplaatsing’ en het 

sterkste negatieve verband voor ‘beoordeling representativiteit pand’ en ‘verplaatsing’. Bij de 

Chi-kwadraat toets en bij de Spearman’s rangcorrelatie toets zijn dezelfde verbanden 

gevonden. Dit leidt tot de volgende uitspraken: 

 Bedrijven die willen verplaatsen geven vaker aan dat optimalisatie van het 

bedrijfsproces, uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie en groei van de 

productie en/of omzet hiervoor redenen zijn dan bedrijven die niet willen verplaatsen;  

 Bedrijven die willen verplaatsen ervaren de bereikbaarheid voor klanten, leveranciers 

en personeel slechter dan bedrijven die niet willen verplaatsen; 

 Bedrijven die willen verplaatsen ervaren de representativiteit van het pand en de 

omgeving slechter dan bedrijven die niet willen verplaatsen; 

 Bedrijven die aangeven de komende vijf jaar extra ruimte nodig te hebben verplaatsen 

vaker dan bedrijven die geen extra ruimte nodig hebben de komende vijf jaar; 

 Bedrijven met onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden verplaatsen vaker dan 

bedrijven met voldoende uitbreidingsmogelijkheden; 

 Bedrijven die willen verplaatsen geven vaker aan dat nieuw management en directie 

hiervoor geen reden is dan bedrijven die niet willen verplaatsen; 

 Bedrijven die niet zijn verbonden met lokale klant(en) verplaatsen vaker dan bedrijven 

die zijn verbonden met lokale klant(en). 

 

5.3.3 Logistische regressieanalyse: verplaatsing en locatie- en managementfactoren 

Zoals al in paragraaf 5.1 is aangegeven is om te komen tot een goede logistische regressie het 

databestand enigszins bewerkt. Dit is gedaan omdat niet alle respondenten alle vragen hebben 

ingevuld. De te kleine response die hierdoor ontstaat zorgt dan voor het niet goed kunnen 

uitvoeren van de logistische regressieanalyse. Daarom zijn de aspecten van locatie- en 

managementfactoren samengevoegd tot zeven factoren. Functionaliteit en 

uitbreidingsmogelijkheden als redenen tot vertrek zijn samengevoegd tot interne 

huisvestingsmogelijkheden. Externe huisvestingsfactoren zijn bereikbaarheid en 

representativiteit. Toekomstige uitbreidingsvraag en beschikbare uitbreidingsruimte zijn 

samengevoegd tot ‘uitbreidingsmogelijkheden’. Een uitgebreide beschrijving van de 

factoranalyse staat in Bijlage 10. 

Figuur 5.15 geeft de uitgevoerde logistische regressieanalyse weer met de afhankelijke 

variabele verplaatsing en de onafhankelijke variabelen aangaande locatie- en 

managementfactoren. Gezien er gebruik is gemaakt van de ‘Backward Stepwise: Likelihood 

Ratio’-methode blijven alleen de variabelen over die een significante invloed op 

‘verplaatsing’ hebben (op basis van de bijdrage aan de Likelihood Ratio). 

Logistische regressie 

Verplaatsing en locatie- en 

managementfactoren 

Locatiefactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Beoordeling externe huisvestingsfactoren -1,725 14,523 0,178 0,000 *** 

Interne huisvestingsfactoren 1,356 10,231 3,881 0,001 ** 

Uitbreidingsmogelijkheden -0,649 3,290 0,523 0,070 + 

Managementfactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Invloed besluitnemers -0,730 3,880 0,482 0,049 * 

 B Wald Exp(B) Sig.   

Constant -1,286 11,779 0,276 0,001 ** 

Statistische maten  

Chi-kwadraat significantie 0,000 

Cox & Snell R Square 0,410 

Nagelkerke R Square 0,577 

Figuur 5.15: Logistische regressieanalyse verplaatsing en locatie- en managementfactoren 
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B staat voor de waarde van de regressiecoëfficiënt. De ‘Wald-statistic’ geeft aan in hoeverre 

de regressiecoëfficiënt B significant verschilt van 0. Als dit het geval is dan kan aangenomen 

worden dat de onafhankelijke variabele een significante bijdrage levert aan het voorspellen 

van ‘verplaatsing’ (Field, 2009). In dit model blijkt ‘beoordeling van de externe 

huisvestingsfactoren’ de grootste bijdrage te leveren aan het model. Exp(B) geeft de waarde 

van de verandering van de kansverhouding aan wanneer de onafhankelijke variabele met 1 

stijgt (e
B
). De kolom Sig. geeft aan in hoeverre het gevonden verband betrouwbaar genoeg is 

om aan te nemen. Dit betekent in dit model dat de kans om wel versus niet te gaan verplaatsen 

3,881 keer zo groot is voor bedrijven waarbij interne huisvestingsfactoren redenen zijn tot 

verplaatsing dan voor bedrijven waarbij dit niet het geval. Daarnaast blijkt dat de kans om wel 

versus niet te verplaatsen 0,523 keer zo klein voor bedrijven met voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden en geen vraag voor de nabije toekomst dan voor bedrijven met 

voldoende uitbreidingsmogelijkheden en vraag voor extra m2 voor de komende vijf jaar. 

Aan de hand van de volgende kansformule kan berekend worden in hoeverre een bedrijf, met 

bepaalde scores op de significante variabelen, gaat verplaatsen op basis van Model 2a: 

 

 
 

De kans om niet te verplaatsen is dan 100%-Pwel. De statistische maten ‘Cox & Snell R 

Square’ en ‘ Nagelkerke R Square’ zijn maten die te vergelijken zijn met R
2 

bij lineaire 

regressie en geeft in hoeverre het model het verband verklaart tussen ‘verplaatsing’ en de 

onafhankelijke variabelen (er geldt 0≤R
2
≤1). De significantie van de Chi-kwadraat geeft aan 

in hoeverre het complete model significant is. Het blijkt dat ‘externe huisvestingsfactoren’, 

‘binding met omgeving’ en ‘behoud binding met omgeving en personeel’ geen verband 

hebben met ‘verplaatsing’. 

Uit de logistische regressieanalyse kon het volgende worden opgemerkt: 

 Bedrijven die hun externe huisvestingsfactoren goed beoordelen hebben een kleinere 

kans op verplaatsing dan bedrijven die hun externe huisvestingsfactoren slecht 

beoordelen; 

 Bedrijven waarbij de interne huisvestingsfactoren redenen zijn tot verplaatsing hebben 

een grotere kans op verplaatsing dan bedrijven waarbij de interne huisvestingsfactoren 

geen redenen zijn tot verplaatsing; 

 Bedrijven met voldoende uitbreidingsmogelijkheden verplaatsen minder dan bedrijven 

met onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden; 

 Bedrijven waarbij de invloed van besluitnemers een rol speelt bij verplaatsing, 

verplaatsen minder dan bedrijven waarbij dit niet het geval is. 

 

5.4 Model 2b 

5.4.1 Univariate analyse: bedrijfsvorm en locatie- en managementfactoren 

Gezien het feit dat er geen direct verband is gevonden tussen bedrijfsvorm en verplaatsing, 

kan het wellicht zo zijn dat de bedrijfsvorm indirect wel invloed heeft op verplaatsing. 

Daarom wordt dan ook gekeken in hoeverre het wel of niet zijn van een familiebedrijf van 

invloed is op de locatie- en managementfactoren. 
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 Figuur 5.16: Bedrijfsvorm en locatie- en managementfactoren 
 

In de figuren hieronder is zichtbaar hoe en waarin familiebedrijven verschillen van niet-

familiebedrijven als het gaat om locatie- en managementfactoren. Uit figuur 5.17 blijkt 

allereerst dat familiebedrijven vaker dan niet-familiebedrijven vinden dat bij verplaatsing de 

bereikbaarheid van klanten, leveranciers en personeel geen redenen zijn tot verplaatsing. 

Anderzijds vinden niet-familiebedrijven meer dan familiebedrijven dat 

uitbreidingsmogelijkheden en de groei van productie en/of omzet redenen zijn tot 

verplaatsing. Ook is goed het verschil te zien tussen optimalisatie van het bedrijfsproces 

tussen familie- en niet-familiebedrijven. 

Figuur 5.17: Redenen voor vertrek, voor familiebedrijf (links) en niet-familiebedrijf (rechts) 
 

Als gekeken wordt naar de beoordeling van het huidige pand blijkt dat familiebedrijven hun 

pand beter waarderen dan niet-familiebedrijven naar bereikbaarheid en representativiteit 

(figuur 5.18). Dit geldt alleen niet voor de uitstraling van het pand, niet-familiebedrijven 

waarderen dit iets beter dan familiebedrijven. 
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Figuur 5.18: Beoordeling pand, voor familiebedrijf (boven, n=42) en niet-familiebedrijf (onder, n=38) 
 

Een groot verschil is zichtbaar met betrekking tot de uitbreidingsmogelijkheden voor de 

komende vijf jaar (Figuur 5.19). Familiebedrijven hebben veel meer voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie dan dat niet-familiebedrijven dit hebben. 

 
Figuur 5.19: Uitbreidingsmogelijkheden, voor familiebedrijf (links, n=42) en niet-familiebedrijf (rechts, 

n=38) 
 

Wanneer gekeken wordt naar de toekomstige uitbreidingsvraag voor de komende vijf jaar, 

blijkt dat het percentage dat geen uitbreidingsvraag heeft, nagenoeg gelijk is tussen familie- 

en niet-familiebedrijven (figuur 5.20). Familiebedrijven die wel uitbreiding nodig hebben, 

hebben of weinig (1-1000 m2) of veel (>5000 m2) nodig hebben. Bij niet-familiebedrijven is 

dit wat gelijkmatiger verdeeld. 

 

 
Figuur 5.20: Toekomstige ruimte, voor familiebedrijf (links, n=27) en niet-familiebedrijf (rechts, n= 25) 
 

Daarnaast is er een verschil in de persoonlijke doelen van directie: niet-familiebedrijven 

geven vaker aan dat dit een reden is tot verplaatsing dan familiebedrijven (figuur 5.21). 
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Figuur 5.21: Invloed besluitnemers, voor familiebedrijf (links) en niet-familiebedrijf (rechts) 
 

Voor wat betreft de binding met omgeving, klanten en leveranciers is te zien dat 

familiebedrijven zich meer verbonden voelen met de lokale omgeving, de Kempen, lokale 

klanten en lokale leveranciers dan niet-familiebedrijven. Dit komt echter niet terug in de rol 

van de omgeving en personeel bij verplaatsing (figuur 5.22). Voor niet-familiebedrijven is het 

behouden van binding met de lokale omgeving en het behoud van de woonomgeving voor het 

personeel belangrijker dan voor familiebedrijven. Dit geldt weer niet voor het behoud van 

nabijheid van de leefomgeving voor directie. 

 
 

 
Figuur 5.22: (Behoud) binding met omgeving, voor familiebedrijf (links, n=42) en niet-familiebedrijf 

(rechts, n=38) 
 

Tot slot valt voor de managementfactoren te zien dat voor niet-familiebedrijven geldt dat de 

binding met het personeel een belangrijkere rol bij verplaatsing speelt dan bij familiebedrijven 

(figuur 5.23). 

 
Figuur 5.23: Binding met personeel, voor familiebedrijf (links, n=36) en niet-familiebedrijf (rechts, n=34) 
 

5.4.2 Bivariate analyse bedrijfsvorm en locatie- en managementfactoren 

Door middel van het uitvoeren van de Chi-kwadraat toets (kruistabellen zichtbaar in Bijlage 

11.3) en de Spearman’s rangcorrelatie toets is onderzocht in hoeverre locatie- en 

managementfactoren ervoor zorgen dat bedrijven verplaatsen. In figuur 5.24 staan hier alleen 

de significante verschillen vermeld, het gehele overzicht is terug te vinden in Bijlage 11.4. 
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Bivariate analyse Chi-kwadraat toets 

Spearman’s 

rangcorrelatie toets 

Locatiefactoren Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Aanwezige uitbreidingsmogelijkheden 6,266* 0,044 0,279 0,279* 0,012 

Managementfactoren Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Binding met de Kempen 5,175+ 0,075 0,254 -0,220* 0,050 

Binding met lokale klant(en) 5,079+ 0,079 0,252 -0,112 0,322 

Binding met lokale leverancier(s) 9,639** 0,008 0,347 -0,330** 0,003 

Figuur 5.24: Bivariate analyse bedrijfsvorm en locatie- en managementfactoren 
 

De volgende zaken zijn gevonden: 

 Familiebedrijven hebben meer uitbreidingsmogelijkheden dan niet-familiebedrijven; 

 Familiebedrijven zijn meer gebonden met de Kempen, lokale klant(en) en lokale 

leverancier(s) dan niet-familiebedrijven. 

De logistische regressieanalyse is niet uitgevoerd op de relatie tussen familiebedrijven en 

locatie- en managementfactoren. Dit zou betekenen dat er één verband zou worden getoetst 

met als onafhankelijke variabele ‘bedrijfsvorm’. Er worden echter bij het uitvoeren van zo’n 

analyse dezelfde resultaten verwacht als bij de bivariate analyse, omdat er telkens maar één 

onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele wordt getoetst. 

 

5.5 Model 2c 

5.5.1 Bivariate analyse: verplaatsing, bedrijfsvorm en locatie- en managementfactoren 

Nu bekend is wat de verbanden zijn tussen verplaatsing en locatie- en managementfactoren 

enerzijds en anderzijds bedrijfsvorm en locatie- en managementfactoren, is vervolgens 

onderzocht in hoeverre er een verband is wanneer de drie variabelen in één model worden 

opgenomen. Zo kan gekeken worden in hoeverre er indirect verschillen zijn tussen familie- en 

niet-familiebedrijven. Dit wordt gedaan door allereerst de Spearman’s rangcorrelatie toets uit 

te voeren voor alleen familiebedrijven en vervolgens alleen niet-familiebedrijven op 

verplaatsing en locatie- en managementfactoren. De Chi-kwadraat toets wordt niet uitgevoerd. 

Door het te geringe aantal cases bij alleen familiebedrijven (42) of alleen niet-

familiebedrijven (38) ten opzichte van het totaal aantal bedrijven kan namelijk niet aan de 

voorwaarden voor de Chi-kwadraat toets worden voldaan. Na Spearman’s rangcorrelatie toets 

is vervolgens een logistische regressieanalyse uitgevoerd op het totaal aantal bedrijven, zodat 

gekeken is in hoeverre er relaties zijn als meerdere variabelen in het model worden 

opgenomen. 

 
Figuur 5.25: Verplaatsing, bedrijfsvorm en locatie- en managementfactoren 
 

In figuur 5.26 is de Spearman’s rangcorrelatie toets te zien (alleen significante verschillen), 

uitgevoerd voor alleen familiebedrijven en alleen niet-familiebedrijven. Het complete 

overzicht met alle waarden van de variabelen is terug te vinden in Bijlage 11.5. 
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Spearman's rangcorrelatie toets Familiebedrijven  

Niet-

familiebedrijven 

 

Locatiefactoren Correlatiecoëfficiënt Sig. Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Optimalisatie van het bedrijfsproces 0,320+ 0,069 0,332+ 0,068 

Beoordeling bereikbaarheid klanten en leveranciers -0,372* 0,015 -0,258 0,118 

Beoordeling bereikbaarheid personeel -0,497** 0,001 -0,237 0,152 

Representativiteit en uitstraling pand 0,021 0,904 0,297+ 0,093 

Beoordeling representativiteit pand -0,386* 0,011 -0,696*** 0,000 

Beoordeling representativiteit omgeving -0,366* 0,017 -0,326* 0,046 

Uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie 0,224 0,196 0,368* 0,038 

Groei productie en/of omzet 0,220 0,211 0,343* 0,047 

Benodigde extra ruimte komende 5 jaar 0,109 0,589 0,848*** 0,000 

Aanwezige uitbreidingsmogelijkheden -0,103 0,517 -0,390* 0,015 

Managementfactoren Correlatiecoëfficiënt Sig. Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Nieuw management/directie -0,413* 0,029 -0,233 0,199 

Binding met lokale omgeving -0,506** 0,001 0,128 0,445 

Binding met de Kempen -0,383* 0,012 0,249 0,131 

Binding met Eindhoven -0,404** 0,008 0,092 0,583 

Binding met lokale klant(en) -0,335* 0,030 -0,164 0,325 

Behoud binding met lokale omgeving -0,390* 0,020 0,253 0,149 

Figuur 5.26: Spearman’s rangcorrelatie toets verplaatsing en locatie- en managementfactoren, naar 

bedrijfsvorm 
 

Het uitvoeren van Spearman’s rangcorrelatie toets voor alleen familiebedrijven en alleen niet-

familiebedrijven leveren de volgende uitspraken op: 

 Zowel familie- als niet-familiebedrijven vinden optimalisatie van het bedrijfsproces 

een reden tot verplaatsing 

 Familiebedrijven die hun pand goed bereikbaar vinden voor klanten, leveranciers en 

personeel verplaatsen minder dan familiebedrijven die hun pand slecht bereikbaar 

vinden. Dit kan niet aangetoond worden voor niet-familiebedrijven 

 Voor niet-familiebedrijven is representativiteit van het pand een reden tot verplaatsing, 

dit geldt niet voor familiebedrijven. 

 Zowel familie- als niet-familiebedrijven die hun pand en omgeving als representatief 

beschouwen, verplaatsen minder dan wanneer ze het als niet-representatief 

beschouwen. 

 Uitbreidingsmogelijkheden, aanwezige uitbreidingsmogelijkheden, de groei van 

productie en/of omzet en benodigde extra ruimte speelt bij niet-familiebedrijven een 

rol bij verplaatsing, dit geldt niet voor familiebedrijven. 

 Voor familiebedrijven is nieuw management/directie geen reden tot verplaatsing, dit 

kan niet bewezen worden voor niet-familiebedrijven 

 Familiebedrijven die gebonden zijn aan de lokale omgeving, de Kempen, Eindhoven 

en lokale klant(en) verplaatsen minder vaak dan familiebedrijven die dit niet zijn, dit 

kan niet bewezen worden voor niet-familiebedrijven. 

Opvallend is dat voor zowel familie- als niet-familiebedrijven is gevonden dat niet bewezen 

kan worden dat binding met het personeel een reden is om niet te verplaatsen. 

 

5.5.2 Logistische regressieanalyse: verplaatsing, bedrijfsvorm en locatie- en 

managementfactoren 

Er zijn drie logistische regressieanalyses uitgevoerd, allereerst de analyse waarbij de locatie- 

en managementfactoren en de bedrijfsvorm als onafhankelijke variabelen zijn opgenomen met 

als afhankelijke variabele verplaatsing. Daarnaast zijn er twee analyses uitgevoerd waarbij is 

gekeken naar alleen familiebedrijven en alleen niet-familiebedrijven. Opgemerkt dient te 
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worden dat deze logistische regressieanalyses zijn uitgevoerd op de data waarbij de ‘missing 

values’ zijn opgevuld en waarbij factoranalyse is toegepast (zie Bijlage 10). 

Logistische regressie totaal aantal bedrijven 

Verplaatsing en locatie- en 

managementfactoren 

Locatiefactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Beoordeling externe huisvestingsfactoren -1,815 13,126 0,163 0,000 *** 

Interne huisvestingsfactoren 1,447 10,042 4,251 0,002 ** 

Uitbreidingsmogelijkheden -0,755 3,698 0,470 0,054 + 

Managementfactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Invloed besluitnemers -0,708 3,153 0,493 0,076 + 

 B Wald Exp(B) Sig.  

Constant -1,544 6,785 0,211 0,009 ** 

Statistische maten  

Chi-kwadraat significantie 0,000 

Cox & Snell R Square 0,415 

Nagelkerke R Square 0,584 

Figuur 5.27 Logistische regressie verplaatsing, locatie- en managementfactoren en bedrijfsvorm, voor 

totaal aantal bedrijven 

 

Uit figuur 5.27 blijkt dat voor het totaal aantal bedrijven ondanks de toevoeging van 

bedrijfsvorm de locatie- en managementfactoren die in Model 2a significant zijn, deze nog 

steeds van invloed zijn op verplaatsing als ook de bedrijfsvorm wordt meegenomen. Tevens 

blijven de kansverhoudingen ongeveer hetzelfde als in figuur 5.15 en veranderen de R
2
 

waarden ook nauwelijks. In de vorm van een kansformule: 

 
 

Figuur 5.28 geeft de logistische regressie voor alleen familiebedrijven weer. De verschillen 

met het totaal aantal bedrijven uit figuur 5.15 zijn de volgende: 

 Interne huisvestingsfactoren, de beoordeling van externe huisvestingsfactoren en 

invloed van besluitnemers spelen een sterkere rol bij verplaatsing van familiebedrijven 

ten opzichte van het totaal aantal bedrijven. 

 Uitbreidingsmogelijkheden spelen bij verplaatsing van familiebedrijven geen rol ten 

opzichte van het totaal aantal bedrijven. 

 

Logistische regressie familiebedrijven 

Verplaatsing en locatie- en 

managementfactoren 

Locatiefactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Beoordeling externe huisvestingsfactoren -2,458 7,254 0,078 0,007 ** 

Interne huisvestingsfactoren 2,578 6,219 13,171 0,013 * 

Managementfactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Invloed besluitnemers -1,798 3,790 0,166 0,052 + 

 B Wald Exp(B) Sig.  

Constant -1,970 6,809 0,139 0,009 ** 

Statistische maten  

Chi-kwadraat significantie 0,000 

Cox & Snell R Square 0,435 

Nagelkerke R Square 0,637 

Figuur 5.28: Logistische regressieanalyse verplaatsing en locatie- en managementfactoren voor 

familiebedrijven 
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Figuur 5.29 geeft de logistische regressieanalyse weer voor alleen niet-familiebedrijven. 

 
Logistische regressie niet-

familiebedrijven 

Verplaatsing en locatie- en 

managementfactoren 

Locatiefactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Beoordeling externe huisvestingsfactoren -1,623 6,418 0,197 0,011 * 

Interne huisvestingsfactoren 1,455 5,154 4,284 0,023 * 

Uitbreidingsmogelijkheden -1,354 4,473 0,258 0,034 * 

 B Wald Exp(B) Sig.  

Constant -1,765 6,513 0,171 0,011 * 

Statistische maten  

Chi-kwadraat significantie 0,000 

Cox & Snell R Square 0,412 

Nagelkerke R Square 0,562 

Figuur 5.29: Logistische regressieanalyse verplaatsing en locatie- en managementfactoren voor niet-

familiebedrijven 
 

Verschillen ten opzichte van het totaal aantal bedrijven, figuur 5.15: 

 Uitbreidingsmogelijkheden spelen een sterkere rol bij verplaatsing van niet-

familiebedrijven ten opzichte van het totaal aantal bedrijven. 

 De invloed van besluitnemers speelt bij verplaatsing van niet-familiebedrijven geen 

rol ten opzichte van het totaal aantal bedrijven. 

Wanneer de logistische regressieanalyses van alleen familiebedrijven en alleen niet-

familiebedrijven worden bekeken, blijkt dat: 

 Interne huisvestingsfactoren en de beoordeling van externe huisvestingsfactoren 

spelen een sterkere rol bij verplaatsing van familiebedrijven ten opzichte van niet-

familiebedrijven. 

 Uitbreidingsmogelijkheden spelen bij verplaatsing van familiebedrijven geen rol, 

terwijl dit bij niet-familiebedrijven wel het geval is. 

 Invloed van besluitnemers speelt bij verplaatsing van niet-familiebedrijven geen rol, 

terwijl dit bij familiebedrijven wel het geval is. 

De verschillen blijken ook wanneer de gegevens omgezet worden in een kansformule: 

 

Voor familiebedrijven: 

 
 

Voor niet-familiebedrijven: 
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5.6 Model 3a 

5.6.1 Univariate analyse: verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijventerreinen 

Model 3a onderzoekt de relatie tussen verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijfslocaties. Dit 

is ook te zien in figuur 5.30. 

 
Figuur 5.30: Verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijfslocaties 
 

Allereerst de grafische weergaven van de ‘prijs van bedrijfslocaties’. In figuur 5.31 is te zien 

dat de prijs van de huidige locatie geen rol speelt in vergelijking tot de prijs van de nieuwe 

locatie en de verhuur/verkoopbaarheid van de huidige locatie. 

 
Figuur 5.31: Prijs en verhuur/verkoopbaarheid locatie 
 

Als vervolgens gekeken wordt naar de mening van de respondenten aangaande de kavelprijs 

die op een regionaal bedrijventerrein geldt ten opzichte van andere kavelprijzen in de 

Kempen, blijkt dat de helft van de bedrijven daar geen mening over heeft (figuur 5.32). Van 

de bedrijven die hier wel een mening over hebben gevormd, geeft het merendeel aan dat de 

hogere prijzen op het regionale bedrijventerrein belemmerende factoren zijn, maar niet 

doorslaggevende redenen zijn om niet te verplaatsen naar een regionaal bedrijvenpark. 

  
Figuur 5.32: Mening kavelprijs op KBP (n=80) 
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Wanneer de variabelen aangaande aanbod van bedrijfslocaties worden bekeken, is allereerst 

zichtbaar in figuur 5.33 dat de inzet van de gemeente om het bedrijf voor de gemeente te 

behouden door de meeste bedrijven niet belangrijk wordt gevonden. 

 
Figuur 5.33: Inzet gemeente voor behoud (n=67) 
 

Als gekeken wordt naar welke locaties in aanmerking komen bij verplaatsing (figuur 5.34), 

dan klopt het beeld van ruimtelijke zelfpreferentie uit paragraaf 1.1: de meeste bedrijven 

willen bij verplaatsing het liefst in dezelfde gemeente of op hetzelfde bedrijventerrein 

gevestigd blijven. Daarnaast zijn ze ook bereid om naar een naburige gemeente of een 

regionaal bedrijventerrein te verplaatsen. Verder weg gelegen mogelijkheden, zoals elders in 

de regio of in Nederland/het buitenland zijn geen opties voor veel bedrijven. Wat wel opvalt, 

is dat een aantal bedrijven aangeeft bereid te zijn om te verplaatsen naar het grensgebied in 

België. Deze locatie heeft nog de voorkeur boven een locatie in de regio Eindhoven en een 

locatie in Nederland. 

 
Figuur 5.34: Bereidheid toekomstige vestigingslocaties 
 

Bij het peilen van meningen aangaande het Kempisch Bedrijvenpark (KBP), blijkt dat het 

hebben van een minimum kavelgrootte voor een kwart van de bedrijven te hoog is 

vastgesteld. Daarnaast geeft een flink aantal bedrijven ook aan dat de minimum kavelgrootte 

van 5.000 m2 juist een pré is bij verplaatsing. 
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Figuur 5.35: Mening minimum kavelgrootte van 5.000 m2 op KBP (n=80) 
 

Parkmanagement en duurzaamheidaspecten spelen bij de meeste bedrijven geen rol als het 

gaat om verplaatsing naar een regionaal bedrijventerrein, getuige de hoge response op maakt 

niet uit/geen mening (figuur 5.36). Hierbij geldt wel dat parkmanagement meer een 

belemmerende rol speelt dan de duurzaamheidaspecten. Wellicht dat dit te maken heeft met 

de meer vrijblijvendheid van duurzaamheidaspecten ten opzichte van de verplichte deelname 

aan parkmanagement. 

 
Figuur 5.36: Mening parkmanagement en duurzaamheidaspecten (n=80) 
 

Het regionale bedrijventerrein dat wordt aangelegd in de Kempen levert een positieve 

bijdrage aan de bereikbaarheid van de Kempen, volgens het merendeel van de respondenten 

(figuur 5.36). Voor een aantal gaat zelfs de bereikbaarheid van de huidige bedrijfslocatie erop 

vooruit. Op de vraag in hoeverre het regionaal bedrijventerrein zorgt voor het kunnen 

behouden van bedrijven voor de Kempen blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven 

hierover geen mening heeft of er neutraal over is. De verhouding tussen positief en negatief is 

nagenoeg gelijk. 

 
Figuur 5.37: Mening bijdrage KBP aan bereikbaarheid (links) en behoud bedrijven (rechts) (n=80) 
 

5.6.2 Bivariate analyse: verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijventerreinen 

Nu inzichtelijk is gemaakt wat de reacties van de respondenten zijn, kan gekeken worden in 

hoeverre er een verband is tussen verplaatsing en de prijs en aanbod van bedrijventerreinen. 

Opgemerkt dient te worden dat een aantal aspecten bij prijs en aanbod van bedrijventerreinen 

gebaseerd zijn op meningen van respondenten. Deze meningen worden wel onderzocht in de 

bivariate analyse om te kijken in hoeverre er een verschil is tussen bedrijven die willen 

verplaatsen en niet willen verplaatsen ten opzichte van het regionaal bedrijventerrein, maar 

worden niet gebruikt in de logistische regressieanalyse. Figuur 5.38 geeft de significante 

effecten aan van de Chi-kwadraat toets en Spearman’s rangcorrelatie toets van verplaatsing en 

prijs en aanbod van bedrijfslocaties (zie Bijlage 11.6 voor kruistabellen en Bijlage 11.7 voor 

complete analyse). 
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Bivariate analyse Chi-kwadraat toets Spearman’s rangcorrelatie toets 

Prijs van bedrijfslocaties Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Verhuur/verkoopbaarheid huidige locatie 7,759* 0,021 0,343 -0,251* 0,042 

Aanbod van bedrijfslocaties Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Bereidheid verplaatsen op bedrijventerrein 4,629+ 0,099 0,280 -0,065 0,622 

Bereidheid verplaatsen naar andere 

Kempengemeente 3,967 0,138 0,251 0,237+ 0,061 

Mening deelname parkmanagement KBP 6,612+ 0,085 0,287 0,257* 0,021 

Mening behoud bedrijven door KBP 7,582* 0,023 0,308 -0,115 0,310 

Figuur 5.38: Bivariate analyse verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijfslocaties 
 

De bivariate analyse van verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijfslocaties levert het 

volgende op: 

 De verhuur/verkoopbaarheid van de huidige locatie speelt geen rol bij bedrijven die 

willen verplaatsen; 

 Bedrijven die bereid zijn te verplaatsen naar een andere Kempengemeente verplaatsen 

vaker dan bedrijven die niet bereid zijn te verplaatsen naar een locatie in de Kempen, 

anders dan de eigen gemeente. 

 Bedrijven die willen verplaatsen vinden deelname aan parkmanagement op het KBP 

belemmerend en soms zelfs doorslaggevend in de keuze voor een toekomstige 

vestigingslocatie. 

De bereidheid tot verplaatsen naar een andere locatie op hetzelfde bedrijventerrein en de 

mening omtrent het behouden/concentreren van bedrijven door het KBP is wel significant bij 

de Chi-kwadraat toets, maar niet bij Spearman’s rangcorrelatie toets. Hier worden dan ook 

geen uitspraken over gedaan. 

 

5.6.3 Logistische regressieanalyse: verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijventerreinen 

Bij de logistische regressie voor verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijventerrein zijn 

wederom de data enigszins bewerkt. De acht mogelijkheden om elders te vestigen zijn door 

middel van factoranalyse teruggebracht tot drie mogelijkheden: in de gemeente (hetzelfde 

bedrijventerrein, in de gemeente), in de Kempen (andere Kempengemeente en KBP) en buiten 

de Kempen (regio Eindhoven, Nederland, grensgebied in België en buitenland). Daarnaast 

zijn de meningen aangaande het KBP buiten de analyse gelaten. De logistische 

regressieanalyse is uitgevoerd op de gegeven response van tachtig bedrijven, er is dus geen 

gebruik gemaakt van het opvullen van ‘missing values’. 

 

Logistische regressie 

Verplaatsing en prijs en aanbod van 

bedrijventerreinen 

Prijs van bedrijfslocaties B Wald Exp(B) Sig.   

Verhuur/verkoopbaarheid locatie (NEE)  4,450  0,108  

Verhuur/verkoopbaarheid locatie (Neutraal) -1,453 3,648 0,234 0,056 + 

Verhuur/verkoopbaarheid locatie (JA) -0,882 2,599 0,414 0,107  

 B Wald Exp(B) Sig.  

Constant -0,087 0,043 0,917 0,835  

Statistische maten  

Chi-kwadraat significantie 0,099 

Cox & Snell R Square 0,056 

Nagelkerke R Square 0,079 

Figuur 5.39: Logistische regressieanalyse verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijfslocaties 
 

Wanneer alle aspecten aangaande prijs en aanbod van bedrijventerreinen tegelijkertijd worden 

getoetst op verplaatsing, blijkt dat: 
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 Bedrijven waarbij de verhuur/verkoopbaarheid van de huidige locatie een rol speelt bij 

verplaatsing, verplaatsen minder vaak dan bedrijven waarbij dit niet het geval is. 

Deze bevindingen komen overeen met de gevonden verbanden bij de bivariate analyse van 

verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijfslocaties. Deze logistische regressieanalyse heeft 

wel een heel kleine verklaringskracht, getuige de statistische maten. 

 

5.7 Model 3b 

5.7.1 Univariate analyse: prijs en aanbod van bedrijventerreinen en bedrijfsvorm 

Om het verband tussen verplaatsing, prijs en aanbod van bedrijventerreinen en bedrijfsvorm te 

onderzoeken, dient eerst te worden gekeken naar de invloed van bedrijfsvorm (wel/geen 

familiebedrijf) op de prijs en het aanbod van bedrijfslocaties. 

 
Figuur 5.40: Bedrijfsvorm en prijs en aanbod van bedrijfslocaties 
 

In figuur 5.41 is zichtbaar dat de prijs van de huidige locatie voor familiebedrijven geen rol 

speelt, terwijl dit wel het geval is voor de verhuur/verkoopbaarheid van de huidige locatie bij 

verplaatsing. Niet-familiebedrijven vinden de prijs van de huidige en toekomstige locatie en 

de verhuur/verkoopbaarheid van de huidige locatie even belangrijk. 

 
Figuur 5.41: Prijs en verhuur/verkoopbaarheid voor familiebedrijf (links) en niet-familiebedrijf (rechts) 
 

Figuur 5.42 geeft de mening van besluitnemers van familiebedrijven en niet-familiebedrijven 

aan met betrekking tot de kavelprijs die geldt op het KBP ten opzichte van kavelprijzen van 

andere bedrijfslocaties in de Kempen. Er zijn niet echt verschillen te zien tussen familie- en 

niet-familiebedrijven, familiebedrijven vinden de prijs wat meer belemmerend dan niet-

familiebedrijven. 



 72 

 
Figuur 5.42: Mening kavelprijs, voor familiebedrijf (links, n=42) en niet-familiebedrijf (rechts, n=38) 
 

Uit het totaal aantal bedrijven blijkt dat de inzet van de gemeente voor het behoud van een 

bedrijf geen rol speelt bij verplaatsing. Wanneer wordt gedifferentieerd naar bedrijfsvorm, 

blijkt dat dit voor familiebedrijven nog sterker geldt dan voor niet-familiebedrijven. 

 
Figuur 5.43: Inzet van de gemeente, voor familiebedrijf (links, n=34) en niet-familiebedrijf (rechts, n=33) 
 

Als gekeken wordt in hoeverre bedrijven bereid zijn om naar een andere locatie te 

verplaatsen, zijn niet-familiebedrijven meer bereid om zich op het KBP of in een andere 

Kempengemeente te vestigen dan familiebedrijven. Niet-familiebedrijven staan daarnaast 

negatiever tegenover verplaatsing naar gebieden buiten de Kempen dan familiebedrijven. 

 
Figuur 5.44: Bereidheid verplaatsing, voor familiebedrijf (links) en niet-familiebedrijf (rechts) 
 

Bij de eis van het afnemen van minimaal 5.000 m2 op het KBP blijkt dat een kwart van de 

familiebedrijven dit als een pré ziet bij verplaatsing (figuur 5.45). Daarnaast is goed te zien 

dat het merendeel van de niet-familiebedrijven deze minimum kavelgrootte veel te hoog 

vinden vastgesteld. 

 
Figuur 5.45: Mening kavelgrootte, voor familiebedrijf (links, n=42) en niet-familiebedrijf (rechts, n=38) 
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Familiebedrijven ervaren verplichte deelname aan parkmanagement meer als een 

belemmerende factor dan niet-familiebedrijven bij verplaatsing. Als gekeken wordt naar 

duurzaamheidaspecten (figuur 5.47), dan zijn er geen opvallende verschillen tussen familie- 

en niet-familiebedrijven op te merken. 

