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Samenvatting 

Uit de bevindingen van onderliggende studie is gebleken dat de ontwikkeling van de regionale 

werkgelegenheid over de afgelopen vijftien jaren hoofdzakelijk wordt verklaard door het regionale 

loonniveau. Alleen is dit effect wel negatief. Naarmate het loonniveau in een regio stijgt zien bedrijven 

hun loonkosten stijgen en zullen zij eerder bereid zijn te schrappen in hun personeelsbestand. 

Tevens ligt de verklaring in de meer traditionele factoren, zoals regionale specialisatie, diversiteit en 

concurrentie. Het zijn dus juist de conventionele agglomeratie- en concurrentie-effecten die de dienst 

uitmaken. Daarbij nemen de factoren regionale specialisatie en concurrentie het voortouw en verdwijnt 

de regionale diversiteit naar de achtergrond. Wanneer bedrijven in nabijheid van elkaar vestigen heeft 

dat dus een sterk positief effect op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Er vinden dan blijkbaar 

processen, bijvoorbeeld in de vorm van kennisoverdracht tussen bedrijven en innovatie, plaats die 

zorgen voor werkgelegenheidsgroei.  

Daarbij moet wel rekening worden gehouden met sectoreffecten. Een regionale concentratie van 

bedrijven in dezelfde sector hoeft namelijk niet altijd gunstig te zijn voor de werkgelegenheid. Voor 

iedere sector pakt dit effect verschillend uit. Concurrentie-effecten in de industrie blijken daarbij het 

sterkste verband te houden met de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Een concentratie van 

industriële bedrijvigheid levert dus relatief meer banen op dan wanneer de industrie verspreid over het 

landschap aanwezig is. Ook is er sprake van periode-effecten waarbij in tijden van 

werkgelegenheidsstagnatie vooral de concurrentie-effecten naar voren komen in de verklaring van 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling. 

Uit de hiervoor genoemde bevindingen blijkt dat de overheid dus het beste kan wedden op de oude 

“paarden”, oftewel de conventionele agglomeratie- en concurrentiefactoren. De Nederlandse overheid 

zet alleen al jaren flink in op het stimuleren van de kenniseconomie om onder andere de 

werkgelegenheid te stimuleren (Rijksoverheid, 2011). Maar is dat wel nodig? Het direct stimuleren van 

de “moderne” kenniseconomische factoren; regionale innovatie, ondernemerschap en creativiteit blijkt 

volgens onderliggende studie van geen enkel belang te zijn in de verklaring van regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. 

Achtergrond 

De ontwikkeling van de werkgelegenheid is en blijft een lastig te verklaren fenomeen. De literatuur laat 

dan ook allesbehalve een eenzijdig beeld zien. Tevens kampte het directoraat Kennis en Economisch 

Onderzoek (KEO) van Rabobank Nederland met dezelfde vraag; wat verklaart nu regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling? Dit onderzoek bood daarvoor uitkomst. In tegenstelling tot vele 

wetenschappelijke studies biedt onderliggende studie een overzicht van de meest belangrijke factoren 

die de werkgelegenheid op regionaal niveau verklaren. Daarbij staat in de statistische toetsing vooral het 

onderscheid tussen de meer moderne kenniseconomische factoren en de traditionele agglomeratie- en 

concurrentiefactoren centraal. De kenniseconomische factoren zijn in de empirische toetsing als basis 



 

 
 

genomen waarbij wordt gekeken in hoeverre deze factoren nog standhouden wanneer de meer 

conventionele factoren aan het model worden toegevoegd. 

Daarnaast biedt onderliggende studie een handvat voor het Topsectorenbeleid en het ruimtelijk-

economisch beleid van de Nederlandse overheid. Een beter inzicht in de factoren die regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling verklaren is namelijk noodzakelijk voor een effectieve uitvoering van het 

beleid. 

De theorie 

Werkgelegenheid is “een containerbegrip voor de al dan niet vervulde vraag naar arbeid van zowel 

werknemers als zelfstandigen” (CBS, 2011a). Dit “brede” werkgelegenheidsbegrip is dus vooral op de 

vraagkant van de arbeidsmarkt gericht. Maar waarom staat het regionale karakter van de arbeidsmarkt 

centraal? Het antwoord daarop ligt in het feit dat arbeid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kapitaal, 

immobiel is. Werknemers zijn niet bereid over grote afstanden te reizen of te verhuizen voor hun baan. 

Daarom wordt ook gebruik gemaakt van de COROP-plus indeling van Nederland. Deze indeling is in het 

verleden namelijk samengesteld op basis van pendelgegevens waarbij het grootste deel van de mensen 

die in een COROP-plus regio werken ook in diezelfde regio wonen. 

In de literatuur komt een breed scala aan factoren voor die een verklaring bieden voor de ontwikkeling 

van de regionale werkgelegenheid. Vaak wordt dit begrip verward en als proxy gebruikt voor de 

regionale economische groei, maar eigenlijk is dat niet correct. De regionaal economische groei, oftewel 

het bruto regionaal product, is een optelsom van de beloningen per productiefactor waarvan de 

beloningen voor de productiefactoren arbeid en ondernemerschap (samen de werkgelegenheid) maar 

een onderdeel zijn. Daarnaast gaat het over “beloningen” op productiefactoren en niet de absolute 

vraag naar arbeid waar onderliggende studie zich op richt. 

Traditionele factoren die volgens de theorie belangrijk zijn in de verklaring van de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling zijn de al eerder genoemde agglomeratie-effecten. Vooral het verschil in 

sectorstructuur is daarbij van belang. Is het bijvoorbeeld gunstig voor een regio om over een 

gespecialiseerde of diversifieerde sectorstructuur te beschikken? Het antwoord hierop is; vooral 

specialisatie, maar; het hangt er vanaf. De werkgelegenheid profiteert niet altijd van een concentratie 

van bedrijven in dezelfde sector. Voor sommige sectoren, neem bijvoorbeeld de detailhandel, pakt dit 

juist negatief uit. Tevens hangen deze agglomeratiefactoren sterk samen met de factor concurrentie. 

Zowel de specialisatieaanhangers (onder andere Marshall, 1890) als de diversiteitaanhangers (onder 

andere Jacobs, 1969) hebben hun eigen visie op de effecten van regionale concurrentie. Daarnaast zijn er 

nog factoren zoals de bevolking en beroepsbevolking en het opleidingsniveau die een belangrijke invloed 

kunnen hebben op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling.  

In de kenniseconomie draait alles om een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en de overheid. Daarbij is kennisoverdracht een noodzakelijk goed. De factoren die in 

onderliggende studie raakvlak hebben met de factor kennisoverdracht, zoals innovatie, 

ondernemerschap en creativiteit,  worden dan ook gezien als de moderne kenniseconomische factoren.  



 

 
 

De (regionale) werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland 

Wanneer de Nederlandse werkgelegenheidsontwikkeling in de afgelopen vijftien jaren nader wordt 

bekeken, valt het op dat er grofweg drie perioden te onderscheiden zijn. Een periode van respectievelijk 

werkgelegenheidsgroei, -stagnatie, en –groei, van ieder vijf jaren. De werkgelegenheidsontwikkeling 

volgt daarbij de conjuncturele ontwikkeling van Nederland, omdat bedrijven namelijk niet direct 

reageren op een economische inzinking. Pas als herstel uitblijft gaan zij in hun personeelsbestand snijden 

(Centraal Planbureau, 1996 t/m 2011). De voorheen genoemde perioden zijn ook steeds als uitgangspunt 

genomen voor de verschillende analyses.  

Voor het analyseren van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling zijn de vier grootste sectoren 

steeds in de analyse meegenomen (op basis van werkgelegenheidsaandeel in 2010). Dit zijn de industrie, 

de detailhandel, de advies en onderzoek sector en de zorgsector. De ontwikkeling die elke sector heeft 

doorgemaakt wijst uit dat sectorale patronen ten grondslag liggen aan de regionale ontwikkeling van de 

werkgelegenheid. Waarbij de banenontwikkeling in bijvoorbeeld de industrie structureel daalt, stijgt 

deze structureel in de zorgsector. De detailhandel en de advies en onderzoek sector (marksectoren) 

laten vooral zien dat zij zich met de conjuncturele situatie meebewegen. 
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1. Inleiding 

“Hoeveel Twents zit er in ons biertje?” (Tubantia, 12 maart 2011) 

“Crisis zorgt amper voor minder banen in de regio” (BN/DeStem, 25 november 2010) 

“Harde klappen voor werkend Kampen” (De Stentor, 11 maart 2011) 

De kredietcrisis, die ontstond in de zomer van 2007, deelt vooralsnog niet echt rake klappen uit op de 

Nederlandse arbeidsmarkt. Wel vechten sommige sectoren, zoals de bouw, tegen een kleine stoot 

onder de riem. Volgens het Centraal Planbureau (2010, 2011) doen de mogelijk ernstige gevolgen van de 

crisis zich nog niet voor. Nog niet, want de bedrijven houden de hand op hun personeelsportefeuille 

zolang de verwachtingen op economisch herstel reëel zijn. Dit geldt voor Nederland als geheel, maar op 

regionaal niveau zijn de effecten heel verschillend. Waar de directe gevolgen voor het mogelijke vertrek 

van een bedrijf als Grolsch uit Twente zorgt voor slapeloze nachten van veel werknemers (Tubantia, 12 

maart 2011), wordt hier wel direct de basis van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling aangestipt. 

Bedrijven zorgen immers voor werkgelegenheid en zijn die er niet of vertrekken zij, dan houdt het op. 

Wanneer bedrijven zich vestigen in een regio levert dit banen op en wanneer bedrijven vertrekken vice 

versa. Het regionale karakter van de werkgelegenheidsontwikkeling wordt duidelijk uit de tweede en 

derde krantenkop. In de regio West-Brabant heeft de financiële crisis bijvoorbeeld weinig effect op de 

regionale werkgelegenheid (BN/DeStem, 25 november 2010), terwijl in de regio Kampen de negatieve 

effecten voor de regionale werkgelegenheid zeer groot zijn (De Stentor, 11 maart 2011). De 

werkgelegenheidsontwikkeling in de ene regio is dus de andere niet en daar kunnen vele factoren aan 

ten grondslag liggen. Maar welke zijn nu van belang? De vraag waar dit onderzoek zich op baseert is 

waarom er bergen en dalen bestaan wanneer er gekeken wordt naar de Nederlandse regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. Kortom, welke factoren liggen ten grondslag aan de verklaring van 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling?  

Dat er in algemeen economische zin verschillen bestaan tussen regio’s onderkent ook de overheid. Er 

wordt immers al jaren een regionaal economisch, of beter gezegd een ruimtelijk-economisch beleid, 

gevoerd om de Nederlandse economie te versterken. Door de jaren heen is het doel van dit beleid 

echter wel veranderd. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog richtte het regionaal economisch beleid 

zich vooral op de economisch zwakkere regio’s (Lambooy et al., 1997). Er was sprake van het 

rechtvaardigheidsbeginsel. Regio’s die economisch slechter presteerden kregen een duwtje in de rug om 

de groei te kunnen bijbenen, bijvoorbeeld door middel van investerings- en verhuispremies. Daar waar 

vroeger gestreefd werd om een “neoklassiek” evenwicht te creëren tussen de Nederlandse regio’s en de 

focus meer lag op de economisch zwakkere gebieden, is deze focus de laatste jaren verschoven naar de 

economisch sterkere gebieden (Lambooy et al., 1997). Het rechtvaardigheidsbeginsel heeft daarbij 

plaatsgemaakt voor het doelmatigheidsbeginsel, waarbij de regio’s in beeld komen die de nationale 

economische groei het sterkst (kunnen) stimuleren (Lambooy et al., 1997). Mede doordat er gericht 

gekeken wordt naar de sterkere regio’s en in mindere mate naar de zwakkere regio’s, lijkt het 
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aannemelijk te stellen dat de regionale verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling alleen maar groter 

worden of in ieder geval in stand worden gehouden. 

Het Nederlandse regionaal economische beleid is mede door de financiële crisis in het huidige 

regeerakkoord flink ingeperkt. Waar het regeerakkoord van Balkenende IV in 2007 nog spreekt over een 

regionaal economisch beleid, wordt dit beleid in het huidige regeerakkoord “geschrapt en 

gedecentraliseerd” (Rijksoverheid, 2011). Dit betekent dat de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en 

de regionale overheden een belangrijkere rol krijgen in het versterken van de regionale economie.  

1.1 “Naar de top” 
Wanneer men een beter inzicht krijgt in de factoren die regionale werkgelegenheidsgroei verklaren kan 

de Nederlandse overheid het ruimtelijk-economisch beleid gerichter toepassen en daarmee de regionale 

(werkgelegenheids)groei beter stimuleren. Factoren die steeds weer in het regeerakkoord van de 

Nederlandse overheid naar voren komen zijn kennis en innovatie ter stimulering van de 

werkgelegenheid (Rijksoverheid, 2011). Daarbij staat vooral de focus op de Nederlandse 

kenniseconomie centraal (Nederland wil tot de top vijf kenniseconomieën van de wereld behoren), 

waarbij het (innovatie)beleid zorg moet dragen voor een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, 

de kennisinstellingen en de overheid om zodoende door middel van innovatie en verniewing de 

werkgelegenheidsontwikkeling positief te beïnvloeden. Maar zijn dit wel de factoren waarop de 

overheid zijn geld in moet zetten?  

Één manier waarop de Nederlandse overheid inzet op de ontwikkeling van de kenniseconomie is door 

middel van het beleid “Naar de Top” van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) waar een focus op 

groei (dus ook werkgelegenheidsgroei) centraal staat (Verhagen, 2011). In dit beleidsstuk zijn negen 

zogenaamde topsectoren aangewezen die representatief zijn voor de economische sterktes van 

Nederland. Daarin komt naar voren dat er meer ruimte moet komen voor bedrijven. Bedrijven moeten 

namelijk kunnen groeien. De negen aangewezen sectoren moeten worden versterkt waarvoor een 

positieve werkgelegenheidsontwikkeling in deze sectoren van groot belang is. Juist in het kader van de 

decentralisatie van het ruimtelijk-economisch beleid en het Topsectorenbeleid kan onderliggende studie 

van belang zijn. Een inzicht in de factoren die regionale werkgelegenheidsontwikkeling verklaren is 

noodzakelijk om de regionaal economische groei te kunnen stimuleren.  

1.2 De aloude economische vraag 
Dit onderzoek sluit aan op onder andere de studie van Shearmur & Polèse (2007) die de aloude 

economische vraag stellen waarom de werkgelegenheid in de ene regio wel groeit en in de andere niet. 

Wat opvalt is dat in veel wetenschappelijke studies maar een beperkt aantal factoren wordt onderzocht 

(zie onder andere Blien et al., 2006; Suedekum et al., 2006; Shearmur & Polèse, 2007; Fuchs, 2011) en er 

geen totaalbeeld wordt gegeven van de meest belangrijke factoren die regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling verklaren. Het blijft vaak bij het toetsen van bijvoorbeeld de invloed van 

specialisatie, diversiteit en competitie (Fuchs, 2011; Combes et al., 2004) op regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling of hoogstens uitgebreid met lonen en het opleidingsniveau (Blien et al., 
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2006). Andere studies richten zich op de invloed van “menselijk kapitaal” (Son, 2010), lonen (Suedekum 

& Blien, 2004) of van de (beroeps)bevolking (Hoogstra et al., 2005) op de (regionale) 

werkgelegenheidsontwikkeling.  

Daarnaast komen er in de literatuur ook factoren naar voren waarvan de theorieontwikkeling nog vrij 

recent is. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van de creatieve klasse (Florida, 2002), ondernemerschap 

(Acs et al., 2005) en innovatie Meriküll (2009) op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. 

Onderliggende studie haakt aan op de huidige literatuur door een uitgebreide theoretische 

onderbouwing te geven van die factoren die regionale werkgelegenheidsontwikkeling verklaren. 

Hierdoor kan een verklaring worden gegeven voor de Nederlandse regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. De meerwaarde van deze studie zit in het toetsen van zowel de meer 

“traditionele” factoren, zoals specialisatie, diversiteit en competitie, als de “moderne” factoren, zoals 

creativiteit, ondernemerschap en innovatie. In deze studie wordt gekeken in hoeverre het effect van de 

moderne factoren, gecontroleerd voor de meer conventionele factoren, nog standhoudt.  

1.3 Opzet van het onderzoek 
Naar aanleiding van het voorgaande staan de volgende hoofd- en deelvragen centraal. De hoofdvraag 

luidt: 

Welke factoren verklaren de regionale werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland in de periode van 

1996 tot en met 2010? 

Daarbij zijn onderstaande deelvragen van belang. 