 

 
Figuur 5.46: Mening deelname parkmanagement, voor familiebedrijf (links, n=42) en niet-familiebedrijf 

(rechts, n=38) 

 

 
Figuur 5.47: Mening duurzaamheidaspecten, voor familiebedrijf (links, n=42) en niet-familiebedrijf 

(rechts, n=38) 
 

Zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven vinden dat het KBP met de nieuwe 

verbindingsweg N284 met aansluiting op de A67 zorgt voor een positieve bijdrage aan 

bereikbaarheid, zoals te zien is in figuur 5.48. 

 

 
Figuur 5.48: Mening bijdrage aan bereikbaarheid, voor familiebedrijf (links, n=42) en niet-familiebedrijf 

(rechts, n=38) 
 

Tot slot is bij de prijs en het aanbod van bedrijfslocaties vergeleken in hoeverre er een 

verschil is tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven aangaande de mate waarin het 

regionale bedrijventerrein de oplossing is voor de Kempen om bedrijven te behouden (figuur 

5.49). De verdeling hiervan is nagenoeg gelijk, familiebedrijven zijn ietwat positiever ten 

aanzien van het KBP dan niet-familiebedrijven. Opvallend is dat veel bedrijven hier geen 

mening over hebben. 



 74 

 
Figuur 5.49: Mening bijdrage KBP aan behoud bedrijven, voor familiebedrijf (links, n=42) en niet-

familiebedrijf (rechts, n=38) 

 

5.7.2 Bivariate analyse: bedrijfsvorm en prijs en aanbod van bedrijventerreinen 

Na de weergave van de verschillen tussen familie- en niet-familiebedrijven is hieronder zowel 

de Chi-kwadraat (kruistabellen in Bijlage 11.8) als de Spearman’s rangcorrelatie toets 

uitgevoerd om te kijken in hoeverre gevonden bevindingen significant verschillen tussen de 

bedrijfsvormen. De complete bivariate analyse is terug te vinden in Bijlage 11.9. 

 

Bivariate analyse Chi-kwadraat toets 

Spearman’s rangcorrelatie 

toets 

Prijs van bedrijfslocaties Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt  Sig. 

Prijs huidige locatie 4,028 0,133 0,257 -0,231+ 0,073 

Verhuur/verkoopbaarheid huidige locatie 7,041* 0,030 0,327 0,164 0,189 

Aanbod van bedrijfslocaties Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt  Sig. 

Bereidheid verplaatsen naar KBP 5,356+ 0,069 0,289 0,018 0,888 

Mening minimum kavelgrootte KBP 10,578+ 0,060 0,364 -0,253* 0,023 

Figuur 5.51: Bivariate analyse bedrijfsvorm en prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

 

Gezien het feit dat er niet dezelfde uitkomsten zijn bij het uitvoeren van de Chi-kwadraat toets 

en Spearman’s rangcorrelatie toets zijn onderstaande uitspraken gebaseerd op Spearman’s 

rangcorrelatietoets, omdat deze naast de sterkte ook de richting van het verband aangeeft. 

Deze uitspraken dienen dan ook met enige sinecure te worden genomen. 

 Familiebedrijven vinden de prijs van de huidige locatie minder van belang bij 

verplaatsing dan niet-familiebedrijven 

 Familiebedrijven vinden de minimum kavelgrootte van 5.000 m2 op het KBP eerder 

een pré bij verplaatsing dan te hoog vastgesteld, bij niet-familiebedrijven is dit 

andersom. 

De logistische regressieanalyse is niet uitgevoerd voor de relatie tussen bedrijfsvorm en prijs 

en aanbod van bedrijventerreinen, het is dit voor dit onderzoek te omvangrijk om elk 

onderdeel van de prijs en het aanbod van bedrijfslocatie als afhankelijke variabele te toetsen 

op het effect van wel of geen familiebedrijf. 

 

5.8 Model 3c 

5.8.1 Bivariate analyse: verplaatsing, bedrijfsvorm en prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

Nu bekend is wat de verbanden zijn tussen verplaatsing van bedrijven en prijs en aanbod van 

bedrijventerreinen enerzijds en anderzijds bedrijfsvorm en prijs en aanbod van 

bedrijventerreinen, wordt nu onderzocht in hoeverre er een verband is wanneer de drie 

variabelen in één model worden opgenomen. Dit wordt gedaan door allereerst de Spearman’s 

rangcorrelatie toets uit te voeren voor alleen familiebedrijven en alleen niet-familiebedrijven 

op verplaatsing prijs en aanbod van bedrijventerreinen. Hiervoor is gekozen omdat om 

dezelfde redenen als bij de locatie- en managementfactoren het niet mogelijk is om de Chi-

kwadraat toets uit te voeren. Vervolgens is een logistische regressie uitgevoerd op het totaal 

aantal bedrijven en voor alleen familiebedrijven en niet-familiebedrijven, zodat het effect van 

bedrijfsvorm èn locatie- en managementfactoren in het model wordt opgenomen. 
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Figuur 5.52: Verplaatsing, bedrijfsvorm en prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

 

In figuur 5.53 zijn de significante verschillen voor alleen familiebedrijven en alleen niet-

familiebedrijven weergegeven. De complete toets staat in Bijlage 11.10. 

Spearman's rangcorrelatie toets Familiebedrijven Niet-familiebedrijven 

Prijs van bedrijfslocaties Correlatiecoëfficiënt Sig. Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Verhuur/verkoopbaarheid huidige locatie -0,120 0,498 -0,325+ 0,069 

Aanbod van bedrijfslocaties Correlatiecoëfficiënt Sig. Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Mening deelname parkmanagement KBP 0,292+ 0,061 0,239 0,148 

Figuur 5.53: Spearman’s rangcorrelatie op verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijfslocaties, naar 

bedrijfsvorm 

 

Voor elke bedrijfsvorm is maar één significant verschil gevonden: 

 Niet-familiebedrijven waarbij de verhuur/verkoopbaarheid van de huidige locatie een 

rol speelt bij verplaatsing, verplaatsen minder dan niet-familiebedrijven waar dit geen 

rol bij speelt. 

 Familiebedrijven die willen verplaatsen ervaren deelname aan parkmanagement als 

belemmerend en doorslaggevend ten opzichte van familiebedrijven die niet willen 

verplaatsen. 

 

5.8.2 Logistische regressieanalyse: verplaatsing, bedrijfsvorm en prijs en aanbod van 

bedrijfslocaties 

Er zijn drie logistische regressieanalyses uitgevoerd: de analyse waarbij prijs en aanbod van 

bedrijventerreinen en de bedrijfsvorm als onafhankelijke variabelen zijn opgenomen met als 

afhankelijke variabele verplaatsing. Daarnaast twee analyses waarbij is gekeken naar alleen 

familiebedrijven en alleen niet-familiebedrijven. Er is gebruik gemaakt van ‘missing values’, 

zodat ook de logistische regressieanalyses voor familiebedrijven en niet-familiebedrijven 

konden worden uitgevoerd. Het blijkt dat de toevoeging van bedrijfsvorm aan het model voor 

het totaal aantal bedrijven niet voor verandering zorgt van model 3a: alle waarden en 

statistische maten blijven gelijk (zie figuur 5.39). 

Wanneer alleen wordt gekeken naar familiebedrijven en niet-familiebedrijven, blijkt dat de 

modellen niet significant zijn (respectievelijk een overschrijdingskans van 0,337 en 0,136). 

Dit betekent dat het model met de onafhankelijke variabelen betreffende ‘prijs en aanbod van 

bedrijfslocaties’ niet beter bij de data past dan een model zonder deze variabelen. Daarnaast 

zijn de R
2
-waarden nihil, omdat bij de analyse, gebruik maken van de ‘Backward-methode’, 

uiteindelijk alleen de constante overblijft. 
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6. Analyse compleet model en controlevariabelen 
 

6.1 Model 4 
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van het empirisch onderzoek besproken en zijn de 

eerste drie modellen behandeld. Gezien de omvang is ervoor gekozen om de analyse in twee 

hoofdstukken te verdelen. Dit hoofdstuk handelt over de modellen vier tot en met zes, die het 

totale model behandelen en de invloed van controlevariabelen meenemen. 

In figuur 6.1 is het totale model weergegeven. Door dit model te analyseren kan gekeken 

worden in hoeverre bepaalde factoren een rol spelen bij verplaatsing waarin meerdere 

variabelen in de logistische regressieanalyse worden meegenomen. Basis van deze variabelen 

is het vorige hoofdstuk. Dit betekent dat bij de aspecten van de variabelen gebruik is gemaakt 

van factoranalyse en het opvullen van ‘missing values’. Dit is wederom gedaan zodat voor 

alleen familiebedrijven en alleen niet-familiebedrijven de logistische regressieanalyse 

uitgevoerd kan worden. 

 
Figuur 6.1: Verplaatsing, bedrijfsvorm, locatie- en managementfactoren en prijs en aanbod van 

bedrijfslocaties 

 

In figuur 6.2 zijn de significante effecten van de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke 

variabele verplaatsing weergegeven. Het blijkt dat in dit model ‘beoordeling externe 

huisvestingsfactoren’ de grootste verklaringskracht heeft (hoogste ‘Wald’-waarde), gevolgd 

door ‘interne huisvestingsfactoren’, en ‘invloed besluitnemers’. De bedrijfsvorm, wel of geen 

familiebedrijven, levert geen bijdrage aan de verklaringskracht van het model, deze variabele 

is niet significant. Hierdoor wordt wederom bevestigd dat het zijn van een familiebedrijf of 

een niet-familiebedrijf niet van invloed is op verplaatsing. 

Met betrekking tot de locatie- en managementfactoren kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken: 

 Als externe huisvestigingsfactoren positiever worden gewaardeerd, dan neemt de kans 

op verplaatsing af. 

 Als interne huisvestingsfactoren redenen zijn tot verplaatsing, dan neemt de kans op 

verplaatsing toe. 
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 Als de invloed van besluitnemers een rol speelt bij verplaatsing, dan neemt de kans op 

verplaatsing af. 

 

Logistische regressie totaal aantal bedrijven Compleet model 

Locatiefactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Beoordeling externe huisvestingsfactoren -1,639 15,353 0,194 0,000 *** 

Interne huisvestingsfactoren 1,406 11,055 4,081 0,001 ** 

Managementfactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Invloed besluitnemers -0,888 5,685 0,412 0,017 * 

 B Wald Exp(B) Sig.   

Constant -1,348 12,615 0,260 0,000 *** 

Statistische maten  

Chi-kwadraat significantie 0,000 

Cox & Snell R Square 0,384 

Nagelkerke R Square 0,540 

Figuur 6.2: Logistische regressieanalyse compleet model 

 

Als bovenstaande gegevens in een kansformule worden gegoten, ontstaat de volgende 

formule: 

 
 

Dit onderzoek wil kijken in hoeverre familiebedrijven verschillen van niet-familiebedrijven 

bij verplaatsing. Daarom is het complete model gesplitst in alleen familiebedrijven en alleen 

niet-familiebedrijven. 

Logistische regressie familiebedrijven Compleet model 

Locatiefactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Beoordeling externe huisvestingsfactoren -2,548 7,254 0,078 0,007 ** 

Interne huisvestingsfactoren 2,578 6,219 13,171 0,013 ** 

Managementfactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Invloed besluitnemers -1,798 3,790 0,166 0,052 + 

 B Wald Exp(B) Sig.   

Constant -1,970 6,809 0,139 0,009 ** 

Statistische maten  

Chi-kwadraat significantie 0,000 

Cox & Snell R Square 0,435 

Nagelkerke R Square 0,637 

Figuur 6.3: Logistische regressieanalyse compleet model, voor familiebedrijven 

 

Ten opzichte van het totaal aantal bedrijven, blijkt dat het effect van de beoordeling van 

externe huisvestingsfactoren, interne huisvestingsfactoren en invloed van besluitnemers 

sterker te gelden bij familiebedrijven (figuur 6.3). Dit is ook terug te zien in de hogere 

parameters in de kansformule: 
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Figuur 6.4 geeft de logistische regressieanalyse weer voor het complete model, maar dan 

alleen voor niet-familiebedrijven. 

Logistische regressie niet-familiebedrijven Compleet model 

Locatiefactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Beoordeling externe huisvestingsfactoren -2,604 4,763 0,074 0,029 * 

Interne huisvestingsfactoren 3,170 4,724 23,799 0,030 * 

Uitbreidingsmogelijkheden -2,079 4,253 0,125 0,039 * 

Aanbod van bedrijventerreinen B Wald Exp(B) Sig.   

Bereidheid binnen gemeente -1,277 3,592 0,279 0,058 + 

 B Wald Exp(B) Sig.   

Constant -2,682 5,272 0,057 0,022 * 

Statistische maten  

Chi-kwadraat significantie 0,000 

Cox & Snell R Square 0,484 

Nagelkerke R Square 0,661 

Figuur 6.4: Logistische regressieanalyse compleet model, voor niet-familiebedrijven 

 

Ten opzichte van het totaal aantal bedrijven (figuur 6.2) zijn de volgende verschillen 

gevonden: 

 Het effect van ‘beoordeling externe huisvestingsfactoren’ en ‘interne 

huisvestingsfactoren’ geldt sterker dan bij het totaal aantal bedrijven; 

 Niet-familiebedrijven met uitbreidingsmogelijkheden hebben een kleinere kans op 

verplaatsing dan niet-familiebedrijven zonder uitbreidingsmogelijkheden; 

 De invloed van besluitnemers speelt geen significante rol bij verplaatsing voor niet-

familiebedrijven; 

 Wanneer niet-familiebedrijven bereid zijn te verplaatsen op hetzelfde bedrijventerrein 

of binnen dezelfde gemeente, is de kans op verplaatsing kleiner. 

Het laatste effect heeft er waarschijnlijk mee te maken dat als niet-familiebedrijven al negatief 

aankijken tegen verplaatsing binnen een gemeente, dat verplaatsing buiten de gemeente al 

helemaal niet aan de orde is en de kans op verplaatsing klein is. 

Bovenstaande effecten kunnen als volgt weergegeven worden in een kansformule: 

 

 
 

Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven, 

blijkt het volgende: 

 Interne huisvestingsfactoren en de beoordeling van externe huisvestingsfactoren 

hebben een sterker effect bij niet-familiebedrijven dan bij familiebedrijven; 

 De aanwezige uitbreidingsmogelijkheden en vraag naar extra ruimte spelen geen rol 

bij verplaatsing bij familiebedrijven, dit is bij niet-familiebedrijven wel het geval; 

 Persoonlijke doelen van besluitnemers en nieuw management/directie zorgt er bij 

familiebedrijven voor dat de kans op verplaatsing kleiner is. Dit effect is bij niet-

familiebedrijven niet gevonden; 

 Bereidheid om te verplaatsen binnen de gemeente heeft bij familiebedrijven geen 

effect op verplaatsing, dit is bij niet-familiebedrijven wel het geval. 
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6.2 Model 5a 

6.2.1 Univariate analyse: verplaatsing en controlevariabelen 

Er is gebleken dat er bepaalde factoren zijn die invloed hebben op verplaatsing van bedrijven 

en er zijn tevens verschillen tussen familie- en niet-familiebedrijven gevonden. Vervolgens is 

onderzocht in hoeverre de gevonden effecten blijven bestaan wanneer controlevariabelen in 

het model worden opgenomen. 

 
Figuur 6.5: Verplaatsing en controlevariabelen 
 

Voor de grootte van het bedrijf is te zien dat de meeste bedrijven een oppervlakte hebben tot 

2500 m2, gevolgd door 2501-5000 m2. Qua aantal werknemers heeft het merendeel 5-10 

werknemers, gevolgd door 11-20 werknemers. 

 
Figuur 6.6: (On)bebouwd perceelsoppervlakte in m2 (n=65) en aantal werknemers (n=80) 
 

De leeftijd van het bedrijf is gemeten door de ouderdom van bedrijven te vragen, het aantal 

jaren gevestigd op de huidige locatie en welke generatie aan het roer is. In figuur 6.7 is te zien 

dat een kwart van de bedrijven tussen de 11-20 jaar oud zijn en bijna de helft van de bedrijven 

is 0-10 jaar gevestigd op de huidige locatie. 

 

 
Figuur 6.7: Ouderdom van het bedrijf in jaren (links) en jaren gevestigd op huidige locatie (rechts) (n=80) 
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Betreffende generatie van aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) staat bij het merendeel van de 

bedrijven de eerste generatie aan het roer (59%). 

 
Figuur 6.8: Generatie aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) (n=73) 
 

De meeste bedrijven uit dit onderzoek zijn gevestigd in Bladel (44%) en de minste in Reusel-

De Mierden (14%). In de behandeling over representativiteit van het onderzoek is dit reeds 

naar voren gekomen. In figuur 6.10 is ook de oppervlakte en beroepsbevolking in die 

gemeenten weergegeven. 

 
 

Figuur 6.9: (Oppervlakte en beroepsbevolking) vestigingsgemeente, 01-01-2011 (CBS, 2011) 
 

Voor de statistische controlevariabelen is tot slot gekeken naar het aantal verplaatsingen en 

het aantal uitbreidingen (figuur 6.10). De meeste bedrijven zijn één keer verplaatst. Opvallend 

is dat één bedrijf maar liefst twaalf keer is verplaatst sinds de oprichting. Qua fysieke 

uitbreidingen geeft bijna de helft aan nog nooit zijn bedrijf fysiek te hebben vergroot. 

 
Figuur 6.10: Aantal verplaatsingen (links) en uitbreidingen (rechts) (n=80) 
 

Voor de dynamische controlevariabelen is allereerst gekeken naar de groei van het bedrijf. De 

meeste bedrijven zijn in de periode 2008-heden langzamer gegroeid dan verwacht, terwijl in 

de periode 2004-2007 de bedrijven veelal sneller groeiden dan verwacht. 

 

Gemeente 

Landoppervlakte 

in km2 

Totaal werkzame 

beroepsbevolking 

Bergeijk 101,04 8.300 

Bladel 75,42 9.000 

Eersel 82,44 7.900 

Reusel-De 

Mierden 77,93 7.300 
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Figuur 6.11: Groei conform verwachtingen en doelstellingen 
 

Daarnaast is voor de dynamische groeivariabelen gekeken naar het aantal keren dat de 

eigenaar(s) en algemeen directeur zijn gewisseld. Het blijkt dat de meeste bedrijven nog geen 

wisseling van eigenaar(s) (73%) en algemeen directeur (81%) hebben gehad (figuur 6.12). 

 

 
Figuur 6.12: Wisseling eigenaar(s) (links) en algemeen directeur (rechts) (n=80) 
 

6.2.2 Bivariate analyse: verplaatsing van bedrijven en locatie- en managementfactoren 

Om te toetsen in hoeverre verbanden significant zijn en verschillen tussen het wel en niet 

verplaatsen is de Chi-kwadraat toets uitgevoerd (er is gebruik gemaakt van het dataset met de 

tachtig deelgenomen bedrijven). Deze komt voort uit het opstellen van kruistabellen tussen de 

controlevariabelen en verplaatsing en staan in Bijlage 12.1. In figuur 6.13 is alleen de 

controlevariabele weergegeven die een significant verschil vertoont (compleet overzicht in 

Bijlage 12.2). Het blijkt dat er maar één controlevariabele een significant verschil vertoont 

tussen bedrijven die wel en niet willen verplaatsen: 

 Bedrijven die willen verplaatsen hebben een snellere groei van hun productie in de 

periode 2008-heden dan bedrijven die niet willen verplaatsen. 

 

Chi-kwadraat toets Verplaatsing en controlevariabelen 

Dynamische controlevariabelen Waarde Sig. Cramér's V 

Groei productie 2008-heden 7,782* 0,020 0,346 

Figuur 6.13: Chi-kwadraat toets verplaatsing en controlevariabelen 
 

Voor een aantal variabelen kon er geen Chi-kwadraat toets worden uitgevoerd, omdat er 

sprake is van een ratiovariabele. Hiervoor is de Student’s t-toets uitgevoerd. Deze toets wordt 

gebruikt om aan de hand van wel of niet verplaatsen na te gaan of de gemiddelden van deze 

twee groepen gelijk aan elkaar zijn (De Vocht, 2005). Het blijkt dat er geen significante 

verschillen zijn gevonden tussen bedrijven die wel en niet willen verplaatsen en de 

controlevariabelen. Figuur 6.14 geeft een samenvatting van de Student’s t-toets weer. De 

complete toets staat in Bijlage 12.2. 
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Student’s t-toets Verplaatsing en controlevariabelen 

Statische controlevariabelen Waarde Sig. 

Perceelsoppervlakte in m2 0,214 0,832 

Aantal werknemers 0,273 0,786 

Ouderdom bedrijf 0,538 0,592 

Aantal jaren gevestigd op huidige locatie -0,349 0,728 

Generatie aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) -1,355 0,180 

Oppervlakte vestigingsplaats 0,741 0,461 

Beroepsbevolking vestigingsplaats 0,507 0,755 

Aantal verplaatsingen -0,448 0,657 

Aantal fysieke uitbreidingen -0,609 0,545 

Dynamische controlevariabelen Waarde Sig. 

Keren wisseling eigenaar(s) 0,345 0,731 

Keren wisseling algemeen directeur -1,451 0,157 

Figuur 6.14: Student’s t-toets verplaatsing en controlevariabelen 
 

In figuur 6.15 zijn de significante variabelen na het uitvoeren van Spearman’s rangcorrelatie 

toets weergegeven, die zowel uitgevoerd kan worden op categorale als ratiovariabelen. De 

gehele uitgewerkte toets is zichtbaar in Bijlage 12.2. Er zijn een tweetal controlevariabelen 

significant:  

 Bedrijven die willen verplaatsen kennen een snellere groei naar omzet en productie in 

de periode 2008-heden ten opzichte van bedrijven die niet willen verplaatsen. 

 

Spearman's rangcorrelatie toets Verplaatsing en controlevariabelen 

Dynamische controlevariabelen Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Groei omzet 2008-heden 0,221+ 0,062 

Groei productie 2008-heden 0,346** 0,005 

Figuur 6.15: Spearman’s rangcorrelatie toets verplaatsing en controlevariabelen 
 

Op basis van het uitvoeren van bivariate analyses kan niet bevestigd worden dat er andere 

verbanden zijn tussen de controlevariabelen en de afhankelijke variabele ‘verplaatsing’. 

 

6.2.3 Logistische regressieanalyse: verplaatsing en controlevariabelen 

Om de effecten van alle controlevariabelen te meten op verplaatsing, is de logistische 

regressie uitgevoerd. Voor de dynamische controlevariabele groei 2008-heden en groei 2004-

2007 zijn de uitkomsten op basis van factoranalyse samengevoegd. Het blijkt dat er geen 

significante controlevariabelen zijn. De enige variabele die op het einde van de logistische 

regressieanalyse een voldoende ‘likelihood ratio’ heeft, maar niet significant is, is groei 2008-

heden (omzet, productie en werknemers samen). De verklaringskracht van het model is 

daarnaast heel laag. 

 

Logistische regressie totaal aantal bedrijven Verplaatsing en controlevariabelen 

Controlevariabele B Wald Exp(B) Sig.   

Groei 2008-heden 0,438 2,633 1,549 0,105  

 B Wald Exp(B) Sig.   

Constant -0,639 5,685 0,528 0,017 * 

Statistische maten  

Chi-kwadraat significantie 0,098 

Cox & Snell R Square 0,041 

Nagelkerke R Square 0,057 

Figuur 6.16: Logistische regressieanalyse verplaatsing en controlevariabelen 
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6.3 Model 5b 

6.3.1 Univariate analyse bedrijfsvorm en controlevariabelen 

Om te kijken in hoeverre de bedrijfsvorm een indirect effect heeft op verplaatsing via de 

controlevariabelen, is gekeken in hoeverre er verschillen zijn tussen familie- en niet-

familiebedrijven op de controlevariabelen. 

 
Figuur 6.17: Bedrijfsvorm en controlevariabelen 

 

Uit de vergelijking tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven is te zien dat 

familiebedrijven over het algemeen een groter perceelsoppervlakte hebben dan niet-

familiebedrijven. Niet-familiebedrijven hebben in dit onderzoek zelfs geen groter oppervlakte 

dan 7500 m2. Bij het aantal werknemers is het lastig waarneembaar of familiebedrijven of 

niet-familiebedrijven meer werknemers in dienst hebben. 

 
Figuur 6.18: Grootte voor oppervlakte (links) en aantal werknemers (rechts) (n=42/38) 
 

In figuur 6.19 staat de verdeling van leeftijd van het bedrijf gemeten naar ouderdom en aantal 

jaren gevestigd op de locatie weergegeven. De meeste familiebedrijven zijn tussen de 11-50 

jaar oud, terwijl de meeste niet-familiebedrijven tussen de 1-30 jaar oud zijn. De meeste 

familiebedrijven zijn 0-10 en 21-30 jaar gevestigd op de huidige locatie, terwijl het merendeel 

van de niet-familiebedrijven tussen de 0-20 jaar op hun huidige plek gevestigd zijn. 
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Figuur 6.19: Ouderdom bedrijf (links, n=42/38) en ouderdom locatie (rechts, n=42/38) 
 

Als gekeken wordt naar de generatie, blijkt dat meer niet-familiebedrijven (64%) dan 

familiebedrijven (55%) aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) uit de eerste generatie hebben. 

 
Figuur 6.20: Generatie aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) (n=40/33) 

 

De verdeling van familie- en niet-familiebedrijven over de vier Kempengemeenten is 

nagenoeg gelijk en volgt de verdeling van het totaal aantal bedrijven. 

 
Figuur 6.21: Vestigingsgemeente, (n=42/38) 

 

Voor de statische controlevariabelen is tot slot gekeken naar het aantal verplaatsingen en 

aantal uitbreidingen. Hierbij is niet echt een verschil waar te nemen tussen familie- en niet-

familiebedrijven, alleen is te zien dat het percentage familiebedrijven dat twee keer is 

verplaatst hoger ligt dan het percentage niet-familiebedrijven dat twee keer is verplaatst (19% 

tegen 13%). Het verschil bij fysieke uitbreidingen tussen familie- en niet-familiebedrijven 
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blijkt uit het feit dat niet-familiebedrijven veelal nog niet hebben uitgebreid (53%), terwijl een 

groot gedeelte van de familiebedrijven zijn locatie al twee keer heeft uitgebreid (29%). 

 
Figuur 6.22: Verplaatsingen (links) en uitbreidingen (rechts) (n=42/38) 

 

Wanneer gekeken wordt naar de groei van familiebedrijven en niet-familiebedrijven, is te zien 

dat familiebedrijven in de periode 2004-2007 sneller zijn gegroeid naar omzet en productie 

dan niet-familiebedrijven. Bij werknemers is dit juist andersom. In de periode 2008-heden 

zijn de familiebedrijven over het algemeen minder hard gegroeid ten opzichte van de niet-

familiebedrijven. 

 
Figuur 6.23: Groei 

 

Familiebedrijven zijn minder vaak gewisseld van eigenaar(s) en algemeen directeur dan niet-

familiebedrijven, zoals blijkt uit figuur 6.24. 

 
Figuur 6.24: Keren wisseling eigenaar(s) (links) en algemeen directeur (rechts) (n=42/38) 
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6.3.2 Bivariate analyse bedrijfsvorm en controlevariabelen 

Om te toetsen in hoeverre er verschillen zijn tussen familie- en niet-familiebedrijven is de 

Chi-kwadraat toets uitgevoerd op de categorale variabelen. Het blijkt dat bij het uitvoeren van 

de Chi-kwadraat toets geen enkele controlevariabele significant is (zie Bijlagen 12.3 en 12.4). 

Voor de ratiovariabelen is de Student’s t-toets uitgevoerd om te kijken in hoeverre er 

verschillen zijn tussen familie- en niet-familiebedrijven. Alleen de significante verschillen 

zijn weergegeven in figuur 6.25, de andere verbanden zijn terug te vinden in Bijlage 12.4. 

Student’s t-toets Bedrijfsvorm en controlevariabelen 

Statische controlevariabelen  Waarde Sig. 

Perceelsoppervlakte in m2 -2,362* 0,024 

Aantal jaren gevestigd op huidige locatie -1,881+ 0,064 

Aantal fysieke uitbreidingen -2,590* 0,012 

Dynamische controlevariabelen  Waarde Sig. 

Keren wisseling algemeen directeur 2,825** 0,007 

Figuur 6.25: Student’s t-toets bedrijfsvorm en ratio-controlevariabelen 
 

De volgende verschillen zijn gevonden tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven: 

 Familiebedrijven hebben een groter perceelsoppervlakte dan niet-familiebedrijven; 

 Familiebedrijven zijn langer gevestigd op de huidige locatie dan niet-familiebedrijven; 

 Familiebedrijven zijn vaker fysiek uitgebreid op de huidige locatie dan niet-

familiebedrijven; 

 Familiebedrijven wisselen minder vaak van algemeen directeur dan niet-

familiebedrijven. 

 

In figuur 6.26 is de Spearman’s rangcorrelatie toets weergegeven, die zowel uitgevoerd is op 

de categorale als de ratiovariabelen. Wederom zijn alleen de significante verschillen 

weergegeven, de totale toets staat in Bijlage 12.4. 

 

Spearman's rangcorrelatie toets Bedrijfsvorm en controlevariabelen 

Statische controlevariabelen Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Ouderdom bedrijf 0,272* 0,015 

Aantal jaren gevestigd op huidige locatie 0,222* 0,047 

Aantal fysieke uitbreidingen 0,270* 0,015 

Dynamische controlevariabelen Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Groei werknemers 2004-2007 -0,207+ 0,081 

Keren wisseling algemeen directeur -0,319** 0,004 

Figuur 6.26: Spearman’s rangcorrelatie toets bedrijfsvorm en controlevariabelen 
 

De volgende verschillen zijn er tussen familie- en niet-familiebedrijven gevonden op basis 

van Spearman’s rangcorrelatie toets: 

 Familiebedrijven zijn ouder dan niet-familiebedrijven; 

 Familiebedrijven zijn langer gevestigd op de huidige locatie dan niet-familiebedrijven; 

 Familiebedrijven zijn vaker uitgebreid op de huidige locatie dan niet-familiebedrijven; 

 Familiebedrijven hebben een lagere groei in 2004-2007 naar werknemers op basis van 

verwachtingen en doelstellingen gehad dan niet-familiebedrijven; 

 Familiebedrijven wisselen minder vaak van algemeen directeur dan niet-

familiebedrijven. 

De logistische regressieanalyse is niet uitgevoerd voor de relatie tussen bedrijfsvorm en de 

controlevariabelen, het is dit voor dit onderzoek te omvangrijk om elke indicator als 

afhankelijke variabele te toetsen op bedrijfsvorm. Ook worden hierbij dezelfde bevindingen 
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als bij de bivariate analyse verwacht gezien steeds een onafhankelijke variabele 

(bedrijfsvorm) op telkens een andere afhankelijke variabele wordt getoetst. 

 

6.4 Model 5c 

6.4.1 Bivariate analyse: verplaatsing, bedrijfsvorm en controlevariabelen 

Nu bekend is wat de verbanden zijn tussen verplaatsing van bedrijven en de 

controlevariabelen enerzijds en anderzijds bedrijfsvorm en de controlevariabelen, wordt nu 

onderzocht in hoeverre er een verband is wanneer de drie variabelen in een model worden 

opgenomen. Dit wordt gedaan door allereerst de Spearman’s rangcorrelatie toets uit te voeren 

voor alleen familiebedrijven en alleen niet-familiebedrijven op verplaatsing en 

controlevariabelen. Hiervoor is gekozen omdat net als bij de locatie- en managementfactoren 

en prijs en aanbod van bedrijventerreinen het niet mogelijk is om de Chi-kwadraat toets uit te 

voeren. Vervolgens is een logistische regressieanalyse uitgevoerd op het totaal aantal 

bedrijven en voor alleen familiebedrijven en alleen niet-familiebedrijven, zodat het effect van 

bedrijfsvorm èn controlevariabelen in het model is opgenomen. 

 

 
Figuur 6.27: Verplaatsing, bedrijfsvorm en controlevariabelen 

 

In figuur 6.28 staat Spearman’s rangcorrelatie toets aangegeven, verdeeld naar familie- en 

niet-familiebedrijven. Wederom zijn alleen de significante verschillen weergegeven (zie 

Bijlage 12.5 voor de complete uitgewerkte toets). Voor alleen familiebedrijven is geen enkel 

verband gevonden tussen verplaatsing en de controlevariabelen. Voor de niet-familiebedrijven 

blijkt dat er alleen een verband is tussen groei 2008-heden en verplaatsing: niet-

familiebedrijven met een snellere groei 2008-heden dan verwacht conform doelstellingen en 

verwachtingen verplaatsen vaker dan niet-familiebedrijven met minder groei in 2008-heden 

dan verwacht. 

 

Spearman's rangcorrelatie toets Familiebedrijven Niet-familiebedrijven 

Dynamische controlevariabelen Correlatiecoëfficiënt Sig. Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Groei werknemers 2008-heden -0,065 0,702 0,310+ 0,079 

Groei omzet 2008-heden 0,052 0,756 0,369* 0,032 

Groei productie 2008-heden 0,168 0,327 0,494** 0,006 

Figuur 6.28: Spearman’s rangcorrelatie op verplaatsing en controlevariabelen, naar bedrijfsvorm 
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6.4.2 Logistische regressie: verplaatsing, bedrijfsvorm en controlevariabelen 

Er zijn drie logistische regressieanalyses uitgevoerd. Allereerst de analyse waarbij de 

controlevariabelen en de bedrijfsvorm als onafhankelijke variabelen zijn opgenomen met als 

afhankelijke variabele verplaatsing. Daarnaast zijn er twee analyses uitgevoerd waarbij is 

gekeken naar alleen familiebedrijven en alleen niet-familiebedrijven voor verplaatsing en de 

controlevariabelen. In het dataset dat is gebruikt voor de analyse is gebruik gemaakt van het 

opvullen van ‘missing values’ en van factoranalyse. Uit figuur 6.29 blijkt dat alleen ‘groei 

2008-heden’ (omzet, productie en werknemers) enige verklaringskracht heeft. Wanneer dit 

wordt vergeleken met Model 5a blijkt de toevoeging van bedrijfsvorm niet te zorgen voor 

wijzigingen in de uitkomst en de verklaringskracht. Het model heeft nog steeds een lage 

verklaringskracht en de variabele ‘groei 2008-heden’ is ook niet significant. 

Logistische regressie totaal aantal bedrijven Verplaatsing en controlevariabelen 

Controlevariabele B Wald Exp(B) Sig.   

Groei 2008-heden 0,438 2,633 1,549 0,105  

 B Wald Exp(B) Sig.   

Constant -0,639 5,685 0,528 0,017 * 

Statistische maten  

Chi-kwadraat significantie 0,098 

Cox & Snell R Square 0,041 

Nagelkerke R Square 0,057 

Figuur 6.29: Logistische regressieanalyse verplaatsing, bedrijfsvorm en controlevariabelen 

 

Wanneer de logistische regressieanalyse wordt uitgevoerd voor alleen familiebedrijven, 

ontstaat het beeld in figuur 6.30. 

Logistische regressie familiebedrijven Verplaatsing en controlevariabelen 

Controlevariabele B Wald Exp(B) Sig.   

Perceelsoppervlakte in m2 0,000 3,472 1,000 0,062 + 

Aantal werknemers 0,036 3,052 1,036 0,081 + 

Generatie aandeelhouder(s)/eigenaar(s) 1,487 3,586 4,423 0,058 + 

Oppervlakte vestigingsplaats -0,165 3,848 0,848 0,050 * 

 B Wald Exp(B) Sig.   

Constant 9,980 2,532 21582,750 0,112  

Statistische maten  

Chi-kwadraat significantie 0,090 

Cox & Snell R Square 0,205 

Nagelkerke R Square 0,289 

Figuur 6.30: Logistische regressieanalyse op verplaatsing en controlevariabelen, voor familiebedrijven 

 

De volgende verbanden zijn gevonden: 

 Familiebedrijven met een groter perceelsoppervlakte in m2 verplaatsen niet meer of 

minder dan familiebedrijven met een kleiner perceelsoppervlakte; 

 Familiebedrijven met meer werknemers verplaatsen zich vaker dan familiebedrijven 

met minder werknemers; 

 Familiebedrijven met een latere generatie aan het roer, verplaatsen zich vaker dan 

familiebedrijven met een jongere generatie aan het roer; 

 Familiebedrijven uit grotere gemeenten verplaatsen minder vaak dan familiebedrijven 

uit kleinere gemeenten. 

 

Wanneer de logistische regressieanalyse voor alleen niet-familiebedrijven wordt uitgevoerd, 

blijkt dat het statistische model niet voldoende verklaringskracht heeft om uitspraken te doen 
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(figuur 6.31), dit heeft te maken met het te geringe aantal cases voor niet-familiebedrijf ten 

opzichte van het aantal variabelen in het model. 

 

Statistische maten Niet-familiebedrijven 

Chi-kwadraat significantie 0,001 

Cox & Snell R Square 0,740 

Nagelkerke R Square 1,000 

Figuur 6.31: Statistische maten logistische regressieanalyse, voor niet-familiebedrijven 
 

6.3 Model 6 

6.3.1 Logistische regressieanalyse: compleet model 

Tot slot zijn alle variabelen in het model opgenomen, zodat onderzocht kan worden in 

hoeverre bepaalde effecten van invloed zijn op verplaatsing wanneer de controlevariabelen 

worden meegenomen (zie figuur 3.8). Hiervoor hoeven geen univariate en bivariate analyses 

te worden uitgevoerd, dit is in voorgaande modellen al gedaan.  

In figuur 6.32 zijn de significante effecten op verplaatsing weergegeven, wanneer ook de 

controlevariabelen in het model worden meegenomen. 

 

Logistische regressie totaal aantal bedrijven Verplaatsing en controlevariabelen 

Locatiefactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Beoordeling externe huisvestingsfactoren -3,456 9,676 0,032 0,002 ** 

Interne huisvestingsfactoren 3,719 7,665 41,216 0,006 ** 

Managementfactoren B Wald Exp(B) Sig.   

Invloed besluitnemers -2,491 7,058 0,083 0,008 ** 

Aanbod van bedrijfslocaties B Wald Exp(B) Sig.   

Bereidheid vestiging in gemeente -1,210 3,526 0,298 0,060 + 

Controlevariabelen B Wald Exp(B) Sig.  

Generatie eigenaar(s)/aandeelhouder(s) 2,826 5,583 16,880 0,018 * 

Groei 2008-heden 1,765 6,236 5,840 0,013 * 

 B Wald Exp(B) Sig.  

Constant -7,701 7,150 0,000 0,007 ** 

Statistische maten  

Chi-kwadraat significantie 0,000 

Cox & Snell R Square 0,560 

Nagelkerke R Square 0,769 

Figuur 6.32: Logistische regressieanalyse op verplaatsing en controlevariabelen 
 

Ten opzichte van Model 4 (compleet model zonder controlevariabelen) blijkt dat de 

verklaringskracht van het model is toegenomen (figuur 6.2). De volgende verschillen ten 

opzichte van Model 4 zijn waarneembaar: 

 Beoordeling externe huisvestingsfactoren, interne huisvestingsfactoren en invloed 

besluitnemers hebben een sterker effect op verplaatsing dan wanneer de 

controlevariabelen niet in het model worden opgenomen. Deze drie variabelen hebben 

nog steeds de grootste verklaringskracht in het model; 

 Als bedrijven zich in de toekomst willen vestigen in de huidige gemeente of op 

hetzelfde bedrijventerrein is de kans kleiner dat ze willen verplaatsen; 

 Bedrijven met een latere generatie eigenaar(s)/aandeelhouder(s) aan het roer 

verplaatsen vaker dan bedrijven waarbij een jongere generatie de leiding heeft over het 

bedrijf; 

 Bedrijven die sneller groeien in de periode 2008-heden, verplaatsen vaker dan 

bedrijven die een minder snellere groei vertonen in de periode 2008-heden. 
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De kansformule voor het totaal aantal bedrijven, waarbij alle onafhankelijke variabelen in zijn 

opgenomen is: 

 

 
 

Vervolgens is logistische regressieanalyse uitgevoerd voor alleen familie- en alleen niet-

familiebedrijven. Het blijkt echter dat net als bij Model 5b voor niet-familiebedrijven het niet 

mogelijk is om deze analyses uit te voeren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het te 

geringe aantal cases voor per bedrijfsvorm ten opzichte van het aantal opgenomen variabelen 

in het model. 

 

Statistische maten Familiebedrijven Niet-familiebedrijven 

Chi-kwadraat significantie 0,000 0,000 

Cox & Snell R Square 0,712 0,740 

Nagelkerke R Square 1,000 1,000 

Figuur 6.33: Statistische maten logistische regressieanalyse compleet model, naar bedrijfsvorm 
 

6.4 Vergelijking met gehouden interviews 

De resultaten uit de analyses uit dit en vorig hoofdstuk zijn ook nog vergeleken met de 

gehouden interviews onder verplaatste bedrijven in de regio Eindhoven. Dit is gedaan om te 

kijken in hoeverre de bevindingen ondersteund kunnen worden met de praktijk. Bijlage 4 

geeft een overzicht van een aantal bedrijven dat onlangs is verplaatst in de regio Eindhoven en 

welke motieven ze hiervoor hebben gehad. Ook is aangegeven wat de invloed van de prijs en 

het aanbod van bedrijfslocaties is geweest. In figuur 6.34 staat de vergelijking tussen de 

bevindingen uit kwantitatief onderzoek en de gehouden interviews. Deze vergelijking is 

gedaan voor het totaal aantal bedrijven, voor alleen familiebedrijven (dus ook voor gehouden 

gesprekken met familiebedrijven) en niet-familiebedrijven. De ‘plussen en minnen’ geven aan 

welke en in hoeverre factoren een rol speelden bij verplaatsing 

Er zijn veel overeenkomsten tussen het kwantitatief onderzoek en de gehouden interviews. 

Voor het totaal aantal bedrijven zit het grootste verschil in de binding met het personeel. Dit 

komt in het kwantitatief onderzoek niet naar voren, terwijl dit wel voor de besluitnemers 

waarmee gesproken is een heel grote rol speelde bij verplaatsing. 

Bij familiebedrijven is het grootste verschil te vinden in uitbreidingsmogelijkheden, die bij 

familiebedrijven uit het kwantitatief onderzoek niet als verplaatsingsmotief naar voren 

kwamen, dit is wel zo bij de bedrijven waarmee is gesproken. Daarnaast is er wederom een 

verschil tussen de rol van het personeel bij verplaatsing. 

Bij niet-familiebedrijven zit het grootste verschil wederom in de binding met het personeel, 

daarnaast is er ook een verschil te zien in bereikbaarheid: dit speelt bij bedrijven uit het 

kwantitatief onderzoek niet, en bij bedrijven waarmee is gesproken wèl een rol. 
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Locatie- en 

managementkenmerken 

Totaal 

(kwant.) 

Totaal 

(kwal.) 

Familie-

bedrijf 

(kwant.) 

Familie-

bedrijf 

(kwal.) 

Niet-

familiebedrijf 

(kwant.) 

Niet-

familiebedrijf 

(kwal.) 

Huidige huisvesting           

Functionaliteit + + + + + + 

Bereikbaarheid +/- +/- +/- +/- - + 

Representativiteit en uitstraling +/- - +/- - +/- - 

Uitbreidingsmogelijkheden + + - + + + 

Persoonlijke overwegingen           

Invloed besluitnemers + - +/- - - - 

Binding met omgeving en 

nabijheid omgeving +/- +/- + + - - 

Binding met personeel - + - + - + 

Prijs en aanbod van 

bedrijfslocaties 

Totaal 

(kwant.) 

Totaal 

(kwal.) 

Familie-

bedrijf 

(kwant.) 

Familie-

bedrijf 

(kwal.) 

Niet-

familiebedrijf 

(kwant.) 

Niet-

familiebedrijf 

(kwal.) 

Prijs van bedrijfslocaties       

Prijs en 

verhuurbaarheid/verkoopbaarheid 

locatie +/- - - - +/- - 

Prijs nieuwe kavel - - - - - - 

Aanbod van bedrijfslocaties       

Rol gemeente voor behoud - +/- - +/- - +/- 

Regionaal bedrijventerrein als 

vestigingslocatie  - +/- -  +/- - +/-  

Voorwaarden voor regionaal 

bedrijventerrein +/- - +/- - - - 

Bijdrage van regionaal 

bedrijventerrein aan 

bereikbaarheid en behoud 

bedrijven +/- + +/- + +/- + 

Figuur 6.34: Vergelijking resultaten empirisch onderzoek en gehouden interviews 

 

Nu alle modellen zijn geanalyseerd op basis van de resultaten uit het empirisch onderzoek, en 

er een korte vergelijking is gemaakt met gehouden gesprekken onder verplaatste bedrijven in 

de regio Eindhoven, kunnen de bevindingen gebruikt worden om de hypothesen te toetsen. 

Dit gebeurt dan ook in het volgende hoofdstuk. 
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7. Hypothese toetsing op basis van resultaten en analyse 

 

7.1 Inleiding 

Voorgaande twee hoofdstukken zijn ingegaan op het onderzoeken van verbanden tussen de 

onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele ‘verplaatsing’. Met de resultaten van 

het empirisch onderzoek en analyses van de gevonden relaties kunnen in dit hoofdstuk de 

hypothesen uit paragraaf 3.4 worden beantwoord. Er zijn geen hypothesen opgesteld die gaan 

over de controlevariabelen, effecten hiervan worden wel besproken in paragraaf 7.4. 

 

7.2 Verplaatsing, bedrijfsvorm en locatie- en managementfactoren 

De eerste hypothese is als volgt opgesteld: 

1. Familiebedrijven verplaatsen minder vaak dan niet-familiebedrijven. 

Deze hypothese kan niet bevestigd worden. Uit figuur 5.4 blijkt wel dat familiebedrijven 

procentueel minder verplaatsen dan niet-familiebedrijven, maar wanneer de bivariate analyse 

en logistische regressieanalyse worden uitgevoerd blijkt niet dat verplaatsing en bedrijfsvorm 

statistisch afhankelijk van elkaar zijn. 

  

Hypothesen twee tot en met zes handelen over de relatie tussen verplaatsing en 

locatiefactoren: 

2. Bedrijven die aangeven dat de functionaliteit van het bedrijfspand een reden is tot 

verplaatsing, verplaatsen vaker dan bedrijven die aangeven dat dit geen reden is tot 

verplaatsing. 

Het blijkt dat er een sterk positief verband is tussen interne huisvestingsfactoren en 

verplaatsing, zelfs als alle onafhankelijke variabelen in het model worden opgenomen. 

Onderdeel van de interne huisvestingsfactoren is optimalisatie van het bedrijfsproces als reden 

om te verplaatsen. Deze hypothese kan dan ook niet verworpen worden. 

3. Bedrijven die hun bereikbaarheid en representativiteit goed beoordelen, verplaatsen 

minder vaak dan bedrijven die hun bereikbaarheid en representativiteit/uitstraling als 

slecht beoordelen. 

In dit onderzoek blijkt dat beoordeling van externe huisvestingsfactoren (representativiteit en 

bereikbaarheid) de grootste invloed heeft op verplaatsing. Uit de toetsen die zijn uitgevoerd 

blijkt namelijk dat een goede beoordeling van externe huisvestingsfactoren de kans op 

verplaatsing verkleind. Deze hypothese kan worden aangenomen. 

4. Bedrijven die aangeven dat bereikbaarheid en representativiteit redenen zijn tot 

verplaatsing, verplaatsen vaker dan bedrijven waarbij bereikbaarheid en 

representativiteit geen redenen zijn tot verplaatsing. 

Deze hypothese dient verworpen te worden. Door het uitvoeren van verschillende analyses is 

niet gebleken dat bereikbaarheid en representativiteit van invloed zijn op verplaatsing. 

5. Bedrijven die aangeven dat uitbreidingsmogelijkheden en groei van de 

productie/omzet op de huidige locatie redenen zijn tot verplaatsing, verplaatsen vaker 

dan bedrijven waarbij uitbreidingsmogelijkheden en groei van de productie/omzet 

geen redenen zijn tot verplaatsing. 

Het blijkt dat er een sterk verband is tussen interne huisvestingsfactoren (functionaliteit en 

uitbreidingsmogelijkheden als reden tot verplaatsing) en verplaatsing. Wanneer bedrijven 

aangeven dat optimalisatie van het bedrijfsproces en groei van productie en/of omzet redenen 

zijn tot verplaatsing, dan is de kans ook groter dat zij daadwerkelijk gaan verplaatsen. Deze 

hypothese kan dan ook niet verworpen worden. 

6. Bedrijven met onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden en met een uitbreidingsvraag 

verplaatsen vaker dan bedrijven met voldoende uitbreidingsmogelijkheden en geen 

uitbreidingsvraag.  
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Uit de bivariate analyses blijkt dat er een positief verband is van onvoldoende 

uitbreidingsmogelijkheden en het hebben van een uitbreidingsvraag op verplaatsing. 

Daarnaast blijkt uit de logistische regressieanalyse dat het hebben van voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden een negatief effect heeft op verplaatsing: tekort aan ruimte op de 

huidige locatie zorgt voor het verplaatsen van het bedrijf. Dit komt overeen met bevindingen 

in paragraaf 2.2.1 waaruit blijkt dat bedrijven verhuizen omdat ze een gebrek hebben aan 

uitbreidingsruimte (Pen, 2002). 

 

Met betrekking tot de hypothesen aangaande de locatiefactoren, is te lezen in de theorie over 

push- en pullfactoren (paragraaf 2.2.1) dat gebrek aan uitbreidingsruimte de belangrijkste 

pushfactor is, gevolgd door bereikbaarheidsproblemen en uitstraling. Uit het empirisch 

onderzoek (figuur 6.2) blijkt dat de beoordeling van externe huisvestingsfactoren 

(bereikbaarheid en uitstraling) voor de grootste verklaringskracht zorgt, gevolgd door interne 

huisvestingsfactoren (uitbreidingsmogelijkheden en functionaliteit als reden tot verplaatsing). 

Dit strookt dus niet helemaal met bevindingen uit de literatuur. Uitbreidingsmogelijkheden 

zijn dus wel een reden tot verplaatsing, maar niet de belangrijkste. Bevindingen over de 

representativiteit in dit onderzoek sluiten aan bij Van Steen (1998), die aangeeft dat er sprake 

is van een opkomst van representativiteit als belangrijke factor bij bedrijfsverhuizing.  

 

Hypothesen zeven tot en met negen beslaan stellingen omtrent verplaatsing en 

managementfactoren: 

7. Bedrijven waarbij de invloed van besluitnemers een rol speelt bij verplaatsing, 

verplaatsen vaker dan bedrijven die aangeven dat dit geen rol speelt. 

De invloed van besluitnemers is in dit onderzoek opgebouwd uit nieuw management/directie 

en persoonlijke doelen van directie als reden tot verplaatsing. Uit de modellen 4 en 6 is 

zichtbaar dat de invloed van besluitnemers een negatief effect heeft op verplaatsing. Dit 

betekent dat besluitnemers van een bedrijf een belangrijke rol spelen in de strategische 

besluitvorming, en dat zij liever op de huidige locatie gevestigd willen blijven. Hierdoor 

neemt de kans op verplaatsing dan ook af. Deze hypothese dient dan ook verworpen te 

worden, er geldt juist dat bedrijven minder vaak verplaatsen als gevolg van de invloed van 

besluitnemers. 

8. Bedrijven die gebonden zijn aan de lokale omgeving en waarbij de woon- en 

leefomgeving van besluitnemers een rol speelt bij verplaatsing, verplaatsen minder 

vaak dan bedrijven die niet verbonden zijn aan hun lokale omgeving en waarbij de 

woon- en leefomgeving van besluitnemers geen rol speelt. 

Gijzen (2005) vond dat de afkomst van de leidinggevende de belangrijkste verklaring is voor 

de binding van een bedrijf aan de lokale omgeving. Uit de analyse van het empirisch 

onderzoek blijkt niet dat binding van besluitnemers met de omgeving van invloed is op 

verplaatsing. In figuren 5.24 en 5.26 betreffende de bivariate analyses is wel zichtbaar dat er 

verbanden zijn van binding met de Kempen, binding met lokale leveranciers en behoud 

binding met lokale omgeving op verplaatsing, maar dit komt in de rest van de analyse niet 

verder voren. Daarnaast geldt de binding tussen omgeving en verplaatsing in figuur 5.26 

alleen voor familiebedrijven. Deze hypothese kan dan ook niet aangenomen worden. 

9. Bedrijven die een sterke binding hebben met het personeel verplaatsen minder vaak 

dan bedrijven die geen sterke binding hebben met het personeel. 

Uit de theorie en gesprekken met verplaatste bedrijven blijkt dat binding met het personeel 

een zeer belangrijke factor is bij verplaatsing (Pen, 2002; Van Oort et al., 2007). Uit het 

empirisch onderzoek blijkt er echter bij geen enkele analyse een relatie tussen binding met het 

personeel en verplaatsing gevonden te zijn. Deze hypothese dient dan ook voor dit onderzoek 

verworpen te worden. 
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Met betrekking tot de hypothesen betreffende managementfactoren kan gesteld worden dat 

besluitnemers van invloed zijn op verplaatsing, maar dat dit niet tot uiting komt in het willen 

behouden van de binding met de lokale omgeving of met de eigen woon- en leefomgeving 

van directie. Opvallend is dat binding met personeel in geen enkele statistische toets zorgt 

voor een relatie met verplaatsing. 

 

Voor de relatie tussen ‘locatie- en managementfactoren’ en ‘bedrijfsvorm’ zijn drie 

hypothesen opgesteld: 

10. Familiebedrijven hebben minder uitbreidingsmogelijkheden dan niet-familiebedrijven. 

Op basis van de bivariate analyse van het empirisch onderzoek blijkt dat familiebedrijven juist 

meer uitbreidingsmogelijkheden hebben dan niet-familiebedrijven (figuur 5.19). Op basis van 

de logistische regressieanalyse blijkt daarnaast dat uitbreidingsmogelijkheden bij verplaatsing 

van familiebedrijven geen rol spelen, terwijl dit bij niet-familiebedrijven wel het geval is. Dit 

heeft wellicht te maken met het feit dat familiebedrijven in dit onderzoek voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden hebben, in tegenstelling tot niet-familiebedrijven (figuur 5.19). 

Deze hypothese dient dan ook verworpen te worden. 

11. Bij familiebedrijven speelt de invloed van besluitnemers een grotere rol verplaatsing 

dan bij niet-familiebedrijven. 

Uit de figuren 6.2, 6.3 en 6.4 blijkt dat invloed van besluitnemers van invloed is op 

verplaatsing, maar dat dit niet geldt voor alleen niet-familiebedrijven. Dit betekent dat deze 

hypothese voor dit onderzoek aangenomen kan worden: bij verplaatsing van familiebedrijven 

zorgt een grotere invloed van besluitnemers voor een kleinere kans op verplaatsing, een 

dergelijk verband is niet gevonden bij niet-familiebedrijven. 

12. Familiebedrijven hebben meer binding met het personeel en de lokale omgeving en 

hechten meer belang aan het behoud van woon- en leefomgeving dan niet-

familiebedrijven. 

Gijzen (2005) en Brouwer & Gijzen (2007) stellen dat voor familiebedrijven de binding met 

klanten een grote rol speelt bij verplaatsing. Er is in dit onderzoek gevonden dat 

familiebedrijven meer binding hebben met de Kempen, lokale klant(en) en lokale 

leverancier(s) dan niet-familiebedrijven, dit blijkt uit figuur 5.26. Uit de logistische 

regressieanalyse blijkt dit echter niet van invloed te zijn voor zowel familie- als niet-

familiebedrijven. Het belang van behoud van woon- en leefomgeving bij verplaatsing speelt 

ook geen belangrijke rol bij verplaatsing. Daarnaast is er ook geen verschil tussen 

familiebedrijven en niet-familiebedrijven qua binding met het personeel: er is in beide 

gevallen geen verband gevonden. Deze hypothese kan dus niet aangenomen worden, alleen 

voor de binding met de lokale omgeving is er een verband gevonden voor familiebedrijven. 

 

In paragraaf 2.4 is gesteld dat push- en pullfactoren sterker dienen te gelden, omdat 

familiebedrijven sterker ingebed zouden zijn in de lokale omgeving. De analyse van het 

onderzoek heeft gevonden dat een verandering in factoren bij alleen familiebedrijven voor een 

grotere verandering in de kansverhouding zorgt ten opzichte van het totaal bedrijven. 

Wanneer dit echter wordt vergeleken met niet-familiebedrijven, is er geen verschil gevonden 

voor de beoordeling van externe huisvestingsfactoren en is het effect van een verandering in 

interne huisvestingsfactoren voor niet-familiebedrijven juist sterker dan voor 

familiebedrijven. 

Met betrekking tot de locatie- en managementfactoren staat in paragraaf 2.2.2 beschreven dat 

besluitnemers beslissingen nemen op basis van zaken die aansluiten bij zijn aspiraties, 

mentaliteit en privéleven (Pred, 1967; Hospers, 2009). Dit komt ook terug in de bevindingen 

in het empirisch onderzoek, zoals bij ‘invloed besluitnemers’. Ook is het interessant dat niet 

‘externe huisvestingsfactoren’, te weten bereikbaarheid en representativiteit, van invloed zijn 
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op verplaatsing, maar juist de beoordeling van deze factoren en deze beoordeling heeft ook 

voor dit onderzoek de meeste verklaringskracht voor verplaatsing. 

 

7.3 Verplaatsing, bedrijfsvorm en prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

Voor de relatie tussen ‘verplaatsing van bedrijven’ en ‘prijs en aanbod van bedrijfslocaties’ 

zijn zes hypothesen opgesteld: 

13. Bedrijven die aangeven dat de prijs van de huidige en toekomstige locatie en de 

verhuurbaarheid/verkoopbaarheid van de huidige locatie redenen zijn tot 

verplaatsing, verplaatsen vaker dan bedrijven die aangeven dat dit geen reden is tot 

verplaatsing. 

Uit de bivariate analyse van de verbanden (figuur 5.51 en 5.53) is gebleken dat de 

verhuur/verkoopbaarheid van de huidige locatie een negatieve rol speelt bij verplaatsing: 

bedrijven die vinden dat de verhuur/verkoopbaarheid van de huidige locatie van belang is bij 

verplaatsing, verplaatsen minder dan bedrijven die dit niet vinden. In de logistische 

regressieanalyse blijkt dit verband niet meer een significante bedrage te leveren aan 

verplaatsing. De invloed van de prijs van de huidige en toekomstige locatie op verplaatsing 

komt nergens terug in de analyses. Deze hypothese dient dan ook verworpen te worden. 

14. Bedrijven die positief staan tegenover de kavelprijzen die gelden op een regionaal 

bedrijventerrein ten opzichte van andere bedrijfslocaties, verplaatsen vaker dan 

bedrijven die negatief staan tegenover kavelprijzen die gelden op een regionaal 

bedrijventerrein. 

In de analyse van het empirisch onderzoek komt een mogelijk verband nergens terug. Deze 

hypothese dient dan ook verworpen te worden. 

15. Bedrijven die aangeven dat inzet van de gemeente voor het behoud van het bedrijf een 

rol speelt bij verplaatsing, verplaatsen minder vaak dan bedrijven waarbij dit niet het 

geval is. 

Deze hypothese dient verworpen te worden, in de analyses zijn geen verbanden gevonden 

tussen inzet van de gemeente voor behoud en verplaatsing. 

16. Bedrijven die bereid zijn te verplaatsen naar een toekomstige locatie die verder van de 

huidige locatie ligt, verplaatsen vaker dan bedrijven waarbij dit niet het geval is. 

Uit de logistische regressieanalyse van Model 6 blijkt dat bereidheid om te vestigen in de 

gemeente een negatief effect veroorzaakt op verplaatsing. Bedrijven die zich wel willen 

vestigen op hetzelfde bedrijventerrein of in dezelfde gemeente hebben een kleinere kans tot 

verplaatsing. Dit komt wellicht door het feit dat het merendeel van de bedrijven niet wil 

verplaatsen en als ze dan al willen verplaatsen, dan het liefst in een bekende omgeving. 

Verder zijn er geen verbanden gevonden, deze hypothese kan dan ook niet aangenomen 

worden. 

17. Bedrijven waarvan de besluitnemers van mening zijn dat minimum kavelgrootte, 

deelname aan parkmanagement en duurzaamheidaspecten belemmerende en 

doorslaggevende factoren zijn bij verplaatsing naar een regionaal bedrijventerrein, 

verplaatsen minder vaak dan bedrijven waarbij deze factoren niet uitmaken bij 

verplaatsing. 

Gezien de vraagstelling in de enquête zijn deze meningen niet in de logistische 

regressieanalyse opgenomen. Uit de bivariate analyse blijkt er een effect te zijn tussen 

deelname aan parkmanagement en verplaatsing: bedrijven die deelname aan parkmanagement 

als belemmerend en doorslaggevend ervaren bij verplaatsing, verplaatsen vaker dan bedrijven 

die dit niet zo ervaren. Dit blijkt vooral voor familiebedrijven te gelden. Daarnaast vinden 

familiebedrijven dat de minimum kavelgrootte van 5.000 m2 op het KBP eerder een pré bij 

verplaatsing is dan te hoog is vastgesteld, bij niet-familiebedrijven is dit juist andersom. De 

bijdrage van deze uitkomsten is moeilijk aan te geven. In dit onderzoek hebben 
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familiebedrijven een groter oppervlakte, daarom is het logisch dat ze bij verplaatsing ook 

meer ruimte nodig hebben dan niet-familiebedrijven en een minimum af te nemen 

kavelgrootte ook niet als belemmerend ervaren. De relatie tussen parkmanagement en 

verplaatsing is moeilijk te plaatsen, waarschijnlijk heeft dit te maken dat bedrijven die willen 

verplaatsen geremd willen worden door regelgeving als verplichte deelname aan 

parkmanagement. Deze hypothese kan dan ook niet aangenomen worden. 

18. Bedrijven waarvan de besluitnemers van mening zijn dat een regionaal 

bedrijventerrein bijdraagt aan de bereikbaarheid van een regio en het 

behoud/concentreren van bedrijven, verplaatsen vaker dan bedrijven die dit niet 

vinden. 

Deze hypothese kan niet verworpen of aangenomen worden. Uit de bivariate analyse blijkt 

niet dat er een verband is tussen deze mening en verplaatsing. Het enige dat zichtbaar is uit de 

figuren 5.37 en 5.49 is dat de meeste bedrijven hier geen mening over hebben en dat de 

verhouding tussen ‘negatief’ en ‘positief’ gelijk verdeeld is. Deze hypothese kan dan ook niet 

aangenomen worden. 

 

Voor de relatie tussen ‘prijs en aanbod van bedrijfslocaties’ en ‘bedrijfsvorm’: 

19. Bij familiebedrijven speelt de prijs van de huidige en toekomstige locatie en de 

verhuurbaarheid/verkoopbaarheid van de huidige locatie minder een rol bij 

verplaatsing dan bij niet-familiebedrijven. 

Uit de beschrijvende analyse blijkt dat niet-familiebedrijven de verhuur/verkoopbaarheid 

minder belangrijk vinden bij verplaatsing dan familiebedrijven (figuur 5.41). Figuur 5.51 

toont dat de prijs van de huidige locatie bij verplaatsing minder een rol speelt bij 

familiebedrijven dan bij niet-familiebedrijven. Uit figuur 5.53 blijkt dat niet-familiebedrijven 

waarbij de verhuur/verkoopbaarheid van de huidige locatie een rol speelt bij verplaatsing, 

minder verplaatsen dan niet-familiebedrijven waar dit geen rol bij speelt. Op basis hiervan 

kan de hypothese niet volledig aangenomen worden. Voor de prijs en de 

verhuur/verkoopbaarheid van de huidige locatie geldt dat familiebedrijven dit minder van 

belang vinden bij verplaatsing dan niet-familiebedrijven, maar of dit ook geldt voor de prijs 

van de toekomstige locatie is niet bewezen. 

20. Bij familiebedrijven speelt de inzet van de gemeente voor het behoud van het bedrijf 

een belangrijkere rol dan bij niet-familiebedrijven. 

Deze hypothese is niet bewezen, er is geen verband gevonden tussen de inzet van de 

gemeente voor het behoud van het bedrijf en verplaatsing. Wel is te zien in figuur 5.43 dat 

niet-familiebedrijven de inzet van de gemeente meer van belang vinden bij verplaatsen dan 

familiebedrijven, maar statistische toetsen kunnen dit beeld niet bevestigen. 

21. Familiebedrijven zijn minder bereid hun bedrijf te verplaatsen naar een locatie die 

verder weg ligt van de huidige locatie dan niet-familiebedrijven. 

Uit figuur 5.44 blijkt dat juist niet-familiebedrijven over het algemeen meer tegen 

verplaatsing naar een verder weg gelegen locatie zijn dan familiebedrijven. De logistische 

regressieanalyse uit figuur 6.4 geeft aan dat wanneer niet-familiebedrijven bereid zijn te 

verplaatsen op hetzelfde bedrijventerrein of binnen dezelfde gemeente, de kans op 

verplaatsing kleiner is. Verder zijn er geen bewijzen gevonden voor deze hypothese en 

daarom kan de hypothese dan ook niet aangenomen worden. 

 

7.4 Controlevariabelen 

Wanneer de controlevariabelen worden meegenomen in het model, blijkt dat een snellere 

groei in de periode 2008-heden ten opzichte van de verwachtingen en doelstellingen een 

positieve invloed heeft op verplaatsing (figuur 6.32). Dit komt overeen met bevindingen uit de 

literatuur. Uit paragraaf 2.2.1 blijkt dat bedrijven die op het punt staan om te gaan verhuizen, 
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aanmerkelijk sneller groeien dan bedrijven die niet willen verplaatsen (Pen, 2002). Daarnaast 

blijkt het hebben van een latere generatie aandeelhouder(s)/eigenaar(s) ook de kans op 

verplaatsing te vergroten (figuur 6.32). Wanneer alle controlevariabelen in het model worden 

opgenomen, blijken beoordeling van de externe huisvestingsfactoren (negatief), interne 

huisvestingsfactoren (positief), de invloed van besluitnemers (negatief) en de bereidheid tot 

vestiging in de gemeente (negatief) van invloed te zijn op verplaatsing. Opgemerkt dient te 

worden dat door het toevoegen van deze controlevariabelen de verklaring voor verplaatsing 

nog steeds vooral wordt veroorzaakt door de ‘beoordeling van externe huisvestingsfactoren’, 

‘interne huisvestingsfactoren’ en ‘invloed besluitnemers’. Verplaatsing wordt door toevoeging 

van de controlevariabelen dus niet ineens door andere zaken verklaard. 

Familiebedrijven in dit onderzoek hebben een groter bebouwd en onbebouwd 

perceelsoppervlakte dan niet-familiebedrijven en daarnaast zijn ze langer gevestigd op de 

huidige locatie dan niet-familiebedrijven. Tevens zijn familiebedrijven ouder dan niet-

familiebedrijven. Deze bevindingen komen overeen met het theoretische gedeelte, met name 

paragraaf 2.4. Familiebedrijven zijn vaker fysiek uitgebreid op de huidige locatie dan niet-

familiebedrijven en tevens wisselen ze minder vaak van algemeen directeur dan niet-

familiebedrijven. De laatste bevinding komt overeen met paragraaf 2.3.3 waar gesteld wordt 

dat directeuren van familiebedrijven langer de leiding hebben dan directeuren bij niet-

familiebedrijven (o.a. Stoy Hayward, 1989). 

Uit figuur 6.30 blijkt dat familiebedrijven met een groter perceelsoppervlakte in m2 niet meer 

of minder verplaatsen dan familiebedrijven met een kleiner perceelsoppervlakte. Daarnaast is 

gevonden dat familiebedrijven met meer werknemers zich vaker verplaatsen dan 

familiebedrijven met minder werknemers. Familiebedrijven met een latere generatie aan het 

roer verplaatsen zich vaker dan familiebedrijven met een jongere generatie aan het roer en 

familiebedrijven uit grotere gemeenten verplaatsen zich minder vaak dan familiebedrijven uit 

kleinere gemeenten. In verband met de te geringe cases was het niet mogelijk om verplaatsing 

en controlevariabelen te toetsen op alleen niet-familiebedrijven. Wel is gevonden in figuur 

6.28 aangaande de bivariate analyse dat de groei 2008-heden voor niet-familiebedrijven een 

reden is om te verplaatsen, dit is bij familiebedrijven niet het geval. Ook bij het totaal aantal 

bedrijven leidt de groei 2008-heden tot een grotere kans op verplaatsing (figuur 6.32). Hieruit 

is op te maken dat familiebedrijven minder worden beïnvloed door groei van het bedrijf bij 

verplaatsing dan niet-familiebedrijven. 
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8. Conclusie 
 

8.1 Inleiding 

Nu de hypothesen uit het conceptueel model zijn getoetst door middel van empirisch 

onderzoek onder tachtig bedrijven in De Kempen, wordt in dit afsluitende hoofdstuk het 

onderzoek afgerond. Dit gebeurt door het beantwoorden van de doel- en vraagstelling, het 

aangeven van de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie, het doen van 

aanbevelingen en het kritisch reflecteren van het onderzoek.  

 

8.2 Beantwoording doel- en vraagstelling 

8.2.1 Onderzoek 

Doelstelling: 

Het leveren van een bijdrage aan de kennis over verplaatsing van familiebedrijven. Dit doel 

wordt bereikt door verschillen in verplaatsing en factoren tot verplaatsing tussen familie- en 

niet-familiebedrijven in de Kempen te onderzoeken. 

 

Vraagstelling 

In hoeverre zijn er verschillen tussen familie- en niet-familiebedrijven in de Kempen 

betreffende verplaatsing en factoren tot verplaatsing? 

 

Factoren die een rol spelen bij verplaatsing zijn push-, pull- en keepfactoren. Pushfactoren 

zijn overwegingen die besluitnemers hebben waardoor de huidige locatie waar het bedrijf 

gevestigd is niet meer als optimaal wordt beschouwd. Pullfactoren zijn de drijfveren die 

ervoor zorgen dat een andere locatie elders aantrekkelijker is dan de huidige locatie van een 

bedrijf. De belangrijkste push- en pullfactoren zijn gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden, 

functionaliteit, representativiteit en bereikbaarheid van het bedrijfspand. Keepfactoren zijn 

overwegingen die ervoor zorgen dat een bedrijf op de huidige locatie gevestigd blijft, zelfs als 

dit zou betekenen dat dit een bepaalde mate van inertie oplevert en de locatie niet optimaal is 

voor de uitvoering van bedrijfsactiviteiten. Zaken die hierbij een belangrijke rol spelen zijn 

binding met de omgeving en binding met het personeel. 

Er wordt echter niet op één bepaald moment een afweging gemaakt tot verplaatsing op basis 

van de push-, pull- en keepfactoren. Er is eerder sprake van een strategisch 

besluitvormingsproces waarbij de besluitnemer zich richt op het realiseren van een zekere 

mate van voldoening wat uiteindelijk resulteert in een strategisch besluit. Deze strategische 

besluitvormingstheorie is gebaseerd op bevindingen uit de behaviorale theorie, waarbij sprake 

is van beperkte informatie en perceptie en de evolutionaire benadering, met als onderwerpen 

padafhankelijkheid, routines en selectieomgeving. 

Gezien het feit dat juist besluitnemers beslissingen nemen aangaande verplaatsing kan dit 

betekenen dat bij familiebedrijven op basis van andere motieven en drijfveren besluiten 

worden genomen dan bij niet-familiebedrijven, als gevolg van familiebelangen en andere 

routines dan bij niet-familiebedrijven. Er zijn namelijk verschillen tussen familie- en niet-

familiebedrijven die worden veroorzaakt doordat er bij familiebedrijven sprake is van drie 

dimensies, te weten de familiedimensie, de eigendomsdimensie en de bedrijfsdimensie. Deze 

familiedimensie is niet aanwezig bij niet-familiebedrijven en zorgt ervoor dat er bij 

familiebedrijven een andere inzet is van kapitaalmiddelen, als gevolg van ‘familiness’. 