1. Wat houdt (regionale) werkgelegenheidsontwikkeling in en welke factoren verklaren volgens de 

literatuur regionale werkgelegenheidsontwikkeling? 

2. Hoe heeft de werkgelegenheid zich in Nederland in de afgelopen vijftien jaren ontwikkeld en in 

hoeverre komen hierin regionale verschillen naar voren? 

3. Welke factoren verklaren de regionale  werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland in een 

empirische analyse van de periode 1996 tot en met 2010. 

Ten eerste wordt de wetenschappelijke literatuur geanalyseerd om die factoren te destilleren die een 

verklaring bieden voor regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Vervolgens wordt beschreven hoe de 

regionale werkgelegenheid zich in Nederland heeft ontwikkeld tussen 1996 en 2010. Daarbij wordt 

geanalyseerd in hoeverre er patronen te ontdekken zijn in de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. 

Welke regio’s laten bijvoorbeeld een stijgende werkgelegenheidsontwikkeling zien en welke niet? Tot 

slot wordt de regionale werkgelegenheidsontwikkeling in dezelfde periode empirisch geanalyseerd. 

Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de database van de Rabobank met data van de 

Kamer van Koophandel, het LISA Vestigingenregister, ABF Research en het CBS. Het schaalniveau dat in 

deze studie centraal staat is de COROP-plus indeling, bestaande uit 52 regio’s.  
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1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ten eerste ingegaan op de definitie van werkgelegenheidsontwikkeling en de vraag 

waarom het regionale schaalniveau daarbij van belang is. Daarnaast staat de analyse van de literatuur 

centraal waarbij een overzicht geboden wordt van de meest belangrijke factoren die regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling verklaren. De uiteenzetting van de verschillende factoren wordt 

uiteindelijk vorm gegeven in een conceptueel model met onderzoekshypothesen. In hoofdstuk 3 wordt 

vervolgens ingegaan op de data die in deze studie wordt gebruikt, de operationalisering van de factoren, 

en op welke wijze deze studie empirisch wordt uitgevoerd. In het hoofdstuk daaropvolgend wordt 

bekeken hoe de ontwikkeling van de Nederlandse regionale werkgelegenheid eruit ziet. Daarbij wordt 

ook ingegaan op de verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling tussen de COROP-plus regio’s. In 

hoofdstuk 5 wordt vervolgens empirisch getoetst in hoeverre de verschillende factoren uit de literatuur 

een verklaring bieden voor regionale werkgelegenheidsgroei en tot slot wordt in hoofdstuk 6 afgesloten 

met een conclusie waarbij tevens de bevindingen ter discussie worden gesteld en er concrete beleids- 

en onderzoeksaanbevelingen worden gegeven. 
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2. Regionale werkgelegenheids-
ontwikkeling: de theorie 

In de afgelopen decennia is het regionale schaalniveau zowel in de wetenschap als in beleidskringen 

sterk onder de aandacht gekomen. De regio blijkt hét schaalniveau van belang te zijn voor economische 

groei, omdat daar processen plaatsvinden die economische groei en werkgelegenheidsontwikkeling in 

de hand werken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan samenwerkingsverbanden of 

kennisuitwisseling die ontstaan doordat bedrijven zich in nabijheid van elkaar vestigen. Daarnaast blijkt 

dat regio’s ook een belangrijk schaalniveau zijn voor de arbeidsmarkt (Christopherson & Clark, 2009). De 

mobiliteit van arbeid is immers beperkt. Mensen willen niet altijd verhuizen naar een andere regio voor 

hun baan, omdat ze bijvoorbeeld liever dichtbij familie en vrienden wonen of simpelweg ingeburgerd 

zijn in hun huidige woonomgeving. In dit hoofdstuk wordt ten eerste ingegaan op de definitie van 

regionale werkgelegenheid en het belang van het regionale schaalniveau voor de 

werkgelegenheidsontwikkeling. Doordat er economische verschillen bestaan tussen regio’s in 

Nederland, verschilt ook de regionale groei van de werkgelegenheid. De regio Amsterdam groeit 

bijvoorbeeld sneller dan een regio in de provincie Zeeland (CBS, 2010), omdat in de regio Amsterdam 

meer bedrijvigheid, mensen en (kennis)instellingen gevestigd zijn en dus de kansen op een gunstige 

economische ontwikkeling in de Amsterdamse regio groter zijn dan in Zeeland. Het tweede deel van dit 

hoofdstuk staat in het teken van de factoren die volgens de wetenschappelijke literatuur regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling verklaren. Vervolgens resulteert de theoretische onderbouwing van de 

factoren in een conceptueel model met hypothesen. Tot slot wordt dit hoofdstuk afgesloten met een 

antwoord op de vraag: Wat houdt (regionale) werkgelegenheidsontwikkeling in en welke factoren 

verklaren volgens de literatuur regionale werkgelegenheidsontwikkeling? 

2.1 Werkgelegenheidsontwikkeling: definitie & het belang van het 

regionale schaalniveau 
Werkgelegenheid is “een containerbegrip voor de al dan niet vervulde vraag naar arbeid van zowel 

werknemers als zelfstandigen” (CBS, 2011a). Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

(2011a) vallen meerdere begrippen onder deze brede definitie, namelijk; arbeidsplaatsen (zowel 

vervulde arbeidsplaatsen, oftewel het aantal banen, en het aantal onvervulde arbeidsplaatsen, oftewel 

openstaande vacatures), het aantal werkzame personen, de werkzame beroepsbevolking en het 

arbeidsvolume. Simpelweg houdt werkgelegenheid dus het aantal vervulde en onvervulde banen in, 

inclusief het aantal ondernemers. 

  



 

6 
 

Verwarrend is dat vele studies over regionaal economische groeiverschillen vooral de 

werkgelegenheidsontwikkeling gebruiken als maatstaf voor de regionale economische groei (Beaudry & 

Schiffauerova, 2009). Economische groei en werkgelegenheidsgroei kunnen alleen niet over één kam 

worden geschoren. Economische groei is namelijk iets anders dan een positieve ontwikkeling van de 

werkgelegenheid. Volgens het CBS (2011a) houdt economische groei “de volumegroei van het bruto 

binnenlands product (BBP) *…+” in. Het bruto binnenlands, of toepasselijker; het regionaal product, is 

een optelsom van de beloningen per productiefactor waarvan de beloningen voor de productiefactoren 

arbeid en ondernemerschap (samen de werkgelegenheid) maar een onderdeel zijn. De definitie voor de 

regionale economische groei is dan logischerwijs de volumegroei van het bruto regionaal product (BRP). 

Er kan dus worden geconcludeerd dat het meten van economische groei aan de hand van 

werkgelegenheidsgroei een tweetal problemen met zich meebrengt. Ten eerste worden er geen 

beloningen gemeten, maar de ontwikkeling van het aantal (vervulde en niet-vervulde) banen. Ten 

tweede wordt alleen rekening gehouden met de productiefactoren arbeid en ondernemerschap en 

wordt voorbijgegaan aan de productiefactoren kapitaal en natuur. Omdat economische groei meer is 

dan alleen de beloning van arbeid en ondernemerschap, kan ook niet worden gezegd dat economische 

groei altijd gepaard gaat met werkgelegenheidsgroei. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de 

werkgelegenheid over een aantal jaren daalt, terwijl het bruto regionaal product toeneemt. Er is dan 

nog steeds sprake van economische groei, maar geen werkgelegenheidsgroei. Shearmur & Polèse (2007) 

en Martin & Tyler (2000) beamen dat economische groei niet altijd gepaard gaat met 

werkgelegenheidsgroei. Economische groei kan namelijk ook een resultante zijn van een efficiëntere 

productiewijze waardoor er minder arbeiders nodig zijn om hetzelfde productieniveau te handhaven. 

Vaak heeft een efficiëntere, of arbeidsbesparende, werkwijze tot gevolg dat arbeid wordt vervangen 

door kapitaal. Er is dan nog steeds sprake van economische groei, maar niet van werkgelegenheidsgroei. 

Uiteraard zijn beide begrippen, economische groei en werkgelegenheidsgroei, niet helemaal 

onafhankelijk van elkaar. Het kan ook zeker zo zijn dat er in een regio sprake is van zowel economische 

groei als werkgelegenheidsgroei. Een stijging van de productie kan immers niet altijd worden 

opgevangen door alleen techniek. Uiteindelijk is er vaak extra arbeid nodig om een stijging van de 

productiviteit op te vangen, omdat arbeid niet altijd kan worden vervangen door kapitaal. Er kan dus 

worden gezegd dat economische groei en werkgelegenheidsgroei totaal verschillende begrippen zijn, 

maar wel invloed op elkaar hebben.  
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2.1.1 “Regionale” werkgelegenheidsontwikkeling: een kwestie van 

immobiliteit. 
Het CBS (2011a) geeft aan dat werkgelegenheid een breed begrip is. In dit onderzoek staat de 

werkgelegenheidsontwikkeling in de Nederlandse COROP-plus regio’s centraal. Maar waarom is het 

regionale schaalniveau van belang wanneer er gesproken wordt over werkgelegenheidsontwikkeling?  

In de jaren tachtig kwam het regionaal schaalniveau onder de aandacht in de context van de 

globaliserende wereld. Hoewel de wereld een globale economie aan het worden is, stijgt het regionale 

schaalniveau voor het bedrijfsleven in belang (Christopherson & Clark, 2009). Bedrijven worden steeds 

minder honkvast en verbreden hun horizon door ook buiten landsgrenzen te kijken. Maar daarnaast 

wordt er ook steeds meer belang gehecht om dichtbij elkaar gevestigd te zijn, omdat dit voor bedrijven 

vele economische voordelen met zich meebrengt. Christopherson & Clark (2009) benadrukken dat veel 

internationale studies vooral het belang van bedrijven zien voor de economische ontwikkeling van 

regio’s, terwijl vaak voorbij wordt gegaan aan de invloed van de regionale arbeidsmarkt op het 

bedrijfsleven. Christopherson & Clark (2009) leggen dan ook de link tussen regionale ontwikkeling en de 

regionale arbeidsmarkt door aan te geven dat de economische voordelen van regio’s vooral in het 

regionale karakter van de arbeidsmarkt liggen. Arbeidsmarkten zijn immers regionaal geconcentreerd, 

omdat arbeid relatief immobiel is (Van Dijk, 2007). Werknemers verhuizen niet over grote afstanden 

voor hun baan, waardoor bedrijven dus naar de werknemers moeten komen wanneer zij willen 

beschikken over geschikte arbeidskrachten. In Nederland bedraagt de binnenlandse migratie tussen de 

COROP-regio’s jaarlijks maar ongeveer 2% van de bevolking (Oevering, 2010). Arbeid is, in tegenstelling 

tot kapitaal, dus niet volledig mobiel en verplaatst zich niet vrij over de wereld. Daarnaast ontwikkelen 

technologieën zich in snel tempo waardoor het steeds gemakkelijker voor bedrijven wordt om over 

grote(re) afstand met elkaar te communiceren. Waar voorheen geografische nabijheid van belang was 

om (niet-gecodificeerde) kennis over te kunnen dragen is dat vandaag de dag door middel van 

videobellen en dergelijke ontwikkelingen steeds minder noodzakelijk. Uiteraard blijft geografische 

nabijheid voor de overdracht van kennis in veel gevallen nog steeds belangrijk, maar het gaat er echter 

om dat het belang afneemt en het arbeidsmarktperspectief steeds meer naar de voorgrond komt in de 

vraag waarom regio’s zo belangrijk zijn voor de werkgelegenheidsontwikkeling (Christopherson & Clark, 

2009).  

Tevens kan de vraag gesteld worden in hoeverre dit regionale karakter van de arbeidsmarkt ook voor 

een relatief klein land als Nederland geldt. De afstanden tussen de verschillende regio’s zijn 

verwaarloosbaar in vergelijking tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten waarbij de oppervlakte van 

Nederland vaak meerdere malen in één staat past. In een enquêteonderzoek van het Centraal 

Planbureau (CPB) komt ook naar voren dat in internationaal opzicht er in Nederland in geen of mindere 

mate sprake is van regionale arbeidsmarkten (Vermeulen, 2006). De verschillen tussen de Nederlandse 

regio’s zijn in internationaal perspectief logischerwijs erg klein vergeleken met bijvoorbeeld Spanje, 

omdat Nederland een klein land is, met relatief kleine regio’s. Daarentegen zijn er gezien de regionale 

studies van het CBS toch degelijk regionale verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling merkbaar (CBS, 

2009; CBS, 2010). Ook wetenschappelijke studies wijzen uit dat de werkgelegenheidsontwikkeling 

regionaal verschilt (onder andere Weterings et al, 2007; Shearmur & Polèse, 2007; Suedekum et al, 
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2006). Maar welke factoren hebben invloed op de regionale werkgelegenheid waardoor deze regionale 

verschillen ontstaan? In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op deze vraag. 

2.2 Regionale werkgelegenheidsontwikkeling theoretisch verklaard 
Aan de hand van wetenschappelijke literatuur wordt ingegaan op de belangrijkste factoren die regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling verklaren. Daarbij staat vooral de manier waarop deze factoren een 

invloed uitoefenen op de regionale werkgelegenheid centraal. Het gaat dus om het mechanisme, de 

wisselwerking tussen de factoren, en de regionale werkgelegenheid. Tevens wordt er een onderscheid 

gemaakt tussen moderne factoren, die direct raakvlak hebben met de kenniseconomie, en de meer 

traditionele factoren uit de literatuur. 

Opvallend is dat er in de wetenschappelijke literatuur een aantal factoren steeds weer naar voren 

komen. Dit zijn de effecten van de regionale sectorstructuur op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling (Marshall, 1890; Jacobs, 1969; Fuchs, 2011; Combes et al, 2004; 

Shearmur & Polèse, 2007, Blien et al., 2006; Beaudry & Schiffauerova, 2009; Van der Panne, 2004; 

Huisman & Van Wissen, 2004). Daarbij wordt veelal de vraag gesteld welke effecten de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling het meest beïnvloeden. Ontwikkelt de werkgelegenheid zich in een 

gespecialiseerde regio, waarin bijvoorbeeld één sector geconcentreerd is, sneller dan in een 

gediversifieerde regio, waarin meerdere sectoren aanwezig zijn, of is het andersom? Daarnaast komt in 

de genoemde studies vaak de factor concurrentie naar voren, waarbij het vooral om de marktstructuur 

van een regio gaat (Shearmur & Polèse, 2007; Porter, 1990; Combes et al., 2004; Fuchs, 2011, Van der 

Panne, 2004; Beaudry & Schiffauerova, 2009). Concurrentie wordt vaak in één adem genoemd met de 

voorgaande specialisatie- en diversiteiteffecten, omdat de specialisatie- en diversiteitaanhangers elk een 

verschillende zienswijze op het effect van de marktstructuur op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling hebben. De aanhangers van de specialisatiethese vinden bijvoorbeeld 

dat een monopolistische structuur beter is voor de regionale werkgelegenheidsontwikkeling, terwijl de 

diversiteitaanhangers juist het belang van een competitieve markstructuur zien als een stimulans voor 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling (Van der Panne, 2004). Naast bovenstaande traditionele 

factoren worden ook factoren als het loonniveau (Shearmur & Polèse, 2007; Blien et al., 2006; 

Suedekum et al., 2006), het opleidingsniveau (Shearmur & Polèse, 2007; Blien et al., 2006; Hava & 

Erturgut, 2010; Nelson & Phelps, 1966; Schlump & Brenner, 2010; Son, 2010; Yamarik, 2010) en de 

(beroeps)bevolking (Shearmur & Polèse, 2007; Martin & Tyler, 2000; Boarnet, 1994: Hoogstra et al., 

2005; Trendle, 2009) aangehaald. Tot slot noemen Shearmur & Polèse (2007) het belang van de lokale 

cultuur, die ze zelf niet toetsen, voor de verklaring van regionale groeiverschillen in werkgelegenheid. Zij 

doelen daarmee op de mate waarin een regio vernieuwend en innovatief kan zijn waarbij vooral de 

factoren ondernemerschap (Carree & Thurik, 2002; Fotopoulos, 2010)  en innovatie (Meriküll, 2009; Van 

Oort, 2002; Peters, 2004; Pianta, 2004; Piva & Vivarelli, 2005) van belang zijn. Dat zijn dus de factoren 

die direct raakvlak hebben met de kenniseconomie, omdat innovativiteit en vernieuwing centraal staan. 

Een toevoeging aan het begrip lokale cultuur van Shearmur & Polèse (2007) is de creatieve klasse 

(Florida, 2002). Florida (2002) geeft aan dat de mate waarin een regio over creatieve mensen beschikt 

een verklarende factor kan zijn voor regionale werkgelegenheidsgroei, omdat creatieve mensen 



 

9 
 

innovatiever en meer ondernemend zijn dan de “normale” bevolking (Boschma & Fritsch, 2009; Marlet 

& Van Woerkens, 2007). Shearmur & Polèse (2007) benadrukken dat hun model niet alle factoren bevat, 

omdat er volgens hen geen uniek model is dat de regionale werkgelegenheidsgroei volledig kan 

verklaren. Er zijn simpelweg teveel factoren die ten grondslag liggen aan deze groei; en bovendien 

verschillen ze per land en sector. Het gaat er volgens Shearmur & Polèse (2007) om een model te 

ontwikkelen met de meeste verklaringskracht. De toegevoegde waarde van deze studie ligt in het 

bieden van een verklaring voor regionale werkgelegenheidsontwikkeling door het toetsen van al de 

bovenstaande variabelen in één model. Op deze manier kan worden bekeken of de moderne factoren, 

waar de overheid nu sterk op inzet, nog standhouden wanneer de meer traditionele factoren aan het 

model worden toegevoegd. 

In deze paragraaf worden de eerder genoemde factoren afzonderlijk besproken en uitgewerkt. Daarbij 

wordt onder andere ingegaan op de oorsprong van die factoren en resultaten uit eerdere onderzoeken. 

Ook wordt in elke paragraaf schematisch weergegeven hoe de relatie tussen de betreffende factor en de 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling, oftewel “het mechanisme”, eruit ziet. Omdat niet van alle 

factoren de relatie met regionale werkgelegenheidsontwikkeling duidelijk in de literatuur naar voren 

komt, maar veelal is gericht op economische groei in het algemeen, wordt in die gevallen een 

”vertaalslag” gemaakt naar de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. 

2.2.1 De strijd tussen Marshall en Jacobs: specialisatie versus diversiteit 
Zoals eerder gezegd worden vooral specialisatie en diversiteit gezien als verklarende factoren voor 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Marshall schreef er in 1890 al over in zijn beroemde boek 

“Principles of Economics” (Huisman & Van Wissen, 2004; Beaudry & Schiffauerova, 2008; Van der 

Panne, 2004). Volgens Combes (2000) en Huisman & Van Wissen (2004) vestigen bedrijven zich in 

nabijheid van elkaar om te kunnen profiteren van positieve “externaliteiten”, zoals kennisoverdracht en 

de beschikbaarheid over een grote gespecialiseerde arbeidsmarkt. Positieve externaliteiten, die worden 

gestimuleerd door bedrijven die een agglomeratie vormen, worden ook wel agglomeratievoordelen 

genoemd en hebben een aanzienlijke invloed op de economische ontwikkeling van een regio (Huisman 

& Van Wissen, 2004). Deze agglomeratievoordelen kunnen zich voordoen tussen bedrijven in dezelfde 

sector (specialisatie-effecten) of tussen bedrijven in verschillende sectoren (diversiteiteffecten) 

(Huisman & Van Wissen, 2004; Beaudry & Schiffauerova, 2009). De vraag die daarbij gesteld wordt is of 

regio’s met een hoge sectorale specialisatie agglomeratievoordelen in de hand werken of zijn dat juist 

de regio’s met een diversiteit aan sectoren? 

Zoals aangegeven,  is volgens Combes (2000) en Huisman & Van Wissen (2004) één van de aspecten 

waarom bedrijven zich in nabijheid van elkaar vestigen het profiteren van kennisoverdracht. Daarbij 

wordt vaak de studie van Griliches (1992) aangehaald. Griliches (1992) stelt dat een bedrijf meestal niet 

alle kennis kan exploiteren die het creëert, waardoor kennis over kan vloeien naar andere bedrijven. 

Deze kennisuitwisseling kan bijvoorbeeld plaatsvinden door face-to-face contact of door 

arbeidsmobiliteit tussen bedrijven (Beaudry & Schiffauerova, 2009). Het punt van Griliches (1992) is dat 

de overdracht van kennis de kennisbasis van bedrijven vergroot en zo ook de potentie om deze kennis 

om te zetten in innovaties (Beaudry & Schiffauerova, 2009). Innovatie is dus de sleutelfactor in de 

verklaring van regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Innovatie zorgt er namelijk voor dat bedrijven 
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kunnen groeien en hun personeelsbestand moeten of kunnen uitbreiden, omdat met nieuwe producten 

nieuwe markten worden aangeboord. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het stimuleren van 

innovativiteit niet altijd hand in hand gaat met een stijgende werkgelegenheid, omdat innovatie ook een 

arbeidsbesparend effect kan hebben, zoals bij procesinnovatie vaak het geval is. 

Het tweede aspect waarom bedrijven in nabijheid van elkaar vestigen is de markt, volgens Combes 

(2000) en Huisman & Van Wissen (2004). Enerzijds is het gunstig voor bedrijven om in nabijheid van hun 

markten gevestigd te zijn, omdat het de (transport)kosten verlaagt (Combes, 2000). Daarbij wordt met 

markten de afzetmarkt, de arbeidsmarkt en de markt van toeleveranciers bedoeld. Anderzijds zorgt een 

agglomeratie van bedrijven voor rivaliteit oftewel concurrentie, omdat bedrijven om marktaandeel 

strijden in de lokale markt (Combes, 2000; Huisman & Van Wissen, 2004). Door deze concurrentie zijn 

bedrijven genoodzaakt te innoveren om zo de concurrerende bedrijven een stap voor te blijven. Hieruit 

blijkt dan ook dat het agglomeratievoordeel, kennisoverdracht, meer te maken heeft met de mate 

waarin een regio gespecialiseerd of gediversifieerd is. Terwijl het agglomeratievoordeel, de markt, zich 

vooral richt op de mate van concurrentie in een regio. Verderop in het onderzoek wordt uiteengezet dat 

de grondleggers van zowel de specialisatiethese als de diversiteitthese verschillend tegen competitie 

aankijken.  

Beaudry & Schiffauerova (2009) onderzoeken in hun metastudie naar de effecten van regionale 

specialisatie- en diversiteit op onder andere de regionale werkgelegenheidsgroei wie er gelijk hebben. 

Zijn dat de aanhangers van de specialisatiethese of die van de diversiteitthese? Beaudry & Schiffauerova 

(2009) komen tot de conclusie dat het beide kampen zijn die hun gelijk kunnen halen. Het ligt er 

namelijk aan hoe de data wordt gebruikt en op welk schaalniveau de studies worden uitgevoerd. 

Beaudry & Schiffauerova (2009) vinden dat er op een laag schaalniveau eerder sprake is van 

diversiteiteffecten en op een hoger schaalniveau van specialisatie-effecten. Dit zou voor deze studie 

betekenen dat de invloed van een diverse sectorstructuur op COROP-plus niveau naar verwachting 

groter zijn dan de invloed van een gespecialiseerde sectorstructuur. Daarnaast maken Beaudry & 

Schiffauerova (2009) een onderscheid naar de aard van de sector. Voor de hightech sectoren geldt dat 

vooral urbanisatievoordelen een positief effect hebben op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling 

en voor de lowtech sectoren geldt het omgekeerde. In onderliggende studie is het daarom van belang te 

achterhalen in hoeverre de verschillende soorten agglomeratie-effecten, specialisatie of diversiteit, van 

invloed zijn op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland en of deze effecten per sector 

verschillen.  

Regionale specialisatie 

Marshall (1890) observeerde dat bedrijven zich in elkaars nabijheid vestigen, omdat dit zorgt voor 

kennisuitwisseling binnen sectoren, het de transportkosten vermindert en er geprofiteerd kan worden 

van een gespecialiseerde arbeidsmarkt. Naast Marshall (1890) hielden ook Arrow  (1962) en Romer 

(1986) zich bezig met de effecten van sectorale specialisatie, wat later door Glaeser et al. (1992) werd 

geformaliseerd in het zogenaamde Marshall-Arrow-Romer (MAR) model (Beaudry & Schiffauerova, 

2009). Dit model stelt dat de concentratie van een sector in een regio kennisoverdracht stimuleert en op 

die manier de innovativiteit van de regio positief beïnvloedt. Dit  resulteert uiteindelijk in economische 

vernieuwing en economische groei. Specialisatie bevordert volgens dit model dus de uitwisseling van 
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kennis, ideeën, informatie en van producten en processen door imitatie en de uitwisseling van 

werknemers tussen bedrijven (Beaudry & Schiffauerova, 2009). Het MAR-model gaat er vanuit dat 

kennisuitwisseling en interactie alleen voorkomen binnen dezelfde of gerelateerde sectoren en dus 

alleen gevoed worden door een concentratie van dezelfde of gerelateerde bedrijven. Glaeser et al. 

(1992) benadrukken dat een lokale sectorale monopolie dan ook beter is voor economische groei dan 

competitie, omdat een sectorale monopolie ervoor zorgt dat ideeën niet overvloeien naar andere 

sectoren waardoor de voordelen en de innovaties binnen de sectorgrenzen blijven (Beaudry & 

Schiffauerova, 2009). Schematisch ziet het verband tussen specialisatie en regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling er dus als volgt uit. 

Figuur 2.1: Schematische weergave van het effect van specialisatie op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. 

 

Een belangrijke kanttekening is dat het MAR-model suggereert dat er geen spillovers plaatsvinden 

tussen bedrijven uit verschillende sectoren, maar alleen tussen bedrijven in dezelfde of gerelateerde 

sectoren. De vraag is waar de grens ligt. Wat bepaalt in hoeverre sectoren gerelateerd zijn aan elkaar? 

Deze grens kan namelijk zeer breed zijn. Zijn bedrijven als BMW en TomTom ook aan elkaar gerelateerd, 

omdat TomTom bijvoorbeeld de navigatiesystemen levert voor de toepassing daarvan in een BMW 

auto? Een ander voorbeeld is een fietsen- en een autofabrikant. Ze maken beide vervoersmiddelen, 

maar in hoeverre wisselen ze kennis uit en clusteren ze?  

Volgens een literatuurstudie van Atzema et al. (2010) zijn er regionale verschillen te vinden in de 

sectorale samenstelling van de werkgelegenheid. Daarbij benoemen Atzema et al. (2010) het belang van 

padafhankelijkheid voor het ontstaan van specialisaties. Regio’s bouwen voort op een eenmaal 

ingeslagen weg waardoor regionale verschillen ook hardnekkig te noemen zijn. Veranderingen in deze 
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verschillen doen zich wel voor, zij het langzaam. Verschillen in regionale specialisaties worden in kleine 

landen als Nederland niet in grote mate veroorzaakt door verschillen in productiemilieus, want deze zijn 

binnen onze landsgrenzen bijna overal gelijk (Atzema et al., 2010). De verklaring volgens Atzema et al. 

(2010) ligt daarbij vooral in de sectorstructuur van de regio. Atzema et al. (2010) benadrukken dat de 

zittende bedrijven in een regio via uitbreidingen en spin-offs de ruimtelijke economische specialisaties in 

Nederland bepalen. De koppeling naar de regionale werkgelegenheidsontwikkeling is daarbij 

gemakkelijk te leggen. Het gaat vooral om de arbeidsintensiteit van een sector. Sectoren die meer 

arbeidsintensief zijn hebben ook een sterker effect op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling dan 

sectoren die minder arbeidsintensief zijn. Doordat de sectorale specialisaties verschillen tussen regio’s, 

zijn er ook verschillen in de regionale werkgelegenheidsontwikkeling te vinden.  

Regionale diversiteit 

In tegenstelling tot Marshall (1890), Arrow (1962) en Romer (1986), benadrukt Jacobs (1969) dat de 

meest belangrijke bronnen van kennis van buiten de sectoren komt. Kennisuitwisseling vindt namelijk 

plaats met bedrijven buiten de sectoren waarin bedrijven opereren (Jacobs, 1969; Beaudry & 

Schiffauerova, 2009). Volgens Jacobs (1969) stimuleert een diversiteit aan sectoren binnen een regio de 

innovativiteit van diezelfde regio. Zij zegt daarbij in principe hetzelfde als de specialisatieaanhangers dat 

diversiteit dezelfde voorwaarden schept voor economische groei als specialisatie. Jacobs (1969) 

benadrukt dat niet een gespecialiseerde regio maar een gediversifieerde regio kansen creëert om te 

imiteren, te delen en ideeën te hercombineren. Zij stelt dat een diverse omgeving de basis is voor de 

uitwisseling van bestaande ideeën en voor de creatie van nieuwe ideeën door verschillende, maar 

complementaire sectoren. Hier komt dus ook weer het aspect kennisoverdracht van Combes (2000) 

naar voren. Er geldt dus dat “the exchange of complementary knowledge across diverse firms and 

economic agents thus facilitates search and experimentation in innovation” (Beaudry en Schiffauerova, 

2009, p. 319) wat uiteindelijk resulteert in een toename van de economische groei. Jacobs (1969) vindt 

dus dat diversiteit een verklarende factor is voor regionale werkgelegenheidsgroei. Diversiteit stimuleert 

namelijk innovatie en innovatie kan op haar  beurt de regionale werkgelegenheidsontwikkeling 

beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan productinnovaties waardoor nieuwe markten worden aangeboord 

en de vraag naar producten stijgt. Daardoor zijn er meer werknemers nodig om die stijgende productie 

te realiseren. 

Een belangrijk voordeel van diversiteiteffecten is de weerstand die een gediversifieerde economie kan 

bieden tegen zogenaamde externe schokken. Daarbij kan gedacht worden aan een daling van de vraag 

in een bepaalde sector, de opkomst van nieuwe technologieën, et cetera. Wanneer een regio meer 

gediversifieerd is, kunnen andere sectoren de schokken in de vraag opvangen, waardoor het netto effect 

op de regionale economische groei beperkt blijft. Weterings et al. (2007) leggen in hun empirische 

studie naar het verband tussen clustering en economische groei daarbij de link naar de 

bedrijfseconomie waar gesproken wordt over risicospreiding. Door niet op één sector in te zetten, 

worden risico’s gespreid en kunnen andere sectoren de klappen opvangen. Ook voor de arbeidsmarkt 

biedt een gediversifieerde sectorstructuur voordelen. Doordat de regionale economie op deze manier 

minder fluctueert, fluctueert ook de vraag naar arbeid minder. Dit zorgt voor meer zekerheid op de 

regionale arbeidsmarkt en resulteert in een stabielere regionale werkgelegenheidsgroei. Weterings et al. 
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(2007) benadrukken ook dat vooral diversiteit van belang is in de verklaring van regionale 

werkgelegenheidsgroei. Sectorale diversiteit draagt volgens hen bij aan werkgelegenheidsgroei, “*…+ 

omdat sectoren verschillende typen kennis combineren en daarmee nieuwe markten creëren” (Weterings 

et al., 2007, p. 17). Hier wordt dus ook gesuggereerd dat diversiteit kennisuitwisseling stimuleert. 

Schematisch ziet het verband tussen diversiteit en regionale werkgelegenheidsontwikkeling er als volgt 

uit. 

Figuur 2.2: Schematische weergave van het effect van diversiteit op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. 
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2.2.2 Porter mengt zich in het vraagstuk: wat is de invloed van concurrentie? 
Naast specialisatie en diversiteit wordt ook het belang van regionale concurrentie benadrukt voor de 

verklaring van regionale werkgelegenheidsontwikkeling (Beaudry & Schiffauerova, 2009; Fuchs, 2011; 

Huisman & van Wissen, 2004, Combes, 2000; Porter, 1990, Shearmur & Polèse, 2007). Het gaat hier dus 

vooral om de markt, uit voorgaande paragraaf (Combes, 2000; Huisman & Van Wissen, 2004). Porter 

(1990) zegt dat vooral de competitie tussen bedrijven de economische groei en dus ook de 

werkgelegenheidsontwikkeling kan versterken (Beaudry & Schiffauerova, 2009). Doordat bedrijven met 

elkaar concurreren in dezelfde markt, worden zij gestimuleerd of eigenlijk gedwongen de concurrentie 

voor te blijven door steeds weer te innoveren waardoor bedrijven blijven groeien.  

De factor concurrentie heeft raakvlakken met een eerder in dit hoofdstuk besproken factor, namelijk 

diversiteit. Jacobs (1969) zegt namelijk dat diversiteit competitie veroorzaakt. Competitie houdt 

bedrijven scherp en is als het ware een prikkel voor bedrijven om te innoveren en te groeien (Beaudry & 

Schiffauerova, 2009). Dit is het tegenovergestelde van wat de aanhangers van de specialisatiethese 

vinden. Zij zeggen namelijk dat regionale specialisatie, dus de concentratie van één sector in een regio,  

beter is voor de regionale economische groei (Beaudry & Schiffauerova, 2009).  