Familiness kan worden gedefinieerd als de unieke bundel van kapitaalmiddelen die een 

bepaald bedrijf heeft, als gevolg van het systeem van interactie tussen de familie, de 

individuele leden en de onderneming. Familiebedrijven compenseren voor de relatieve zwakte 

in menselijk en financieel kapitaal door middel van familiekapitaal. Dit zorgt voor een 

klassiek competitief voordeel in de markt. Dit voordeel uit zich in een aantal verschillen op 
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basis van prestaties, organisatiecontext en strategisch gedrag, waaronder beslissingen 

aangaande de bedrijfslocatie en verplaatsing. 

Het verschil tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven op het gebied van verplaatsing is 

in dit onderzoek onderzocht door te kijken naar verschillen in verplaatsing van familie- en 

niet-familiebedrijven in de Kempen. Dit is een regio dat ten zuidwesten van Eindhoven ligt. 

De Kempen is te kenmerken als een gebied met veel (metaal)industrie, handel en logistieke 

dienstverlening. Om behoud van werkgelegenheid in de Kempen te bevorderen en om te 

zorgen dat Kempische bedrijven niet verplaatsen naar een locatie buiten de Kempen, is het 

Kempisch Bedrijvenpark (KBP) ontwikkeld. Op dit regionale bedrijventerrein gelden een 

aantal vestigingscriteria aangaande sectoren, minimum kavelgrootte, parkmanagement en 

duurzaamheidaspecten. Gezien de mogelijke invloed van dit regionale bedrijventerrein in de 

Kempen is niet alleen de directe relatie tussen bedrijfsvorm, wel of geen familiebedrijf, en 

verplaatsing onderzocht, maar is ook rekening gehouden met de prijs en het aanbod van 

bedrijfslocaties (waaronder het Kempisch Bedrijvenpark). Daarnaast zijn ook de locatie- en 

managementfactoren onderzocht die een rol spelen bij verplaatsing. Tot slot zijn variabelen 

als grootte, ouderdom en groei van een onderneming onderzocht om te kijken in hoeverre 

gevonden effecten niet komen door een bepaald kenmerk van een bedrijf. 

 

8.2.2 Uitkomsten onderzoek 

Er zijn 316 bedrijven geselecteerd op basis van omvang naar werknemers en sector. Deze 

bedrijven zijn gevestigd in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Van 

deze 316 benaderde bedrijven hebben 80 bedrijven meegewerkt aan het onderzoek. Naar 

afkomst gemeente, aantal werknemers en sectoren blijken deze 80 bedrijven een 

representatieve weergave te zijn voor de 316 bedrijven. 

Op basis van zes modellen (figuur 5.1) is de relatie tussen verplaatsing en bedrijfsvorm 

onderzocht. Het resultaat van het eerste model is zichtbaar in figuur 8.1. 

 Verplaatsing Niet-familiebedrijf Familiebedrijf Totaal 

Niet verplaatsen 24 (63,2%) 31 (73,8%) 55 (68,8%) 

Wel verplaatsen 14 (36,8%) 11 (26,2%) 25 (31,3%) 

Totaal 38 (100%) 42 (100%) 80 (100%) 

Figuur 8.1: Verhouding verplaatsing en bedrijfsvorm 

 

Het blijkt dat familiebedrijven minder van plan zijn om hun bedrijf te verplaatsen dan niet-

familiebedrijven. Uit de analyse blijkt echter dat er geen significant verschil is tussen 

verplaatsing en bedrijfsvorm: het kan niet bewezen worden dat familiebedrijven vaker of 

minder vaak verplaatsen dan niet-familiebedrijven. 

Op basis van de andere modellen blijken er verschillen tussen familiebedrijven en niet-

familiebedrijven aangaande factoren die invloed zijn op verplaatsing. In figuur 8.2 zijn de 

factoren zichtbaar die van invloed zijn op verplaatsing van het totaal aantal bedrijven. Figuur 

8.3 doet dit ook, maar neemt de invloed van de controlevariabelen mee. Figuur 8.4 geeft aan 

welke factoren van invloed zijn op verplaatsing bij familiebedrijven, figuur 8.5 doet dit voor 

de niet-familiebedrijven. Statistisch gezien was het niet mogelijk om ook modellen te 

genereren voor alleen familiebedrijven en niet-familiebedrijven waarbij de controlevariabelen 

in mee werden genomen (zie paragraaf 6.3.1). 

 
Figuur 8.2: Invloeden op verplaatsing voor totaal bedrijven 
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Figuur 8.3: Invloeden op verplaatsing met controlevariabelen, totaal bedrijven 

 

 
Figuur 8.4: Invloeden op verplaatsing voor familiebedrijven 

 

 
Figuur 8.5: Invloeden op verplaatsing voor niet-familiebedrijven 

 

De verschillen tussen familie- en niet-familiebedrijven in de Kempen betreffende verplaatsing 

en factoren tot verplaatsing zijn duidelijk zichtbaar. Bij familiebedrijven zorgt, naast interne 

huisvestingsfactoren (positief) en de beoordeling van externe huisvestingsfactoren (negatief), 

de invloed van besluitnemers ervoor dat de kans op verplaatsing wordt verkleind. Deze 

invloed geldt niet voor niet-familiebedrijven. Voor niet-familiebedrijven zijn, naast interne 

huisvestingsfactoren (positief) en de beoordeling van externe huisvestingsfactoren (negatief), 

onvoldoende aanwezige uitbreidingsmogelijkheden een reden om te verplaatsen. Dit geldt niet 

voor familiebedrijven en komt doordat familiebedrijven in dit onderzoek voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden hebben. Ook blijkt dat als niet-familiebedrijven bereid zijn om te 

verplaatsen naar een andere locatie op hetzelfde bedrijventerrein of binnen de gemeente, de 

kans op verplaatsing dan kleiner is. Dit heeft te maken met het feit dat als bedrijven wel 

willen verplaatsen in de gemeente, zij dan liever niet naar een locatie buiten de gemeente 

willen. Opgemerkt dient te worden dat ten opzichte van de andere factoren die bij niet-

familiebedrijven een rol spelen bij verplaatsing, deze laatste factor verplaatsing het minst 

beïnvloedt.  
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Uit het empirisch onderzoek kan tot slot nogmaals geconcludeerd worden dat er qua 

daadwerkelijk verplaatsen geen significante verschillen zijn tussen familiebedrijven en niet-

familiebedrijven. 

 

8.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Allereerst is dit onderzoek maatschappelijk relevant voor actoren die bij het proces van 

verplaatsing betrokken zijn. Verplaatsing geeft een mutatiemoment in de levensloop van een 

bedrijf aan. Wanneer actoren die een rol spelen bij verplaatsing bedrijven benaderen dienen 

zij goed rekening te houden met het feit of het bedrijf een familiebedrijf is of niet. Het blijkt 

dat er andere motieven bij familiebedrijven ten grondslag liggen aan verplaatsing en hier 

zouden deze actoren ook rekening mee moeten houden. Zo kunnen zij bij het benaderen van 

een familiebedrijf van tevoren inventariseren wat de belangen zijn van de besluitnemers. Bij 

niet-familiebedrijven dienen actoren zich bijvoorbeeld te verdiepen in toekomstige 

uitbreidingsmogelijkheden op nieuwe locaties, omdat dit voor niet-familiebedrijven van 

invloed is op verplaatsing. 

Daarnaast is dit onderzoek ook relevant op het gebied van de impact van het Kempisch 

Bedrijvenpark. Tussen het opstarten van het project tot aanleg van het bedrijventerrein en de 

daadwerkelijke aanleg zit inmiddels al meer dan tien jaar. Het project ligt enigszins gevoelig 

in de betrokken gemeenten, vooral omdat gemeenten zelf enerzijds grotere bedrijven willen 

behouden, maar anderzijds inzien dat het KBP kan zorgen voor doorstroming van bedrijven 

en voor de concentratie en behoud van bedrijven in de Kempen. De projectleiders van het 

Kempisch Bedrijvenpark wilden dan ook dat dit onderzoek met enige voorzichtigheid 

uitgevoerd zou worden. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen zij wellicht wat 

aanpassingen plegen aan het beleid omtrent minimum kavelgrootte, de promotie van het 

Kempisch Bedrijvenpark en toekomstige vraagstukken aangaande plannen van regionale 

bedrijventerreinen. Uit de vele gesprekken die zijn gevoerd, door bedrijfsbezoek en door 

telefonisch contact om medewerking aan het onderzoek te vragen, blijkt dat ondernemers de 

ontwikkelingen van het Kempisch Bedrijvenpark ook op de voet volgen. Veel ondernemers 

hebben een duidelijke positieve of negatieve mening over het project. Mogelijk krijgen zij 

met deze resultaten een ander beeld van het Kempisch Bedrijvenpark of wordt hun perceptie 

juist bevestigd. 

Qua wetenschappelijke relevantie blijkt dit onderzoek allereerst een bijdrage te hebben 

geleverd aan de kennis omtrent verplaatsingsgedrag van familiebedrijven. Kwantitatief 

onderzoek onder familie- en niet-familiebedrijven naar verplaatsing is iets wat nog nauwelijks 

is onderzocht en dit onderzoek heeft gezorgd voor meer informatie over verplaatsing van 

familiebedrijven. Het blijkt dat het zijn van een familiebedrijf of een niet-familiebedrijf op 

zichzelf niet zorgt voor een verschil in verplaatsing, maar reden tot verplaatsing wel. 

Ten tweede blijkt de binding met de lokale omgeving, de Kempen en de regio Eindhoven en 

in het bijzonder de binding met het personeel geen bijzondere rol te spelen bij verplaatsing, 

iets wat op basis van gevoerde gesprekken wel werd verwacht. Verschillen tussen 

familiebedrijven en niet-familiebedrijven zijn hierbij wel aanwezig, maar voeren niet de 

boventoon in de analyse van de empirische resultaten. 

 

8.4 Aanbevelingen 

In huidige onderzoeken naar verplaatsing van bedrijven wordt er nog weinig onderscheid 

gemaakt tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Uit dit onderzoek blijkt dat er wel 

degelijk verschillen zijn tussen familie- en niet-familiebedrijven aangaande factoren die 

leiden tot verplaatsing. De eerste aanbeveling is dan ook om in toekomstig onderzoek naar 

verplaatsing ook te denken aan differentiatie van bedrijven naar wel of geen familiebedrijf. 



 102 

Uit het onderzoek blijkt dat een flink aantal bedrijven vindt dat er soepeler dient te worden 

omgegaan met de minimum kavelgrootte. Daarnaast is gebleken dat duurzaamheidaspecten 

van belang worden gevonden bij verplaatsing, dit zou nog meer benadrukt kunnen worden bij 

de promotie van een regionaal bedrijventerrein. De aanbeveling is dat bedrijven van tevoren 

eerder en beter betrokken moeten worden bij de totstandkoming van bedrijventerreinen en dan 

in het bijzonder tijdens het opstellen van de voorwaarden. Het voordeel van het beter 

betrekken van bedrijven is dat het draagvlak wordt verhoogd en bedrijven meer het belang 

inzien van een regionaal bedrijventerrein. Hierdoor wordt ook verplaatsing naar zo’n 

regionaal bedrijventerrein gestimuleerd en vereenvoudigd.  

De populatie die in dit onderzoek is gekozen is gebaseerd op bedrijven die behoren tot 

sectoren die geschikt zijn voor de vestiging op een bedrijventerrein en met een omvang van 

minimaal vijf werknemers. Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd in een regio waar relatief 

veel bedrijvigheid in de industriële sector zit en er ook veel logistieke bedrijvigheid is. 

Mogelijk zorgt daarom hetzelfde onderzoek in een andere regio en met andere sectoren voor 

heel andere resultaten, omdat niet is gecontroleerd voor regio- en sectoreffecten. De derde 

aanbeveling is dan ook om soortgelijk onderzoek in andere regio’s en voor andere sectoren uit 

te voeren. Dit kan zorgen voor andere resultaten en hierdoor meer ‘vaste grond’ voor 

onderzoek naar familiebedrijven. 

 

8.5 Kritische reflectie 

Het probleem bij kwantitatief onderzoek op deze schaal is het binnenkrijgen van voldoende 

cases, zodat er een representatieve afspiegeling van de afgebakende populatie ontstaat. Door 

vooraf telefonisch contact te hebben is de response waarschijnlijk wel hoger geworden dan 

zonder telefonisch contact, maar toch was de response het minimum voor het kunnen 

uitvoeren van de benodigde statistische toetsen. Daarnaast zijn niet alle vragenlijsten 

compleet ingevuld. Dit was gelukkig te ondervangen door ‘impute missing values’. 

Desondanks konden uiteindelijk niet alle modellen getoetst worden, gezien de te geringe cases 

voor alleen familiebedrijven en voor alleen niet-familiebedrijven. In de toekomst kunnen deze 

zaken opgelost worden door het afbakenen van een nog grotere populatie, hier moeten dan 

wel meer middelen en tijd voor worden ingeruimd. 

Om de response te verhogen is vastgehouden aan de anonimiteit van de bedrijven. Wellicht 

kan dit in de toekomst wat meer aan de bedrijven zelf worden overgelaten. Het voordeel 

hiervan is dat er dan een beter beeld ontstaat van de bedrijven die hebben meegewerkt aan het 

onderzoek en er kansen zijn voor mogelijk vervolgonderzoek onder deelgenomen bedrijven. 

Tijdens het onderzoek, en dan met name tijdens het opstellen van het conceptueel model en de 

methodologie, bleek dat de combinatie tussen verplaatsing en familiebedrijven een lastige 

materie is. Dit heeft er mee te maken dat er veel zaken bij verplaatsing een rol spelen, die 

gezien de omvang niet allemaal in het conceptueel model opgenomen konden worden. 

Daarnaast was de invloed van bedrijfsvorm op deze zaken ook niet vooraf bekend. De reden 

hierachter is dat er nog heel weinig onderzoek gedaan is naar de combinatie familiebedrijven 

en verplaatsing. Enerzijds zorgt dit onderzoek dus voor een bron aan nieuwe kennis, 

anderzijds kunnen verbanden wellicht verkeerd gelegd zijn door de onbekende materie. 

Toekomstig onderzoek naar familiebedrijven en verplaatsing kan hier meer duidelijkheid over 

verschaffen. 

 

8.6 Afsluiting 

Met het einde van dit hoofdstuk is tevens dit onderzoek ten einde gekomen. Echter, het 

onderzoek naar het verplaatsen van familiebedrijven is iets wat doorgang moet blijven vinden, 

omdat familiebedrijven alom aanwezig zijn in de samenleving, een grote bijdrage leveren aan 

de economie en er veel mensen van afhankelijk zijn. Gezien het feit dat er nog niet veel 
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onderzoek naar verplaatsing door familiebedrijven is gedaan heeft dit onderzoek een bijdrage 

aan de kennisontwikkeling hiervan willen leveren. De hoop is dat met de uitkomsten van dit 

onderzoek er in de toekomst nog beter antwoord gegeven kan worden op de vraag voor 

familiebedrijven: to move or not to move? 
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Bijlage 2: Familiebedrijven versus niet-familiebedrijven 
 

Organisatiecontext Familiebedrijven… …dan (bij) niet-familiebedrijven 

Anderson & Reeb, 2003; Kang, 2000; McConaughy, Matthews & Fialko, 2001; 

Villalonga & Amit, 2006 die beursgenoteerd zijn groeien sneller en zijn winstgevender 

Martin en Suarez, 2001 

zijn vaker in de traditionele industrieën werkzaam dan in de jonge dynamische markten,  

dat de groei afremt en de bedrijfsomvang limiteert 

Cromie, Stephenson & Monteith, 1995; Westhead en Cowling, 1996b; Daily & 

Dollinger, 1993; Gumpert & Boyd, 1984 zijn kleiner  

Cromie, Stephenson & Monteith, 1995; Daily & Dollinger, 1993 zijn kleiner met betrekking tot het aantal werknemers 

Cromie, Stephenson & Monteith, 1995; Martin & Suarez, 2001 zijn kleiner met betrekking tot de omzet 

Cromie, Stephenson & Monteith, 1995; Martin & Suarez, 2001 zijn kleiner met betrekking tot vermogen 

Ward, 1988 hebben een grotere zorg voor medewerkers en loyaliteit 

Donckels & Frohlich, 1991 betalen hogere lonen aan werknemers 

Moscetello, 1990 hebben de mogelijkheid het beste uit werknemers te halen 

Goffee & Scase, 1985 

hebben de mogelijkheid het beste uit werknemers te halen  

als gevolg van flexibele werkmogelijkheden 

Levering & Moskowitz, 1993 

hebben de mogelijkheid het beste uit werknemers te halen  

als gevolg van lagere HR- en wervingskosten 

Lievens, 2010 hebben iemand gemiddeld 5 jaar minder lang aan het roer (18 jaar)  

Gallo et al., 2004 hebben vaker werknemers met minder risicovolle contracten 

Flören et al., 2010 hebben minder eigenaren 

Flören en Wijers, 1996 hebben werknemers die zich meer inspannen en zich flexibeler opstellen 

Gallo et al., 2004 hebben gemiddeld minder aandeelhouders 

Gallo et al., 2004 

hebben ten opzichte van niet-familiebedrijven weinig financiële partners en  

ook het aandeel dat deze financiële partners hebben in familiebedrijven is veel kleiner 

Gallo et al., 2004 hebben vaker een RvB die bedrijfskapitaal in bezit heeft 

Gallo et al., 2004 gebruiken minder fulltime personeel 

Goffee & Scase, 1985; Hall, 1988; Poza, Alfred & Maheshwari, 1997; Tagiuri & 

Davis, 1996 

kennen vaker besluitvorming dat geneigd is gecentraliseerd te zijn onder top familieleden,  

wat kosten vermindert en flexibiliteit van de onderneming vermeerdert  

Gallo et al., 2004 hebben vaker minder contact met banken 

Daily & Dollinger, 1992 hebben een mindere organisatiestructuur 

Miller et al., 2005, 2008 investeren meer in werknemerstrainingen, klantrelaties en R&D 
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Dyer, 1986 zijn vaker een autocratische onderneming 

Davis & Harveston, 1999 zijn vaker een schaduw van de oprichter 

Davis & Harveston, 1999; Vinton, 1998; Chirico & Nordqvist, 2010 

 hebben vaker kenmerken van nepotisme, paternalisme en familie-inertie 

 

Strategisch gedrag Familiebedrijven… …dan bij niet-familiebedrijven 

Donckels, 1998; Donckels & Frohlich, 1991; Poutziouris, Chittenden & 

Michaelas, 1998 streven in mindere mate groei na  

Coleman en Carsky, 1999 hebben vaker gebrek aan toegang tot extern kapitaal 

Donckels en Frohlich, 1991 worden gekenmerkt door een conservatieve, minder innovatieve, minder op groei gerichte strategie 

Gomez-Mejia, Tosi en Hinkin, 1987; Flören et al., 2010 streven in mindere mate groei na 

Jorissen et al., 2002 maken in mindere mate gebruik maken van professionele netwerken 

Hodgetts en Karatko, 1982; Daily en Dollinger, 1993; Davis, 1983; Neubauer en 

Lank, 1998 maken veelal producten van hoge kwaliteit en leggen vaker de nadruk op ‘waar voor je geld’ 

Carlock en Ward, 2001 

bedienen veelal een nichemarkt waarbinnen beter gebruik gemaakt kan worden van de specifieke kennis van 

de familie  

Jorissen et al., 2002 exporteren minder 

Jorissen, et al., 2002 maken in mindere mate gebruik van formele begrotingstechnieken 

Jorissen, et al., 2002 gebruiken minder financiële prestatie-indicatoren (winstgevendheid, liquiditeit, solvabiliteit etc.) 

Jorissen, et al., 2002 

gebruiken niet vaker of minder vaak operationele prestatie-indicatoren, zoals kwaliteit van marktonderzoek, 

productontwikkeling, omzet en productievolume. 

Flören & Wijers, 1996; Davis, 1983 kennen een hogere mate van betrokkenheid, zorgzaamheid en loyaliteit vis-à-vis de medewerkers 

McConaughly, 2000 kennen een beloning voor de algemeen directeur afkomstig uit de familie die over het algemeen lager is 

Smyrnios et al., 1998; Poutziouris et al., 1998 kennen vaker weerstand om ‘public’ te gaan 

Gallo et al., 2004 

besteden een kleiner gedeelte van hun verkoopopbrengsten aan hun eigen middelen en lange 

termijnontwikkeling 

Gallo et al., 2004 hebben een lager gemiddeld kapitaalsaandeel hebben 

Gallo et al., 2004 accepteren partners als financiële instituties of investeerders van aandelenmarkten minder snel  

Gallo et al., 2004 scheiden in het algemeen vaker hun vastgoed van apparatuurgerelateerde machines 

Dreux, 1990 investeren eerder in lange termijnopbrengsten dan kwartaalopbrengsten 

Gomez-Mejia et al., 2007; Stockmans, Lybaert & Voordeckers, 2010 

investeren meer in productonderzoek, marktaandeel, en reputatie om continuïteit van bedrijf te waarborgen. 

Daardoor ook sterkere emotionele betrokkenheid 

Miller et al., 2008 

hebben een specialere zorg voor de werknemers om de voorspoed van de familie door de tijd heen te 

garanderen 
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Miller et al., 2008 

schijnen meer geïnteresseerd te zijn in het opbouwen van langdurige netwerken en verbanden met klanten en 

andere leveranciers van waardevolle resources 

Miller & Le Breton-Miller, 2005 

zitten dichterbij hun klanten te zitten, om de uitwisseling van informatie met hen te bevorderen, en om het 

handelsmerk van de familie te consolideren door middel van het regisseren van meer inspanning in 

marktactiviteiten 

Miller et al., 2005, 2008 

hebben meer aandacht voor hun reputatie en leggen meer nadruk op het verbreden van de markt en het 

marktaandeel 

 

Prestaties Familiebedrijven… …dan bij niet-familiebedrijven 

Westhead & Cowling, 1996b zijn niet meer of minder productief 

Martin & Suarez, 2001; Westhead & Cowling, 1996b zijn niet meer of minder winstgevendheid 

Martin & Suarez, 2001; Westhead & Cowling, 1996b behalen niet meer of minder omzet 

Jorissen et al., 2002 presteren niet beter voor wat betreft return on equity 

Jorissen et al., 2002; Coleman en Carsky, 1999 presteren beter ten opzichte van return on assets en return on sales 

Aronoff & Ward, 1995 hebben naar verluidt lagere transactiekosten  

Tagiuri & Davis, 1996; Ward & Aronoff, 1991 hebben een meer betrouwbare reputatie  

Daily & Dollinger, 1992 hebben efficiëntere informele besluitvormingskanalen 

Daily & Dollinger, 1992 hebben lagere monitoring- en controlekosten 

Gallo & Estape, 1992 kennen lagere gemiddelde verkopen 

Gallo & Estape, 1992 kennen lagere verkopen per werknemer 

Gallo et al., 2004 hebben een gemiddeld kleiner eigen vermogen 

Gallo et al., 2004 hebben een hogere kapitaalomzet (verkopen/bedrijfsinvesteringen)  

Gallo et al., 2004 genereren een hoger niveau van werkgelegenheid in relatie tot het kapitaal 

Poutziouris et al., 1998 kennen een hoger rendement van het eigen vermogen (ROE) 

Levering & Moskowitz, 1993 zijn effectiever in arbeidsintensieve sectoren  

Rosenblatt, De Mik, Anderson & Johnson, 1985 zijn productiever dan niet-familie werknemers  

Ward, 1997 

hebben een lagere overlevingsgraad hebben door de problemen waar de familiebedrijven mee te maken 

krijgen bij het managen van de bedrijfsoverdracht  

Cromie, Stephenson en Monteith, 1995; Daily en Dollinger, 1993; Westhead en 

Cowling, 1996a; Coleman en Carsky, 1999 zijn ouder dan niet-familiebedrijven 

Miller et al., 2008; Morck & Yeung, 2003 

zijn vaker ondergekapitaliseerd en onderhevig aan conservatisme en gekarakteriseerd door lagergroeiende 

prestaties en een kortere levensduur 
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Bijlage 3: Uitgewerkt conceptueel model 
 

Variabele Dimensie Aspect Subaspect 

Verplaatsing soort geheel/gedeeltelijk   

  gedwongen/vrijwillig  

  object 

nieuwbouwlocatie/bestaand 

bedrijfspand   

 snelheid binnen x aantal jaar  

  gevolgen duur stilliggen productie   

    culturele verandering bedrijf   

    ander primair proces   

    doorlooptijd verhuizing   

    achterblijvende locatie   

  mobiliteit  

Bedrijfsvorm bivalente pilaren directeur   

    onderneming: strategie & cultuur   

    HRM   

    communicatie   

    

balans tussen onderneming en 

familie   

    kwesties aangaande eigendom   

    kwesties aangaande financiën   

  organisatiecontext zie bijlage 2   

  strategisch gedrag zie bijlage 2   

  prestaties zie bijlage 2   

  inzet kapitaalmiddelen fysieke kapitaal bedrijfsgebouw 

     productiemateriaal 

     locatie 

     liquide middelen 

     toegang tot kapitaal 

     intellectueel eigendom 

    menselijk kapitaal kennis en vaardigheden 

     training 

     relaties 

    organisatorisch kapitaal competenties 

     controles 

     beleid 

     cultuur 

     informatie 

     technologie 

    proceskapitaal kennis en vaardigheden 

     regelingen 

     leiderschap 

     het team 

  recht tot besluitvorming oprichters   

    echtgenoten, ouders, kinderen   

    directe erfgenamen van kinderen   

    beursgenoteerd 25% stemkracht   

    direct/indirect   

  bestuur van onderneming één vertegenwoordiging familie   

  meer vertegenwoordigers familie  

    geen vertegenwoordiging familie   
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Variabele Dimensie Aspect Subaspect 

Locatie- en 

managementfactoren intern primair bedrijfsproces   

   secundair bedrijfsproces   

  

pers. gevoelens 

besluitnemer(s) bedrijfscultuur/arbeidsethos   

    bestuursstijl   

    uitstraling bedrijf   

   huidige huisvesting functionaliteit 

optimalisatie 

bedrijfsproces 

   huidige voorzieningen 

    bereikbaarheid klanten/leveranciers 

   personeel 

  

  

  representativiteit/uitstraling pand 

   omgeving 

     zichtlocatie 

     hinderlocatie 

   

passend in 

bestemmingsplan 

  uitbreidingsmogelijkheden groei productie/omzet 

   huidige mogelijkheden 

   toekomstige ruimtevraag 

    huur/koop  

  

pers. overwegingen 

besluitnemer(s) invloed besluitnemers persoonlijke doelen 

   

nieuw 

management/directie 

    lokale binding klanten/leveranciers 

   lokale omgeving/regio 

  nabijheid omgeving voor besluitnemers 

   voor werknemers 

    binding met personeel   

  overheid gemeentelijk   

    regionaal   

    nationaal   

    communicatie   

    imago   

    voorschriften milieuwetgeving 

     ARBO-wetgeving 

     bestemmingsplan 

     belastingregels 

  extern afzetmarkt   

    stand van de economie   

    concurrenten   

    Europa/globalisering   

    ondernemerschap   
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Variabele Dimensie Aspect Subaspect 

Prijs en aanbod van 

bedrijfslocaties  vraag vragers grondexploitant 

     projectontwikkelaar 

      belegger 

      eindgebruiker 

      andere grondvragers 

      starters/verhuizers 

      tijdelijk/vast 

    wensen vastgoedconcept eigendom 

      verhuur 

  

  

    overig 

  wensen grond greenfields 

      brownfields 

   transformatielocatie 

  aanbod aanbieders gemeenten 

     ROB/gem. regeling 

     marktpartijen 

     institutionele beleggers 

     

verhuizende 

eindgebruikers 

    keuzemogelijkheden vastgoed eigendom 

     verhuur 

     overig 

    keuzemogelijkheden grond greenfields 

     brownfields 

   transformatielocatie 

  marktomstandigheden verhuurbaarheid locatie 

     verkoopbaarheid locatie 

  prijs sector primair 

      secundair 

      tertiair 

      quartair 

    regio Randstad 

      grensgebied 

      centrum 

      perifeer 

    soort grondprijs 

   vastgoedprijs 

  locatie huidige locatie 

      toekomstige locatie 

  marktsegment grondmarkt kavels 

    vastgoedmarkt nieuw (te huur) 

      nieuw (te koop) 

      tweedehands (te koop) 

      tweedehands (te huur) 

 soort voorraad harde plannen   

   zachte plannen   

    direct uitgeefbaar   

    niet direct uitgeefbaar   

  planningsniveau gemeentelijk   

    subregionaal   

    regionaal   
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  andere grondvragers wonen   

    infrastructuur   

  

  

  natuur/bos   

  water   

    agrarisch gebied   

  locatie van planning toekomstige vestigingslocatie 

op hetzelfde 

bedrijventerrein 

     binnen huidige gemeente 

     binnen subregio 

     

op regionaal 

bedrijventerrein 

     binnen regio 

     binnen Nederland 

   

grensgebied met 

België/Duitsland 

   Europa 

     wereldwijd 

  relatieve ligging bereikbaarheid 

      mobiliteitsstromen 

  voorwaarden bestemmingsplanprocedure   

    milieuvergunning/milieucategorie   

    technische eisen/bouwvergunning   

    SER-ladder   

    afkomstig uit regio   

    minimum ruimtebehoefte   

    specifieke sectoren   

    deelname aan parkmanagement   

    duurzaamheideisen   

    mobiliteitsstromen   

    bijdrage aan werkgelegenheid   

    functionaliteit   

    representativiteit   

    ontsluiting   

    bebouwingspercentage handel en dienstverlening 

      industrie 

      transport en distributie 

      

meerlaags/geschakeld 

bouwen 

    segment hoogwaardig 

      gemiddeld 

      functioneel/traditioneel 

      grootschalig, zwaar 
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Variabele Dimensie Aspect Subaspect 

Controlevariabelen statisch grootte bedrijf oppervlakte 

      werknemers 

    leeftijd jaren totaal 

      

jaren gevestigd op huidige 

locatie 

   generatie 

    vestigingsplaats oppervlakte 

      beroepsbevolking 

    sector primair 

      secundair 

      tertiair 

      overig 

    bedrijfsvorm eenmanszaak 

      V.o.F./C.V./O.V. 

      B.V. 

      N.V. 

      buitenlandse rechtsvorm 

      nevenvestiging 

    eigenaar(s)/aandeelhouder(s) aantal 

    aantal keren verplaatst   

    aantal keren uitgebreid   

  dynamisch groeipatronen 

werknemers voor 

crisisperiode 

      omzet voor crisisperiode 

      

productie voor 

crisisperiode 

      

werknemers na 

crisisperiode 

      omzet na crisisperiode 

      productie na crisisperiode 

    opvolgingspatronen 

snelheid wisseling 

eigenaar(s) 

      snelheid wisseling directie 

    trends business trends 

      locational trends 

      marketing trends 

      organisational trends 
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Bijlage 4: Geraadpleegde personen 
 

In het grijs is aangegeven welke gesprekken zijn gebruikt in figuur 6.37. De samenvatting van 

die gesprekken is daarna weergegeven. 

 

Persoon Gemeenten: De Kempen Datum Contact Informatie over 

Hilde van de Ven Bedrijfscontactfunctionaris Bergeijk 18-apr Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

Guus Stappaerts Projectbureau Kempisch Bedrijvenpark 19-apr Bezoek Bedrijvigheid en verplaatsing 

Hans van Asten Bedrijfscontactfunctionaris Eersel 20-apr Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

Marleen Sleegers 

Bedrijfscontactfunctionaris Reusel-De 

Mierden 21-apr Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

Yvette Wijnen Bedrijfscontactfunctionaris Bladel 21-apr Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

          

 Persoon Gemeenten: Regio Eindhoven Datum Contact Informatie over 

Rob Harbers SRE 27-apr Telefonisch Bedrijvigheid en verplaatsing 

Roel Welten Bedrijfscontactfunctionaris Son en Breugel 29-apr Telefonisch 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

Daniel de Klein Bedrijfscontactfunctionaris Helmond 4-mei Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

Gerard Gietman Bedrijfscontactfunctionaris Veldhoven 5-mei Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

Peter Vloet Bedrijfscontactfunctionaris Eindhoven 12-mei Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

          

 Persoon Deskundigen Datum Contact Informatie over 

Cees-Jan Pen Economisch geograaf 7-apr Mail Verplaatsing en contactpersonen 

Aleid Brouwer Economisch geograaf 13-apr Mail Verplaatsing en familiebedrijven 

Jaap Berends 

Coördinator Ambassadeurs 

Bedrijventerreinen VNG 28-apr Bezoek Bedrijventerreinen en samenwerking 

Han Olden STOGO Onderzoek en Advies 2-mei Bezoek Bedrijventerreinen en verplaatsing 

Jan-Willem 

Wesselink Oud-journalist tijdschrift Familiebedrijven 3-mei Mail Familiebedrijven 

Roberto Flören Hoogleraar Familiebedrijven 9-mei Bezoek Familiebedrijven 

Erik Louw Onderzoeksinstituut OTB 9-mei Bezoek Bedrijventerreinen en verplaatsing 

          

 Persoon Bedrijven De Kempen Datum Contact Informatie over 

Joop Jacobs 

Oud-voorzitter industriegroep Eersel, 

gemeente Eersel 11-mei Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

Marleen en Jan 

Theuws Theuws Metaal, gemeente Bergeijk 11-mei Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

Marja de Bruin Ondernemersvereniging Reusel-De Mierden 17-mei Telefonisch Bedrijvigheid en verplaatsing 

Ad Keeris Wagenbouw Hapert, gemeente Bladel 24-mei Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

Nancy Swinkels Squall International, gemeente Bladel 6-jun Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

          

 Persoon Verplaatste bedrijven regio Eindhoven Datum Contact Informatie over 

Debbie van den 

Boogaard 

Van Happen Containers, gemeente 

Eindhoven 18-mei Mail 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

Willem van 

Zantvoort Don Quichotte, gemeente Helmond 27-mei Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

Niels van den 

Beucken Arte, gemeente Helmond 31-mei Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 

Jos Das 

DAS Koerier & Logistics, gemeente 

Veldhoven 22-jun Bezoek 

Bedrijvigheid, verplaatsing en 

familiebedrijven 
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Verplaatst bedrijf 

  

Locatie- en managementfactoren Planning van 

bedrijventerreinen 

  

Ruimtelijk-

economische dynamiek 

  Huidige huisvesting Persoonlijke overwegingen 

Verplaatst bedrijf 

Son en Breugel naar 

Eindhoven 

(familiebedrijf) 

Optimalisatie bedrijfsproces Behoud nabijheid woon- en 

leefomgeving personeel 

Niet gekeken naar 

locaties buiten 

Eindhoven 

Achterblijvende locatie 

speelde geen rol 

Deels overlast van/op 

omgeving als gevolg van 

aard bedrijfsactiviteiten 

      

Geen 

uitbreidingsmogelijkheden 

op oude locatie 

      

Verplaatst bedrijf 

binnen Veldhoven 

(familiebedrijf) 

  

  

  

Interne logistiek sterk 

verbeterd, vooral ingezet op 

functionaliteit 

Werknemers positief 

tegenover verplaatsing 

Veel ruimte op 

regionaal 

bedrijventerrein 

Achterblijvende locatie 

speelde geen rol, was 

huurpand 

Bereikbaarheid sterk 

verbeterd, nu veel 

uitvalswegen 

   Parkmanagement 

is een voordeel 

  

Representativiteit geen rol, 

weinig bezoek van klanten 

      

Geen 

uitbreidingsmogelijkheden 

op oude locatie, nu wel 

voldoende 

      

Verplaatst bedrijf 

binnen Hapert 

(familiebedrijf) 

  

  

  

Optimalisatie bedrijfsproces Besluitnemers geen binding 

met lokale omgeving, 

werknemers wel 

Veel ruimte op 

KBP 

Gemeente wilde graag 

dat ze naar KBP 

verplaatsten 

Bereikbaarheid sterk 

verbeterd 

Werknemers belangrijkste 

reden om in de Kempen te 

blijven, goede 

arbeidsmentaliteit 

Geen problemen 

met duurzaamheid 

en 

parkmanagement 

Achterblijvende locatie 

staat te koop 

Uitstraling speelde geen rol     Hoge kavelprijs, maar rol 

personeel woog zwaarder 

Ruimtegebrek qua opslag en 

capaciteit 

      

Verplaatst bedrijf 

binnen Helmond 

(niet-familiebedrijf) 

Huidige voorzieningen en 

optimalisatie bedrijfsproces 

Nauwelijks binding; 

buitenlandse leveranciers en 

geen lokale klanten 

Niet gekeken naar 

locaties buiten 

Helmond 

Gemeente wilde 

werknemers voor 

Helmond behouden 

Bereikbaarheid beter op 

nieuwe locatie 

Behoud werknemers voor 

Helmond 

  Vervuilde locatie en daar 

wilde gemeente 

woningbouw op plaatsen 

Representativiteit geen rol, 

geen bezoek van klanten 

      

Geen 

uitbreidingsmogelijkheden 

op oude locatie 

      

Verplaatst bedrijf 

van Deurne naar 

Helmond 

(niet-familiebedrijf) 

  

  

Interne logistiek sterk 

verbeterd 

Geen binding met Helmond, 

internationale inkoop en 

nationale verkoop 

Veel ruimte op 

regionaal 

bedrijventerrein 

Deurne wilde bedrijf 

graag behouden, kon 

geen goed aanbod doen 

Geen 

uitbreidingsmogelijkheden 

op oude locatie 

Werknemers betrokken bij 

verplaatsing 

  Achterblijvende locatie 

heeft nooit te huur/koop 

gestaan 

      Goede 

onderhandelingspositie 

als gevolg van 

nieuwkomers 
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Bijlage 5: Belscript 
 

Belscript volgens de CADO!-methode. Allereerst de contactfase, om de juiste persoon te pakken te krijgen. 