Porter (1990) en Jacobs (1969) zijn het dus met elkaar eens door te zeggen dat de mate van competitie 

tussen bedrijven in een bepaalde regio, de economische groei gunstig beïnvloedt, omdat competitieve 

bedrijven gestimuleerd of zelfs genoodzaakt worden te innoveren. De vraag of een gespecialiseerde of 

gediversifieerde sectorstructuur regionale werkgelegenheidsontwikkeling stimuleert wordt in de 

literatuur niet eenduidig beantwoord. Hetzelfde geldt voor de rol van regionale concurrentie (Fuchs, 

2011; Beaudry & Schiffauerova, 2009). Enerzijds benadrukken de aanhangers van de specialisatiethese 

dat een lokale sectorale monopolie, waarbij één sector de overhand heeft, beter is voor regionale groei 

dan lokale competitie. Dat zorgt er namelijk voor dat de overdracht van ideeën en kennis naar bedrijven 

in andere sectoren beperkt blijft, zodat de vruchten die deze ideeën afwerpen door de sector zelf 

kunnen worden geëxploiteerd. De vraag is alleen; vindt er dan helemaal geen concurrentie plaats in 

regio’s die gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector? Het lijkt erop dat de aanhangers van de 

specialisatiethese dat wel veronderstellen terwijl het denkbaar is dat juist bedrijven in dezelfde sector 

met elkaar concurreren. De specialisatieaanhangers richten zich in hun theorie dus meer op de 

kennisoverdracht en samenwerking die tussen dezelfde of gerelateerde bedrijven plaatsvindt en niet op 

concurrentie. Vandaar ook dat zij zeggen dat een sectorale monopolie belangrijker is, want dan blijft de 

kennis binnen de eigen sector. Zij gaan dus voorbij aan het concurrentievraagstuk en focussen zich meer 

op de andere (positieve) effecten die plaatsvinden wanneer dezelfde of gerelateerde bedrijven in 

nabijheid van elkaar gevestigd zijn. 

Anderzijds zeggen de diversiteitaanhangers dat competitie er juist voor zorgt dat een regio kan groeien. 

Doordat er een competitieve sfeer heerst zullen bedrijven moeten vernieuwen en innoveren om de 

consument tevreden te houden. Vernieuwen bedrijven niet dan zal de concurrentie dat doen en gaat er 

marktaandeel verloren. Van der Panne (2004) zegt daarnaast dat het diversiteitconcept van Jacobs 

(1969) draait om de strijd van individuele bedrijven om nieuwe ideeën. Jacobs (1969) stelt dat hoe meer 

bedrijven per werknemer er in een regio aanwezig zijn, hoe beter medewerkers in staat zijn nieuwe 

ideeën te creëren (Van der Panne, 2004). Werknemers kunnen dan namelijk gemakkelijker van baan 
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wisselen en nemen zo de ideeën die ze bij verschillende werkgevers opdoen mee waardoor nieuwe 

ideeën sneller worden gecreëerd dan in een omgeving waar er relatief weinig bedrijven per medewerker 

gevestigd zijn. Daarnaast houdt de lokale competitie niet alleen  de competitie om een groter 

marktaandeel in, maar ook de competitie om werknemers. Bedrijven willen namelijk graag werknemers 

aantrekken die nieuwe en innovatieve ideeën hebben.  

Feldman & Audretsch (1999) concluderen, in overeenstemming met Jacobs (1969), dat lokale competitie 

een positieve invloed heeft op het regionale innovatievermogen. Daarentegen vinden Van Oort (2002) 

en Van der Panne (2004) voor Nederland dat lokale competitie het innovatievermogen van bedrijven 

hindert. In Nederland lijkt Marshalls specialisatiethese, die een monopolistische markstructuur 

prefereert, dus eerder van toepassing te zijn. Dit betekent dat regio’s die een minder competitieve 

setting hebben innovatiever zijn dan regio’s waarin wel sprake is van concurrentie. Volgens Van der 

Panne (2004) zorgt een lage competitiviteit voor kennisoverdracht binnen sectoren, in plaats van 

kennisoverdracht tussen sectoren, wat een positieve invloed heeft en kan hebben op de regionale 

innovativiteit en werkgelegenheidsontwikkeling. Schematisch ziet het verband er tussen competitie en 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling eruit zoals in figuur 2.3 is weergegeven. De rode pijl van 

specialisatie naar concurrentie, geeft aan dat de aanhangers van de specialisatiethese een 

monopolistische marktstructuur prefereren en dus een negatieve invloed heeft op de concurrentie. De 

groene pijl geeft daarentegen aan dat de aanhangers van de diversiteitthese een competitieve 

markstructuur van belang achten voor de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. 

Figuur 2.3: Schematische weergave van het effect van concurrentie op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. 
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Opvallend is dat vele studies direct de link leggen tussen innovatie en regionale groei zonder dat deze 

specifiek wordt uitgewerkt. In deze paragraaf is er ook vanuit gegaan dat er een causale relatie bestaat 

tussen beide, maar is dit wel het geval? In de volgende paragraaf wordt de relatie tussen innovatie en de 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling verder uitgewerkt. 

2.2.3 De sleutel tot regionale werkgelegenheidsontwikkeling: innovatie 
In de voorgaande paragrafen wordt veel gesproken over de relatie tussen innovatie en 

werkgelegenheidsontwikkeling. Specialisatie, diversiteit en concurrentie bevorderen ieder op eigen 

wijze de innovativiteit van een regio (onder andere Marshall, 1890; Jacobs, 1969; Porter, 1990). 

Daarnaast wordt in het vervolg van dit hoofdstuk duidelijk dat er meerdere factoren zijn die verschillen 

in regionale werkgelegenheidsontwikkeling verklaren door middel van innovatie. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de invloed van het opleidingsniveau en de mate van ondernemerschap in een regio 

(onder andere Becker, 1964; Acs et al., 2005). Aangezien innovatie dus een belangrijke sleutelfactor is in 

onderliggende studie, is het van belang deze factor verder uit te werken.  

De relatie tussen innovatie en de regionale werkgelegenheidsontwikkeling ligt in de beïnvloeding van de 

vraag naar arbeid. Pianta (2004) wijdt in zijn literatuur- en empirische analyse, naar het effect van 

innovatie op de banenontwikkeling, uit dat innovatieve bedrijven een grotere kans hebben om te 

groeien dan bedrijven die niet innoveren. Volgens Peters (2004), Meriküll (2009) & Pianta (2004) hangt 

de invloed van een innovatie op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling af van het soort innovatie. 

Is het een innovatie gericht op een meer efficiëntere werkwijze (procesinnovatie) of op het op de markt 

brengen van een nieuw product (productinnovatie)? Beide soorten hebben een verschillend effect op de 

(regionale) werkgelegenheidsontwikkeling. Daarnaast kan het effect van innovaties op verschillende 

schaalniveaus worden gemeten. Voorbeelden daarvan zijn innovaties op bedrijfsniveau en regionaal 

niveau.  

Procesinnovatie 

Volgens de empirische studie van Peters (2004) naar de relatie tussen innovatie en 

werkgelegenheidsgroei in Duitsland leiden procesinnovaties tot een stijging van de productiviteit, omdat 

een procesinnovatie ervoor zorgt dat het bedrijf dezelfde outputs kan genereren met minder inputs. 

Enerzijds zijn procesinnovaties op korte termijn gericht op arbeidsbesparing doordat arbeid wordt 

vervangen door kapitaal en voeren in eerste instantie dus druk uit op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling (Pianta, 2004). Anderzijds, leidt een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit tot een daling van de gemiddelde kosten per eenheid product, waardoor de prijs 

van het product kan dalen en het product dus tegen een meer concurrerende prijs kan worden 

aangeboden. Hierdoor neemt de concurrentiepositie van een innoverende onderneming toe ten 

opzichte van een andere onderneming (Raspe et al., 2004). Doordat de onderneming meer competitieve 

prijzen kan voeren stijgt de vraag naar producten. Hierdoor neemt de productie toe waardoor er op 

lange termijn meer arbeidskrachten nodig zijn om de productiestijging op te vangen.  

Daarnaast kan het effect van een prijsdaling ook doorwerken naar bedrijven die stroomopwaarts of –

afwaarts in de waardeketen aanwezig zijn (Peters, 2004). Wanneer het innovatieve bedrijf haar 

productie kan verhogen, betekent dit ook een stijging van de productie voor de toeleveranciers 
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waardoor hun vraag naar arbeid toeneemt (Peters, 2004). Stroomopwaarts kan een prijsdaling tot 

gevolg hebben dat afnemers ook de kosten per eenheid product zien dalen waardoor zij producten 

tegen een meer competitief tarief kunnen aanbieden, waardoor de vraag naar hun producten stijgt. 

Kanttekening hierbij is dat wanneer het effect van een prijsdaling invloed heeft op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling, ook de gehele (of ten minste een deel) van de waardeketen in één regio 

gevestigd moet zijn. Schematisch ziet het effect van een procesinnovatie er als volgt uit. De rode pijl van 

arbeidsproductiviteit naar de regionale werkgelegenheidseffect geeft het negatieve korte termijneffect 

van een stijging van de arbeidsproductiviteit weer op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. De 

groene pijl geeft het positieve (lange termijn)effect aan. 

Figuur 2.4: Schematische weergave van het effect van een procesinnovatie op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. 
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Productinnovatie zorgt ervoor dat een nieuw product aan het bestaande productbestand wordt 

toegevoegd of dat nieuw product een bestaand product vervangt. (Peters, 2004; Pianta, 2004). In het 
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Regionale 

werkgelegenheids- 

ontwikkeling 

Innovatie 

Proces-

innovatie 

Arbeids-

productiviteit 

Korte termijn 

Lange  termijn 



 

18 
 

Figuur 2.5: Schematische weergave van het effect van een productinnovatie op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. 

 

Procesinnovatie is dus meer gericht op een verlaging van de prijzen en productinnovatie op de 

beïnvloeding van de vraag (Greenan & Guellec, 2001). Meriküll (2009) en Pianta (2004) zeggen 

daarnaast dat de effecten van productinnovatie ook de effecten van procesinnovatie kunnen  

aannemen. Productinnovaties kunnen namelijk ook worden doorgevoerd om de  kosten van een eerder 

product te verlagen. Daardoor daalt de prijs van het product en verbetert de concurrentiepositie van het 

bedrijf. 

In het voorgaande is al aangestipt dat innovatie niet alleen van invloed hoeft te zijn op het bedrijf dat de 

innovatie doorvoert, maar ook op bedrijven stroomopwaarts en –afwaarts in de regionale waardeketen. 

Daarnaast moet er volgens Harrison et al. (2008) en Piva & Vivarelli (2005) ook naar de regionale toe- en 

afname van bedrijven van bedrijven worden gekeken. Innovatieve bedrijven kunnen er namelijk voor 

zorgen dat niet-innovatieve bedrijven de deuren moeten sluiten, omdat zij de vraag zien dalen en de 

innovatieve bedrijven hun klanten wegpikken. Hierbij wordt het begrip creatieve destructie van 

Schumpeter aangestipt. Schumpeter observeerde dat het kapitalistische systeem inherent instabiel is, 

omdat innovaties er voor zorgen dat er bedrijven verschijnen, maar ook verdwijnen (Weber, 2010). Het 

is een komen en gaan van bedrijven (in de regio). Volgens Schumpeter gaat het om de mate waarin 

bedrijven zich aanpassen (Weber, 2010). Wanneer bedrijven zich bijvoorbeeld niet (kunnen) aanpassen 

aan technologische veranderingen verliezen zij marktaandeel en kunnen zij uiteindelijk verdwijnen. 

Bedrijven die zich wel (kunnen) aanpassen, overleven daarentegen wel. Regionaal gezien heeft het 

komen en gaan van bedrijven dus een invloed op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling.  

Volgens Meriküll (2009) is er in de literatuur bewijs te vinden over de relatie tussen innovatie en de 

werkgelegenheidsontwikkeling. Greenan & Guellec (2001) vinden bijvoorbeeld dat het positieve effect 

van een procesinnovatie op de werkgelegenheid vooral op bedrijfsniveau domineert en het positieve 
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effect van productinnovatie vooral op een hoger ruimtelijk schaalniveau (Meriküll, 2009). Daarnaast 

concluderen Evangelista & Savona (2003) dat de positieve werkgelegenheidseffecten van innovaties 

over het algemeen groter zijn op bedrijfsniveau dan op een meer geaggregeerd niveau (Meriküll, 2009). 

Meriküll (2009) toont tot slot aan dat het positieve werkgelegenheidseffect van innovatie op 

bedrijfsniveau meer significant is dan op een hoger schaalniveau. Uitgesplitst naar product- en 

procesinnovaties, heeft procesinnovatie een sterker positief verband met de 

werkgelegenheidsontwikkeling op bedrijfsniveau en heeft productinnovatie een sterker positief verband 

op een hoger schaalniveau. Waarschijnlijk heeft deze laatste uitkomst vooral te maken met het feit dat 

procesinnovatie gericht is op het bedrijf zelf (om kosten te verlagen) en productinnovatie op het 

aanboren van nieuwe markten, waar tevens de concurrentie op zal reageren. Bijvoorbeeld door ook een 

nieuw product op de markt te brengen. 

2.2.4 “Do jobs follow people or do people follow jobs?” 
Het is voor bedrijven van essentieel belang om dichtbij de arbeids- en afzetmarkt gevestigd te zijn 

(Combes, 2000; Huisman & Van Wissen, 2004; Shearmur & Polèse, 2007). Regio’s die de beschikking 

hebben over een goed opgeleide, gekwalificeerde beroepsbevolking zijn aantrekkelijker voor bedrijven 

en groeien dus sneller dan regio’s die daar niet over beschikken. Tevens wordt in de literatuur naast de 

relatie tussen de beroepsbevolking en de werkgelegenheidontwikkeling vaak het verband gelegd tussen 

de bevolking en werkgelegenheidsontwikkeling. De verklaring waarom de bevolking van invloed is op de 

verschillen in regionale werkgelegenheidsontwikkeling ligt wellicht voor een deel in de 

beroepsbevolking, oftewel de arbeidsmarkt, maar aan de andere kant ook in de afzetmarkt. Wanneer 

het bevolkingsaantal in een regio stijgt wordt ook de afzetmarkt van bedrijven groter, waardoor de 

vraag naar producten stijgt en de regio aantrekkelijker wordt voor andere bedrijven. 

“Do jobs follow people” or “do people follow jobs” is een veelgestelde vraag in de wetenschappelijke 

literatuur (Boarnet, 1994; Hoogstra et al., 2005; Trendle, 2009). De relatie tussen bevolking en de 

werkgelegenheid is in het verleden gelegd door onder andere Boarnet (1994). Boarnet (1994) zegt dat 

de bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling van de werkgelegenheid aan elkaar gerelateerd zijn. Het 

blijft alleen de vraag in welke richting dit verband loopt. Aan de ene kant lijkt het logisch dat bedrijven 

de mensen volgen, aangezien bedrijven gekwalificeerde arbeid en afzetmarkten nodig hebben om te 

kunnen produceren. Wanneer deze gekwalificeerde arbeid niet te vinden is in de huidige 

vestigingsregio, verhuizen bedrijven naar die regio’s waar ze daar wel toegang toe hebben. Aan de 

andere kant kan het omgekeerde ook het geval zijn. Wanneer mensen in hun huidige woonregio niet 

aan het werk komen, zijn ze eerder bereid te verhuizen naar een regio waar wel werk te vinden is. 

In de wetenschappelijke literatuur is de richting van het verband tussen bevolking en de ontwikkeling 

van de werkgelegenheid niet eenduidig te noemen. Trendle (2009) concludeert in zijn empirische studie 

naar de relatie tussen de bevolkings- en werkgelegenheidsontwikkeling in Queensland dat de mensen 

banen volgen. Daarentegen noemen Hoogstra et al. (2005) dat van de 37 bestudeerde studies naar de 

richting van het verband tussen bevolkingsgroei en werkgelegenheidsontwikkeling, een overgroot deel 

concludeert dat banen mensen volgen. Ook in het geval van Nederland concluderen Vermeulen & Van 

Ommeren (2006) dat op de lange termijn banen mensen volgen. Werkgelegenheid volgt dus de 

bevolking in Nederland. In onderliggende studie wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de dichtheid 
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van de regionale bevolking/beroepsbevolking in een bepaalde regio een verklarende factor is voor de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid in die betreffende regio. De regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling is immers de te verklaren factor in dit onderzoek waarvoor de 

bevolkings- en beroepsbevolkingsdichtheid als verklarende factoren worden getoetst. Schematisch ziet 

het effect van de regionale bevolkings- en beroepsbevolkingsdichtheid op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling er als volgt uit. 

Figuur 2.6: Schematische weergave van het effect van de groei van de (beroeps)bevolking op de 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling. 
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2.2.5 Het regionale loonniveau: koopkracht of kosten? 
Suedekum et al. (2006) en Suedekum & Blien (2004) leggen in hun studies, waarin ze regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling in West-Duitsland willen verklaren, de relatie tussen het loonniveau en 

de regionale werkgelegenheidsontwikkeling uit aan de hand van twee benaderingen. De eerste 

benadering is van neoklassieke aard, waarin wordt gezegd dat wanneer de lonen stijgen, de 

arbeidskosten toenemen en de vraag naar arbeid daalt. Doordat de lonen stijgen wordt het 

aantrekkelijker om arbeid te vervangen door kapitaal. Er vindt dan substitutie plaats. Deze benadering 

richt zich dus vooral op het kosteneffect van lonen dat een negatief effect heeft op de (regionale) 

werkgelegenheidsontwikkeling. De tweede benadering gaat volgens Suedekum et al. (2006) en 

Suedekum & Blien (2004) vooral in op het vraagzijde-effect van lonen en is gegrond in het 

koopkrachtargument van Keynes (1936). Volgens de Keynesiaanse benadering zorgen hogere lonen 

ervoor dat de werkgelegenheid toeneemt. Wanneer de lonen toenemen betekent dit namelijk dat de 

koopkracht van de consumenten stijgt waardoor de vraag naar producten toeneemt. Om aan de 

stijgende vraag te voldoen hebben bedrijven extra arbeidskrachten nodig.  

Er zijn in de literatuur dus twee kampen te vinden. Enerzijds de neoklassieken die benadrukken dat 

stijgende lonen een negatief effect hebben op de werkgelegenheidsontwikkeling en anderzijds de 

Keynesianen die zich meer op de vraagkant van de economie richten en vinden dat stijgende lonen 

vooral een positief effect hebben op de werkgelegenheidsontwikkeling. 

Volgens Suedekum & Blien (2004) is er geen consensus over het effect van het loonniveau op de 

werkgelegenheidsontwikkeling. Ze stellen daarbij dat lonen niet alleen een kostenpost zijn (voor 

bedrijven), maar ook een inkomstenbron (voor consumenten). Daarnaast worden er in de literatuur 

vraagtekens gezet bij het koopkrachteffect van een loonsverhoging: houdt die na empirische toetsing 

nog stand? Volgens het onderzoek van Suedekum & Blien (2004) blijkt dit niet het geval te zijn. Ook 

Trendle (2009) concludeert in zijn onderzoek dat vooral het kosteneffect van lonen van belang is voor de 

ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid. Hij concludeert namelijk dat hoge lonen de 

werkgelegenheid doen afnemen. 

Volgens Suedekum & Blien (2004) ligt de aard van de verschillen in loonniveaus in de 

arbeidsproductiviteit, omdat lonen hierop zijn afgestemd. Volgens de economische theorie is het loon 

dat een medewerker ontvangt een weerspiegeling van de arbeidsproductiviteit van een medewerker 

(Mankiw, 2006). Wanneer het loon hoger is dan de productiviteit van een medewerker, worden deze 

medewerkers te duur voor het bedrijf, waardoor zij op straat komen te staan en de  werkgelegenheid 

afneemt. Hierdoor dalen de lonen, aangezien het aanbod van arbeid groter wordt dan de vraag naar 

arbeid. Daarnaast gebeurt het omgekeerde wanneer de lonen lager liggen dan de arbeidsproductiviteit. 

De vraag naar arbeid stijgt, aangezien arbeid relatief goedkoop is, waardoor de lonen stijgen. Het mag 

duidelijk zijn dat er niet altijd een evenwicht wordt bereikt, mede doordat bedrijven in Nederland een 

minimumloon betalen.  

Loonverschillen ontstaan doordat de arbeidsproductiviteit niet in elke sector hetzelfde niveau heeft. De 

arbeidsproductiviteit in de financiële sector verschilt bijvoorbeeld van de arbeidsproductiviteit in de 

agrarische sector, omdat de laatstgenoemde sector bijvoorbeeld kapitaalintensiever is dan de financiële 
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sector. Doordat het loonniveau afhangt van de arbeidsproductiviteit en de sectorstructuur tussen regio’s 

verschilt, verschilt ook het loonniveau tussen regio’s. Daarnaast zijn er ook andere factoren te bedenken 

die loonverschillen verklaren, denk alleen al aan het effect van het opleidingsniveau. Een hoger opgeleid 

persoon verdient over het algemeen meer dan een laagopgeleid persoon. Tevens kunnen ook factoren 

zoals ervaring en leeftijd een belangrijke rol spelen in de verklaring van regionale loonverschillen.  

In onderstaande figuur is schematisch weergegeven hoe de relatie tussen het loonniveau en de 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling eruit ziet. Doormiddel van de dubbele pijl tussen de 

arbeidsproductiviteit en het loonniveau is aangegeven dat er sprake is van een wisselwerking tussen 

beide. 

Figuur 2.7: Schematische weergave van het effect van het regionale loonniveau op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. 

 

2.2.6 Beckers menselijk kapitaal 
Een andere factor voor de verklaring van regionale verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling is het 

opleidingsniveau (Shearmur & Polèse, 2007). Uit de literatuuranalyse komt naar voren dat het 

opleidingsniveau in sommige studies wel wordt genoemd als een verklarende factor, maar de 

theoretisch onderbouwing ervan vrij beperkt blijft (Shearmur & Polèse, 2007; Blien et al., 2006). 

Opvallend is dat er veel gesproken wordt over het belang van het opleidingsniveau voor het verbeteren 

van de arbeidsproductiviteit, de innovativiteit van een land of regio, het aanpassingsvermogen aan 

nieuwe technologieën en voor de regionale economie als geheel (Becker, 1964; Yamarik, 2010; Nelson 

en Phelps, 1966; Aghion et al., 1998; Son, 2010). Alleen wordt niet vaak die lijn doorgetrokken naar 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling. In deze paragraaf wordt vooral de literatuur behandeld die 

ingaat op de rol van opleiding voor de (regionale) economie. Waarbij vooral wordt ingegaan op het 

effect van opleiding op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling.  

Opleiding wordt al sinds de introductie van Solows (1956) groeimodel, waarin innovatie centraal staat, 

als een belangrijke determinant gezien van economische groei (Son, 2010). Opleiding is immers nodig 

om te kunnen innoveren (Son, 2010). Eén van de eerste auteurs die het belang van het opleidingsniveau 

voor de economische groei expliciet benoemd, is Becker (1964) in zijn “human capital theory” (Yamarik, 
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2010). De “human capital theory” benadrukt dat formele opleiding (het volgen van een opleiding, 

cursussen, et cetera) de kennis van individuen vergroot en de productiviteit verhoogt. “Human capital 

theory maintains that knowledge provides individuals with increases in their cognitive abilities, leading 

to more productive and efficient potential activity” (Davidsson & Honig, 2003, p. 305). Kennis zorgt er 

dus voor dat werknemers meer capabel worden in wat ze doen. Ze worden productiever en gaan 

efficiënter te werk. In hoofdstuk 2.2.3 is opgemerkt dat een stijging van de arbeidsproductiviteit op de 

korte termijn ongunstig kan zijn voor de ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid, omdat er 

simpelweg minder werknemers nodig zijn om hetzelfde te produceren. Op de langere termijn is een 

verhoging van de arbeidsproductiviteit juist gunstig voor bedrijven, omdat de arbeidskosten per eenheid 

product dalen en bedrijven hun producten tegen lagere prijzen kunnen aanbieden, waardoor de vraag 

naar producten stijgt. Vervolgens stijgt de vraag naar arbeid om aan de stijgende vraag naar producten 

te voldoen.  

Enkele jaren na Beckers (1964) “human capital theory” maakten Nelson en Phelps (1966)  het belang van 

opleiding expliciet met de term “investment in humans” (Son, 2010). Evenals Becker (1964) en 

Davidsson & Honig (2003) maakten Nelson en Phelps (1966) duidelijk dat opleiding hoofdzakelijk de rol 

heeft de vaardigheden en capaciteiten van een individu te vergroten. In het onderzoek van Nelson & 

Phelps (1966) staan daarbij twee begrippen centraal, namelijk innovatie en aanpassingsvermogen 

(Aghion et al., 1998). Doordat er in mensen wordt geïnvesteerd nemen de vaardigheden en capaciteiten 

van mensen toe waardoor er meer geïnnoveerd kan worden. Daarnaast zorgt opleiding ervoor dat men 

zich sneller kan aanpassen aan nieuwe technologieën en de verspreiding van een technologie in de regio 

sneller verloopt. 

Enkele decennia later kwam ook in de endogene groeitheorie, uitgewerkt door onder andere Lucas 

(1988) en Romer (1990), de rol van menselijk kapitaal naar voren als een belangrijke verklarende factor 

voor (werkgelegenheids)groei (Son, 2010). In de endogene groeitheorie wordt duidelijk dat vooral de 

accumulatie van menselijk kapitaal door middel van opleiding ten goede komt aan de regionaal 

economische groei. Net als Nelson & Phelps (1966) benadrukt de endogene groeitheorie dat door 

middel van opleiding de arbeidsproductiviteit toeneemt, het innovaties stimuleert, en tevens het 

aanpassingsvermogen van individuen ten goede komt. Ook volgens de empirische analyse naar de 

relatie tussen opleiding en regionale werkgelegenheidsgroei in Duitsland van Schlump & Brenner (2010) 

draagt menselijk kapitaal bij aan de groei van de werkgelegenheid in een regio. Zij stellen enerzijds dat 

wanneer een regio investeert in onderzoek en opleiding dit ervoor zorgt dat de basis van menselijk 

kapitaal van de regio stijgt, waardoor de productiviteit van de regio toeneemt. Schlump & Brenner 

(2010) benadrukken anderzijds dat afgestudeerde studenten hun up-to-date kennis overdragen naar het 

bedrijf van hun werkgever en dus de innovativiteit van het bedrijf positief beïnvloeden.  

Opgeleide arbeiders zijn volgens Hava & Erturgut (2010)  één van de belangrijkste factoren voor de 

ontwikkeling van de regionale economie. Hava & Erturgut (2010) focussen zich vooral op de mate 

waarin medewerkers de nieuwe technologieën moeten bijbenen. Hierbij komt ook weer het 

aanpassingsvermogen van Nelson & Phelps (1956) naar voren. Technologische ontwikkelingen en 

veranderingen beïnvloeden direct het werk dat uitgevoerd moet worden en de manier waarop het werk 

wordt uitgevoerd. Vandaag de dag zijn de invloeden van de technologische ontwikkelingen merkbaar 
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doordat het een structurele verschuiving in de werkgelegenheid teweeg heeft gebracht (Hava & 

Erturgut, 2010). Doordat het aandeel van de dienstensector in Nederland, maar ook elders in de wereld, 

de laatste jaren sterk is toegenomen is ook het belang van menselijk kapitaal voor de economische 

ontwikkeling gestegen (Van Dijk, 2006). Mensen zijn immers het kapitaal van de dienstensector. Volgens 

Hava & Erturgut (2010) vullen opleiding en werkgelegenheid elkaar aan, ze zijn complementair.  Zij 

benadrukken dat het van belang is dat de kennis van de beroepsbevolking aansluit op de recente 

technologische ontwikkelingen. Wanneer medewerkers zichzelf niet blijven ontwikkelen en niet de 

kennis en vaardigheden hebben om met de huidige (productie)technologieën om te gaan, hebben zij 

een uitzicht op werkloosheid. Opleiding kan deze kenniskloof opvangen zodat arbeiders bekwaam en 

up-to-date blijven (Hava & Erturgut, 2010).  

Ook Raspe et al. (2004) bevestigen het voorgaande door te zeggen dat onderwijs de kennisbasis van de 

(beroeps)bevolking vergroot en bijdraagt aan een flexibele beroepsbevolking die kan omgaan met 

veranderingen. Naast Nelson en Phelps (1966) en de endogene groeitheorie benadrukken Raspe et al. 

(2004) het belang van opleiding voor het aanpassingsvermogen van individuen, bedrijven en regio’s. 

Opleiding is een mechanisme om het aanpassingsvermogen te beïnvloeden. De mate waarin de 

beroepsbevolking zich aan kan passen aan veranderingen die zich in de regio voordoen kan dus een 

belangrijke verklaring zijn voor het bestaan van regionale verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling. 

Het aanpassingsvermogen  van individuen heeft een invloed op bedrijven, omdat het 

aanpassingsvermogen van bedrijven een reflectie is van het aanpassingsvermogen van de personen die 

werkzaam zijn in het bedrijf. Wanneer bedrijven in regio X niet kunnen concurreren met de bedrijven in 

regio Y zullen zij concurrentievermogen verliezen, wat uiteindelijk resulteert in een dalende vraag naar 

producten. Regio’s met bedrijven die zich wel goed kunnen aanpassen zien daarentegen hun 

concurrentievermogen stijgen, wat gunstig is voor de werkgelegenheidsontwikkeling. Schematisch ziet 

de invloed van het opleidingsniveau op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling er als volgt uit. 
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Figuur 2.8: Schematische weergave van het effect van opleiding op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. 

 

Raspe et al. (2004) en Son (2010) plaatsen een belangrijke kanttekening door te zeggen dat een hoog 

onderwijsniveau niet altijd de oorzaak is van een hoge regionaal economische groei. Het kan namelijk 

ook een gevolg zijn. Bils & Klenow (2000) tonen bijvoorbeeld aan dat het causaal verband inderdaad 

andersom kan lopen.  Dus wanneer het economisch beter gaat met een regio, gaan mensen ook eerder 

weer een opleiding volgen (Son, 2010). Onderwijs en economische groei beïnvloeden elkaar. Alleen is 

het dus de vraag in hoeverre opleiding regionale werkgelegenheidsontwikkeling verklaart. 

Volgens Son (2010) hebben individuen of arbeiders met een hoger opleidingsniveau betere kansen op 

de arbeidsmarkt, verdienen ze meer en zijn ze productiever dan individuen die minder hoog opgeleid 

zijn. Vooral het laatste is interessant voor onderliggende studie. Son (2010) redeneert daarbij vooral 

vanuit een macro-economisch perspectief. Op regionaal niveau zorgt de accumulatie van menselijk 

kapitaal voor een hogere productiviteit en faciliteert het innovaties die op zijn beurt de 

werkgelegenheidsontwikkeling positief kunnen beïnvloeden.  
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2.2.7 “The agents of change”: ondernemerschap 
Een andere factor die een verklaring kan bieden voor het ontstaan van regionale verschillen in 

werkgelegenheidsontwikkeling is ondernemerschap. Ook deze factor vindt zijn oorsprong in de 

endogene groeitheorie. Deze theorie vult de meer traditionele neoklassieke productiefactoren aan met 

de factor kennis. Solow (1956) gaf aan dat de accumulatie van arbeid en kapitaal geen volledige 

verklaring kon bieden voor de verschillen in economische groei en de toename van deze groei door de 

tijd. Deze lacune noemde hij het “technologisch residu” (Acs et al., 2005; Acs & Armington, 2003). 

Blijkbaar observeerde Solow (1956) dat een deel van de verklaring ligt in de ontwikkeling en vernieuwing 

van technologieën, omdat bedrijven moeten innoveren om de concurrentie voor te blijven. Alleen werd 

dit begrip niet verder ingevuld. Deze lacune werd laat in de jaren 80 door onder andere Romer (1986) en 

Lucas (1988) gevuld met de endogene groeitheorie. Zij voegden de factor kennis  en vooral de mate 

waarin dit wordt uitgewisseld tussen bedrijven, toe aan de reeds bestaande neoklassieke factoren (Acs 

et al., 2005; Acs & Armington, 2003). Volgens Acs et al., 2005 is er beleidsmatig gereageerd op de 

endogene groeitheorie door investeringen te stimuleren in onderzoek en ontwikkeling en menselijk 

kapitaal. Deze stimulans bleek in veel Europese landen niet de vruchten af te werpen die het beleid 

beoogde. Daarvoor wordt de “Europese Paradox” aangehaald die het onvermogen van veel Europese 

landen weergeeft om relatief hoge investeringen in onderzoek en ontwikkeling en menselijk kapitaal om 

te zetten in innovaties. Volgens Acs et al. (2005) betekent dit dat de mate waarin kennis uitgewisseld 

wordt niet zo automatisch gebeurt als in de endogene groeitheorie wordt verondersteld. Volgens Acs et 

al. (2005) zijn er mechanismen nodig, in de vorm van ondernemers, die kennis omzetten in groei. 