Daarna volgt de aanbodfase, waarin kort en bondig de reden van het telefoontje wordt vermeld. Daarna de 

dialoogfase, waar in gesprek wordt gegaan over de reden van contact, motivatie en redenen voor 

(familie)bedrijven om wel/niet aan het onderzoek deel te nemen. Daarna de orderfase, waarbij gegevens worden 

genoteerd, zodat degene de vragenlijst kan invullen. Het uitroepteken staat voor positief en persoonlijk, dat wil 

zeggen dat degene die aan de lijn is, goed en op correcte wijze wordt benaderd. 

 

Contactfase 

Goedemorgen/goedemiddag, u spreekt met Jeroen Brinkhorst van de Universiteit Utrecht, ik bel u naar 

aanleiding van het onderzoek dat de Universiteit Utrecht op dit moment uitvoert onder bedrijven in de Kempen. 

Spreek ik met … te …? Fijn dat ik u tref. 

 

Aanbodfase 

Op dit moment is de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Van Lanschot Bankiers, bezig met een 

onderzoek onder bedrijven uit de Kempengemeenten naar verhuisgedrag van bedrijven. Dus of bedrijven van 

plan zijn te verplaatsen of juist niet, en redenen die hierachter liggen. Specifiek wordt hierbij gekeken naar het 

verschil tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven en de invloed van het Kempisch Bedrijvenpark in 

Hapert.  

 

Ik ben hiervoor dan ook op zoek naar degene die in uw bedrijf verantwoordelijk is voor zulke strategische 

beslissingen. 

 

Uw bedrijf is geselecteerd, omdat het in de Kempen ligt en enige grote omvang heeft, daarom de vraag: 

Zou uw bedrijf mee willen werken aan dit onderzoek? 

 

Dialoogfase 

 

- Ik heb geen tijd voor het onderzoek. 

De vragenlijst bestaat uit 34 vragen, het invullen ervan duurt maximaal 10 minuten. Tevens krijgt u de 

mogelijkheid om vragen over te slaan, mochten die niet van toepassing zijn of mocht u het antwoord niet weten. 

Daarnaast loopt het onderzoek tot en met begin juli 2011. 

 

- Wat gebeurt er met mijn gegevens? 

U hoeft uw eigen naam of de naam van het bedrijf niet in te vullen. Wel is gemeente van vestiging van belang, 

omdat zo gekeken kan worden naar verschillen tussen de Kempengemeenten. Daarnaast is het een groot 

onderzoek onder meer dan 200 bedrijven waarbij naar de resultaten in het algemeen gekeken wordt en specifieke 

antwoorden van bedrijven niet terugkomen. 

 

- Wat heeft mijn bedrijf er aan? 

Er is al veel gezegd en geschreven over het Kempisch Bedrijvenpark. Met de resultaten van dit onderzoek 

kunnen uitspraken gedaan worden over de wijze hoe bedrijven tegen het Kempisch Bedrijvenpark aankijken en 

wat bedrijven eigenlijk nu echt van dat bedrijventerrein vinden. 

Daarnaast wordt ook gekeken naar de verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Met de 

uitkomsten van dit onderzoek kunnen uitspraken gedaan worden in hoeverre familiebedrijven verschillen van 

niet-familiebedrijven in ruimtelijk gedrag. De algemene uitslagen van dit onderzoek gaan namelijk ook naar de 

betrokken gemeenten, waardoor zij bij toekomstige vragen over bedrijfsverplaatsing rekening kunnen houden 

met verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. 

Mocht u het willen, dan is het uiteraard ook mogelijk om de resultaten van dit onderzoek te krijgen. 

 

- Wat is de bijdrage van Van Lanschot Bankiers? 

Onderdeel van de studie die ik volg, te weten de Master Economische Geografie, is het uitvoeren van een stage. 

Van Lanschot Bankiers heeft zich bereid gevonden om mij een stageplaats aan te bieden en het onderzoek te 

faciliteren. 

Daarnaast is Van Lanschot Bankiers bij uitstek geïnteresseerd in een ondernemer en zijn/haar onderneming. 

Van Lanschot Bankiers richt zich ook vaker op de academische wereld, zo organiseren ze ook jaarlijks de Van 

Lanschot Lecture. Tijdens de Lecture worden ook de Van Lanschot Prize en Scholarship uitgereikt. De Van 

Lanschot Prize honoreert de beste masterthesis van het academische jaar op het gebied van financieel/monetair 

beleid en bankieren bij de Tilburgse Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Met de organisatie van de 
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Van Lanschot Lecture, Prize en Scholarship willen Van Lanschot Bankiers en de Universiteit van Tilburg een 

actieve bijdrage leveren aan de internationale economische oriëntatie van de Nederlandse politiek en het 

onderwijs en bedrijfsleven. 

 

- In hoeverre weet ik of u wel echt een student bent? 

Op dit moment heb ik al gesprekken gevoerd met bedrijfscontactfunctionares van de vier Kempengemeenten en 

met een aantal ondernemersverenigingen. Ik kan u daarnaast ook de gegevens van mijn begeleider van de 

Universiteit Utrecht en mijn begeleider van Van Lanschot Bankiers geven, zodat u dit bij hen kunt verifiëren. 

Theo Verhagen: t.j.m.verhagen@vanlanschot.com, 040-2657143 

Leo van Grunsven: l.grunsven@geo.uu.nl 

 

- Mijn bedrijf is geen familiebedrijf. 

Het onderzoek bekijkt de verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Daarom is het juist van 

belang dat ook niet-familiebedrijven in het onderzoek kunnen worden meegenomen, zodat er van beide soorten 

bedrijven genoeg response is. 

 

- Mijn bedrijf gaat zich helemaal niet verplaatsen. 

De vragen in de vragenlijst gaan niet allemaal over een eventuele verplaatsing. Het gaat ook om 

verplaatsingsgedrag in het verleden en redenen voor u om niet te verplaatsen. Daarnaast handelen sommige 

vragen ook over beweegredenen voor verplaatsing, stel dat dit zich voor zou doen. Ook wordt naar uw mening 

aangaande het Kempisch Bedrijvenpark gevraagd. 

 

- Ik ben niet bekend met het Kempisch Bedrijvenpark. 

Alleen de laatste vragen gaan specifiek over het Kempisch Bedrijvenpark. Deze vragen kunt u overslaan of ‘geen 

mening’ invullen. 

 

Wilt u deelnemen aan dit onderzoek? 

 

Orderfase 

Hartelijk dank dat u mee wil werken aan dit onderzoek. U hebt de mogelijkheid om de vragenlijst online of op 

papier te ontvangen, waar gaat uw voorkeur naar uit? 

 

Op papier: 

Mag ik dat dan toezenden naar het adres dat vermeld staat op uw website?/Naar welk adres mag ik dat dan 

toezenden? Ter attentie van wie mag ik dat dan zenden? 

Dan stuur ik u per post de vragenlijst op. In de envelop vindt u ook een reeds gefrankeerde en geadresseerde 

envelop waarin u de ingevulde vragenlijst terug kunt sturen, zodat deelname voor u kosteloos is. 

 

Per e-mail: 

Naar welk e-mailadres mag ik dat dan toezenden? Ter attentie van wie mag ik dat dan zenden? 

Dan stuur ik u een mail met daarin nog kort de uitleg van dit onderzoek en daarbij de link naar het onderzoek. 

 

Wanneer denkt u de vragenlijst te hebben ingevuld? 

Het verzoek is wel om de vragenlijst voor zaterdag 2 juli 2011 te hebben ingevuld, in verband met de voortgang 

van het onderzoek. 

 

Hebt u verder nog andere vragen aangaande dit onderzoek? 

Mocht u toch nog vragen hebben, u kunt contact opnemen met het telefoonnummer en ook via het e-mailadres 

wat in de mail of begeleidende brief staat. Daarnaast kunt u op het einde van het onderzoek aangeven of u op de 

hoogte wil worden gehouden van de resultaten van het onderzoek door middel van het sturen van uw e-mailadres 

of het invullen van de antwoordkaart.  

Ook kunt u nu al aangeven dat u op de hoogte wil worden gehouden van de uitkomsten van het onderzoek. Dan 

zou ik graag uw postadres/e-mailadres vast willen noteren. 

 

Dan wil ik u alvast hartelijk danken voor deelname aan dit onderzoek en u verder een prettige dag wensen. 

mailto:t.j.m.verhagen@vanlanschot.com
mailto:l.grunsven@geo.uu.nl
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Bijlage 6: Begeleidende e-mail 
 

Geachte mijnheer/mevrouw, 

 

Deze e-mail stuur ik u naar aanleiding van het telefonisch contact dat ik zojuist met u heb gehad. 

Aan de Universiteit Utrecht wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de bedrijfslocatie en 

verplaatsingsmotieven van bedrijven in de Kempen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking 

met Van Lanschot Bankiers, die het onderzoek faciliteert. 

Doel van het onderzoek is om te kijken in hoeverre en waarom bedrijven juist wel of niet willen 

verplaatsen. Daarnaast wordt ook gekeken of er verschillen zijn tussen familiebedrijven en niet-

familiebedrijven en naar de invloed van het Kempisch Bedrijvenpark op verhuisgedrag. 

Het vriendelijke verzoek is of u deze vragenlijst in wilt vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt 

maximaal tien minuten in beslag en bevat 34 vragen. De vragenlijst opent u via 

www.thesistools.com/dekempen en is anoniem in te vullen. In verband met de voortgang van het 

onderzoek hoop ik dat u de vragenlijst voor zaterdag 2 juli 2011 wilt invullen. 

Als u een samenvatting van de onderzoeksresultaten wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar 

onderstaand e-mailadres. Als u dan als onderwerp 'deelname onderzoek' invult, krijgt u in september 

2011 een verslag van de onderzoeksresultaten via dit e-mailadres. Ook kunt u voor het verkrijgen van 

de resultaten direct op deze e-mail reageren. Hiervoor is gekozen, om de anonimiteit van uw 

antwoorden zoveel mogelijk te garanderen. 

  

Alvast hartelijk dank voor deelname aan dit onderzoek. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Jeroen Brinkhorst 

Universiteit Utrecht/Faculteit Geowetenschappen 

Van Lanschot Bankiers/Business Banking Eindhoven 

  

Telefoonnummer: 06-10015003 

E-mailadres1: jeroenbrinkhorst@hotmail.com 

E-mailadres2: j.s.a.brinkhorst@students.uu.nl 

http://www.thesistools.com/dekempen
mailto:jeroenbrinkhorst@hotmail.com
mailto:j.s.a.brinkhorst@students.uu.nl
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Bijlage 7: Begeleidende brief 
 

Naam bedrijf 

T.a.v. 

Adres 

Postcode en plaats 

 

Betreft: locatie en verplaatsing van bedrijven in de Kempen 

 

Eindhoven, juni 2011 

 

Geachte mijnheer/mevrouw …, 

 

Deze brief stuur ik u naar aanleiding van het telefonisch contact dat ik kortgeleden met uw bedrijf heb 

gehad. 

Aan de Universiteit Utrecht wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de bedrijfslocatie en 

verplaatsingsmotieven van bedrijven in de Kempen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking 

met Van Lanschot Bankiers, die het onderzoek faciliteert. 

Doel van het onderzoek is om te kijken in hoeverre en waarom bedrijven juist wel of niet willen 

verplaatsen. Daarnaast wordt ook gekeken of er verschillen zijn tussen familiebedrijven en niet-

familiebedrijven en naar de invloed van het Kempisch Bedrijvenpark op verhuisgedrag. 

Het vriendelijke verzoek is of u deze vragenlijst in wil vullen. De vragenlijst bevat 34 vragen en het 

invullen neemt maximaal tien minuten in beslag. 

In verband met de voortgang van het onderzoek hoop ik dat u de vragenlijst voor zaterdag 2 juli 2011 

wilt invullen. Hiervoor hoeft u alleen maar de ingevulde vragenlijst in de reeds geadresseerde 

vragenlijstenveloppe te stoppen en op te sturen. Een postzegel is niet nodig. U hoeft deze begeleidende 

brief niet mee te sturen, zodat de anonimiteit van uw antwoorden wordt gewaarborgd.  

Als u een samenvatting van de onderzoeksresultaten wilt ontvangen, dan kunt u bijgevoegde 

antwoordkaart invullen en in de antwoordenveloppe stoppen en opsturen. Hiervoor is gekozen, om de 

anonimiteit van het onderzoek zoveel mogelijk te garanderen. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, u kunt contact opnemen via onderstaand telefoonnummer 

en e-mailadressen.  

  

Alvast hartelijk dank voor deelname aan dit onderzoek.  

  

Met vriendelijke groet,  

 

  

 

 

 

 

 

Jeroen Brinkhorst 

Universiteit Utrecht/Faculteit Geowetenschappen 

Van Lanschot Bankiers/Business Banking Eindhoven 

Antwoordnummer 516 

5600 WB Eindhoven 

  

Telefoonnummer: 06-10015003 

E-mailadres1: jeroenbrinkhorst@hotmail.com 

E-mailadres2: j.s.a.brinkhorst@students.uu.nl  

 

mailto:jeroenbrinkhorst@hotmail.com
mailto:j.s.a.brinkhorst@students.uu.nl
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Bijlage 8: Vragenlijst 
 

Hieronder is weergegeven welke vragen in de vragenlijst horen bij de opgestelde aspecten van 

de variabelen uit het conceptueel model. De extra vragen zijn gesteld om de representativiteit 

van het onderzoek te beoordelen en om aanvullende informatie te vergaren. 

 

Variabele Aspect Vraag 

Verplaatsing 1 B7 

 2 B8 

Bedrijfsvorm 3 A11 

Locatie- en managementfactoren 1 B11 

  2 B9/B11 

 3 B9/B11 

  4 B5/B6/B11 

  5 B11 

  6 B10/B12 

  7 B12 

 8 B12 

Aanbod en prijs van bedrijfslocaties 1 B11 

  2 B12 

 3 C2 

 4 B11 

  5 B13 

  6 C1/C3/C4 

  7 C5/C6 

Controlevariabelen 1 A4/B4 

  2 A5/B1/A12 

  3 A1/eigen onderzoek 

  4 B3 

  5 B2 

  6 A6/A7 

  7 A9/A10 

Extra   A2/A3/A8/B14/D1/D2 

 

Vragenlijst 
 

Instructie 

De vragenlijst bestaat uit 34 vragen, onderverdeeld in vier onderdelen. Het invullen van het onderzoek zal 

maximaal tien minuten in beslag nemen. Mocht een vraag niet van toepassing zijn op uw bedrijf of wenst u geen 

antwoord te geven, dan is er de mogelijkheid om deze vraag over te slaan of ‘geen mening’ in te vullen. Voor 

vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met Jeroen Brinkhorst, via 06-10015003 of 

jeroenbrinkhorst@hotmail.com. 

 

Onderdeel A: Algemene informatie 

Hierna volgen enkele vragen over uw bedrijf. Onder ‘bedrijf’ wordt verstaan: de specifieke 

vestiging/bedrijfslocatie in De Kempen. Onderstaande vragen hebben betrekking op deze vestiging. Mocht u 

meerdere locaties hebben in de Kempen, dan uitgaan van de vestiging waar de primaire bedrijfsactiviteit wordt 

uitgeoefend. 

 

 

 

mailto:jeroenbrinkhorst@hotmail.com
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A1: In welke gemeente is het bedrijf gevestigd? (gelieve deze vraag niet over te slaan, zodat verschillen 

tussen de gemeenten kunnen worden onderzocht) 

o Bergeijk 

o Bladel 

o Eersel 

o Reusel-De Mierden 

o anders, namelijk … … 

 

A2: In welke sector is het bedrijf voornamelijk actief? 

o levensmiddelenindustrie 

o textiel-, kleding-, leer- en schoenenindustrie 

o hout- en meubelindustrie, interieurbouw 

o vervaardiging van papier en karton 

o vervaardiging van chemische producten, rubber en kunststof 

o vervaardiging farmaceutische grondstoffen en producten 

o metaalindustrie 

o vervaardiging, installatie en reparatie van machines en apparaten 

o vervaardiging van, handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers 

o algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling 

o grond-, water- en wegenbouw 

o bouwinstallatiebedrijven 

o groothandel en handelsbemiddeling 

o goederenvervoer 

o opslag en dienstverlening voor vervoer 

o informatie- en communicatiebedrijven 

o uitgeverijen en drukkerijen 

o technische adviesbureaus 

o anders, namelijk …… 

 

A3: Welke rechtsvorm heeft het bedrijf? 

o Eenmanszaak 

o V.O.F 

o B.V. 

o N.V. 

o anders, namelijk …… 

 

A4: Hoeveel werknemers (inclusief directie) werkten er bij het bedrijf op 1 januari 2011? 

 …… fte (1 fte staat voor één volledige werkweek) 

 

A5: In welk jaar is het bedrijf opgericht? 

 …… (jaartal) 

 

A6: In hoeverre groeide het bedrijf in de periode 2008-heden (tijdens/na crisisperiode) conform 

verwachtingen en doelstellingen? (1= langzamer dan verwacht, 5= sneller dan verwacht) 

 Naar werknemers    1 2 3 4 5  n.v.t. 

 Naar omzet     1 2 3 4 5  n.v.t. 

 Naar productie     1 2 3 4 5  n.v.t. 

 

A7: In hoeverre groeide het bedrijf in de periode 2004-2007 (voor de crisisperiode) conform 

verwachtingen en doelstellingen? (1= langzamer dan verwacht, 5= sneller dan verwacht) 

 Naar werknemers    1 2 3 4 5  n.v.t. 

 Naar omzet     1 2 3 4 5  n.v.t. 

 Naar productie     1 2 3 4 5  n.v.t. 

 

A8: Hoeveel aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) had het bedrijf op 1 januari 2011? 

o 1 

o 2 

o 3-10 

o 11-50 

o 51-100 
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o meer dan 100 

 

A9: Hoe vaak is het bedrijf de afgelopen tien jaar van eigenaar(s) gewisseld? 

o … … keer 

o niet 

o moeilijk te zeggen in verband met de vele eigenaars 

o geen antwoord 

o anders, namelijk … … 

 

A10: Hoe vaak is de afgelopen tien jaar de algemeen directeur gewisseld? 

o … … keer 

o niet 

o geen antwoord 

o anders, namelijk … … 

 

A11: In hoeverre is het bedrijf een familiebedrijf?  

(JA of NEE omcirkelen) 

 De meerderheid van het recht tot besluitvorming is in handen van oprichter(s) en/of erfgenamen, dan 

wel in handen van de koper(s) van de aandelen en/of erfgenamen   JA NEE 

 Ten minste één vertegenwoordiger van de familie of verwanten, ontstaan uit de oprichter(s) of koper(s) 

is formeel betrokken in het bestuur van de onderneming    JA NEE

         

A12: Tot welke generatie behoort/behoren de aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) die het bedrijf in bezit 

had(den) op 1 januari 2011? 

o eerste generatie 

o tweede generatie 

o derde generatie 

o vierde generatie of later 

o moeilijk te zeggen in verband met de vele eigenaars 

o geen antwoord 

 

Onderdeel B: Vestiging en bedrijfsverplaatsing 

Hierna volgen enkele vragen over de vestiging van uw bedrijf en redenen die uw bedrijf kan hebben voor 

eventuele verplaatsing van uw bedrijf. Onder ‘bedrijf’ wordt wederom verstaan: de specifieke vestiging/locatie 

in De Kempen. Mocht u meerdere locaties hebben in de Kempen, dan uitgaan van de vestiging waar de primaire 

bedrijfsactiviteit wordt uitgeoefend.  

 

B1: Hoe lang was het bedrijf gevestigd op de huidige locatie op 1 januari 2011? 

o … … jaar 

 

B2: Hoe vaak is het bedrijf fysiek uitgebreid sinds de vestiging op de huidige locatie? (bijvoorbeeld 

aanbouw productieruimtes, niet de inventaris) 

o … … keer fysiek uitgebreid 

o nooit fysiek uitgebreid 

 

B3: Hoe vaak is het bedrijf (gedeeltelijk) verplaatst sinds de eerste vestiging in de Kempen? 

o … … keer verplaatst 

o nooit verplaatst 

 

B4: Wat was de totale perceelsoppervlakte (bebouwd en onbebouwd) van de bedrijfslocatie op 1 januari 

2011? 

o … … m2 

 

B5: Hoeveel m2 verwacht u de komende vijf jaar meer nodig te hebben voor het uitoefenen van de 

bedrijfsactiviteiten? 

o … … m2 

o geen 

o onbekend 
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B6: In hoeverre is het nog mogelijk om op de huidige locatie uit te breiden? 

o niet 

o voldoende voor de komende vijf jaren 

o onvoldoende voor de komende vijf jaren 

o anders, namelijk … … 

 

B7: In hoeverre denkt u na over het geheel of gedeeltelijk verplaatsen van het bedrijf? 

o er is geen reden om het bedrijf geheel of gedeeltelijk te verplaatsen. 

o er wordt nagedacht om het bedrijf binnen … … jaar geheel te verplaatsen. 

o er wordt nagedacht om het bedrijf binnen … … jaar gedeeltelijk te verplaatsen. 

 

B8: Hoe beoordeelt u de huidige bedrijfslocatie naar fysieke bereikbaarheid en 

representativiteit/uitstraling? (1= heel slecht, 5= heel goed) 

 bereikbaarheid voor klanten en leveranciers  1 2 3 4 5  n.v.t. 

 bereikbaarheid voor personeel   1 2 3 4 5  n.v.t. 

 representativiteit en uitstraling bedrijfspand  1 2 3 4 5  n.v.t. 

 representativiteit en uitstraling nabije omgeving 1 2 3 4 5  n.v.t. 

 

B9: In hoeverre voelt u zich verbonden met de omgeving, klanten en leveranciers? 

(1=helemaal niet, 5=heel goed) 

 lokale omgeving     1 2 3 4 5  n.v.t. 

 de Kempen     1 2 3 4 5  n.v.t. 

 regio Eindhoven     1 2 3 4 5 n.v.t. 

 lokale klant(en)     1 2 3 4 5  n.v.t. 

 lokale leverancier(s)    1 2 3 4 5  n.v.t. 

 

B10: Stel dat u het bedrijf (gedeeltelijk) zou verplaatsen, in hoeverre kunnen de volgende zaken hiervoor 

een reden zijn? (1=helemaal niet, 5= helemaal wel)  

 Huidige bereikbaarheid voor klanten/leveranciers 1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Huidige bereikbaarheid voor personeel  1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Huidige uitstraling van het bedrijfspand  1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Huidige uitstraling van de nabije omgeving  1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Overlast van en/of op omgeving op huidige locatie 1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Uitbreidingsmogelijkheden op huidige locatie 1 2 3 4 5  n.v.t. 

 Groei productie en/of omzet   1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Optimalisatie van het bedrijfsproces  1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Voorzieningen op de huidige locatie  1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Inzet van de gemeente voor behoud bedrijf  1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Huur/grondprijs van de huidige locatie  1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Huur/grondprijs van een nieuwe locatie  1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Persoonlijke doelen van directie   1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Nieuw management/directie   1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Anders, namelijk … …    1 2 3 4 5 n.v.t. 

 

B11: Stel dat u het bedrijf (gedeeltelijk) zou verplaatsen, in hoeverre spelen de volgende zaken hierbij een 

rol? (1=helemaal niet, 5= helemaal wel)  

 Behoud binding met de lokale omgeving  1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Behoud nabijheid woon- en leefomgeving directie 1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Behoud nabijheid woon- en leef omgeving personeel 1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Binding met het personeel    1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Verhuurbaarheid/verkoopbaarheid oude locatie 1 2 3 4 5 n.v.t. 

 

 Anders, namelijk … …    1 2 3 4 5 n.v.t. 

 

B12: Stel dat u het bedrijf (gedeeltelijk) zou verplaatsen, waar wilt u het bedrijf dan naar toe verplaatsen?  

(1= helemaal niet, 5=helemaal wel) 

 locatie op hetzelfde bedrijventerrein  1 2 3 4 5  n.v.t. 

 locatie binnen de huidige gemeente  1 2 3 4 5  n.v.t. 
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 locatie in een andere Kempengemeente  1 2 3 4 5  n.v.t. 

 locatie op het Kempisch bedrijvenpark  1 2 3 4 5  n.v.t. 

 locatie in regio Eindhoven, niet de Kempen  1 2 3 4 5  n.v.t. 

 locatie in Nederland, niet regio Eindhoven  1 2 3 4 5  n.v.t. 

 locatie in het grensgebied in België   1 2 3 4 5  n.v.t. 

 naar het buitenland, anders dan België  1 2 3 4 5  n.v.t. 

 anders, namelijk … … 

 

B13: In hoeverre denkt u gebruik te willen maken van de volgende organisaties/instellingen bij 

bedrijfsverplaatsing? (1=helemaal niet, 5=helemaal wel) 

 bedrijfscontactfunctionaris gemeente  1 2 3 4 5 n.v.t. 

 bedrijfsmakelaar     1 2 3 4 5 n.v.t. 

 accountant     1 2 3 4 5 n.v.t. 

 fiscalist      1 2 3 4 5 n.v.t. 

 notaris      1 2 3 4 5 n.v.t. 

 bank      1 2 3 4 5 n.v.t. 

 Kamer van Koophandel    1 2 3 4 5 n.v.t. 

 ondernemersvereniging    1 2 3 4 5 n.v.t. 

 onderzoeksbureau/externe adviseur(s)  1 2 3 4 5 n.v.t. 

 MVO-adviseur     1 2 3 4 5 n.v.t. 

 anders, namelijk … …    1 2 3 4 5 n.v.t. 

 

C: Kempisch Bedrijvenpark 

In het gebied ten oosten van Hapert, gemeente Bladel, wordt op dit moment een nieuw regionaal bedrijventerrein 

ontwikkeld, het Kempisch Bedrijvenpark (KBP). De volgende vragen gaan over de voorwaarden die gesteld 

worden aan het Kempisch Bedrijvenpark en in hoeverre dit uw vestigingsplaatskeuze zou kunnen beïnvloeden. 

Bij onderstaande vragen graag aangeven wat het dichtst bij uw mening ligt. 

 

C1: Wat vindt u van de minimum kavelgrootte van 5.000 m2 op het Kempisch Bedrijvenpark?  

o een minimum kavelgrootte van 5.000 m2 is voor mij een pré bij eventuele (gedeeltelijke) verplaatsing. 

o maakt niet uit bij eventuele verplaatsing van het bedrijf . 

o is te hoog vastgesteld, hierdoor zou verplaatsing naar het Kempisch Bedrijvenpark geen optie voor het 

bedrijf zijn. 

o is te laag vastgesteld.     

o te arbitrair, hier moet soepeler mee om worden gegaan.      

o anders, namelijk … …     

o geen mening 

 

C2: Wat vindt u van de kavelprijzen (€ 165 - €195 per m2) die gelden ten opzichte van andere locaties op 

bedrijventerreinen in de Kempen? 

o maakt niet uit bij eventuele (gedeeltelijke) verplaatsing van het bedrijf.   

o doorslaggevend, hierdoor zou (gedeeltelijke) verplaatsing naar het Kempisch Bedrijvenpark geen optie 

voor het bedrijf zijn. 

o belemmerend, maar niet doorslaggevend bij eventuele (gedeeltelijke) verplaatsing naar het Kempische 

Bedrijvenpark. 

o anders, namelijk … …   

o geen mening 

 

C3: Wat vindt u ervan dat deelname aan parkmanagement bij het Kempisch Bedrijvenpark verplicht is? 

o parkmanagement is voor mij een pré bij eventuele (gedeeltelijke) verplaatsing. 

o maakt niet uit bij eventuele (gedeeltelijke) verplaatsing van het bedrijf .  

o doorslaggevend, hierdoor zou (gedeeltelijke) verplaatsing naar het Kempisch Bedrijvenpark geen optie 

voor het bedrijf zijn. 

o belemmerend, maar niet doorslaggevend bij eventuele (gedeeltelijke) verplaatsing naar het Kempisch 

Bedrijvenpark. 

o anders, namelijk … … 

o geen mening 
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C4: Wat vindt u van de duurzaamheidaspecten die gelden bij het Kempisch Bedrijvenpark (zoals 

stimuleren van duurzaam bouwen en collectief energiebeheer)? 

o duurzaamheidaspecten zijn voor mij een pré bij eventuele (gedeeltelijke) verplaatsing. 

o maakt niet uit bij eventuele (gedeeltelijke) verplaatsing van het bedrijf .  

o doorslaggevend, hierdoor zou (gedeeltelijke) verplaatsing naar het Kempisch Bedrijvenpark geen optie 

voor het bedrijf zijn. 

o belemmerend, maar niet doorslaggevend bij eventuele (gedeeltelijke) verplaatsing naar het Kempisch 

Bedrijvenpark. 

o anders, namelijk … …     

o geen mening 

 

C5: In hoeverre denkt u dat het Kempisch Bedrijvenpark en de nieuwe verbindingsweg N284 en nieuwe 

aansluiting A67 de bereikbaarheid in de Kempen bevordert? 

o Zorgt voor een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid. 

o Zorgt voor een negatieve bijdrage aan de bereikbaarheid. 

o Zorgt voor geen verandering betreffende bereikbaarheid. 

o Zorgt voor een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid, mijn huidige bedrijfslocatie wordt zo beter 

bereikbaar. 

o Zorgt voor een negatieve bijdrage aan de bereikbaarheid, mijn huidige bedrijfslocatie wordt zo slechter 

bereikbaar. 

o anders, namelijk … …     

o geen mening 

 

C6: In hoeverre denkt u dat het Kempisch Bedrijvenpark een oplossing is voor bedrijven om in de 

Kempen te blijven? 

 

o geen antwoord 

 

Onderdeel D: Afsluiting van de vragenlijst 

 

D1. In hoeverre denkt u dat familiebedrijven verschillen van niet-familiebedrijven als het gaat om het 

geheel of gedeeltelijk verplaatsen van een bedrijf? 

 

o geen antwoord 

 

D2. Heeft u verder nog toevoegingen op deze vragenlijst, of nadere informatie en/of opmerkingen voor dit 

onderzoek? 

 

o geen antwoord 

 

Einde online vragenlijst: 

Ik dank u dat u de tijd ervoor hebt willen nemen om deze vragenlijst in te vullen. Hebt u nog vragen, aarzelt u 

dan niet om contact op te nemen met Jeroen Brinkhorst op telefoonnummer 06-10015003 of via 

jeroenbrinkhorst@hotmail.com. 

 

Als u een samenvatting van de onderzoeksresultaten wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar 

jeroenbrinkhorst@hotmail.com. U hoeft dan alleen als onderwerp ‘deelname onderzoeksresultaten’ in te vullen, 

dan krijgt u een verslag van de onderzoeksresultaten via het door uw gebruikte e-mailadres. Hiervoor is gekozen, 

om de anonimiteit van het onderzoek te garanderen. 

 

Einde papieren vragenlijst: 

Ik dank u dat u de tijd ervoor hebt willen nemen om deze vragenlijst in te vullen. Wilt u de vragenlijst in de 

bijgesloten geadresseerde vragenlijstenveloppe stoppen en opsturen? Een postzegel is niet nodig. 

Hebt u nog vragen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Jeroen Brinkhorst op telefoonnummer 06-

10015003 of via jeroenbrinkhorst@hotmail.com. 

 

Als u een samenvatting van de onderzoeksresultaten wilt ontvangen, moet u tevens de antwoordkaart ingevuld 

terugsturen. Om de anonimiteit van uw antwoorden te garanderen kunt u deze antwoordkaart in de 

antwoordenveloppe versturen, apart van de vragenlijst. Ook hier is geen postzegel voor nodig. 

mailto:jeroenbrinkhorst@hotmail.com
mailto:jeroenbrinkhorst@hotmail.com
mailto:jeroenbrinkhorst@hotmail.com


 130 

Bijlage 9: Beschrijvende statistiek  
 

Hieronder zal allereerst de beschrijvende statistiek besproken worden, onderstaande tabel geeft aan welke centrummaat telkens is gebruikt bij welke meetschaal. Vervolgens 

zijn daarna per variabele de statistische karakteristieke maten weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

Variabele verplaatsing 

Ind. Vraag Omschrijving 

Meet- 

schaal 

N 

Totaal 

N 

Familie 

N 

Niet-

familie 

Centrum- 

maat  

Totaal 

Centrum- 

maat  

Familie 

Centrum- 

maat  

Niet-familie 

SD 

Totaal 

SD 

Familie 

SD 

Niet-

familie 

Min. 

Totaal 

Max. 

Totaal 

Min. 

Familie 

Max. 

Niet-

familie 

Min. 

Niet-

familie 

Max. 

Niet-

familie 

1 B7 
Aantal jaar gehele 
 verplaatsing Ratio 19 8 11 3,2368 3,75 2,8636 3,096 3,327 2,916 0 10 1 10 0 10 

  B7 

Aantal jaar 

gedeeltelijke 

verplaatsing Ratio 3 1 2 4 10 1 1,414   1,414 0 2 10 10 0 2 

  B7 

Wel of niet 

verplaatsen Dichotoom 80 42 38 0 (NEE) 0 (NEE) 0 (NEE)       0 1 0 1 0 1 

2 B8 

Soort pand bij 

verplaatsing Ordinaal 80 42 38 0 (Geen) 0 (Geen) 0 (Geen reden) 0,779 0,731 0,826 0 2 0 2 0 2 

 

Variabele bedrijfsvorm 

Ind. Vraag Omschrijving 

Meet- 

schaal 

N 

Totaal 

N 

Familie 

N 

Niet-

familie 

Centrum- 

maat  

Totaal 

Centrum- 

maat  

Familie 

Centrum- 

maat  

Niet-familie 

SD 

Totaal 

SD 

Familie 

SD 

Niet-

familie 

Min. 

Totaal 

Max. 

Totaal 

Min. 

Familie 

Max. 

Niet-

familie 

Min. 

Niet-

familie 

Max. 

Niet-

familie 

1 A11 

Familiebedrijf 

JA/NEE  Dichotoom 80 42 38 1 (JA) 1 (JA) 0 (NEE)       0  1 1 1 0 0 

 

Variabele locatie- en managementfactoren 

Ind. Vraag Omschrijving Meetschaal 

N 

Totaal 

N 

Familie 

N 

Niet-

familie 

Centrummaat 

Totaal 

Centrummaat 

Familie 

Centrummaat 

Niet-familie 

SD 

Totaal 

SD 

Familie 

SD Niet-

familie 

Min. 

Totaal 

Max. 

Totaal 

Min. 

Familie 

Max. 

Niet-

familie 

Min. 

Niet-

familie 

Max. 

Niet-

familie 

1 B11 

Optimalisatie 

bedrijfsproces Ordinaal 64 33   3 (Neutraal) 1 (Neutraal) 1 (Neutraal) 1,338 0,804 0,860  1 5 0 2 0 2 

Meetschaal Centrummaat 

Nominaal Modus 

Dichotoom Modus 

Ordinaal Mediaan 

Interval Rekenkundig gemiddelde 

Ratio Rekenkundig gemiddelde 
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  B11 Huidige voorzieningen Ordinaal 65 34   2 (Niet) 
0,5 

(NEE/Neutraal) 0 (NEE) 1,240 0,854 0,934  1 5 0 2 0 2 

2 B11 

Bereikbaarheid 

klanten/leveranciers Ordinaal 65 34   2 (Niet) 0 (NEE) 0 (NEE) 1,314 0,825  0,871 1 5 0 2 0 2 

  B11 Bereikbaarheid personeel Ordinaal 67 33   2 (Niet) 0 (NEE) 
0,5 

(NEE/Neutraal) 1,310 0,712 0,896  1 5 0 2 0 2 

  B9 

Beoordeling 

bereikbaarheid: klanten en 

leveranciers Ordinaal 80 42   4 (Goed) 2 (Goed) 2 (Goed) 0,964 0,543 0,800  1 5 0 2 0 2 

  B9 

Beoordeling 

bereikbaarheid: personeel Ordinaal 80 42   4 (Goed) 2 (Goed) 

0,5 

(Slecht/Neutraal)   0,960 0,543 0,724  1 5 0 2 0 2 

3 B11 Representativiteit pand Ordinaal 67 34   3 (Neutraal) 

0,5 

(NEE/Neutraal) 1 (Neutraal)  1,307 0,854 0,879  1 5 0 2 0 2 

  B11 

Representativiteit 

omgeving Ordinaal 65 33   2 (Niet) 0 (NEE) 

0,5 

(NEE/Neutraal)  1,225 0,867 0,813  1 5 0 2 0 2 

  B11 Overlast van/op omgeving Ordinaal 65 33   2 (Niet) 0 (NEE) 0 (NEE) 1,198 0,755 0,653  1 5 0 2 0 2 

  B9 

Beoordeling 

representativiteit: pand Ordinaal 80 42   4 (Goed) 2 (Goed) 2 (Goed) 1,124 0,740 0,762  1 5 0 2 0 2 

  B9 
Beoordeling 
representativiteit:omgeving Ordinaal 80 42   4 (Goed) 2 (Goed) 

1,5 
(Neutraal/Goed)  1,039 0,630 0,775  1 5 0 2 0 2 

4 B11 Uitbreidingsmogelijkheden Ordinaal 67 35   3 (Neutraal) 1 (Neutraal) 2 (JA) 1,368 0,853 0,888  1 5 0 2 0 2 

  B11 Groei productie/omzet Ordinaal 68 34   4 (Wel) 1 (Neutraal) 2 (JA)   1,379 0,844  0,864 1 5 0 2 0 2 

  B5 Ruimte komende 5 jaar Ratio 52 27   1988,46 2757,41 1158,00 5578,67 7472,549  2063,355 0 30000 0 30000  0 9000 

  B6 Uitbreidingsmogelijkheden Ordinaal 80 42   
1 

(Onvoldoende) 2 (Voldoende) 0 (Geen) 0,993 0,964  0,956 0 2 0 2 0 2 

5 B11 Persoonlijke doelen Ordinaal 67 33   3 (Neutraal) 1 (Neutraal) 1 (Neutraal) 1,250 0,819  0,886 1 5 0 2 0 2 

  B11 

Nieuw 

management/directie Ordinaal 60 28   2 (Niet) 0 (NEE) 

0,5 

(NEE/Neutraal)   1,222 0,745  0,780 1 5 0 2 0 2 

6 B10 Binding lokale omgeving Ordinaal 80 42   4 (Goed) 2 (Goed) 2 (Goed) 1,184 0,611  0,795 1 5 0 2 0 2 

  B10 Binding met De Kempen Ordinaal 80 42   4 (Goed) 2 (Goed) 2 (Goed) 1,102 0,470  0,762 1 5 0 2 0 2 

  B10 Binding met Eindhoven Ordinaal 80 42   

3,50 

(Neutraal/Goed) 2 (Goed) 1 (Neutraal) 1,065 0,667  0,768 1 5 0 2 0 2 

  B10 Binding met lokale klanten Ordinaal 80 42   4 (Goed) 2 (Goed) 1 (Neutraal) 1,290 0,882  0,820 1 5 0 2 0 2 

  B10 

Binding met lokale 

leveranciers Ordinaal 80 42   4 (Goed) 2 (Goed) 1 (Neutraal) 1,220 0,734  0,850 1 5 0 2 0 2 

 7 B12 

Behoud binding lokale 

omgeving Ordinaal 69 35   4 (Wel) 2 (JA) 2 (JA) 1,237 0,852  0,906 1 5 0 2 0 2 

  B12 
Behoud binding directie 
met omgeving Ordinaal 69 36   3 (Neutraal) 

1,5 (Neutraal, 
JA) 1 (Neutraal)  1,273 0,786  0,893 1 5 0 2 0 2 

  B12 

Behoud binding personeel 

met omgeving Ordinaal 70 36   4 (Wel) 2 (JA) 2 (JA) 1,103 0,766  0,705 1 5 0 2 0 2 

8 B12 Binding met personeel Ordinaal 70 36   4 (Wel) 2 (JA) 2 (JA)  1,015 0,731  0,646 1 5 0 2 0 2 



 132 

Variabele prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

Ind. Vraag Omschrijving Meetschaal 

N 

Totaal 

N 

Familie 

N 

Niet-

familie 

Centrummaat 

Totaal 

Centrummaat 

Familie 

Centrummaat 

Niet-familie 

SD 

Totaal 

SD 

Familie 

SD 

Niet-

familie 

Min. 

Totaal 

Max. 

Totaal 

Min. 

Familie 

Max. 

Niet-

familie 

Min.  

Niet-

familie 

Max. 

Niet-

familie 

1  B11 Prijs huidige locatie Ordinaal 61 34 32 3 (Neutraal) 2 (JA) 1 (Neutraal) 1,439 0,739 0,948 1 5 0 2 0 2 

  B11 Prijs toekomstige locatie Ordinaal 65 42 38 3 (Neutraal) 182,58 182,0411 1,459 21,524 20,844 1 5 157,9 202,5 157,9 202,5 

2 B12 

Verhuur/verkoopbaarheid 

locatie Ordinaal 66 33 32 

3,50 

(Neutraal/Wel) 1 (Neutraal) 1 (Neutraal) 1,427 0,892 0,932 1 5 0 2 0 2 

 3 C2 Mening kavelprijs KBP Nominaal 80 42 38 

0 (Geen 

mening) 

0 (Geen 

mening) 

0 (Geen 

mening)                   

4 B11 

Inzet gemeente voor 

behoud Ordinaal 67 34 33 2 (Niet) 0 (NEE) 1 (Neutraal) 1,233 0,743 0,882 1 5 0 2 0 2 

5 B13 

Hetzelfde 

bedrijventerrein Ordinaal 59 32 27 3 (Neutraal) 1 (Neutraal) 1 (Neutraal) 1,279 0,759 0,751 1 5 0 2 0 2 

 B13 Dezelfde gemeente Ordinaal 65 35 30 4 (Wel) 2 (JA) 2 (JA) 1,222 0,739 0,770 1 5 0 2 0 2 

 B13 
Andere 
Kempengemeente Ordinaal 63 33 30 3 (Neutraal) 1 (Neutraal) 1 (Neutraal) 1,206 0,795 0,803 1 5 0 2 0 2 

 B13 Kempisch Bedrijvenpark Ordinaal 64 32 32 3 (Neutraal) 1 (Neutraal) 1 (Neutraal) 1,153 0,695 0,880 1 5 0 2 0 2 

 B13 Regio Eindhoven Ordinaal 61 30 31 

1 (Helemaal 

niet) 0 (NEE) 0 (NEE) 1,186 0,621 0,709 1 5 0 2 0 2 

 B13 Nederland Ordinaal 64 32 32 
1 (Helemaal 

niet) 0 (NEE) 0 (NEE) 1,008 0,568 0,535 1 5 0 2 0 2 

 B13 Grensgebied in België Ordinaal 63 32 31 

1 (Helemaal 

niet) 0 (NEE) 0 (NEE) 1,301 0,759 0,810 1 5 0 2 0 2 

 B13 Buitenland Ordinaal 62 31 31 
1 (Helemaal 

niet) 0 (NEE) 0 (NEE) 0,599 0,301 0,250 1 3 0 1 0 1 

3 C1 

Mening kavelgrootte 

KBP Nominaal 80 42 38 

2 (Geen 

mening) 

2 (Geen 

mening) 

5 (Te hoog 

vastgesteld)          

  C3 

Mening parkmanagement 

KBP Nominaal 80 42 38 

1 (Maakt niet 
uit/Geen 

mening) 

1 (Maakt niet 
uit/Geen 

mening) 

1 (Maakt niet 
uit/Geen 

mening)          

  C4 

Mening 
duurzaamheidaspecten 

KBP Nominaal 80 42 38 

1 (Maakt niet 
uit/Geen 

mening) 

1 (Maakt niet 
uit/Geen 

mening) 

1 (Maakt niet 
uit/Geen 

mening)          

4 C5 

Mening bereikbaarheid 

KBP Nominaal 80 42 38 

4 (Positieve 

bijdrage) 

4 (Positieve 

bijdrage) 

4 (Positieve 

bijdrage)          

   C6 

KBP oplossing behoud 

bedrijven de Kempen Ordinaal 80 42 38 

2 

(Neutraal/geen 

mening) 

2 

(Neutraal/geen 

mening) 

2 

(Neutraal/geen 

mening) 0,6769 0,6769 0,6576 1 3 1 3 1 3 
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Controlevariabelen 

Ind. Vraag Omschrijving Meetschaal 

N 

Totaal 

N 

Familie 

N 

Niet-

familie 

Centrummaat 

Totaal 

Centrummaat 

Familie 

Centrummaat 

Niet-familie 

SD 

Totaal 

SD 

Familie 

SD Niet-

familie 

Min. 

Totaal 

Max. 

Totaal 

Min. 

Familie 

Max. 

Niet-

familie 

Min. 

Niet-

familie 

Max. 

Niet-

familie 

1 B4 

Perceelsoppervlakte 

in m2 Ratio 65 35 30 6621,72 9762,57 2957,4 12866,3 16938,18 1780,197 120 85000 120 85000 650 6000 

  A4 Werknemers in fte Ratio 80 42 39 30,1875 34,9405 24,9342 39,7093 46,679 29,9712 2 224 2 224 3 160 

2 A5 Ouderdom bedrijf Ratio 80 42 38 34,2625 40,0476 27,8684 34,1656 39,72218 25,76628 1 261 4 261 1 126 

  B1 

Aantal jaren 

gevestigd op 
huidige locatie Ratio 80 42 38 17,399 20,867 13,566 17,8915 20,1021 14,3857 1 100 1 100 1 80 

 A12 

Generatie 

aandeelhouder(s) 
c.q. eigenaar(s) Ratio 73 40 33 1,51 1,58 1,42 0,71 0,747 0,663 1 4 1 4 1 4 

3 A1 Vestigingsgemeente Nominaal 80 42 38 2 (Bladel) 2 (Bladel) 2 (Bladel)                   

  

geen 

vraag 

Oppervlakte van de 

vestigingsplaats in 

m2 Ratio 80 42 38 82,0036 81,7676 82,2645 9,26185 9,19928 9,44706 75,42 101,04 75,42 101,04 75,42 101,04 

  
geen 
vraag 

Werkzame 
beroepsbevolking Ratio 80 42 38 8368,75 8433,3333 8297,3684 626,138 601,083 653,26078 7300 9000 7300 9000 7300 9000 

4 B3 

Aantal 

verplaatsingen Ratio 80 42 38 1,09 1,21 0,95 1,511 1,907 0,899 0 12 0 12 0 3 

5 B2 

Aantal fysieke 

uitbreidingen Ratio 80 42 38 1,26 1,62 0,87 1,357 1,464 1,119 0 5 0 5 0 4 

6 A6 

Groei werknemers 

2008-heden Ordinaal 70 37 33 

3 (Zoals 

verwacht) 

1 (Zoals 

verwacht) 

1 (Zoals 

verwacht) 1,14108 0,7124 0,68396 1 5 0 2 0 2 

  A6 
Groei omzet 2008-
heden Ordinaal 72 38 34 

3 (Zoals 
verwacht) 

1 (Zoals 
verwacht) 

1 (Zoals 
verwacht) 1,29734 0,85049 0,85071 1 5 0 2 0 2 

  A6 

Groei productie 

2008-heden Ordinaal 65 36 29 

3 (Zoals 

verwacht) 

1 (Zoals 

verwacht) 

1 (Zoals 

verwacht) 1,27325 0,83333 0,817 1 5 0 2 0 2 

  A7 

Groei werknemers 

2004-2007 Ordinaal 72 38 34 

3 (Zoals 

verwacht) 

1 (Zoals 

verwacht) 

1 (Zoals 

verwacht) 0,78073 0,58732 0,58881 1 5 0 2 0 2 

  A7 

Groei omzet 2004-

2007 Ordinaal 72 39 34 

3 (Zoals 

verwacht) 

2 (Sneller dan 

verwacht) 

1 (Zoals 

verwacht) 0,80073 0,68036 0,59708 1 5 0 2 0 2 

  A7 

Groei productie 

2004-2007 Ordinaal 65 36 29 

3 (Zoals 

verwacht) 

2 (Sneller dan 

verwacht) 

1 (Zoals 

verwacht) 0,78996 0,69179 0,57664 1 5 0 2 0 2 

7 A9 

Aantal keren 

wisseling 
eigenaar(s) Ratio 80 42 38 0,31 0,26 0,37 0,565 0,627 0,489 0 3 0 3 0 1 

  A10 

Aantal keren 

wisseling alg. 
directeur Ratio 80 42 38 0,24 0,07 0,42 0,557 0,261 0,722 0 3 0 1 0 3 
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Bijlage 10: Gebruikte statistische methoden 
 

Chi-kwadraat toets (De Vocht, 2005) 

Met de Chi-kwadraat toets kan worden nagegaan of er een statistisch significant verband bestaat tussen twee 

categorale variabelen. het resultaat van een Chi-kwadraat toets is Chi-kwadraat (χ²); dit is een maat die aangeeft 

of de associatie in een kruistabel wel of niet statistisch significant is. 

De nulhypothese bij een Chi-kwadraat toets is altijd dat de beide variabelen in de kruistabel onafhankelijk van 

elkaar zijn. Indien beide variabelen onafhankelijk zijn, zal de verdeling van de waarnemingen over de cellen 

volledig op toeval berusten. De variabelen hebben immers geen invloed op elkaar. De verdeling van de 

waarneming over de cellen op basis van toeval is de verwachte celfrequentie. Deze frequenties worden bepaald 

met behulp van kansrekening. Bij een Chi-kwadraat toets wordt voor iedere cel de verwachte celfrequentie 

vergeleken met de waargenomen celfrequentie. Indien de waargenomen en verwachte celfrequenties in alle 

cellen aan elkaar gelijk zijn, zal de warde van χ² gelijk zijn aan 0. De variabelen zijn dan statistisch 

onafhankelijk van elkaar. 

Aan de hand van de overschrijdingskans (sig.) kan vervolgens de Chi-kwadraat toets worden geïnterpreteerd. De 

overschrijdingskans geeft aan wat de kans is op een χ²-waarde bij twee variabelen indien de nulhypothese – dat 

de variabelen statistisch onafhankelijk zijn – waar is. 

Om een Chi-kwadraat toets te kunnen uitvoeren moet aan twee voorwaarden ten aanzien van de verwachte 

celfrequenties zijn voldaan: 

1. Alle verwachte celfrequenties moeten groter zijn dan of gelijk zijn aan 1. 

2. Maximaal 20% van de verwachte celfrequenties mag tussen 1 en 5 liggen 

De Chi-kwadraat toets geeft alleen informatie over het al dan niet voorkomen van een statistisch verband tussen 

twee variabelen. omdat de waarde van χ² wordt beinvloed door de steekproefomvang en het aantal cellen van de 

kruistabel, zegt χ² niets over de sterkte of richting van het verband. Om de sterkte van een verband tussen twee 

variabelen uit te drukken is Cramér’s V de meeste geschikte op Chi-kwadraat gebaseerde associatiemaat. Er 

geldt altijd: 0 (geen verband) ≤ V ≤ 1 (perfect verband). 

 

Spearman’s rangcorrelatie toets (De Vocht, 2005) 
Door middel van correlatie kan onderzocht worden in hoeverre er een verband is tussen twee variabelen en wat 

de sterkte en richting van dat verband is. De bijbehorende correlatiecoeffcient is hierbij Pearon’s 

correlatiecoefficient. Voor het berekenen van deze correlatiecoefficient moet voldaan zijn aan een aantal 

voronderstellingen. De variabelen moeten gemeten zijn op interval- of ratioschaal en voor elke waarde van de 

ene variabele wordt een normale verdeling van de andere variabele verondersteld, en vice versa. Als hieraan niet 

is voldaan kan een rangcorrelatie worden uitgevoerd en kunnen rangcorrelatiecoëfficiënten worden berekend. De 

belangrijkste rangcorrelatiecoëfficiënt is Spearman’s ρ. Hierbij worden de waarden van beide variabelen eerst 

omgezet in rangscores. Daarna wordt over deze rangscores de ‘gewone’correlatiecoefficient (van Pearson) 

berekend. Er geldt -1≤ρ≤+1. Als ρ gelijk is aan -1 is er sprake van een perfect negatief verband tussen de 

rangscores; als ρ gelijk is aan +1 is er een perfect positief verband. Is ρ nul, dan is er geen lineair verband tussen 

de rangorde-variabelen.    

 

Student’s t-toets (De Vocht, 2005) 
Bij een t-toets met twee onafhankelijke groepen cases wordt getoetst of de gemiddelden voor een ratiovariabele 

in twee groepen cases aan elkaar gelijk zijn. De groepen worden onderscheiden op basis van twee waarden van 

een groepeervariabele. Bij de uitdraai van deze toets staat in de tabel  Independent Samples Test de eigenlijke 

uitkomsten van de toets. Met de Levene’s Test for Equality of Variances kan nagegaan worden of de varianties in 

de beide populaties aan elkaar gelijk zijn. Als dit het geval is moet de t-toets voor Equal variances assumed 

gebruikt worden. Indien de varianties niet aan elkaar gelijk zijn, wordt de t-toets voor Equal variances not 

assumed gebruikt. Student’s t wordt berekend door het verschil van beide steekproefgemiddelden (Mean 

Difference) te delen door de standaardfoout van dat verschil (Std. Error of Difference). Vervolgens kan op basis 

van de overschrijdingskans (sig.) de kans op de t-toets-waarde worden geïnterpreteerd door te onderzoeken of de 

nulhypothese (µ1=µ2) kan worden verworpen. 

 

Impute analysis (SPSS Inc, 2010) 

Om de logistische regressieanalyse op een juiste manier uit te voeren is het noodzakelijk dat de data compleet is. 

Helemaal gezien het feit dat het aantal cases aangaande familiebedrijven en niet-familiebedrijven niet heel 

omvangrijk zijn, respectievelijk 42 en 38. Mocht data niet helemaal compleet zijn, dan zorgt dit voor het niet 

kunnen uitvoeren van bepaalde statistische toetsen. Om data te complementeren kan in SPSS gebruik worden 

gemaakt van ‘multiple imputation’. Doel hiervan is om mogelijke waarden voor waarden die missen te 

genereren, om zo een compleet dataset te maken. De analytische procedures zorgen voor verschillende datasets 

en een ‘pooled’ dataset die aangeeft wat de resultaten waren als de originele dataset geen missende waarden had. 
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Deze ‘pooled’ resultaten zijn over het algemeen meer accuraat dan degene die ontstaan door ‘single imputation 

models’. 

In dit onderzoek zijn per variabele de missen waarden toegevoegd aan het originele dataset. Tenminste twee 

indicatoren moeten geselecteerd worden in het ‘imputation model’, dus dat leverde voor dit onderzoek geen 

problemen op. Vervolgens heeft SPSS door middel van de functie ‘Analyze  Multiple Imputation  Impute 

Missing Data Values’ een aantal ‘imputations’ berekend en een ‘pooled model’. Dit ‘pooled model’ is 

vervolgens gebruikt om de ‘missing cases’ in het originele dataset aan te vullen. Deze stappen zijn herhaald voor 

elke variabele, zodat er een compleet dataset is ontstaan. 

 

Factoranalyse (Field, 2009) 

Nu complementering van het model is factoranalyse toegepast. Hiervoor is gekozen om overeenkomstige 

indicatoren samen te voegen en het aantal indicatoren te verminderen (Field, 2009). Dit is gedaan door voor de 

twee onafhankelijke variabelen ‘locatie- en managementfactoren’ en ‘prijs en aanbod van bedrijfslocaties’ alle 

indicatoren in de factoranalyse op te nemen. Daarnaast is factoranalyse uitgevoerd voor de interactievariabelen 

aangaande groei 2008-heden en groei 2004-2007. 

Hiervoor zijn allereerst correlatiematrices gemaakt om te kijken in hoeverre er sprake is van multicollineariteit of 

dat er juist indicatoren zijn die helemaal niet correleren met andere indicatoren. 

Vervolgens heeft SPSS door middel van de functie ‘Analyze  Datareduction  Factoranalysis’ de 

factoranalyse uitgevoerd. Al naar gelang de uitkomsten van de factoranalyse worden vervolgens bepaalde 

indicatoren uit het model gelaten en opnieuw factoranalyse uitgevoerd, totdat er een aantal gewenste factoren 

ontstaan waarbij de totaal verklaarde variantie ruim voldoende blijft en de indicatoren ook niet op meerdere 

factoren scoren. Daarnaast moet ook voldaan zijn aan een ‘KMO’ van minimaal 0,5 en een significante waarde 

van ‘Bartlett’s Test of Sphericity’. Hierna zijn de factoren in de ‘rotated component matrix’ beoordeeld door 

voor elke indicator te kijken naar de factor waarbij de indicator de hoogste lading heeft. Zo zijn 

overeenstemmende thema’s gevonden die de factoren beschrijven. Hieronder is per variabele aangegeven hoe tot 

de factoren is gekomen. In verband met de omvang zijn alleen de eerste en de uiteindelijke ‘rotated component 

matrix’ weergegeven. 

 

Locatie- en managementfactoren 

Huidige huisvesting 

 

 

 

De indicatoren ‘benodigde extra m2 de komende vijf jaar’ en ‘huidige voorzieningen’ zijn uiteindelijk uit de 

factoranalyse gelaten. Hierdoor is gekomen tot vier factoren: 
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1. externe huisvestingsfactoren (bereikbaarheid en representativiteit als reden tot vertrek); 

2. beoordeling externe huisvestingsfactoren (beoordeling bereikbaarheid en representativiteit); 

3. interne huisvestingsfactoren (functionaliteit en uitbreidingsmogelijkheden als reden tot vertrekt); 

4. uitbreidingsmogelijkheden (aanwezige uitbreidingsmogelijkheden). 

 

Persoonlijke overwegingen 

Het is niet noodzakelijk om indicatoren niet in de factoranalyse 

op te nemen. Drie factoren zijn op te nemen voor de variabele 

‘persoonlijke overwegingen’:  

1. binding met omgeving, klant(en) en leverancier(s); 

2. rol behoud binding met omgeving en personeel; 

3. invloed van besluitnemers als reden tot (mogelijke) 

verplaatsing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

Prijs van bedrijfslocaties 

Voor prijs van bedrijfslocaties is geen factoranalyse uitgevoerd, er zijn te weinig variabelen om factoranalyse uit 

te voeren (4) en verwacht wordt dat de variabelen ook te weinig overeenkomsten hebben om tot een goede 

factoranalyse te komen. 

 

Aanbod van bedrijfslocaties 

 

Voor het aanbod van bedrijfslocaties is factoranalyse 

uitgevoerd op acht mogelijkheden als toekomstige 

vestigingslocatie. Deze analyse leidt tot de volgende drie 

factoren: 

1. Vestiging buiten de Kempen; 

2. Vestiging in de gemeente; 

3. Vestiging buiten de gemeente, in de Kempen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlevariabelen 

Dynamische groeivariabelen 

Zoals verwacht levert de factoranalyse twee factoren op voor 

deze zes indicatoren aangaande groei van het bedrijf in twee 

perioden: 

1. groei 2008-heden; 

2. groei 2004-2007. 
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Logistische regressieanalyse (Sieben, 2002; Field, 2009) 
Logistische regressieanalyse is geschikt voor een afhankelijke variabele die dichotoom van aard is: er zijn maar 

twee categorieën. Het logistische model gaat uit van kansen, of beter gezegd van kansverhoudingen: odds. De 

odds is de kans om wel te verplaatsen (pwel) gedeeld door de kans om niet te verplaatsen (pniet). Een odds heeft 

een bereik van 0 (de kans om te verplaatsen is nul) tot oneindig (de kans om te verplaatsen is 1). Omdat er liever 

niet gerekend wordt met een variabele die loopt van min oneindig naar plus oneindig, wordt de natuurlijk 

logaritme van de odds genomen. Deze wordt de log odds of logit genoemd. Kans, odd en logit zijn dus eigenlijk 

drie manieren om hetzelfde te zeggen. Het logistische model ziet er in formulevorm als volgt uit: 

 

 
Hierbij is a het intercept en b1 is de parameter die het effect van X1 aangeeft. De formule kan ook omgezet 

worden in een kansmodel: 

 

Voor de kans op wel verplaatsen:    Voor de kans op niet verplaatsen: 

    
 

Aan deze formules is af te lezen dat de kansen pwel en pniet bij elkaar opgeteld zijn aan één. Verder is te zien 

dat de kansen pwel en pniet afhankelijk zijn van de variabelen X1, X2 enz., maar dat deze afhankelijkheid niet 

lineair is. 

Om te kijken in hoeverre het model dat door middel van SPSS geschat wordt bij de data past wordt gekeken naar 

de Chi-kwadraat toets. Deze toets vergelijkt de aannemelijkheidratio van het geschatte model (-2 Log 

Likelihood) met de aannemelijkheidratio van een model met alleen maar een constante. Het verschil tussen deze 

twee ratio’s is de χ². Als deze waarde significant is, houdt dat in dat het model met de toegevoegde 

onafhankelijke variabelen beter bij de data past dan een model zonder deze variabelen. 

Logistische regressieanalyse geeft geen proportie verklaarde variantie (R²), omdat je bij een dichotome 

afhankelijke variabele eigenlijk niet kunt spreken van variante. We bestaan er verschillen pseudo R²-maten, die 

vergelijkbaar zijn. De Cox & Snell R² wordt niet zo vaak gebruikt, omdat deze maat nooit de waarde één kan 

bereiken. De R² van Nagelkerke kan dit wel. 

Om te kijken wat de effecten zijn van de onafhankelijke variabelen wordt allereerst gekeken naar de Wald-

statistic. Hiermee kan onderzocht worden welke variabelen een significante invloed hebben op de kans om wel 

versus niet te gaan verplaatsen. De Wald-statistic is gelijk aan het kwadraat van (B/S.E.). In de kolom sig. is te 

zien welke effecten significant zijn. In kolom B staan de geschatte effecten op de logit: de natuurlijke logaritme 

van de kansverhouding om wel versus niet te gaan verplaatsen. Hoe groter het getal, hoe groter het effect op deze 

logit. Een positief getal betekent een positief effect, een negatief getal een negatief effect. Om er liever 

gesproken wordt van kansverhoudingen (odds) dan in logits, wordt gekeken naar de kolom Exp(B). bij een 

positief effect is de waarde van de Exp(B) groter dan 1, bij een negatief effect ligt de waarde tussen de 0 en de 1. 

Gezien het feit dat er nog niet veel onderzoek bekend is over verplaatsing en bedrijfsvorm (wel/geen 

familiebedrijf) is het bij voorbaat niet bekend welke predictoren verplaatsing kunnen voorspellen. Daarom is er 

bij logistische regressieanalyse de mogelijkheid om de selectie van de onafhankelijke variabelen van de empirie 

te laten afhangen, en gebruik te maken van de voorwaartse (Forward) of achterwaartse (Backward) 

selectieprocedure van logistische regressie. De Forward selectieprocedure start met een model zonder 

predictoren. De onafhankelijke variabelen worden één voor één aan het model toegevoegd, waarbij telkens 

gekeken wordt of het model hierdoor verbetert. Bij de Backward selectieprocedure worden eerst alle predictoren 

opgenomen, waarna bekeken wordt of er een variabele verwijderd kan worden. Daarna volgt weer het 

beurtelings opnemen en verwijderen van variabelen, net als in de Forward selectieprocedure. Dit gaat door totdat 

de verwijdering van variabelen niet meer leidt tot een verbetering van het model. Van de selectiemogelijkheden 

geniet de Backward methode met als criterium de aannemelijkheidratio (LR) de voorkeur (Field, 2009). Hier is 

dan ook in dit onderzoek voor gekozen. 
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Bijlage 11: Uitwerkingen model 1 t/m 3 
 

11.1 Model 2a: Kruistabellen verplaatsing en locatie- en managementfactoren 

Verplaatsing en locatiefactoren 
Crosstab 

 
Locatiekenmerk: Optimalisatie bedrijfsproces 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 18 14 11 43 

% within Locatiekenmerk: 

Optimalisatie bedrijfsproces 

85,7% 70,0% 47,8% 67,2% 

JA Count 3 6 12 21 

% within Locatiekenmerk: 

Optimalisatie bedrijfsproces 

14,3% 30,0% 52,2% 32,8% 

Total Count 21 20 23 64 

% within Locatiekenmerk: 

Optimalisatie bedrijfsproces 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

Crosstab 

 
Locatiekenmerk: Huidige voorzieningen 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 22 8 13 43 

% within Locatiekenmerk: Huidige 

voorzieningen 

66,7% 66,7% 65,0% 66,2% 

JA Count 11 4 7 22 

% within Locatiekenmerk: Huidige 

voorzieningen 

33,3% 33,3% 35,0% 33,8% 

Total Count 33 12 20 65 

% within Locatiekenmerk: Huidige 

voorzieningen 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 

Crosstab 

 
Locatiekenmerk: Bereikbaarheid klanten/leveranciers 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 27 7 9 43 

% within Locatiekenmerk: 
Bereikbaarheid 

klanten/leveranciers 

65,9% 77,8% 60,0% 66,2% 

JA Count 14 2 6 22 

% within Locatiekenmerk: 
Bereikbaarheid 

klanten/leveranciers 

34,1% 22,2% 40,0% 33,8% 

Total Count 41 9 15 65 

% within Locatiekenmerk: 

Bereikbaarheid 

klanten/leveranciers 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Crosstab 

 

Beoordeling bereikbaarheid 

klanten/leveranciers Total 

Slecht Neutraal Goed  

JA/NEE verplaatsen NEE Count 3 7 45 55 

% within Beoordeling 

bereikbaarheid 

klanten/leveranciers 

33,3% 53,8% 77,6% 68,8% 

JA Count 6 6 13 25 

% within Beoordeling 

bereikbaarheid 

klanten/leveranciers 

66,7% 46,2% 22,4% 31,3% 

Total Count 9 13 58 80 

% within Beoordeling 
bereikbaarheid klanten/leveranciers 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Locatiekenmerk: Bereikbaarheid personeel 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 26 7 10 43 

% within Locatiekenmerk: 

Bereikbaarheid personeel 

70,3% 50,0% 71,4% 66,2% 

JA Count 11 7 4 22 

% within Locatiekenmerk: 
Bereikbaarheid personeel 

29,7% 50,0% 28,6% 33,8% 

Total Count 37 14 14 65 

% within Locatiekenmerk: 
Bereikbaarheid personeel 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Crosstab 

 
Beoordeling bereikbaarheid personeel 

Total Slecht Neutraal Goed 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 1 8 46 55 

% within Beoordeling 

bereikbaarheid personeel 

14,3% 57,1% 78,0% 68,8% 

JA Count 6 6 13 25 

% within Beoordeling 

bereikbaarheid personeel 

85,7% 42,9% 22,0% 31,3% 

Total Count 7 14 59 80 

% within Beoordeling 

bereikbaarheid personeel 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Crosstab 

 
Locatiekenmerk: Representativiteit pand 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 23 11 11 45 

% within Locatiekenmerk: 

Representativiteit pand 

74,2% 68,8% 55,0% 67,2% 

JA Count 8 5 9 22 

% within Locatiekenmerk: 

Representativiteit pand 

25,8% 31,3% 45,0% 32,8% 

Total Count 31 16 20 67 

% within Locatiekenmerk: 

Representativiteit pand 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Beoordeling representativiteit bedrijfspand 

Total Slecht Neutraal Goed 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 3 7 45 55 

% within Beoordeling 

representativiteit bedrijfspand 

25,0% 43,8% 86,5% 68,8% 

JA Count 9 9 7 25 

% within Beoordeling 

representativiteit bedrijfspand 

75,0% 56,3% 13,5% 31,3% 

Total Count 12 16 52 80 

% within Beoordeling 

representativiteit bedrijfspand 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Beoordeling representativiteit omgeving 

Total Slecht Neutraal Goed 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 4 13 38 55 

% within Beoordeling 

representativiteit omgeving 

40,0% 54,2% 82,6% 68,8% 

JA Count 6 11 8 25 

% within Beoordeling 

representativiteit omgeving 

60,0% 45,8% 17,4% 31,3% 

Total Count 10 24 46 80 

% within Beoordeling 

representativiteit omgeving 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Locatiekenmerk: Representativiteit omgeving 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 23 10 10 43 

% within Locatiekenmerk: 

Representativiteit omgeving 

69,7% 62,5% 62,5% 66,2% 

JA Count 10 6 6 22 

% within Locatiekenmerk: 
Representativiteit omgeving 

30,3% 37,5% 37,5% 33,8% 

Total Count 33 16 16 65 

% within Locatiekenmerk: 
Representativiteit omgeving 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Locatiekenmerk: Overlast van en/of op huidige 

omgeving 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 28 7 7 42 

% within Locatiekenmerk: 
Overlast van en/of op huidige 

omgeving 

60,9% 63,6% 87,5% 64,6% 

JA Count 18 4 1 23 

% within Locatiekenmerk: 
Overlast van en/of op huidige 

omgeving 

39,1% 36,4% 12,5% 35,4% 

Total Count 46 11 8 65 

% within Locatiekenmerk: 

Overlast van en/of op huidige 

omgeving 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Locatiekenmerk: Uitbreidingsmogelijkheden 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 16 12 16 44 

% within Locatiekenmerk: 

Uitbreidingsmogelijkheden 

80,0% 80,0% 50,0% 65,7% 

JA Count 4 3 16 23 

% within Locatiekenmerk: 

Uitbreidingsmogelijkheden 

20,0% 20,0% 50,0% 34,3% 

Total Count 20 15 32 67 

% within Locatiekenmerk: 

Uitbreidingsmogelijkheden 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Locatiekenmerk: Groei productie en/of omzet 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 15 12 18 45 

% within Locatiekenmerk: Groei 

productie en/of omzet 

83,3% 75,0% 52,9% 66,2% 

JA Count 3 4 16 23 

% within Locatiekenmerk: Groei 

productie en/of omzet 

16,7% 25,0% 47,1% 33,8% 

Total Count 18 16 34 68 

% within Locatiekenmerk: Groei 

productie en/of omzet 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Uitbreidingsmogelijkheden 

Total Geen 

Onvoldoende voor 

komende 5 jaar 

Voldoende 

voor 

komende 5 

jaar 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 22 1 32 55 

% within 

Uitbreidingsmogelijkheden 

56,4% 50,0% 82,1% 68,8% 

JA Count 17 1 7 25 

% within 

Uitbreidingsmogelijkheden 

43,6% 50,0% 17,9% 31,3% 

Total Count 39 2 39 80 

% within 

Uitbreidingsmogelijkheden 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Verplaatsing en managementfactoren 

 
Managementkenmerken: Persoonlijke doelen 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 17 13 13 43 

% within Managementkenmerken: 