Ondernemerschap vindt op het individuele niveau plaats volgens Acs & Armington (2003), omdat het 

gaat om menselijk gedrag en vaardigheden.  Ondernemend gedrag, oftewel het zoeken naar kansen om 

te kunnen exploiteren, verbindt het individuele niveau met het bedrijfsniveau. Bedrijven zijn namelijk de 

middelen of de “voertuigen”, zoals Acs & Armington (2003) het noemen, die persoonlijke vaardigheden, 

ideeën en ambities omzetten in daadwerkelijke acties. De vraag die gesteld moet worden is in hoeverre 

regionaal ondernemerschap de regionale werkgelegenheidsontwikkeling stimuleert? Het antwoord 

daarop is enerzijds relatief simpel. Wanneer ondernemers bedrijven oprichten die na verloop van tijd 

steeds productiever worden, komen ze ook op een punt dat er extra medewerkers aangetrokken 

moeten worden. Daarbij is het voor te stellen dat wanneer een regio over een relatief groot aandeel 

succesvolle ondernemers beschikt, in termen van groei, dit ook de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling ten goede komt. Storey (1994) bevestigt het voorgaande door in zijn 

boek “Understanding the Small Business Sector” te zeggen dat de snelgroeiende bedrijven een positieve 

invloed hebben op de werkgelegenheidsontwikkeling. Daarin zegt hij dat “out of every 100 small firms, 

the fastest growing four firms will create half the jobs in the group over a decade” (Storey, 1994, p. 113). 

Het gaat dus om de snelgroeiende bedrijven die een invloed uitoefenen op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling, alleen is dat maar een klein deel van alle ondernemers.  

Anderzijds ligt de relatie tussen ondernemerschap en de regionale werkgelegenheidsontwikkeling iets 

ingewikkelder, namelijk door middel van kennisoverdracht. De vraag is hoe deze relatie tussen 

ondernemerschap en kennisoverdracht eruit ziet? In paragraaf 2.2.1 is uiteengezet dat de regionale 

sectorstructuur kennisoverdracht stimuleert. Kennisoverdracht bevordert vervolgens de innovativiteit 
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van een regio en de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Volgens Acs et al. (2005), Fotopoulos 

(2010) en Acs & Armington (2003) stimuleren ondernemers kennisoverdracht doordat ze er zelf 

onderdeel van uitmaken.  

Volgens Fotopoulos (2010) moet er een onderscheid worden gemaakt tussen kennis die algemeen 

beschikbaar is en economisch (commercialiseerbare) kennis. Economische kennis is “*…+ knowledge that 

is economically exploitable and thus enters the production process. Economic knowledge emerges from a 

selection process across a diversity of ideas or across the generally available body of knowledge” 

(Fotopoulos, 2010, p. 606). Het gaat hierbij dus om de kennis die daadwerkelijk op de markt wordt 

gebracht. De vraag is waar die kansen voor ondernemers vandaan komen (Acs & Armington, 2003)? Acs 

& Armington (2003) geven aan dat deze kansen voortkomen uit de kennisoverdracht die plaatsvindt in 

een regionale economie, waarbij het asymmetrische karakter van kennis centraal staat. Niet alle kennis 

is namelijk beschikbaar voor iedereen en niemand kijkt op dezelfde manier naar en hecht evenveel 

waarde aan bepaalde kennis (Acs & Armington, 2003; 2004; Fotopoulos, 2010). Acs & Armington (2003) 

zeggen dus dat niet iedereen op de hoogte is van een bepaalde uitvinding, een bepaalde schaarste aan 

kennis of van kennis die niet wordt gebruikt. Zulke kennis wordt vaak verkregen door kennisoverdracht 

door persoonlijke relaties, zoals contacten op de werkvloer, sociale relaties en het dagelijks leven (Acs & 

Armington, 2003). Het is deze specifieke kennis, door kennisoverdracht verkregen, dat kan leiden tot 

winstgenererende kansen. Acs et al. (2005) beamen het voorgaande door te zeggen dat 

ondernemerschap een kanaal voor kennisoverdracht kan zijn, omdat ondernemers vaak kennis van 

bedrijven commercialiseren die anders niet op de markt zou worden gebracht.  

Audretsch et al. (2008) kunnen zich ook vinden in het voorgaande, maar geven aan dat er niet alleen 

gefocust moet worden op kennisoverdracht en de rol die ondernemers daarin spelen. Het gaat namelijk 

ook om de regio op zichzelf. Audretsch et al. (2008) noemen het belang van het ondernemend kapitaal 

voor de mate van ondernemerschap in een regio. Het regionaal ondernemend kapitaal “is the capacity 

of a region, city or state to not just encourage entrepreneurs, but actually support the entrepreneurs *…+” 

(Audretsch et al., 2008, p. 687). Ondernemend kapitaal is “*…+the milieu of agents, routines, traditions 

and institutions of an economy, a region or a society that is conducive to entrepreneurial behavior and a 

culture of risk taking” (Audretsch et al., 2008, p. 690). Het gaat hierbij dus om de verschillende 

instellingen die ondernemers steunen en een duwtje in de rug geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

helpen van ondernemers met het grote aantal regelgevingen om te gaan, het zoeken van startkapitaal 

en het ondersteunen van ondernemers wanneer ze in de problemen zitten (Audretsch et al., 2008).  

Carree & Thurik (2002) leggen daarnaast de link tussen ondernemerschap en innovatie, door te zeggen 

dat ondernemers juist degenen zijn met de innovatieve ideeën en zorgen voor verandering. Ze zijn de 

“agents of change” die economieën helpen groeien.  De kracht van ondernemers is dat ze een frisse blik 

op de markt hebben. Zij zijn een bedrijf begonnen, omdat ze een gat in de markt zien of denken dat ze 

iets beter kunnen dan hun voormalige werkgever. “The key contribution of entrepreneurship to 

economic growth might be singled out as being “newness”” (Carree & Thurik, 2002, p. 8). Carree & 

Thurik (2002) benadrukken dus dat vernieuwing het sleutelwoord is wanneer het gaat over 

ondernemerschap.  
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Schematisch ziet de relatie tussen ondernemerschap en regionale werkgelegenheidsontwikkeling er als 

volgt uit.  

Figuur 2.9: Schematische weergave van de invloed van ondernemerschap op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. 

 

Een belangrijke kanttekening die geplaatst dient te worden heeft betrekking op de richting van de 

relatie tussen ondernemerschap en regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Enerzijds is eerder in deze 

paragraaf naar voren gekomen dat ondernemerschap een positieve invloed kan hebben op de 

werkgelegenheidsgroei van een regio, door middel van het stimuleren van kennisoverdracht, het op de 

markt brengen van nieuwe ideeën en het aannemen van personeel (Acs & Armington, 2003; Acs et al., 

2005; Fotopolous, 2010). Anderzijds kan de relatie ook omgekeerd zijn. Daarbij moet vooral gedacht 

worden aan schommelingen in de vraag naar arbeid. In de literatuur wordt bijvoorbeeld een 

onderscheid gemaakt tussen “opportunity” ondernemerschap en “necessity” ondernemerschap. Bij de 

eerste vorm is de aantrekkingskracht om wel ondernemer te worden sterk. “Pull” factoren zijn dan 

bijvoorbeeld eigen baas willen zijn of een nieuwe uitdaging aangaan (Hessels et al., 2008). In het geval 

van “necessity” ondernemerschap zijn “push” factoren van belang, men wordt  als het ware 

“gedwongen” om ondernemer te worden, bijvoorbeeld door mogelijke werkloosheid of ontevredenheid 

over de huidige baan (Hessels et al., 2008).    De arbeidsstatus, het al dan niet werkloos zijn, speelt dus 

een belangrijke rol.  De vraag is alleen welke van de twee soorten ondernemerschap regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling stimuleren. Hessels et al. (2008) zeggen in hun studie dat ondernemers 

uit noodzaak vooral voorkomen in landen met lage inkomens en afneemt wanneer de economische 

groei stijgt. In Nederland zal deze vorm van ondernemerschap dus relatief laag zijn. Het lijkt voor de 
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hand te liggen dat mensen die ondernemer worden, omdat het moet, enkel en alleen de ambitie 

hebben genoeg inkomen te genereren en niet zozeer om het bedrijf te laten groeien. Ook Hessels et al. 

(2008) geven aan dat personen die ondernemer worden, omdat het moet, minder hoge groeiambities 

hebben dan personen die ondernemer zijn geworden, omdat de kans zich voordeed.  

2.2.8 De creatieve klasse: menselijk kapitaal, maar dan anders 
Naast regionaal ondernemerschap is regionale creativiteit een factor waarvan de theorieontwikkeling 

nog vrij recent is. Opvallend is dat Shearmur en Polèse (2007) in hun studie naar de verklaring van 

regionale verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling wel het begrip lokale cultuur noemen, maar niet 

de factor creativiteit meenemen in hun onderzoek (Florida, 2002). Regionale creativiteit kan namelijk 

ook een belangrijk onderdeel zijn van de lokale, oftewel de regionale, cultuur. Creatieve mensen zijn 

mensen die creatieve of innovatieve beroepen beoefenen. Florida (2002) noemt dit ook wel de creatieve 

klasse. Regio’s die beschikken over een relatief grote creatieve klasse presteren volgens Florida (2002) 

beter op economisch gebied, omdat de creatieve klasse innovatiever en ondernemender is dan de 

“gewone” bevolking en andere creatieve bedrijven aantrekt (Boschma & Fritsch, 2009). Het gaat om wat 

de mensen doen en niet om wat het opleidingsniveau van mensen is of in welke sectoren men 

werkzaam is. Regionale (werkgelegenheids)ontwikkeling is dus niet gebaseerd op bepaalde sectoren, 

zoals hightech- of creatieve sectoren, maar op creatieve beroepen, aldus Boschma & Fritsch (2009). 

Florida (2002) stapt daarbij af van het sectorperspectief en focust zich in plaats daarvan op de beroepen 

van mensen.  

Boschma & Fritsch (2009) benadrukken in hun empirische studie naar het effect van de creatieve klasse 

in zeven Europese landen dat Florida’s (2002) theorie, met zijn focus op creatieve individuen en hun 

beroepen, raakvlakken heeft met verschillende soorten theorieën in de economische geografie die 

eerder in dit hoofdstuk ook de revue zijn gepasseerd. Florida’s (2002) theorie wordt ook wel gezien als 

een verfijning van de eerder besproken “human capital theory” (Boschma & Fritsch, 2009; Marlet & Van 

Woerkens, 2007). Zoals in de paragraaf over het opleidingsniveau is gezegd, zorgt opleiding ervoor dat 

de kennis van mensen, dus het menselijk kapitaal, toeneemt en het de arbeidsproductiviteit verbetert 

wat op de korte en lange termijn gevolgen heeft voor de regionale werkgelegenheidsontwikkeling 

(onder andere Nelson & Phelps, 1966). Het concurrentievermogen van bedrijven is groter wanneer ze in 

die regio’s gevestigd zijn die beschikken over een relatief grote basis van menselijk kapitaal (Marlet & 

Van Woerkens, 2007). Florida (2002) verfijnt het “human capital” concept door te zeggen dat het niet 

gaat om het opleidingsniveau van mensen, maar om de beroepen die ze beoefenen, het gaat om wat ze 

doen, niet om wat ze weten (Boschma & Fritsch, 2009; Marlet & Van Woerkens, 2007). De accumulatie 

van dit “creatieve kapitaal” is dus niet alleen afhankelijk van formele opleiding. Daarbij noemen 

Boschma & Fritsch (2009) het voorbeeld van poëten en artiesten die zeer creatief kunnen zijn, maar niet 

altijd een diploma hebben. Verder noemen Knudsen et al. (2007) het voorbeeld van Bill Gates, die zeer 

creatief en innovatief is, maar geen of weinig opleiding genoten heeft. Volgens Florida (2002) doet de 

hoeveelheid menselijk kapitaal waarover een persoon kan beschikken er niet toe zolang hij of zij het niet 

kan toepassen in een beroep (Boschma & Fritsch, 2009). Marlet & Van Woerkens (2007) geven aan dat 

de theorie over creatief en menselijk kapitaal verschilt van andere theorieën in de economische 

geografie, zoals de specialisatie- en diversiteitthese van Marshall (1890) & Jacobs (1969), omdat er 
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vanuit wordt gegaan dan het niet de bedrijven, maar de mensen zijn die de weg naar een groeiende 

regionale (werkgelegenheid) leiden.  

Verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling tussen regio’s worden verklaard doordat de creatieve 

klasse niet gelijk verspreid is over de ruimte (Boschma & Fritsch, 2009). Volgens Florida (2002) worden 

creatieve mensen aangetrokken tot gemeenschappen die tolerant en ruimdenkend zijn en openstaan 

voor nieuwe ideeën en nieuwkomers (Boschma & Fritsch, 2009). Vervolgens worden bedrijven 

aangetrokken door regio’s die beschikken over veel creatieve mensen (Florida, 2002; Marlet & Van 

Woerkens, 2007). Hierbij wordt de discussie geraakt die al eerder ter sprake kwam in de paragraaf over 

de bevolking en beroepsbevolking (§ 2.2.4). Florida (2002) vindt dus dat banen mensen volgen.  

Waarom creatieve mensen volgens Florida (2002) innovatiever zijn dan “gewone” mensen, wordt onder 

meer duidelijk in de studie van Knudsen et al. (2007) waarin zij de verbinding leggen tussen Florida’s 

(2002) theorie over creatief kapitaal en de endogene groeitheorie. Florida (2002) stelt dat wanneer een 

regio beschikt over een relatief groot aantal creatieve mensen dit de regio innovatiever maakt, omdat 

creatieve mensen toleranter zijn ten aanzien van innovaties. Knudsen et al. (2007) zeggen dat dit 

verband misschien niet zo rechttoe rechtaan is en de koppeling met de endogene groeitheorie moet 

worden gemaakt. Zoals eerder in dit hoofdstuk naar voren is gekomen stelt de endogene groeitheorie 

het belang van kennisoverdracht in regio’s centraal wanneer het gaat om innovatie (Romer, 1986; Lucas, 

1988). Knudsen et al. (2007) koppelen de mate waarin een regio beschikt over creatieve mensen, het 

creatieve kapitaal, aan de innovativiteit van de betreffende regio. Zij stellen dat een concentratie van 

creatieve mensen, leidt tot een grotere mate van kennisoverdracht dat op zijn beurt innovatie 

stimuleert. Uit de empirische analyse van Knudsen et al. (2007) blijkt dat wanneer de regio beschikt over 

een relatief groot aandeel creatieve mensen dit, door middel van kennisoverdracht, een significante 

invloed heeft op innovaties. In hoofdstuk 2.2.3 is gebleken dat innovaties vervolgens weer een positieve 

invloed op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling kunnen hebben. 

Daarnaast tonen Boschma & Fritsch (2009) in hun studie naar de invloed van creativiteit op de regionale 

(werkgelegenheids)ontwikkeling in 500 Europese regio’s aan dat het aandeel waarin een regio beschikt 

over creatieve mensen ook positief samenhangt met de mate van ondernemerschap in de regio. Lee et 

al. (2004) tonen dit in hun studie ook aan. Lee et al. (2004) verklaren de relatie tussen creativiteit en 

ondernemerschap door te zeggen dat ondernemerschap een vorm van creativiteit is, omdat nieuwe 

bedrijven vaak zeer origineel en nuttig zijn voor de regionale economie. Lee et al. (2004) baseren het 

voorgaande argument op de definitie van Sternberg (1999) die creativiteit definieert als “the ability to 

produce work that is both novel (i.e., original, unexpected) and appropriate (i.e., useful *…+)” (Sternberg, 

1999 in Lee et al., 2004, p. 882). Lee et al. (2004) en Sternberg (1999) geven dus aan dat creativiteit juist 

te maken heeft met ondernemerschap doordat creatieve mensen vaak nieuwe en bruikbare ideeën 

hebben die door middel van het opzetten van een eigen bedrijf op de markt worden gezet. De invloed 

van ondernemerschap op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling is in voorgaande paragraaf 

duidelijk geworden. Ondernemerschap stimuleert namelijk innovatie, maar kan ook rechtstreeks de 

werkgelegenheid beïnvloeden wanneer een bedrijf werknemers aanneemt.  
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De relatie tussen  creativiteit en de regionale werkgelegenheidsontwikkeling ziet er op basis van het 

voorgaande als volgt uit.  

Figuur 2.10: Schematische weergave van de invloed van creativiteit op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. 

 

Kritiek op de theorie van Florida (2002) wordt met name geleverd door Glaeser (2004) (Boschma & 

Fritsch, 2009; Marlet & Van Woerkens, 2007). Zijn kritiek is vooral gebaseerd op in hoeverre de 

creatieve klasse verschilt van andere opgeleide en vaardige mensen. Volgens Glaeser (2004) komt het 

creatieve kapitaal grotendeels overeen met menselijk kapitaal, gemeten door middel van het 

opleidingsniveau, omdat de meeste mensen in de creatieve klasse ook vaardig en hoogopgeleid zijn 

(Boschma & Fritsch, 2009; Marlet & Van Woerkens, 2007). Glaeser (2004) geeft aan dat het geen 

toegevoegde waarde heeft indicatoren voor creativiteit in groeimodellen mee te nemen die al het effect 

van menselijk kapitaal in de vorm van het opleidingsniveau proberen te verklaren (Boschma & Fritsch, 

2009). Er kan dus worden gezegd dat creativiteit en het opleidingsniveau grotendeels hetzelfde meten, 

namelijk menselijk kapitaal (Boschma & Fritsch, 2009). Florida (2004) geeft in zijn reactie op Glaeser 

(2004) aan dat het niet zijn bedoeling is een substituut te leveren voor menselijk kapitaal. Zijn concept 

van de creatieve klasse is alleen bedoeld om een verfijnde maatstaf te leveren om vaardigheden en 

menselijk kapitaal te meten. De reden waarom de regionale creativiteit een maatstaf van belang is is dat 

creativiteit draait om wat mensen doen en niet om wat ze hebben geleerd. Het gaat dus niet om het 

opleidingsniveau, maar om de (creatieve) beroepen die mensen beoefenen. Menselijk kapitaal dus, 

maar dan anders. 
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2.3 Conceptueel model: een totaalplaatje? 
In de voorgaande paragrafen is een uitgebreide uiteenzetting gegeven van de factoren die volgens de 

literatuur van belang zijn in de verklaring van regionale werkgelegenheidsontwikkeling. In elke paragraaf 

is vervolgens ook weergegeven hoe de verschillende verbanden er schematisch uit zien. In figuur 2.12 

zijn alle schema’s uit paragraaf 2.2 samengevoegd in een conceptueel model. Het rode vierkant geeft de 

te verklaren factor weer, de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Daarnaast zijn er ook blauwe en 

oranje vierkanten zichtbaar. De blauwe vierkanten geven de factoren aan die ieder afzonderlijk in de 

voorgaande paragrafen uiteen zijn  gezet en de oranje vierkanten geven de factoren aan die naast de 

negen “hoofdfactoren” ook een (interveniërend) verband hebben met de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. De groene pijlen geven tot slot een positieve relatie aan en de rode 

pijlen een negatieve. 

Wat opvalt in het conceptueel model is dat zeer veel relaties via de factor innovatie richting de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling lopen. Innovatie is dus een belangrijke sleutelfactor in de verklaring van 

regionale verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling.  Daarnaast zijn er twee negatieve (rode) relaties 

zichtbaar. De eerste is de relatie tussen specialisatie en competitie. Eerder in dit hoofdstuk is naar voren 

gekomen dat deze relatie niet inhoudt dat er geen competitie plaatsvindt in regio’s die een 

gespecialiseerde sectorstructuur kennen. Specialisatie kan juist hevige concurrentie genereren. De rode 

pijl benadrukt dat de specialisatieaanhangers een monopolistische markstructuur prefereren (onder 

andere Marshall, 1890). De tweede negatieve relatie is die tussen de arbeidsproductiviteit en de 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Dit heeft te maken met het korte termijn effect van een 

stijging van de arbeidsproductiviteit. Wanneer de arbeidsproductiviteit stijgt, betekent dit dat er op 

korte termijn minder arbeiders nodig zijn om dezelfde productie te realiseren. Er kan immers met 

minder input dezelfde output worden geproduceerd (Peters, 2004; Meriküll, 2009). 

Wat ook opvalt is dat er slechts vijf factoren, op basis van het theoretisch kader, een directe relatie 

(zonder interveniërende factoren) met de regionale werkgelegenheidsontwikkeling hebben. Dit zijn 

ondernemerschap, innovatie, arbeidsproductiviteit, het loonniveau en de regionale (beroeps)bevolking. 

Daarnaast zijn er een aantal factoren die wel als afzonderlijke factor besproken zijn, maar niet direct in 

relatie staan met de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Dit zijn specialisatie, diversiteit, 

creativiteit, concurrentie en het opleidingsniveau. 
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Figuur 2.11: Conceptueel model over het ontstaan van regionale verschillen in werkgelegenheidsgroei. 
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2.4 Onderzoekshypothesen 
Op basis van de besproken factoren die een verklaring kunnen bieden voor regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling en het conceptueel model dat daaruit voortvloeit, worden een aantal 

onderzoekshypothesen geformuleerd. In de onderstaande hypothesen staat vooral het onderscheid 

tussen de moderne “kenniseconomische” factoren en de meer traditionele factoren centraal. De 

onderstreepte begrippen worden in hoofdstuk 3 nader toegelicht en geoperationaliseerd. De 

onderzoekshypothesen luiden als volgt.  

De eerste hypothese weerspiegelt de toegevoegde waarde van deze studie en is gericht op het toetsen 

van de meer moderne factoren die regionale werkgelegenheidsontwikkeling verklaren. Maar wat maakt 

deze “moderne” factoren nu modern? In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat de 

theorieontwikkeling van bijvoorbeeld ondernemerschap al teruggaat tot de jaren 90 (Storey et al., 1994). 

Ook innovatie is een factor die al in Solows (1956) groeimodel ter sprake kwam. Maar daarentegen is de 

theoretische ontwikkeling van de creatieve klasse wel vrij recent en modern te noemen (Florida, 2002).  

Wat de factoren ondernemerschap, innovatie en creativiteit onder de noemer “modern” kan plaatsen is 

hun relatie met de kenniseconomie, waarin vernieuwing en innovatie centraal staan. Nederland heeft 

namelijk de ambitie tot de top vijf kenniseconomieën in de wereld te behoren (Rijksoverheid, 2011).  

Om de Nederlandse kenniseconomie te stimuleren is ten eerste innovatie van belang. Nederland moet 

blijven vernieuwen om de wereldwijde technologiewedloop te kunnen bijbenen. Maar daarvoor is ook 

onderwijs nodig om de beroepsbevolking qua kennis up-to-date te houden. Maar welke factor moet er 

dan worden meegenomen? Is dat het opleidingsniveau of de creatieve klasse, die volgens Florida (2002) 

een meer specifiek alternatief biedt voor het opleidingsniveau. Aangezien de creatieve klasse nog een 

vrij recent begrip is wordt deze factor meegenomen onder de noemer modern. Tevens zijn de 

raakvlakken tussen innovatie en creativiteit ook zeer groot. Creatieve mensen staan namelijk meer dan 

de “gewone” mensen open voor verandering en vernieuwing en dus ook voor innovatie (Florida, 2002). 

Tot slot past ook de factor ondernemerschap binnen het kenniseconomische plaatje, omdat 

ondernemers als de spil kunnen worden gezien die creatieve ideeën omzetten in innovaties en dus 

zorgen voor vernieuwing. Zij worden niet voor niet de “agents of change” of genoemd. Kortom, in 

onderliggende studie worden de factoren innovatie, creativiteit en ondernemerschap gezien als 

“modern”. Het bovenstaande mondt uit in onderstaande hypothese. 

Hypothese 1: De samenhang tussen de “moderne” factoren ondernemerschap, innovatie en creativiteit 

en de regionale werkgelegenheidsontwikkeling is significant en positief. 
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De tweede hypothese illustreert in tegenstelling tot de eerste hypothese de meer traditionele factoren 

die een verklaring kunnen bieden voor de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. De tweede 

hypothese is gebaseerd op de specialisatiethese van onder andere Marshall (1890), de diversiteitthese 

van Jacobs (1969) en de concurrentiethese van Porter (1990). Er wordt verondersteld dat deze factoren 

een positieve invloed hebben op de werkgelegenheidsontwikkeling in de Nederlandse COROP-plus 

regio’s. Hypothese 2 luidt als volgt. 

Hypothese 2: De samenhang tussen de “traditionele” factoren specialisatie, diversiteit en competitie en 

de regionale werkgelegenheidsontwikkeling is significant en positief. 

Met behulp van de derde hypothese wordt getoetst of de samenhang tussen de moderne factoren en de 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling standhoudt of verbetert zodra de meer traditionele factoren 

aan het model worden toegevoegd. Daarnaast wordt bekeken of de traditionele factoren een verklaring 

kunnen bieden voor regionale werkgelegenheidsontwikkeling. 

Hypothese 3: De toevoeging van de specialisatie, diversiteit- en competitiefactoren aan het model heeft 

een positieve en grote invloed op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling, evenals op de “moderne” 

factoren (ondernemerschap, innovatie en creativiteit). 

De vierde en tevens laatste hypothese bevat de factoren die in voorgaande hypothesen nog niet zijn 

benoemd. Hypothese 4 toetst de samenhang tussen de regionale (beroeps)bevolkingsdichtheid, het 

regionale loon- en opleidingsniveau en de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Hebben Hoogstra et 

al. (2005), Suedekum et al. (2006) en Becker (1964) gelijk dat de (beroeps)bevolking, het regionale loon- 

en opleidingsniveau respectievelijk een positieve invloed hebben op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling? 

Hypothese 4: De (beroeps)bevolkingsdichtheid en het regionale loon- en opleidingsniveau hangen positief 

samen met de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. 

Een kanttekening bij de vier hypothesen is dat bij vele factoren de samenhang tussen de betreffende 

factor en de regionale werkgelegenheidsontwikkeling volgens de theorie niet rechtstreeks is, maar in 

onderliggende studie wel wordt verondersteld. Het kan dus zo zijn dat een deel van de verklaring van 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling wordt gemist door deze werkwijze. Het gaat daarbij 

voornamelijk om de factoren specialisatie, diversiteit, concurrentie, het opleidingsniveau en creativiteit. 

De factoren (beroeps)bevolkingsdichtheid, het loonniveau, innovatie en ondernemerschap zijn factoren 

die de relatie wel direct meten of waarvan naast een indirect verband in ieder geval een rechtstreeks 

verband in de literatuur naar voren is gekomen.   
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2.5 Conclusie: modern versus traditioneel 
De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: wat houdt (regionale) werkgelegenheidsontwikkeling in en 

welke factoren verklaren volgens de literatuur regionale werkgelegenheidsontwikkeling?  

Werkgelegenheid is volgens het CBS (2011a) een containerbegrip voor de al dan niet vervulde vraag naar 

arbeid, inclusief het aantal ondernemers. In de wetenschappelijke literatuur wordt de economische groei 

van een regio vaak gemeten aan de hand van de werkgelegenheidsgroei, alleen kunnen beide begrippen 

niet over één kam worden geschoren (Beaudry & Schiffaurerova, 2009; Shearmur & Polèse, 2007). 

Wanneer de definities van werkgelegenheid en economische groei  nader worden bekeken wordt 

duidelijk dat de regionale werkgelegenheid maar een onderdeel is van de regionaal economische groei, 

omdat werkgelegenheid alleen de productiefactoren arbeid en ondernemerschap betreft. Daarnaast is 

het regionale karakter van belang wanneer er gesproken wordt over werkgelegenheidsontwikkeling, 

omdat arbeid in tegenstelling tot kapitaal immobiel is en dus niet vrij beweegt over de wereld. Mensen 

zijn namelijk niet bereid om over grote afstanden te verhuizen, omdat ze bijvoorbeeld gehecht zijn aan 

de regio waarin ze wonen. Mede daardoor is de arbeidsmarkt regionaal geconcentreerd. De vraag is 

vervolgens wat de literatuur zegt over de verklaring van regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Een 

aantal factoren komen daarin naar voren. Denk bijvoorbeeld aan een gespecialiseerde of 

gediversifieerde sectorstructuur (Marshal, 1890; Jacobs, 1969), de mate van concurrentie (Porter, 1990), 

de mate van ondernemerschap (Fotopoulos, 2010), het opleidingsniveau van de bevolking (Becker, 

1964), het loonniveau (Suedekum et al., 2006), de mate van creativiteit (Florida, 2002) en de bevolking 

en beroepsbevolking (Hoogstra et al., 2005). Wanneer gekeken wordt hoe al deze factoren afzonderlijk 

een invloed hebben op regionale werkgelegenheidsontwikkeling wordt duidelijk dat innovatie (Peters, 

2004; Meriküll, 2009) een belangrijke sleutelfactor is. Zoals Shearmur & Polèse  (2007) aangeven is het 

niet mogelijk een model te maken dat de regionale verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling volledig 

verklaart, omdat er simpelweg teveel factoren zijn die een invloed kunnen hebben. Het is daarom 

noodzakelijk te streven naar een model met een zo groot mogelijke verklaringskracht. Hoe dat in deze 

studie wordt aangepakt wordt besproken in het volgende hoofdstuk. Daarvoor worden de volgende 

hypothesen als leidraad gebruikt. 

Hypothese 1: De samenhang tussen de “moderne” factoren ondernemerschap, innovatie en creativiteit 

en de regionale werkgelegenheidsontwikkeling is significant en positief. 

Hypothese 2: De samenhang tussen de “traditionele” factoren specialisatie, diversiteit en competitie en 

de regionale werkgelegenheidsontwikkeling is significant en positief. 

Hypothese 3: De toevoeging van de specialisatie, diversiteit- en competitiefactoren aan het model heeft 

een positieve en grote invloed op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling, evenals op de “moderne” 

factoren (ondernemerschap, innovatie en creativiteit). 

Hypothese 4: De (beroeps)bevolkingsdichtheid en het regionale loon- en opleidingsniveau hangen positief 

samen met de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. 
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3. Opzet van het empirisch onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop deze studie empirisch wordt uitgevoerd. De 

besproken factoren specialisatie, diversiteit, concurrentie, innovatie, (beroeps)bevolkingsdichtheid, het 

loon- en opleidingsniveau, ondernemerschap en creativiteit passeren in dit hoofdstuk wederom  de 

revue, waarbij ditmaal wordt ingegaan op de manier waarop elke factor wordt geoperationaliseerd. 

Daarnaast wordt per factor een beschrijving gegeven van de data. Zoals eerder in dit rapport is 

aangegeven wordt voor de dataverzameling hoofdzakelijk de database van de Rabobank gebruikt, 

genaamd de Rabobankmonitor. Deze monitor bevat grotendeels aangekocht materiaal van onder andere 

het LISA Vestigingenregister, de Kamer van Koophandel, ABF Research en het CBS.  

3.1 Onderzoeksmethoden 
Ten eerste moet worden bekeken welke regionale indeling van Nederland relevant is voor deze studie. Er 

is gekozen om gebruik te maken van het COROP-plus niveau, omdat dit schaalniveau na het 

gemeenteniveau de meest gedetailleerde ruimtelijke indeling van Nederland is. Het COROP-plus niveau 

is een op pendelgegevens gebaseerde ruimtelijke indeling van 52 regio’s die oorspronkelijk de 

Nederlandse arbeidsmarkten representeerden. Volgens Van Dijk (2007) is de zoektocht naar een juist 

schaalniveau voor het bestuderen van de werkgelegenheidsontwikkeling, oftewel de arbeidsmarkt, nooit 

afgelopen. Het probleem is dat de arbeidsmarkt echt een markt is en dus geen rekening houdt met 

administratieve grenzen. In bijlage 1 is ter illustratie een kaart van de Nederlandse COROP-plus regio’s 

weergegeven.  

Voor de empirische toetsing in deze studie liggen twee opties voorhanden. Ten eerste is er het 

kwalitatief onderzoek waarin met behulp van bijvoorbeeld (expert)interviews wordt achterhaald of de 

voorheen besproken factoren een verklaring bieden voor regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Ten 

tweede is er het kwantitatief onderzoek waarbij statistisch wordt getoetst in hoeverre regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling kan worden verklaard. In onderhavige studie is  gekozen voor de tweede 

variant. Eigenlijk een puur pragmatische keuze, aangezien de unieke mogelijkheid zich voordoet gebruik 

te kunnen maken van databestanden van de Rabobank. De Rabobank beschikt namelijk over data van 

bijna al de besproken factoren. Is bepaalde data niet aanwezig, dan wordt gebruik gemaakt van externe 

data.  

Er worden een aantal regressieanalyses uitgevoerd. De data van de Rabobank is in de meeste gevallen 

beschikbaar over de periode 1996 tot en met 2010 waarbij het de vraag is of het verstandig is de 

werkgelegenheid te verklaren over een tijdsbestek van vijftien jaar? De (Nederlandse) economische 

ontwikkeling laat namelijk allesbehalve een stabiel verloop zien en is  dus onderhevig aan 

schommelingen in positieve en negatieve zin. Is het dan niet beter om het tijdsbestek van deze studie op 

te knippen in een aantal subperioden, waardoor er specifiekere conclusies kunnen worden getrokken? 