Persoonlijke doelen 

68,0% 68,4% 56,5% 64,2% 

JA Count 8 6 10 24 

% within Managementkenmerken: 
Persoonlijke doelen 

32,0% 31,6% 43,5% 35,8% 

Total Count 25 19 23 67 

% within Managementkenmerken: 
Persoonlijke doelen 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Managementkenmerken: Nieuw 

management/directie 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 17 11 9 37 

% within 

Managementkenmerken: Nieuw 

management/directie 

50,0% 68,8% 90,0% 61,7% 

JA Count 17 5 1 23 

% within 

Managementkenmerken: Nieuw 

management/directie 

50,0% 31,3% 10,0% 38,3% 

Total Count 34 16 10 60 

% within 

Managementkenmerken: Nieuw 

management/directie 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Verbondenheid met lokale omgeving 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 6 8 41 55 

% within Verbondenheid met 

lokale omgeving 

60,0% 53,3% 74,5% 68,8% 

JA Count 4 7 14 25 

% within Verbondenheid met 
lokale omgeving 

40,0% 46,7% 25,5% 31,3% 

Total Count 10 15 55 80 

% within Verbondenheid met 
lokale omgeving 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Verbondenheid met de Kempen 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 6 8 41 55 

% within Verbondenheid met de 

Kempen 

85,7% 53,3% 70,7% 68,8% 

JA Count 1 7 17 25 

% within Verbondenheid met de 

Kempen 

14,3% 46,7% 29,3% 31,3% 

Total Count 7 15 58 80 

% within Verbondenheid met de 

Kempen 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
Verbondenheid met Eindhoven 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 6 19 30 55 

% within Verbondenheid met 

Eindhoven 

54,5% 65,5% 75,0% 68,8% 

JA Count 5 10 10 25 

% within Verbondenheid met 

Eindhoven 

45,5% 34,5% 25,0% 31,3% 

Total Count 11 29 40 80 

% within Verbondenheid met 

Eindhoven 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Verbondenheid met lokale klant(en) 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 11 8 36 55 

% within Verbondenheid met 

lokale klant(en) 

55,0% 53,3% 80,0% 68,8% 

JA Count 9 7 9 25 

% within Verbondenheid met 

lokale klant(en) 

45,0% 46,7% 20,0% 31,3% 

Total Count 20 15 45 80 

% within Verbondenheid met 

lokale klant(en) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Verbondenheid met lokale leverancier(s) 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 11 10 34 55 

% within Verbondenheid met 
lokale leverancier(s) 

61,1% 62,5% 73,9% 68,8% 

JA Count 7 6 12 25 

% within Verbondenheid met 

lokale leverancier(s) 

38,9% 37,5% 26,1% 31,3% 

Total Count 18 16 46 80 

 

 

Managementkenmerk: Behoud binding lokale 

omgeving 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 12 8 26 46 

% within Managementkenmerk: 
Behoud binding lokale omgeving 

63,2% 66,7% 68,4% 66,7% 

JA Count 7 4 12 23 

% within Managementkenmerk: 

Behoud binding lokale omgeving 

36,8% 33,3% 31,6% 33,3% 

Total Count 19 12 38 69 

% within Managementkenmerk: 

Behoud binding lokale omgeving 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Managementkenmerk: Behoud nabijheid omgeving 

directie 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 11 12 23 46 

% within Managementkenmerk: 

Behoud nabijheid omgeving 
directie 

61,1% 66,7% 69,7% 66,7% 

JA Count 7 6 10 23 

% within Managementkenmerk: 

Behoud nabijheid omgeving 
directie 

38,9% 33,3% 30,3% 33,3% 

Total Count 18 18 33 69 

% within Managementkenmerk: 
Behoud nabijheid omgeving 

directie 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

Managementkenmerk: Behoud nabijheid 

omgeving personeel 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 7 11 28 46 

% within Managementkenmerk: 

Behoud nabijheid omgeving 
personeel 

70,0% 64,7% 65,1% 65,7% 

JA Count 3 6 15 24 

% within Managementkenmerk: 

Behoud nabijheid omgeving 
personeel 

30,0% 35,3% 34,9% 34,3% 
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Total Count 10 17 43 70 

% within Managementkenmerk: 

Behoud nabijheid omgeving 

personeel 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Managementkenmerk: Behoud binding met 

personeel 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 5 12 29 46 

% within Managementkenmerk: 

Behoud binding met personeel 

62,5% 70,6% 64,4% 65,7% 

JA Count 3 5 16 24 

% within Managementkenmerk: 

Behoud binding met personeel 

37,5% 29,4% 35,6% 34,3% 

Total Count 8 17 45 70 

 

11.2 Model 2a: Bivariate analyse verplaatsing en locatie- en managementfactoren 

Dit figuur is een uitbreiding van figuur 5.14 

Bivariate analyse Chi-kwadraat toets 

Spearman’s rangcorrelatie 

toets 

Locatiefactoren Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Optimalisatie van het bedrijfsproces 7,252* 0,027 0,337 0,336** 0,007 

Voorzieningen op de huidige locatie 0,017 0,991 0,016 0,014 0,910 

Bereikbaarheid klanten en leveranciers 0,798 0,671 0,111 0,016 0,898 

Beoordeling bereikbaarheid klanten en leveranciers 8,706* 0,013 0,330 -0,324** 0,003 

Bereikbaarheid personeel 2,086 0,352 0,179 0,055 0,661 

Beoordeling bereikbaarheid personeel 12,875** 0,002 0,401 -0,362** 0,001 

Representativiteit en uitstraling pand 2,055 0,358 0,175 0,168 0,173 

Beoordeling representativiteit pand 23,004*** 0,000 0,536 -0,536*** 0,000 

Representativiteit en uitstraling omgeving 0,376 0,829 0,076 0,072 0,569 

Beoordeling representativiteit omgeving 10,335** 0,006 0,359 -0,359** 0,001 

Overlast van en/of op omgeving 2,119 0,347 0,181 -0,143 0,257 

Uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie 6,674* 0,036 0,316 0,296* 0,015 

Groei productie en/of omzet 5,585+ 0,061 0,287 0,284* 0,019 

Benodigde extra ruimte komende 5 jaar    0,484*** 0,000 

Aanwezige uitbreidingsmogelijkheden 6,303* 0,0430 0,281 -0,273* 0,014 

Managementfactoren Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Persoonlijke doelen 0,894 0,64 0,116 0,099 0,424 

Nieuw management/directie 5,693+ 0,058 0,308 -0,302* 0,019 

Binding met lokale omgeving 2,876 0,237 0,190 -0,175 0,12 

Binding met de Kempen 2,699 0,259 0,184 -0,042 0,713 

Binding met Eindhoven 1,901 0,386 0,154 -0,151 0,181 

Binding met lokale klant(en) 6,070* 0,048 0,275 -0,261* 0,019 

Binding met lokale leverancier(s) 1,351 0,509 0,130 -0,127 0,260 

Behoud binding met lokale omgeving 0,158 0,924 0,048 -0,046 0,705 

Behoud nabijheid omgeving voor directie 0,386 0,824 0,075 -0,073 0,553 

Behoud nabijheid omgeving voor personeel 0,096 0,953 0,037 0,023 0,849 

Binding met personeel 0,248 0,883 0,060 0,025 0,834 

 

11.3 Model 2b: Kruistabellen bedrijfsvorm en locatie- en managementkenmerken 

Bedrijfsvorm en locatiefactoren 

 
Locatiekenmerk: Optimalisatie bedrijfsproces 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 9 8 14 31 

% within Locatiekenmerk: 

Optimalisatie bedrijfsproces 

42,9% 40,0% 60,9% 48,4% 

Familiebedrijf Count 12 12 9 33 
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% within Locatiekenmerk: 

Optimalisatie bedrijfsproces 

57,1% 60,0% 39,1% 51,6% 

Total Count 21 20 23 64 

% within Locatiekenmerk: 

Optimalisatie bedrijfsproces 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Locatiekenmerk: Huidige voorzieningen 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 16 4 11 31 

% within Locatiekenmerk: Huidige 

voorzieningen 

48,5% 33,3% 55,0% 47,7% 

Familiebedrijf Count 17 8 9 34 

% within Locatiekenmerk: Huidige 
voorzieningen 

51,5% 66,7% 45,0% 52,3% 

Total Count 33 12 20 65 

% within Locatiekenmerk: Huidige 
voorzieningen 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Locatiekenmerk: Bereikbaarheid 

klanten/leveranciers 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 18 5 8 31 

% within Locatiekenmerk: 
Bereikbaarheid 

klanten/leveranciers 

43,9% 55,6% 53,3% 47,7% 

Familiebedrijf Count 23 4 7 34 

% within Locatiekenmerk: 
Bereikbaarheid 

klanten/leveranciers 

56,1% 44,4% 46,7% 52,3% 

Total Count 41 9 15 65 

% within Locatiekenmerk: 

Bereikbaarheid 

klanten/leveranciers 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Beoordeling bereikbaarheid 
klanten/leveranciers 

Total Slecht 
Neutr

aal Goed 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 7 6 25 38 

% within Beoordeling 

bereikbaarheid klanten/leveranciers 

77,8% 46,2% 43,1% 47,5% 

Familiebedrijf Count 2 7 33 42 

% within Beoordeling 

bereikbaarheid klanten/leveranciers 

22,2% 53,8% 56,9% 52,5% 

Total Count 9 13 58 80 

% within Beoordeling 

bereikbaarheid klanten/leveranciers 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 

   

 

Locatiekenmerk: 

Bereikbaarheid personeel 

Total NEE 

Neutr

aal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 16 6 10 32 

% within Locatiekenmerk: 

Bereikbaarheid personeel 

43,2% 42,9% 71,4% 49,2% 

Familiebedrijf Count 21 8 4 33 

% within Locatiekenmerk: 
Bereikbaarheid personeel 

56,8% 57,1% 28,6% 50,8% 

Total Count 37 14 14 65 

% within Locatiekenmerk: 

Bereikbaarheid personeel 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 

 

 
Beoordeling bereikbaarheid personeel 

Total Slecht Neutraal Goed 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 5 7 26 38 

% within Beoordeling 
bereikbaarheid personeel 

71,4% 50,0% 44,1% 47,5% 

Familiebedrijf Count 2 7 33 42 

% within Beoordeling 

bereikbaarheid personeel 

28,6% 50,0% 55,9% 52,5% 

Total Count 7 14 59 80 

% within Beoordeling 

bereikbaarheid personeel 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

 
Locatiekenmerk: Representativiteit pand 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 14 8 11 33 

% within Locatiekenmerk: 
Representativiteit pand 

45,2% 50,0% 55,0% 49,3% 

Familiebedrijf Count 17 8 9 34 

% within Locatiekenmerk: 

Representativiteit pand 

54,8% 50,0% 45,0% 50,7% 

Total Count 31 16 20 67 

% within Locatiekenmerk: 

Representativiteit pand 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Beoordeling representativiteit bedrijfspand 

Total Slecht Neutraal Goed 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 6 7 25 38 

% within Beoordeling 
representativiteit bedrijfspand 

50,0% 43,8% 48,1% 47,5% 

Familiebedrijf Count 6 9 27 42 

% within Beoordeling 

representativiteit bedrijfspand 

50,0% 56,3% 51,9% 52,5% 

Total Count 12 16 52 80 

% within Beoordeling 

representativiteit bedrijfspand 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

 
Locatiekenmerk: Representativiteit omgeving 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 16 9 7 32 

% within Locatiekenmerk: 

Representativiteit omgeving 

48,5% 56,3% 43,8% 49,2% 

Familiebedrijf Count 17 7 9 33 

% within Locatiekenmerk: 

Representativiteit omgeving 

51,5% 43,8% 56,3% 50,8% 

Total Count 33 16 16 65 

% within Locatiekenmerk: 

Representativiteit omgeving 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Beoordeling representativiteit omgeving 

Total Slecht Neutraal Goed 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 7 12 19 38 

% within Beoordeling 

representativiteit omgeving 

70,0% 50,0% 41,3% 47,5% 

Familiebedrijf Count 3 12 27 42 

% within Beoordeling 
representativiteit omgeving 

30,0% 50,0% 58,7% 52,5% 

Total Count 10 24 46 80 

% within Beoordeling 

representativiteit omgeving 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

Locatiekenmerk: Overlast van en/of op 
huidige omgeving 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 24 5 3 32 

% within Locatiekenmerk: Overlast 

van en/of op huidige omgeving 

52,2% 45,5% 37,5% 49,2% 

Familiebedrijf Count 22 6 5 33 

% within Locatiekenmerk: Overlast 
van en/of op huidige omgeving 

47,8% 54,5% 62,5% 50,8% 

Total Count 46 11 8 65 

% within Locatiekenmerk: Overlast 
van en/of op huidige omgeving 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

Locatiekenmerk: 

Uitbreidingsmogelijkheden 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 9 5 18 32 

% within Locatiekenmerk: 
Uitbreidingsmogelijkheden 

45,0% 33,3% 56,3% 47,8% 

Familiebedrijf Count 11 10 14 35 

% within Locatiekenmerk: 

Uitbreidingsmogelijkheden 

55,0% 66,7% 43,8% 52,2% 

Total Count 20 15 32 67 
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Locatiekenmerk: 

Uitbreidingsmogelijkheden 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 9 5 18 32 

% within Locatiekenmerk: 
Uitbreidingsmogelijkheden 

45,0% 33,3% 56,3% 47,8% 

Familiebedrijf Count 11 10 14 35 

% within Locatiekenmerk: 

Uitbreidingsmogelijkheden 

55,0% 66,7% 43,8% 52,2% 

Total Count 20 15 32 67 

% within Locatiekenmerk: 

Uitbreidingsmogelijkheden 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Locatiekenmerk: Groei productie en/of 

omzet 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 9 7 18 34 

% within Locatiekenmerk: Groei 

productie en/of omzet 

50,0% 43,8% 52,9% 50,0% 

Familiebedrijf Count 9 9 16 34 

% within Locatiekenmerk: Groei 

productie en/of omzet 

50,0% 56,3% 47,1% 50,0% 

Total Count 18 16 34 68 

% within Locatiekenmerk: Groei 

productie en/of omzet 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Bedrijfsvorm en managementfactoren 

 

Managementkenmerken: Persoonlijke 

doelen 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 12 8 14 34 

% within Managementkenmerken: 
Persoonlijke doelen 

48,0% 42,1% 60,9% 50,7% 

Familiebedrijf Count 13 11 9 33 

% within Managementkenmerken: 

Persoonlijke doelen 

52,0% 57,9% 39,1% 49,3% 

Total Count 25 19 23 67 

% within Managementkenmerken: 

Persoonlijke doelen 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

Managementkenmerken: Nieuw 
management/directie 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 16 10 6 32 

% within Managementkenmerken: 

Nieuw management/directie 

47,1% 62,5% 60,0% 53,3% 

Familiebedrijf Count 18 6 4 28 

% within Managementkenmerken: 
Nieuw management/directie 

52,9% 37,5% 40,0% 46,7% 

Total Count 34 16 10 60 

% within Managementkenmerken: 
Nieuw management/directie 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Verbondenheid met lokale omgeving 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 7 7 24 38 

% within Verbondenheid met 

lokale omgeving 

70,0% 46,7% 43,6% 47,5% 

Familiebedrijf Count 3 8 31 42 

% within Verbondenheid met 

lokale omgeving 

30,0% 53,3% 56,4% 52,5% 

Total Count 10 15 55 80 

% within Verbondenheid met 

lokale omgeving 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Verbondenheid met de Kempen 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 6 8 24 38 

% within Verbondenheid met de 

Kempen 

85,7% 53,3% 41,4% 47,5% 

Familiebedrijf Count 1 7 34 42 

% within Verbondenheid met de 

Kempen 

14,3% 46,7% 58,6% 52,5% 

Total Count 7 15 58 80 

% within Verbondenheid met de 

Kempen 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
Verbondenheid met Eindhoven 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 7 13 18 38 

% within Verbondenheid met 

Eindhoven 

63,6% 44,8% 45,0% 47,5% 

Familiebedrijf Count 4 16 22 42 

% within Verbondenheid met 
Eindhoven 

36,4% 55,2% 55,0% 52,5% 

Total Count 11 29 40 80 

% within Verbondenheid met 
Eindhoven 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Verbondenheid met lokale klant(en) 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 9 11 18 38 

% within Verbondenheid met 

lokale klant(en) 

45,0% 73,3% 40,0% 47,5% 

Familiebedrijf Count 11 4 27 42 

% within Verbondenheid met 

lokale klant(en) 

55,0% 26,7% 60,0% 52,5% 

Total Count 20 15 45 80 

% within Verbondenheid met 

lokale klant(en) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Verbondenheid met lokale 

leverancier(s) 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 12 11 15 38 

% within Verbondenheid met 

lokale leverancier(s) 

66,7% 68,8% 32,6% 47,5% 

Familiebedrijf Count 6 5 31 42 

% within Verbondenheid met 

lokale leverancier(s) 

33,3% 31,3% 67,4% 52,5% 

Total Count 18 16 46 80 

% within Verbondenheid met 

lokale leverancier(s) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Managementkenmerk: Behoud binding 

lokale omgeving 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 10 4 20 34 

% within Managementkenmerk: 
Behoud binding lokale omgeving 

52,6% 33,3% 52,6% 49,3% 

Familiebedrijf Count 9 8 18 35 

% within Managementkenmerk: 

Behoud binding lokale omgeving 

47,4% 66,7% 47,4% 50,7% 

Total Count 19 12 38 69 

% within Managementkenmerk: 

Behoud binding lokale omgeving 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Managementkenmerk: Behoud 

nabijheid omgeving directie 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 11 7 15 33 

% within Managementkenmerk: 

Behoud nabijheid omgeving 
directie 

61,1% 38,9% 45,5% 47,8% 

Familiebedrijf Count 7 11 18 36 

% within Managementkenmerk: 

Behoud nabijheid omgeving 
directie 

38,9% 61,1% 54,5% 52,2% 

Total Count 18 18 33 69 

% within Managementkenmerk: 
Behoud nabijheid omgeving 

directie 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Managementkenmerk: Behoud nabijheid 

omgeving personeel 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 4 7 23 34 

% within Managementkenmerk: 

Behoud nabijheid omgeving personeel 

40,0% 41,2% 53,5% 48,6% 

Familiebedrijf Count 6 10 20 36 

% within Managementkenmerk: 

Behoud nabijheid omgeving personeel 

60,0% 58,8% 46,5% 51,4% 

Total Count 10 17 43 70 

% within Managementkenmerk: 

Behoud nabijheid omgeving personeel 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Managementkenmerk: Behoud 
binding met personeel 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 3 6 25 34 

% within Managementkenmerk: 

Behoud binding met personeel 

37,5% 35,3% 55,6% 48,6% 

Familiebedrijf Count 5 11 20 36 

% within Managementkenmerk: 

Behoud binding met personeel 

62,5% 64,7% 44,4% 51,4% 

Total Count 8 17 45 70 

% within Managementkenmerk: 

Behoud binding met personeel 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Uitbreidingsmogelijkheden 

Total Geen 

Onvoldoende 

voor komende 

5 jaar 

Voldoende  

voor komende 5 

jaar 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 24 1 13 38 

% within 

Uitbreidingsmogelijkheden 

61,5% 50,0% 33,3% 47,5% 

Familiebedrijf Count 15 1 26 42 

% within 

Uitbreidingsmogelijkheden 

38,5% 50,0% 66,7% 52,5% 

Total Count 39 2 39 80 

% within 

Uitbreidingsmogelijkheden 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

11.4 Model 2b: Bivariate analyse bedrijfsvorm en locatie- en managementfactoren 

Dit figuur is een uitbreiding van figuur 5.24 

Bivariate analyse Chi-kwadraat toets 

Spearman’s rangcorrelatie 

toets 

Locatiefactoren Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Optimalisatie van het bedrijfsproces 2,255 0,324 0,188 -0,154 0,226 

Voorzieningen op de huidige locatie 1,428 0,490 0,148 -0,031 0,804 

Bereikbaarheid klanten en leveranciers 0,650 0,722 0,100 -0,094 0,457 

Beoordeling bereikbaarheid klanten en leveranciers 3,768 0,152 0,217 0,167 0,139 

Bereikbaarheid personeel 3,518 0,172 0,233 -0,184 0,143 

Beoordeling bereikbaarheid personeel 1,921 0,383 0,155 0,129 0,255 

Representativiteit en uitstraling pand 0,476 0,788 0,084 -0,084 0,499 

Beoordeling representativiteit pand 0,127 0,938 0,040 -0,008 0,946 

Representativiteit en uitstraling omgeving 0,515 0,773 0,089 0,014 0,910 

Beoordeling representativiteit omgeving 2,798 0,247 0,187 0,169 0,133 

Overlast van en/of op omgeving 0,663 0,718 0,101 0,097 0,440 

Uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie 2,237 0,327 0,183 -0,123 0,322 

Groei productie en/of omzet 0,368 0,832 0,074 -0,041 0,741 

Benodigde extra ruimte komende 5 jaar    -0,022 0,879 

Aanwezige uitbreidingsmogelijkheden 6,266 0,044 0,279 0,279* 0,012 

Managementfactoren Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Persoonlijke doelen 1,586 0,452 0,154 -0,105 0,398 

Nieuw management/directie 1,257 0,534 0,145 -0,134 0,307 

Binding met lokale omgeving 2,363 0,307 0,172 0,136 0,229 

Binding met de Kempen 5,175+ 0,075 0,254 0,220* 0,050 

Binding met Eindhoven 1,332 0,514 0,129 0,084 0,461 

Binding met lokale klant(en) 5,079+ 0,079 0,252 0,112 0,322 

Binding met lokale leverancier(s) 9,639** 0,008 0,347 0,330** 0,003 

Behoud binding met lokale omgeving 1,477 0,478 0,146 -0,036 0,771 

Behoud nabijheid omgeving voor directie 1,924 0,382 0,167 0,099 0,417 

Behoud nabijheid omgeving voor personeel 1,082 0,582 0,124 -0,122 0,313 

Binding met personeel 2,471 0,291 0,188 -0,181 0,134 
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11.5 Model 2c: Bivariate analyse verplaatsing en locatie- en managementfactoren, naar 

bedrijfsvorm 

Dit figuur is een uitbreiding van figuur 5.26 

Spearman's rangcorrelatie toets Familiebedrijven  Niet-familiebedrijven  

Locatiefactoren Correlatiecoëfficiënt Sig. Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Optimalisatie van het bedrijfsproces 0,320+ 0,069 0,332+ 0,068 

Voorzieningen op de huidige locatie 0,049 0,784 -0,021 0,911 

Bereikbaarheid klanten en leveranciers -0,028 0,875 0,046 0,806 

Beoordeling bereikbaarheid klanten en leveranciers -0,372* 0,015 -0,258 0,118 

Bereikbaarheid personeel -0,016 0,875 0,099 0,589 

Beoordeling bereikbaarheid personeel -0,497** 0,001 -0,237 0,152 

Representativiteit en uitstraling pand 0,021 0,904 0,297+ 0,093 

Beoordeling representativiteit pand -0,386* 0,011 -0,696*** 0,000 

Representativiteit en uitstraling omgeving 0,030 0,867 0,118 0,520 

Beoordeling representativiteit omgeving -0,366* 0,017 -0,326* 0,046 

Overlast van en/of op omgeving -0,150 0,405 -0,138 0,450 

Uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie 0,224 0,196 0,368* 0,038 

Groei productie en/of omzet 0,220 0,211 0,343* 0,047 

Benodigde extra ruimte komende 5 jaar 0,109 0,589 0,848*** 0,000 

Aanwezige uitbreidingsmogelijkheden -0,103 0,517 -0,390* 0,015 

Managementfactoren Correlatiecoëfficiënt Sig. Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Persoonlijke doelen 0,101 0,577 0,086 0,630 

Nieuw management/directie -0,413* 0,029 -0,233 0,199 

Binding met lokale omgeving -0,506** 0,001 0,128 0,445 

Binding met de Kempen -0,383* 0,012 0,249 0,131 

Binding met Eindhoven -0,404** 0,008 0,092 0,583 

Binding met lokale klant(en) -0,335* 0,030 -0,164 0,325 

Binding met lokale leverancier(s) -0,130 0,410 -0,071 0,670 

Behoud binding met lokale omgeving -0,390* 0,020 0,253 0,149 

Behoud nabijheid omgeving voor directie -0,095 0,581 -0,036 0,844 

Behoud nabijheid omgeving voor personeel -0,019 0,910 0,045 0,801 

Binding met personeel 0,065 0,707 -0,064 0,720 

 

11.6 Model 3a: Kruistabellen verplaatsing en locatie- en managementfactoren 

Verplaatsing en prijs van bedrijfslocaties 

 
 

 
Prijs huidige locatie 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 20 8 11 39 

% within Prijs huidige locatie 66,7% 61,5% 61,1% 63,9% 

JA Count 10 5 7 22 

% within Prijs huidige locatie 33,3% 38,5% 38,9% 36,1% 

Total Count 30 13 18 61 

% within Prijs huidige locatie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Prijs toekomstige locatie 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 15 8 19 42 

% within Prijs toekomstige locatie 62,5% 66,7% 65,5% 64,6% 

JA Count 9 4 10 23 

% within Prijs toekomstige locatie 37,5% 33,3% 34,5% 35,4% 

Total Count 24 12 29 65 

% within Prijs toekomstige locatie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 152 

 
 

 

Verhuurbaarheid/verkoopbaarheid oude 

locatie 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 7 12 24 43 

% within 

Verhuurbaarheid/verkoopbaarh

eid oude locatie 

38,9% 80,0% 72,7% 65,2% 

JA Count 11 3 9 23 

% within 

Verhuurbaarheid/verkoopbaarh

eid oude locatie 

61,1% 20,0% 27,3% 34,8% 

Total Count 18 15 33 66 

% within 

Verhuurbaarheid/verkoopbaarh

eid oude locatie 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Mening kavelprijs KBP 

Total Geen mening 
Maakt niet 

uit Belemmerend Doorslaggevend 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 30 3 15 7 55 

% within Mening 

kavelprijs KBP 

76,9% 60,0% 65,2% 53,8% 68,8% 

JA Count 9 2 8 6 25 

% within Mening 
kavelprijs KBP 

23,1% 40,0% 34,8% 46,2% 31,3% 

Total Count 39 5 23 13 80 

% within Mening 

kavelprijs KBP 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Verplaatsing en aanbod van bedrijfslocaties 
 

 
Rol gemeente voor behoud 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 25 10 8 43 

% within Rol gemeente voor 

behoud 

71,4% 58,8% 53,3% 64,2% 

JA Count 10 7 7 24 

% within Rol gemeente voor 

behoud 

28,6% 41,2% 46,7% 35,8% 

Total Count 35 17 15 67 

% within Rol gemeente voor 

behoud 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 
Mening kavelgrootte KBP 

Total 

Pré bij 

verplaatsing 

Maakt 

niet uit 

Geen 

mening Te arbitrair 

Te laag 

vastgesteld 

Te hoog 

vastgesteld 

JA/NEE 

verplaatsen 

NEE Count 10 5 22 5 1 12 55 

% within 

Mening 
kavelgrootte 

KBP 

71,4% 71,4% 81,5% 55,6% 50,0% 57,1% 68,8% 

JA Count 4 2 5 4 1 9 25 

% within 
Mening 

kavelgrootte 
KBP 

28,6% 28,6% 18,5% 44,4% 50,0% 42,9% 31,3% 

Total Count 14 7 27 9 2 21 80 

% within 

Mening 

kavelgrootte 
KBP 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Mening deelname parkmanagement KBP 

Total 

Pré bij 

verplaatsing 

Maakt niet 

uit/Geen 

mening Belemmerend 

Doorslaggeven

d 

JA/NEE 

verplaatsen 

NEE Count 9 35 10 1 55 

% within Mening 

deelname KBP 

81,8% 74,5% 55,6% 25,0% 68,8% 

JA Count 2 12 8 3 25 

% within Mening 

deelname KBP 

18,2% 25,5% 44,4% 75,0% 31,3% 

Total Count 11 47 18 4 80 

% within Mening 

deelname KBP 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Mening duurzaamheidaspecten KBP 

Total 
Pré bij 

verplaatsing 

Maakt niet 

uit/Geen 
mening Belemmerend Doorslaggevend 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 18 30 6 1 55 

% within Mening 
duurzaamheidaspecten 

KBP 

78,3% 68,2% 54,5% 50,0% 68,8% 

JA Count 5 14 5 1 25 

% within Mening 
duurzaamheidaspecten 

KBP 

21,7% 31,8% 45,5% 50,0% 31,3% 

Total Count 23 44 11 2 80 

% within Mening 

duurzaamheidaspecten 
KBP 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 

Mening bereikbaarheid KBP 

Total Negatieve bijdrage 

Geen 
verandering/ge

en mening 

Positieve 

bijdrage 

Huidige locatie 
beter 

bereikbaar 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 1 20 29 5 55 

% within 
Mening 

bereikbaarheid 

KBP 

100,0% 71,4% 67,4% 62,5% 68,8% 

JA Count 0 8 14 3 25 

% within 

Mening 
bereikbaarheid 

KBP 

,0% 28,6% 32,6% 37,5% 31,3% 

Total Count 1 28 43 8 80 

% within 

Mening 
bereikbaarheid 

KBP 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

Mening KBP oplossing 

Total NEE 

Neutraal/geen 

mening JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 7 36 12 55 

% within Mening KBP oplossing 43,8% 80,0% 63,2% 68,8% 

JA Count 9 9 7 25 

% within Mening KBP oplossing 56,3% 20,0% 36,8% 31,3% 

Total Count 16 45 19 80 

% within Mening KBP oplossing 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hetzelfde bedrijventerrein als toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 6 20 13 39 

% within Hetzelfde 

bedrijventerrein als 

toekomstige vestiging 

46,2% 80,0% 61,9% 66,1% 

JA Count 7 5 8 20 

% within Hetzelfde 

bedrijventerrein als 

toekomstige vestiging 

53,8% 20,0% 38,1% 33,9% 

Total Count 13 25 21 59 

% within Hetzelfde 

bedrijventerrein als 

toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 
Binnen dezelfde gemeente als toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 5 14 23 42 

% within Binnen dezelfde 

gemeente als toekomstige vestiging 

50,0% 77,8% 62,2% 64,6% 

JA Count 5 4 14 23 

% within Binnen dezelfde 
gemeente als toekomstige vestiging 

50,0% 22,2% 37,8% 35,4% 

Total Count 10 18 37 65 

% within Binnen dezelfde 
gemeente als toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Binnen Kempengemeenten als toekomstige 

vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 16 16 9 41 

% within Binnen 

Kempengemeenten als 

toekomstige vestiging 

76,2% 69,6% 47,4% 65,1% 

JA Count 5 7 10 22 

% within Binnen 

Kempengemeenten als 

toekomstige vestiging 

23,8% 30,4% 52,6% 34,9% 

Total Count 21 23 19 63 

% within Binnen 

Kempengemeenten als 

toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Op het KBP als toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 11 19 12 42 

% within Op het KBP als 

toekomstige vestiging 

57,9% 76,0% 60,0% 65,6% 

JA Count 8 6 8 22 

% within Op het KBP als 
toekomstige vestiging 

42,1% 24,0% 40,0% 34,4% 

Total Count 19 25 20 64 

% within Op het KBP als 
toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Binnen regio Eindhoven als toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 30 6 3 39 

% within Binnen regio Eindhoven 

als toekomstige vestiging 

68,2% 54,5% 50,0% 63,9% 

JA Count 14 5 3 22 

% within Binnen regio Eindhoven 

als toekomstige vestiging 

31,8% 45,5% 50,0% 36,1% 

Total Count 44 11 6 61 
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Binnen dezelfde gemeente als toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 5 14 23 42 

% within Binnen dezelfde 

gemeente als toekomstige vestiging 

50,0% 77,8% 62,2% 64,6% 

JA Count 5 4 14 23 

% within Binnen dezelfde 

gemeente als toekomstige vestiging 

50,0% 22,2% 37,8% 35,4% 

Total Count 10 18 37 65 

% within Binnen regio Eindhoven 

als toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Binnen Nederland als toekomstige 

vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 34 5 3 42 

% within Binnen Nederland als 

toekomstige vestiging 

63,0% 83,3% 75,0% 65,6% 

JA Count 20 1 1 22 

% within Binnen Nederland als 

toekomstige vestiging 

37,0% 16,7% 25,0% 34,4% 

Total Count 54 6 4 64 

% within Binnen Nederland als 

toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

In Belgisch grensgebied als 
toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 27 9 5 41 

% within In Belgisch grensgebied 

als toekomstige vestiging 

64,3% 90,0% 45,5% 65,1% 

JA Count 15 1 6 22 

% within In Belgisch grensgebied 
als toekomstige vestiging 

35,7% 10,0% 54,5% 34,9% 

Total Count 42 10 11 63 

% within In Belgisch grensgebied 

als toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

In het buitenland als 

toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 37 4 41 

% within In het buitenland als 
toekomstige vestiging 

64,9% 80,0% 66,1% 

JA Count 20 1 21 

% within In het buitenland als 

toekomstige vestiging 

35,1% 20,0% 33,9% 

Total Count 57 5 62 

% within In het buitenland als 

toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

11.7 Model 3a: Bivariate analyse verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

Dit figuur is een uitbreiding van figuur 5.38 

Bivariate analyse Chi-kwadraat toets Spearman’s rangcorrelatie toets 

Prijs van bedrijfslocaties Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Prijs huidige locatie 0,192 0,909 0,056 0,054 0,681 

Prijs toekomstige locatie 0,079 0,961 0,035 -0,027 0,832 

Verhuur/verkoopbaarheid huidige locatie 7,759* 0,021 0,343 -0,251* 0,042 

Mening prijs regionaal bedrijventerrein 2,868 0,412 0,189 0,181 0,108 

Aanbod van bedrijfslocaties Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Inzet gemeente voor behoud 1,780 0,411 0,163 0,163 0,189 
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Bereidheid verplaatsen op bedrijventerrein 4,629+ 0,099 0,280 -0,065 0,622 

Bereidheid verplaatsen binnen gemeente 2,396 0,302 0,192 0,009 0,945 

Bereidheid verplaatsen binnen de Kempen 3,967 0,138 0,251 0,237+ 0,061 

Bereidheid verplaatsen naar KBP 1,977 0,372 0,176 -0,013 0,917 

Bereidheid verplaatsen binnen regio 1,270 0,530 0,144 0,144 0,267 

Bereidheid verplaatsen binnen Nederland 1,160 0,560 0,135 -0,127 0,317 

Bereidheid verplaatsen naar grensgebied in België 4,608 0,100 0,270 0,031 0,811 

Bereidheid verplaatsen naar buitenland 0,467 0,494 0,087 -0,087 0,502 

Mening minimum kavelgrootte KBP 4,481 0,482 0,237 0,156 0,168 

Mening deelname parkmanagement KBP 6,612+ 0,085 0,287 0,257* 0,021 

Mening duurzaamheidaspecten KBP 2,335 0,506 0,171 0,168 0,137 

Mening bijdrage aan bereikbaarheid door KBP 0,728 0,867 0,095 0,072 0,527 

Mening behoud bedrijven door KBP 7,582* 0,023 0,308 -0,115 0,310 

 

11.8 Model 3b: Kruistabellen bedrijfsvorm en prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

Bedrijfsvorm en prijs van bedrijfslocaties 

 
 

 
Prijs huidige locatie 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 13 6 13 32 

% within Prijs huidige locatie 43,3% 46,2% 72,2% 52,5% 

Familiebedrijf Count 17 7 5 29 

% within Prijs huidige locatie 56,7% 53,8% 27,8% 47,5% 

Total Count 30 13 18 61 

% within Prijs huidige locatie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Prijs toekomstige locatie 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 13 5 14 32 

% within Prijs toekomstige locatie 54,2% 41,7% 48,3% 49,2% 

Familiebedrijf Count 11 7 15 33 

% within Prijs toekomstige locatie 45,8% 58,3% 51,7% 50,8% 

Total Count 24 12 29 65 

% within Prijs toekomstige locatie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Verhuurbaarheid/verkoopbaarheid oude 

locatie 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 13 4 15 32 

% within 

Verhuurbaarheid/verkoopbaarh

eid oude locatie 

72,2% 26,7% 45,5% 48,5% 

Familiebedrijf Count 5 11 18 34 

% within 

Verhuurbaarheid/verkoopbaarh

eid oude locatie 

27,8% 73,3% 54,5% 51,5% 

Total Count 18 15 33 66 

% within 

Verhuurbaarheid/verkoopbaarh

eid oude locatie 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Mening kavelprijs KBP 

Total 

Geen 

mening 

Maakt niet 

uit 

Belemmeren

d 

Doorslaggeven

d 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 21 2 9 6 38 

% within Mening kavelprijs 

KBP 

53,8% 40,0% 39,1% 46,2% 47,5% 

Familiebedrijf Count 18 3 14 7 42 

% within Mening kavelprijs 
KBP 

46,2% 60,0% 60,9% 53,8% 52,5% 

Total Count 39 5 23 13 80 

% within Mening kavelprijs 
KBP 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Bedrijfsvorm en aanbod van bedrijfslocaties 

 
Rol gemeente voor behoud 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 16 7 10 33 

% within Rol gemeente voor 

behoud 

45,7% 41,2% 66,7% 49,3% 

Familiebedrijf Count 19 10 5 34 

% within Rol gemeente voor 

behoud 

54,3% 58,8% 33,3% 50,7% 

Total Count 35 17 15 67 

% within Rol gemeente voor 

behoud 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
Mening kavelgrootte KBP 

Total 

Pré bij 

verplaatsing 

Maakt 

niet uit 

Geen 

mening 

Te 

arbitrair 

Te laag 

vastgesteld 

Te hoog 

vastgesteld 

Soort 

bedrijf 

Niet-

familiebedrijf 

Count 4 2 14 3 0 15 38 

% within Mening 

kavelgrootte KBP 

28,6% 28,6% 51,9% 33,3% ,0% 71,4% 47,5% 

Familiebedrijf Count 10 5 13 6 2 6 42 

% within Mening 

kavelgrootte KBP 

71,4% 71,4% 48,1% 66,7% 100,0% 28,6% 52,5% 

Total Count 14 7 27 9 2 21 80 

% within Mening 

kavelgrootte KBP 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 

Mening deelname KBP 

Total 

Pré bij 

verplaatsing 

Maakt niet 

uit/Geen 

mening Belemmerend 

Doorslaggeven

d 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 5 26 5 2 38 

% within Mening 
deelname KBP 

45,5% 55,3% 27,8% 50,0% 47,5% 

Familiebedrijf Count 6 21 13 2 42 

% within Mening 

deelname KBP 

54,5% 44,7% 72,2% 50,0% 52,5% 

Total Count 11 47 18 4 80 

% within Mening 

deelname KBP 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Mening duurzaamheidaspecten KBP 

Total 

Pré bij 

verplaatsing 

Maakt niet 

uit/Geen 

mening Belemmerend 

Doorslaggeve

nd 

Soort bedrijf Niet-

familiebedrijf 

Count 9 22 6 1 38 

% within Mening 

duurzaamheidaspecten 
KBP 

39,1% 50,0% 54,5% 50,0% 47,5% 

Familiebedrijf Count 14 22 5 1 42 

% within Mening 

duurzaamheidaspecten 
KBP 

60,9% 50,0% 45,5% 50,0% 52,5% 

Total Count 23 44 11 2 80 

% within Mening 

duurzaamheidaspecten 

KBP 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Mening bereikbaarheid KBP 

Total 

Negatieve 

bijdrage 

Geen 

verandering/g

een mening 

Positieve 

bijdrage 

Huidige 

locatie beter 

bereikbaar 

Soort bedrijf Niet-

familiebedrijf 

Count 1 13 20 4 38 

% within Mening 
bereikbaarheid KBP 

100,0% 46,4% 46,5% 50,0% 47,5% 

Familiebedrijf Count 0 15 23 4 42 

% within Mening 

bereikbaarheid KBP 

,0% 53,6% 53,5% 50,0% 52,5% 

Total Count 1 28 43 8 80 

% within Mening 

bereikbaarheid KBP 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Mening KBP oplossing 

Total NEE 
Neutraal/geen 

mening JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 8 22 8 38 

% within Mening KBP oplossing 50,0% 48,9% 42,1% 47,5% 

Familiebedrijf Count 8 23 11 42 

% within Mening KBP oplossing 50,0% 51,1% 57,9% 52,5% 

Total Count 16 45 19 80 

% within Mening KBP oplossing 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Hetzelfde bedrijventerrein als toekomstige 
vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 5 11 11 27 

% within Hetzelfde 

bedrijventerrein als toekomstige 

vestiging 

38,5% 44,0% 52,4% 45,8% 

Familiebedrijf Count 8 14 10 32 

% within Hetzelfde 

bedrijventerrein als toekomstige 

vestiging 

61,5% 56,0% 47,6% 54,2% 

Total Count 13 25 21 59 

% within Hetzelfde 

bedrijventerrein als toekomstige 
vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Binnen dezelfde gemeente als 

toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 5 8 17 30 

% within Binnen dezelfde 

gemeente als toekomstige vestiging 

50,0% 44,4% 45,9% 46,2% 

Familiebedrijf Count 5 10 20 35 

% within Binnen dezelfde 

gemeente als toekomstige vestiging 

50,0% 55,6% 54,1% 53,8% 

Total Count 10 18 37 65 

% within Binnen dezelfde 

gemeente als toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Binnen Kempengemeenten als 
toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 8 11 11 30 

% within Binnen 

Kempengemeenten als toekomstige 

vestiging 

38,1% 47,8% 57,9% 47,6% 

Familiebedrijf Count 13 12 8 33 

% within Binnen 

Kempengemeenten als toekomstige 

vestiging 

61,9% 52,2% 42,1% 52,4% 

Total Count 21 23 19 63 

% within Binnen 

Kempengemeenten als toekomstige 
vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Op het KBP als toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 12 8 12 32 

% within Op het KBP als 

toekomstige vestiging 

63,2% 32,0% 60,0% 50,0% 

Familiebedrijf Count 7 17 8 32 

% within Op het KBP als 

toekomstige vestiging 

36,8% 68,0% 40,0% 50,0% 

Total Count 19 25 20 64 

% within Op het KBP als 

toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Binnen regio Eindhoven als 
toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 24 3 4 31 

% within Binnen regio Eindhoven 

als toekomstige vestiging 

54,5% 27,3% 66,7% 50,8% 

Familiebedrijf Count 20 8 2 30 

% within Binnen regio Eindhoven 
als toekomstige vestiging 

45,5% 72,7% 33,3% 49,2% 

Total Count 44 11 6 61 

% within Binnen regio Eindhoven 

als toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Binnen Nederland als toekomstige 

vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 28 2 2 32 

% within Binnen Nederland als 

toekomstige vestiging 

51,9% 33,3% 50,0% 50,0% 

Familiebedrijf Count 26 4 2 32 

% within Binnen Nederland als 
toekomstige vestiging 

48,1% 66,7% 50,0% 50,0% 

Total Count 54 6 4 64 
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Binnen dezelfde gemeente als 

toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 5 8 17 30 

% within Binnen dezelfde 

gemeente als toekomstige vestiging 

50,0% 44,4% 45,9% 46,2% 

Familiebedrijf Count 5 10 20 35 

% within Binnen dezelfde 

gemeente als toekomstige vestiging 

50,0% 55,6% 54,1% 53,8% 

Total Count 10 18 37 65 

% within Binnen Nederland als 

toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

In Belgisch grensgebied als 
toekomstige vestiging 

Total NEE Neutraal JA 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 23 2 6 31 

% within In Belgisch grensgebied 

als toekomstige vestiging 

54,8% 20,0% 54,5% 49,2% 

Familiebedrijf Count 19 8 5 32 

% within In Belgisch grensgebied 
als toekomstige vestiging 

45,2% 80,0% 45,5% 50,8% 

Total Count 42 10 11 63 

% within In Belgisch grensgebied 
als toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

In het buitenland als toekomstige 

vestiging 

Total NEE Neutraal 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 29 2 31 

% within In het buitenland als 
toekomstige vestiging 

50,9% 40,0% 50,0% 

Familiebedrijf Count 28 3 31 

% within In het buitenland als 

toekomstige vestiging 

49,1% 60,0% 50,0% 

Total Count 57 5 62 

% within In het buitenland als 

toekomstige vestiging 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

11.9 Model 3b: Bivariate analyse bedrijfsvorm en prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

Dit figuur is een uitbreiding van figuur 5.51 

Bivariate analyse Chi-kwadraat toets 

Spearman’s rangcorrelatie 

toets 

Prijs van bedrijfslocaties Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt  Sig. 

Prijs huidige locatie 4,028 0,133 0,257 -0,231+ 0,073 

Prijs toekomstige locatie 0,519 0,771 0,089 0,048 0,705 

Verhuur/verkoopbaarheid huidige locatie 7,041* 0,030 0,327 0,164 0,189 

Mening prijs regionaal bedrijventerrein 1,398 0,706 0,132 0,102 0,368 

Aanbod van bedrijfslocaties Pearson χ² Sig. Cramér's V Correlatiecoëfficiënt  Sig. 

Inzet gemeente voor behoud 2,439 0,295 0,191 -0,125 0,312 

Bereidheid verplaatsen op bedrijventerrein 0,681 0,711 0,107 -0,107 0,419 

Bereidheid verplaatsen binnen gemeente 0,081 0,960 0,035 0,014 0,913 

Bereidheid verplaatsen binnen de Kempen 1,568 0,456 0,158 -0,158 0,217 

Bereidheid verplaatsen naar KBP 5,356+ 0,069 0,289 0,018 0,888 

Bereidheid verplaatsen binnen regio 3,288 0,193 0,232 0,088 0,502 

Bereidheid verplaatsen binnen Nederland 0,741 0,690 0,108 0,080 0,528 

Bereidheid verplaatsen grensgebied België 4,057 0,132 0,254 0,114 0,373 

Bereidheid verplaatsen naar buitenland 0,218 0,641 0,059 0,059 0,647 

Mening minimum kavelgrootte KBP 10,578+ 0,060 0,364 -0,253* 0,023 

Mening deelname parkmanagement KBP 3,988 0,263 0,223 0,128 0,258 
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Mening duurzaamheidaspecten KBP 0,980 0,806 0,111 -0,106 0,351 

Mening bijdrage aan bereikbaarheid door KBP 1,155 0,764 0,120 0,013 0,911 

Mening behoud bedrijven door KBP 0,297 0,862 0,061 0,055 0,631 

 

11.10 Model 3c: Bivariate analyse verplaatsing en prijs en aanbod van bedrijfslocaties, 

naar bedrijfsvorm 

Dit figuur is een uitbreiding van figuur 5.53 

Spearman's rangcorrelatie toets Familiebedrijven Niet-familiebedrijven 

Prijs van bedrijfslocaties Correlatiecoëfficiënt Sig. Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Prijs huidige locatie 0,000 1,000 0,071 0,701 

Prijs toekomstige locatie -0,090 0,620 0,041 0,823 

Verhuur/verkoopbaarheid huidige locatie -0,120 0,498 -0,325+ 0,069 

Mening prijs regionaal bedrijventerrein 0,164 0,298 0,218 0,189 

Aanbod van bedrijfslocaties Correlatiecoëfficiënt Sig. Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Inzet gemeente voor behoud 0,140 0,430 0,170 0,345 

Bereidheid verplaatsen op bedrijventerrein -0,048 0,793 -0,104 0,604 

Bereidheid verplaatsen binnen gemeente 0,051 0,769 -0,035 0,853 

Bereidheid verplaatsen binnen de Kempen 0,277 0,118 0,151 0,427 

Bereidheid verplaatsen naar KBP 0,075 0,685 -0,073 0,689 

Bereidheid verplaatsen binnen regio 0,305 0,102 0,020 0,915 

Bereidheid verplaatsen binnen Nederland -0,100 0,587 -0,132 0,472 

Bereidheid verplaatsen naar grensgebied in België 0,013 0,944 0,096 0,609 

Bereidheid verplaatsen naar buitenland -0,209 0,258 0,061 0,745 

Mening minimum kavelgrootte KBP 0,101 0,525 0,177 0,288 

Mening deelname parkmanagement KBP 0,292+ 0,061 0,239 0,148 

Mening duurzaamheidaspecten KBP 0,151 0,341 0,160 0,339 

Mening bijdrage aan bereikbaarheid door KBP 0,085 0,590 0,063 0,705 

Mening behoud bedrijven door KBP -0,052 0,743 -0,168 0,313 
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Bijlage 12: Uitwerkingen model 4 t/m 6 
 

12.1 Model 5a: Kruistabellen verplaatsing en controlevariabelen 

Verplaatsing en statische controlevariabelen 

 
Aantal aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) 

Total 1 2 3-10 11-50 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 27 24 3 1 55 

% within Aantal aandeelhouder(s) 
c.q. eigenaar(s) 

61,4% 77,4% 75,0% 100,0% 68,8% 

JA Count 17 7 1 0 25 

% within Aantal aandeelhouder(s) 

c.q. eigenaar(s) 

38,6% 22,6% 25,0% ,0% 31,3% 

Total Count 44 31 4 1 80 

% within Aantal aandeelhouder(s) 

c.q. eigenaar(s) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Verplaatsing en dynamische controlevariabelen 

 

Groei werknemers 2008-heden 

Total 
Langzamer  

dan verwacht 
Zoals  

verwacht 
Sneller  

dan verwacht 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 16 23 7 46 

% within Groei werknemers 2008-

heden 

72,7% 65,7% 53,8% 65,7% 

JA Count 6 12 6 24 

% within Groei werknemers 2008-

heden 

27,3% 34,3% 46,2% 34,3% 

Total Count 22 35 13 70 

% within Groei werknemers 2008-

heden 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Groei omzet 2008-heden 

Total 

Langzamer  

dan verwacht 

Zoals  

verwacht 

Sneller  

dan verwacht 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 20 15 13 48 

% within Groei omzet 2008-heden 76,9% 71,4% 52,0% 66,7% 

JA Count 6 6 12 24 

% within Groei omzet 2008-heden 23,1% 28,6% 48,0% 33,3% 

Total Count 26 21 25 72 

% within Groei omzet 2008-heden 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Groei productie 2008-heden 

Total 

Langzamer  

dan verwacht 

Zoals  

verwacht 

Sneller  

dan verwacht 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 20 14 10 44 

% within Groei productie 

2008-heden 

87,0% 66,7% 47,6% 67,7% 

JA Count 3 7 11 21 

% within Groei productie 

2008-heden 

13,0% 33,3% 52,4% 32,3% 

Total Count 23 21 21 65 

% within Groei productie 

2008-heden 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Groei werknemers 2004-2007 

Total 

Langzamer  

dan verwacht 

Zoals  

verwacht 

Sneller  

dan verwacht 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 4 31 14 49 

% within Groei werknemers 2004-
2007 

57,1% 70,5% 66,7% 68,1% 

JA Count 3 13 7 23 

% within Groei werknemers 2004-

2007 

42,9% 29,5% 33,3% 31,9% 

Total Count 7 44 21 72 
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Groei werknemers 2008-heden 

Total 

Langzamer  

dan verwacht 

Zoals  

verwacht 

Sneller  

dan verwacht 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 16 23 7 46 

% within Groei werknemers 2008-

heden 

72,7% 65,7% 53,8% 65,7% 

JA Count 6 12 6 24 

% within Groei werknemers 2008-

heden 

27,3% 34,3% 46,2% 34,3% 

Total Count 22 35 13 70 

% within Groei werknemers 2004-

2007 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

Groei omzet 2004-2007 

Total 

Langzamer  

dan verwacht 

Zoals  

verwacht 

Sneller  

dan verwacht 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 3 23 24 50 

% within Groei omzet 2004-2007 50,0% 71,9% 68,6% 68,5% 

JA Count 3 9 11 23 

% within Groei omzet 2004-2007 50,0% 28,1% 31,4% 31,5% 

Total Count 6 32 35 73 

% within Groei omzet 2004-2007 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

 

Groei productie 2004-2007 

Total 

Langzamer  

dan verwacht 

Zoals  

verwacht 

Sneller  

dan verwacht 

JA/NEE verplaatsen NEE Count 3 22 20 45 

% within Groei productie 2004-

2007 

50,0% 71,0% 71,4% 69,2% 

JA Count 3 9 8 20 

% within Groei productie 2004-
2007 

50,0% 29,0% 28,6% 30,8% 

Total Count 6 31 28 65 

% within Groei productie 2004-

2007 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

12.2 Model 5a: Bivariate analyse verplaatsing en controlevariabelen 

Dit figuur is een uitbreiding van figuur 6.13 

 

Chi-kwadraat toets Verplaatsing en controlevariabelen 

Statische controlevariabelen Waarde Sig. Cramér's V 

Oppervlakte vestigingsplaats in m2 0,894 0,827 0,106 

Totaal werkzame beroepsbevolking 0,894 0,827 0,106 

Aantal aandeelhouder(s) c.q. eigenaars 2,729 0,435 0,185 

Dynamische controlevariabelen Waarde Sig. Cramér's V 

Groei werknemers 2008-heden 1,293 0,524 0,136 

Groei omzet 2008-heden 3,865 0,145 0,232 

Groei productie 2008-heden 7,782* 0,020 0,346 

Groei werknemers 2004-2007 0,519 0,772 0,085 

Groei omzet 2004-2007 1,121 0,571 0,124 

Groei productie 2004-2007 1,149 0,563 0,133 
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Dit figuur is een uitbreiding van figuur 6.14 
 JA/NEE verplaatsen N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Bebouwd en onbebouwde 

perceelsoppervlakte in m2 

NEE 42 6875,88 14940,698 2305,400 

JA 23 6157,61 8075,740 1683,908 

Aantal werknemers in fte NEE 55 31,0091 41,76106 5,63106 

JA 25 28,3800 35,51739 7,10348 

Ouderdom bedrijf NEE 55 35,6545 38,73520 5,22305 

JA 25 31,2000 21,26421 4,25284 

Aantal jaren gevestigd op 

huidige locatie 

NEE 55 16,926 18,4235 2,4842 

JA 25 18,440 16,9806 3,3961 

Generatie aandeelhouder(s) c.q. 

eigenaar(s) 

NEE 49 1,43 ,645 ,092 

JA 24 1,67 ,816 ,167 

Oppervlakte vestigingsplaats in 

m2 

NEE 55 82,5227 9,74707 1,31430 

JA 25 80,8616 8,16252 1,63250 

Totaal werkzame 

beroepsbevolking  

NEE 55 8383,6364 615,46840 82,98974 

JA 25 8336,0000 660,73192 132,14638 

Aantal verplaatsingen NEE 55 1,02 ,871 ,117 

JA 25 1,24 2,403 ,481 

Aantal fysieke uitbreidingen NEE 55 1,20 1,268 ,171 

JA 25 1,40 1,555 ,311 

Aantal keren wisseling 

eigenaar(s) 

NEE 55 ,33 ,610 ,082 

JA 25 ,28 ,458 ,092 

Aantal keren wisseling 

algemeen directeur 

NEE 55 ,16 ,420 ,057 

JA 25 ,40 ,764 ,153 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean  

Difference 

Std.  

Error  

Difference 

Bebouwd en  

onbebouwde 

perceelsoppervlakt

e  

in m2 

Equal variances assumed ,391 ,534 ,214 63 ,832 718,272 3362,669 

Equal var. not assumed 

  

,252 63,000 ,802 718,272 2854,893 

Aantal werknemers  

in fte 

Equal variances assumed ,599 ,441 ,273 78 ,786 2,62909 9,63486 

Equal var. not assumed   ,290 54,139 ,773 2,62909 9,06467 

Ouderdom bedrijf Equal variances assumed ,576 ,450 ,538 78 ,592 4,45455 8,27835 

Equal var. not assumed   ,661 75,082 ,510 4,45455 6,73550 

Aantal jaren  

gevestigd op  

huidige locatie 

Equal variances assumed ,109 ,742 -,349 78 ,728 -1,5142 4,3398 

Equal var. not assumed 
  

-,360 50,171 ,720 -1,5142 4,2077 

Generatie  

aandeelhouder(s)  

c.q. eigenaar(s) 

Equal variances assumed 1,725 ,193 -1,355 71 ,180 -,238 ,176 

Equal var. not assumed 
  

-1,250 37,551 ,219 -,238 ,190 

Oppervlakte  

vestigingsplaats 

Equal variances assumed 1,309 ,256 ,741 78 ,461 1,66113 2,24044 

Equal var. not assumed   ,793 54,936 ,431 1,66113 2,09581 

Totaal werkzame 

beroepsbevolking  

Equal variances assumed ,445 ,507 ,314 78 ,755 47,63636 151,89954 

Equal var. not assumed   ,305 43,647 ,762 47,63636 156,04475 

Aantal  

verplaatsingen 

Equal variances assumed 4,494 ,037 -,606 78 ,546 -,222 ,366 

Equal var. not assumed   -,448 26,911 ,657 -,222 ,495 

Aantal fysieke  

uitbreidingen 

Equal variances assumed ,877 ,352 -,609 78 ,545 -,200 ,329 

Equal var. not assumed   -,564 39,117 ,576 -,200 ,355 

Keren  

wisseling 

eigenaar(s) 

Equal variances assumed ,825 ,367 ,345 78 ,731 ,047 ,137 

Equal var. not assumed 
  

,384 60,743 ,702 ,047 ,123 

Keren  

wisseling  

algemeen directeur 

Equal variances assumed 10,770 ,002 -1,784 78 ,078 -,236 ,132 

Equal var. not assumed 
  

-1,451 30,794 ,157 -,236 ,163 
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Dit figuur is een uitbreiding van figuur 6.15 

Spearman's rangcorrelatie toets Verplaatsing en controlevariabelen 

Statische controlevariabelen Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Perceelsoppervlakte in m2 0,045 0,724 

Aantal werknemers 0,040 0,723 

Ouderdom bedrijf -0,010 0,930 

Aantal jaren gevestigd op huidige locatie 0,088 0,436 

Generatie aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) 0,147 0,214 

Oppervlakte vestigingsplaats in m2 -0,043 0,707 

Totaal werkzame beroepsbevolking -0,036 0,748 

Aantal aandeelhouder(s) c.q. eigenaars -0,176 0,119 

Aantal verplaatsingen -0,091 0,420 

Aantal fysieke uitbreidingen 0,037 0,746 

Dynamische controlevariabelen Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Groei werknemers 2008-heden 0,132 0,277 

Groei omzet 2008-heden 0,221+ 0,062 

Groei productie 2008-heden 0,346** 0,005 

Groei werknemers 2004-2007 -0,017 0,890 

Groei omzet 2004-2007 -0,034 0,773 

Groei productie 2004-2007 -0,078 0,537 

Keren wisseling eigenaar(s) -0,003 0,979 

Keren wisseling algemeen directeur 0,168 0,137 

 

12.3 Model 5b: Kruistabellen bedrijfsvorm en prijs en aanbod van bedrijfslocaties 

Bedrijfsvorm en statische controlevariabelen 

 
Crosstab 

 
Aantal aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) 

Total 1 2 3-10 11-50 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 19 17 1 1 38 

% within Aantal aandeelhouder(s) 

c.q. eigenaar(s) 

43,2% 54,8% 25,0% 100,0% 47,5% 

Familiebedrijf Count 25 14 3 0 42 

% within Aantal aandeelhouder(s) 

c.q. eigenaar(s) 

56,8% 45,2% 75,0% ,0% 52,5% 

Total Count 44 31 4 1 80 

% within Aantal aandeelhouder(s) 

c.q. eigenaar(s) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Bedrijfsvorm en dynamische controlevariabelen 

 
 

 

Groei werknemers 2008-heden 

Total 
Langzamer  

dan verwacht 
Zoals  

verwacht 
Sneller  

dan verwacht 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 8 18 7 33 

% within Groei werknemers 2008-

heden 

36,4% 51,4% 53,8% 47,1% 

Familiebedrijf Count 14 17 6 37 

% within Groei werknemers 2008-

heden 

63,6% 48,6% 46,2% 52,9% 

Total Count 22 35 13 70 

% within Groei werknemers 2008-

heden 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Groei omzet 2008-heden 

Total 

Langzamer  

dan verwacht 

Zoals  

verwacht 

Sneller  

dan verwacht 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 11 10 13 34 

% within Groei omzet 2008-heden 42,3% 47,6% 52,0% 47,2% 

Familiebedrijf Count 15 11 12 38 

% within Groei omzet 2008-heden 57,7% 52,4% 48,0% 52,8% 

Total Count 26 21 25 72 

% within Groei omzet 2008-heden 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Groei productie 2008-heden 

Total 

Langzamer  

dan verwacht 

Zoals  

verwacht 

Sneller  

dan verwacht 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 8 10 11 29 

% within Groei productie 2008-
heden 

34,8% 47,6% 52,4% 44,6% 

Familiebedrijf Count 15 11 10 36 

% within Groei productie 2008-

heden 

65,2% 52,4% 47,6% 55,4% 

Total Count 23 21 21 65 

% within Groei productie 2008-

heden 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

 

Groei werknemers 2004-2007 

Total 

Langzamer  

dan verwacht 

Zoals  

verwacht 

Sneller  

dan verwacht 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 2 19 13 34 

% within Groei werknemers 2004-

2007 

28,6% 43,2% 61,9% 47,2% 

Familiebedrijf Count 5 25 8 38 

% within Groei werknemers 2004-
2007 

71,4% 56,8% 38,1% 52,8% 

Total Count 7 44 21 72 

% within Groei werknemers 2004-

2007 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

 

Groei omzet 2004-2007 

Total 
Langzamer  

dan verwacht 
Zoals  

verwacht 
Sneller  

dan verwacht 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 2 18 14 34 

% within Groei omzet 2004-2007 33,3% 56,3% 40,0% 46,6% 

Familiebedrijf Count 4 14 21 39 

% within Groei omzet 2004-2007 66,7% 43,8% 60,0% 53,4% 

Total Count 6 32 35 73 

% within Groei omzet 2004-2007 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

 

 

Groei productie 2004-2007 

Total 
Langzamer  

dan verwacht 
Zoals  

verwacht 
Sneller  

dan verwacht 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 2 18 9 29 

% within Groei productie 2004-

2007 

33,3% 58,1% 32,1% 44,6% 

Familiebedrijf Count 4 13 19 36 

% within Groei productie 2004-

2007 

66,7% 41,9% 67,9% 55,4% 

Total Count 6 31 28 65 
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Groei productie 2004-2007 

Total 

Langzamer  

dan verwacht 

Zoals  

verwacht 

Sneller  

dan verwacht 

Soort bedrijf Niet-familiebedrijf Count 2 18 9 29 

% within Groei productie 2004-
2007 

33,3% 58,1% 32,1% 44,6% 

Familiebedrijf Count 4 13 19 36 

% within Groei productie 2004-

2007 

66,7% 41,9% 67,9% 55,4% 

Total Count 6 31 28 65 

% within Groei productie 2004-

2007 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

12.4. Model 5b: Bivariate analyse bedrijfsvorm en controlevariabelen 

Chi-kwadraat toets Bedrijfsvorm en controlevariabelen 

Statische controlevariabelen Waarde Sig. Cramér's V 

Oppervlakte vestigingsplaats in m2 1,536 0,674 0,139 

Totaal werkzame beroepsbevolking 1,536 0,674 0,139 

Aantal aandeelhouder(s) c.q. eigenaars 2,916 0,405 0,191 

Dynamische controlevariabelen Waarde Sig. Cramér's V 

Groei werknemers 2008-heden 1,518 0,468 0,147 

Groei omzet 2008-heden 0,482 0,786 0,082 

Groei productie 2008-heden 1,489 0,475 0,151 

Groei werknemers 2004-2007 3,082 0,214 0,207 

Groei omzet 2004-2007 2,235 0,327 0,175 

Groei productie 2004-2007 4,341 0,114 0,258 

 

Dit figuur is een uitbreiding van figuur 6.25 

Student’s t-toets Bedrijfsvorm en controlevariabelen 

Statische controlevariabelen Waarde Sig. 

Perceelsoppervlakte in m2 -2,362* 0,024 

Aantal werknemers -1,151 0,253 

Ouderdom bedrijf -1,608 0,112 

Aantal jaren gevestigd op huidige locatie -1,881+ 0,064 

Generatie aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) -0,902 0,370 

Oppervlakte vestigingsplaats 0,238 0,812 

Beroepsbevolking vestigingsplaats -0,970 0,335 

Aantal verplaatsingen -0,787 0,434 

Aantal fysieke uitbreidingen -2,590* 0,012 

Dynamische controlevariabelen Waarde Sig. 

Keren wisseling eigenaar(s) 0,841 0,403 

Keren wisseling algemeen directeur 2,825** 0,007 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig.  

(2-

tailed) 

Mean  

Differenc

e 

Std. Error  

Differenc

e 

Bebouwd en  

onbebouwde 

perceelsoppervlakte  

Equal variances 

assumed 

15,05

9 

,000 -

2,188 

63 ,032 -6805,171 3110,528 

Equal var. not 

assumed 
  

-

2,362 

34,87

5 

,024 -6805,171 2881,464 

Aantal werknemers Equal variances 

assumed 

4,143 ,045 -

1,127 

78 ,263 -10,00627 8,87518 

Equal var. not 

assumed 
  

-

1,151 

70,62

7 

,253 -10,00627 8,69011 

Ouderdom bedrijf Equal variances 

assumed 

,368 ,546 -

1,608 

78 ,112 -12,17920 7,57357 

Equal var. not 

assumed 
  

-

1,642 

70,98

9 

,105 -12,17920 7,41883 

Aantal jaren gevestigd op 

huidige locatie 

Equal variances 

assumed 

3,479 ,066 -

1,850 

78 ,068 -7,3013 3,9456 

Equal var. not 

assumed 
  

-

1,881 

74,20

6 

,064 -7,3013 3,8817 

Generatie 

aandeelhouder(s) c.q. 

eigenaar(s) 

Equal variances 

assumed 

1,077 ,303 -,902 71 ,370 -,151 ,167 

Equal var. not 

assumed 
  

-,913 70,59

9 

,364 -,151 ,165 

Oppervlakte 

vestigingsplaats 

Equal variances 

assumed 

,026 ,872 ,238 78 ,812 ,49685 2,08610 

Equal var. not 

assumed 
  

,238 76,74

4 

,813 ,49685 2,08891 

Totaal werkzame 

beroepsbevolking  

Equal variances 

assumed 

,060 ,807 -,970 78 ,335 -

135,9649

1 

140,2373

7 

Equal var. not 

assumed   

-,965 75,44

5 

,337 -

135,9649

1 

140,8284

6 

Aantal verplaatsingen Equal variances 

assumed 

1,425 ,236 -,787 78 ,434 -,267 ,339 

Equal var. not 

assumed 
  

-,813 59,62

8 

,420 -,267 ,328 

Aantal fysieke 

uitbreidingen 

Equal variances 

assumed 

3,280 ,074 -

2,556 

78 ,013 -,751 ,294 

Equal var. not 

assumed 
  

-

2,590 

75,95

1 

,012 -,751 ,290 

Keren wisseling 

eigenaar(s) 

Equal variances 

assumed 

,290 ,592 ,841 78 ,403 ,107 ,127 

Equal var. not 

assumed 
  

,851 76,39

0 

,397 ,107 ,125 

Keren wisseling algemeen 

directeur 

Equal variances 

assumed 

35,20

7 

,000 2,937 78 ,004 ,350 ,119 

Equal var. not 

assumed 
  

2,825 45,67

9 

,007 ,350 ,124 
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Group Statistics 

 Soort bedrijf N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Bebouwd en onbebouwde perceelsoppervlakte 

in m2 

Niet-familiebedrijf 30 2957,40 1780,197 325,018 

Familiebedrijf 35 9762,57 16938,177 2863,074 

Aantal werknemers in fte Niet-familiebedrijf 38 24,9342 29,97120 4,86197 

Familiebedrijf 42 34,9405 46,67900 7,20273 

Ouderdom bedrijf Niet-familiebedrijf 38 27,8684 25,76628 4,17984 

Familiebedrijf 42 40,0476 39,72218 6,12926 

Aantal jaren gevestigd op huidige locatie Niet-familiebedrijf 38 13,566 14,3857 2,3337 

Familiebedrijf 42 20,867 20,1021 3,1018 

Generatie aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) Niet-familiebedrijf 33 1,42 ,663 ,115 

Familiebedrijf 40 1,58 ,747 ,118 

Oppervlakte vestigingsplaats in m2 Niet-familiebedrijf 38 82,2645 9,44706 1,53252 

Familiebedrijf 42 81,7676 9,19928 1,41948 

Totaal werkzame beroepsbevolking  Niet-familiebedrijf 38 8297,3684 653,26078 105,97289 

Familiebedrijf 42 8433,3333 601,08303 92,74913 

Aantal verplaatsingen Niet-familiebedrijf 38 ,95 ,899 ,146 

Familiebedrijf 42 1,21 1,907 ,294 

Aantal fysieke uitbreidingen Niet-familiebedrijf 38 ,87 1,119 ,182 

Familiebedrijf 42 1,62 1,464 ,226 

Aantal keren wisseling eigenaar(s) Niet-familiebedrijf 38 ,37 ,489 ,079 

Familiebedrijf 42 ,26 ,627 ,097 

Aantal keren wisseling algemeen directeur Niet-familiebedrijf 38 ,42 ,722 ,117 

Familiebedrijf 42 ,07 ,261 ,040 

 

Dit figuur is een uitbreiding van figuur 6.26 

Spearman's rangcorrelatie toets Bedrijfsvorm en controlevariabelen 

Statische controlevariabelen Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Perceelsoppervlakte in m2 0,137 0,278 

Aantal werknemers 0,034 0,767 

Ouderdom bedrijf 0,272* 0,015 

Aantal jaren gevestigd op huidige locatie 0,222* 0,047 

Generatie aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) 0,106 0,372 

Oppervlakte vestigingsplaats in m2 -0,047 0,679 

Totaal werkzame beroepsbevolking 0,102 0,367 

Aantal aandeelhouder(s) c.q. eigenaars -0,081 0,474 

Aantal verplaatsingen 0,034 0,764 

Aantal fysieke uitbreidingen 0,270* 0,015 

Dynamische controlevariabelen Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Groei werknemers 2008-heden -0,137 0,258 

Groei omzet 2008-heden -0,082 0,495 

Groei productie 2008-heden -0,147 0,243 

Groei werknemers 2004-2007 -0,207+ 0,081 

Groei omzet 2004-2007 0,090 0,449 

Groei productie 2004-2007 0,166 0,187 

Keren wisseling eigenaar(s) -0,179 0,113 

Keren wisseling algemeen directeur -0,319** 0,004 
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12.5 Model 5c: Bivariate analyse verplaatsing en controlevariabelen, naar bedrijfsvorm 

Dit figuur is een uitbreiding van figuur 6.28 

 

Spearman's rangcorrelatie toets Familiebedrijven Niet-familiebedrijven 

Statische controlevariabelen Correlatiecoëfficiënt Sig. Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Perceelsoppervlakte in m2 0,220 0,205 -0,165 0,383 

Aantal werknemers 0,083 0,602 0,030 0,859 

Ouderdom bedrijf 0,163 0,302 -0,030 0,859 

Aantal jaren gevestigd op huidige locatie 0,212 0,177 0,040 0,812 

Generatie aandeelhouder(s) c.q. eigenaar(s) 0,142 0,383 0,186 0,300 

Oppervlakte vestigingsplaats in m2 -0,149 0,348 0,052 0,756 

Totaal werkzame beroepsbevolking 0,005 0,976 -0,052 0,756 

Aantal aandeelhouder(s) c.q. eigenaars -0,180 0,253 -0,191 0,251 

Aantal verplaatsingen -0,021 0,893 -0,155 0,353 

Aantal fysieke uitbreidingen 0,175 0,268 0,000 1,000 

Dynamische controlevariabelen Correlatiecoëfficiënt Sig. Correlatiecoëfficiënt Sig. 

Groei werknemers 2008-heden -0,065 0,702 0,310+ 0,079 

Groei omzet 2008-heden 0,052 0,756 0,369* 0,032 

Groei productie 2008-heden 0,168 0,327 0,494** 0,006 

Groei werknemers 2004-2007 0,019 0,908 -0,088 0,621 

Groei omzet 2004-2007 0,064 0,697 -0,126 0,479 

Groei productie 2004-2007 0,028 0,873 -0,179 0,353 

Keren wisseling eigenaar(s) -0,026 0,869 -0,018 0,915 

Keren wisseling algemeen directeur 0,255 0,103 0,097 0,560 

 

 