Op deze manier kan bekeken worden of de werkgelegenheid in zowel perioden van 

werkgelegenheidsgroei als –stagnatie kan worden verklaard door dezelfde factoren. Wanneer de 
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werkgelegenheidsontwikkeling in deze periode van vijftien jaar nader wordt bekeken zijn er drie 

perioden van ieder vijf jaar te ontdekken waarin werkgelegenheidsgroei, -stagnatie en -groei elkaar 

opvolgen. Dit zijn respectievelijk de perioden 1996 tot en met 2000, 2001 tot en met 2005 en 2006 tot en 

met 2010. Daarnaast zorgt de uitsplitsing naar een drietal perioden ervoor dat er specifiekere uitspraken 

kunnen worden gedaan over die betreffende perioden1. Maar wat betekent dit nu voor de empirische 

analyse? Met behulp van multipele regressie worden een viertal analyses uitgevoerd. De eerste is gericht 

op de totaalperiode (1996-2010) en de drie volgende zijn gericht op de drie subperioden van ieder vijf 

jaar. Tevens wordt er nog een vijfde model, dit is het zogenaamde panel regressiemodel, uitgevoerd. Het 

probleem van de vier multipele regressiemodellen is namelijk dat de afzonderlijke subperioden wel 

nader worden onderzocht, maar eigenlijk niet wordt bekeken wat nu echt de invloed is geweest van de 

drie subperioden op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Kortom, er wordt in de multipele 

regressiemodellen niet gecontroleerd voor periode-effecten. In het laatste model wordt aan dit 

probleem tegemoet gekomen door de data van de drie subperioden onder elkaar te plaatsen, zodat de 

dataset niet uit 52 cases (COROP-plus gebieden), maar uit 156 cases bestaat. Er wordt gecontroleerd 

voor periode-effecten door dummy’s voor de tweede en derde periode toe te voegen die de eerste 

periode als referentiecategorie hebben. Vervolgens wordt dezelfde analyse toegepast zoals bij de 

multipele regressiemodellen wordt gedaan. Door de verdriedubbeling van het aantal cases en omdat er 

door middel van dummy’s gecontroleerd wordt voor periode-effecten geeft dit zogenaamde “panel 

regressiemodel” een meer getrouw beeld van de werkelijkheid.  

3.2 Regionale werkgelegenheidsontwikkeling 
De afhankelijke variabele in dit onderzoek is de werkgelegenheidsontwikkeling van de Nederlandse 

COROP-plus regio’s. Zoals in voorgaande paragraaf naar voren is gekomen, worden er vier perioden 

(totaalperioden en drie subperioden) van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling genomen als 

uitgangspunt voor de regressieanalyses. De groei van de perioden wordt berekend door het eindjaar te 

delen door het beginjaar en van de uitkomst het logaritme te nemen. Met behulp van het logaritme 

wordt het effect van uitschieters genivelleerd, waardoor de uitkomst van de formule een reëler beeld 

geeft dat dichter bij de werkelijkheid staat. De berekening voor de groeiperiode van 1996 tot en met 

2010 ziet er als volgt uit. 

Werkgelegenheidsontwikkeling 1996 - 2010 = LOG (WGL2010/WGL 1996) 

De data over de regionale werkgelegenheidsontwikkeling van Nederland komt van het LISA 

Vestigingenregister en is beschikbaar over de jaren 1996 tot en met 2010. De werkgelegenheid wordt 

gemeten aan de hand van het aantal banen. De definitie van het aantal banen door LISA is hieronder 

weergegeven. 

 

                                                           
1
 In hoofdstuk 4, waarin de werkgelegenheidsontwikkeling in de periode 1996-2010 centraal staat, wordt dieper 

ingegaan op deze perioden. 
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“Werkzame personen (=aantal banen) = Persoon die betaalde activiteiten verricht op of vanuit de 

vestiging: meewerkende eigenaar (directie, bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid, zelfstandige 

beroepsbeoefenaar en/of werknemer. Uitzendkrachten zijn werknemers en worden meegeteld in het 

totaal aantal werkzame personen” (Lisa Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011). 

Een nadeel is dat het aantal banen, oftewel het aantal werkzame personen, niet volledig de lading van 

het begrip werkgelegenheid dekt. Volgens de definitie van het CBS is werkgelegenheid “een 

containerbegrip voor de al dan niet vervulde vraag naar arbeid van zowel werknemers als zelfstandigen” 

(CBS, 2011a). Het enige wat dus nog ontbreekt is de “al dan niet vervulde vraag”, oftewel het aantal 

openstaande vacatures. Dit betekent dat de data waarvan in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt 

ondergewaardeerd is. Er is dus sprake van een discrepantie tussen de werkelijke werkgelegenheid en de 

werkgelegenheidsmaatstaf die in dit onderzoek wordt gebruikt.  

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) beschikt wel over data over het aantal openstaande 

vacatures per sector per gemeente over de jaren 2003 tot en met 2010, maar er is besloten deze data 

niet te gebruiken om twee redenen. Ten eerste, omdat de data van het CWI niet de periode van 1996 tot 

en met 2010 overbrugt en ten tweede, omdat de data van het CWI niet in dezelfde sectorindeling als de 

Rabobank hanteert, beschikbaar is. Dit betekent dat de werkgelegenheidsontwikkeling bijvoorbeeld in 

tijden van hoogconjunctuur (krappe arbeidsmarkt) lager uitvalt dan in werkelijkheid het geval is. Het 

aantal openstaande vacatures (de vraag naar arbeid) is in die tijden namelijk hoger dan het aanbod. 

Beschrijving factor regionale werkgelegenheidsontwikkeling 

In onderstaande tabel zijn het rekenkundig gemiddelde, de mediaan, de standaarddeviatie, de 

scheefheid (skewness) en het minimum en maximum van de vier perioden van de werkgelegenheid 

weergegeven.  Volgens De Vocht (2009) mogen verdelingen met een scheefheid ongeveer tussen de -1 

en 1 als symmetrisch worden beschouwd. Valt de scheefheid van de factoren (verdelingen) ver buiten 

deze grenzen dan kan dat een probleem opleveren met de statistische toetsing. Er kunnen dan namelijk 

één of meerdere uitschieters in de verdeling zitten die het beeld vertekenen. 

Tabel 3.1: Beschrijving van de vier perioden van regionale werkgelegenheidsontwikkeling (WGL) in 

Nederland (n=52). 

Variabele Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

WGL-ontwikkeling 1996 - 2010 0,2249 0,2245 0,1350 2,43 -0,0316 0,9106 

              

WGL-ontwikkeling 1996 - 2000 0,1338 0,1307 0,0710 0,85 -0,0628 0,4081 

WGL-ontwikkeling 2001 - 2005 0,0099 0,0041 0,0391 1,11 -0,0654 0,1490 

WGL-ontwikkeling 2006 - 2010 0,0455 0,0451 0,0337 0,09 -0,0272 0,1347 

Bron: Lisa Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

In tabel 3.1 is te zien dat de werkgelegenheidsgroei in de jaren 1996-2010 met gemiddeld 22,50% is 

gegroeid. De verdeling van de werkgelegenheidsgroei over de vijftien jaren is scheef verdeeld en laat een 

relatief grote spreiding (standaarddeviatie) ten opzichte van de drie groeiperioden van vijf jaar zien. Dit 

betekent dus eigenlijk dat de regionale verschillen in werkgelegenheidsgroei behoorlijk groot zijn 



 

40 
 

geweest in de afgelopen vijftien jaar en dat een paar regio’s er uitschieten wat betreft een hoge 

werkgelegenheidsgroei. Dit zijn de regio’s Almere en Flevoland-Midden. Wat betreft de drie perioden 

van vijf jaar is de werkgelegenheidsgroei in de jaren 1996 tot en met 2000 het hoogst, met een 

gemiddelde van bijna 13,5%. De daaropvolgende groeiperioden hebben een lager gemiddelde van 

respectievelijk 1,0% (periode van stagnatie) en 4,5%.  

3.3 Verklarende factoren 
In deze paragraaf worden de factoren specialisatie, diversiteit, concurrentie, innovatie, 

(beroeps)bevolkingsdichtheid, het loon- en opleidingsniveau, ondernemerschap en creativiteit 

geoperationaliseerd en afzonderlijk behandeld.  

3.3.1 Regionale specialisatie & diversiteit 
Op basis van Van der Panne (2004) wordt de locatiecoëfficiënt (LQ) gebruikt om de specialisatiefactor te 

kwantificeren. Van der Panne (2004) gebruikt deze namelijk ook in zijn onderzoek naar 

agglomeratievoordelen en volgt daarbij zijn voorgangers Feldman & Audretsch (1999) en Paci & Usai 

(1999). Daarnaast geven Beaudry & Schiffauerova (2009) aan dat de locatiecoëfficiënt de meest 

gebruikte indicator is om te meten of een regio over een gespecialiseerde sectorstructuur beschikt. Dit is 

in 75% van de 67 onderzochte artikelen het geval. De formule ziet er als volgt uit. 

LQ i, j = (E i, j / E j) / (E i / E) 

E = Totale werkgelegenheid (aantal banen) 
i = Sector 
j = COROP-plus regio 

De locatiecoëfficiënt geeft het werkgelegenheidsaandeel van een sector i in COROP-plus gebied j aan ten 

opzichte van het totale werkgelegenheidsaandeel van sector i op nationaal niveau. Een hoge waarde 

houdt in dat het aandeel van de betreffende sector in het COROP-plus gebied hoog is en de regio relatief 

gezien gespecialiseerd is in de betreffende sector. Kritiek op de locatiecoëfficiënt is dat deze gevoelig is 

voor de grootte van de regio. Ook op COROP-plus niveau doet dit probleem zich voor aangezien het 

kleinste COROP-plus gebied (Zoetermeer) 3.456 hectare en het grootste (de Veluwe) 182.870 hectare 

groot is. Tevens geeft de standaarddeviatie, van 46.808 hectare, aan dat er een behoorlijke spreiding 

zichtbaar is in de oppervlaktes tussen de COROP-plus gebieden (CBS Statline, 2011). 
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Diversiteit wordt gemeten aan de hand van de Hirschman-Herfindahl Index (HHI). Dit is voor het meten 

van diversiteit ook één van de meest gebruikte maatstaven volgens Beaudry & Schiffauerova (2009). De 

formule voor de HHI-index ziet er als volgt uit: 

HHI j = (E i1, j1 / E j1)^2 + (E i2, j2 / E j2)^2 + […] + (E iN, jN / E jN)^2 

E = Totale werkgelegenheid (aantal banen) 
i = Sector 
j = COROP-plus regio  
i1, i2, i3,*…+,iN = De verschillende sectoren  
j1, j2, j3 *…+, jN = De verschillende COROP-plus regio’s 
 

De Hirschman-Herfindahl Index vergelijkt de mate waarin de werkgelegenheidsaandelen van elke sector 

per COROP-plus gebied zijn verdeeld. Wanneer bijvoorbeeld één of meerdere sectoren een groot 

aandeel in de gebieden heeft, in verhouding tot de andere sectoren in hetzelfde gebied, leidt dit tot een 

hogere waarde van de Hirschman-Herfindahl Index. De regio is dan geconcentreerd in slechts een paar 

sectoren. Een lage waarde geeft dus een meer diverse sectorstructuur aan. Daarnaast hebben Beaudry & 

Schiffauerova (2009) ook kritiek op het gebruik van de HHI. Deze maat berekent namelijk diversiteit in de 

veronderstelling dat alle sectoren even gerelateerd zijn aan elkaar, maar dit hoeft in werkelijkheid 

helemaal niet het geval te zijn. De horeca en vrije tijds sector zijn waarschijnlijk meer aan elkaar 

gerelateerd dan bijvoorbeeld de horeca en de industrie. 

Voor de berekening van zowel de locatiecoëfficiënten als de Hirschman-Herfindahl Indexen wordt 

gebruik gemaakt van dezelfde werkgelegenheidsdata van LISA als voor de afhankelijke variabelen, de 

groeiperioden van de werkgelegenheid. Deze data is gebaseerd op het aantal banen per sector per 

COROP-plus gebied over de jaren 1996 tot en met 2010. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de 

sectorindeling die de Rabobank hanteert. Zie bijlage 2 voor een uitgebreide weergave van de gebruikte 

sectoren. 

Beschrijving factoren regionale specialisatie & diversiteit 

In bijlage 3 zijn de locatiecoëfficiënten van de twintig sectoren in tabellen weergegeven. De meest 

opvallende sector in zowel het jaar 1996, 2001 als 2006 is de delfstoffenwinning. De delfstoffenwinning 

is een sterk geclusterde sector in Nederland waardoor de verdeling van de locatiecoëfficiënten zeer 

asymmetrisch en de spreiding zeer hoog is. Dit komt onder andere door de regio’s Noord en Zuidoost-

Drenthe, maar vooral door Delfzijl, die in het jaar 2006 zelfs een locatiecoëfficiënt van 54,06 heeft. Dit 

houdt in dat de regio Delfzijl zeer gespecialiseerd is in de delfstoffenwinning. Zelfs 54 maal zoveel als dat 

men zou verwachten wanneer de delfstoffenwinning evenredig over de Nederlandse COROP-plus regio’s 

zou zijn verdeeld. Tevens valt het op dat er veel sectoren niet normaal verdeeld zijn (positief scheef), 

waarbij het vaak gaat om de dienstverlenende sectoren. Vooral de vervoer en opslag sector valt daarbij 

op, die vooral geconcentreerd is in de regio Haarlemmermeer.  

In tabel 3.2 zijn de Hirschman-Herfindahl Indexen over de jaren 1996, 2001 en 2006  weergegeven. 

Opvallend is dat al de drie jaren een gemiddelde van ongeveer 0,09 hebben. De jaren 2001 en 2006 

hebben een asymmetrische verdeling met een scheefheid van respectievelijk 1,3 en 1,9 en zijn dus licht 
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positief scheef te noemen, waarbij er dus sprake is van enkele positieve uitschieters. Dus regio’s die 

meer gespecialiseerd zijn dan gediversifieerd. In 2006 is dit wederom de regio Haarlemmermeer, 

waarover in de uitleg van specialisatiefactor is gezegd dat deze regio zeer gespecialiseerd is in de 

Vervoer en opslag sector. Een regio die over het algemeen als zeer divers kan worden aangemerkt is 

Flevoland-Midden. 

Tabel 3.2: Beschrijving van de Hirschman-Herfindahl Indexen over de jaren 1996, 2001 & 2006 (n=52). 

 Variabele Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

HHI 1996 ,0949 ,0916 ,01277 0,79 0,07 0,13 

HHI 2001 ,0915 ,0891 ,01086 1,25 0,08 0,13 

HHI 2006 ,0911 ,0894 ,00980 1,87 0,08 0,14 

Bron: Lisa Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

3.3.2 Regionale concurrentie 
Voor het meten van regionale concurrentie komen er in de geanalyseerde wetenschappelijke artikelen 

een aantal indicatoren naar voren. De eerste indicator is de zogenaamde “competitiecoëfficiënt” (CQ) 

(Van der Panne, 2004). Zoals in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen is regionale concurrentie volgens 

Jacobs (1969) gebaseerd op de strijd van individuele bedrijven om nieuwe ideeën (Van der Panne, 2004). 

Het gaat daarbij om het aantal bedrijven per medewerker. Jacobs’ (1969) hypothese is dus; hoe groter 

het aantal bedrijven per medewerker, hoe eerder er ideeën worden gegenereerd die tot innovaties en 

uiteindelijk werkgelegenheidsgroei kunnen leiden. Van der Panne (2004) gebruikt voor de berekening 

van de mate van concurrentie in een regio ook de competitiecoëfficiënt. De competitiecoëfficiënt is als 

het ware een soort locatiecoëfficiënt die het aantal bedrijven per medewerker van een sector in regio j 

deelt door het nationale equivalent daarvan. De formule ziet er als volgt uit. 

CQ i, j = (BEDRIJVEN i, j / E i,j) / (BEDRIJVEN i / E i) 

BEDRIJVEN = Totaal aantal bedrijven 
E = Werkgelegenheid (aantal banen) 
i = Sector 
j = COROP-plus regio 

Een hoge waarde houdt in dat er relatief veel dezelfde soort bedrijven per medewerker in een regio 

aanwezig zijn en er dus sprake is van veel concurrentie. Een lage waarde geeft daarentegen aan dat er 

relatief weinig bedrijven per medewerker in dezelfde sector aanwezig zijn en de concurrentie daarom 

ook relatief laag is.  

Een nadeel van bovenstaande indicator is dat wordt verondersteld dat alle bedrijven in dezelfde sector 

met elkaar concurreren, terwijl dat niet het geval hoeft te zijn. Niet alle bedrijven in de agrarische sector 

zullen bijvoorbeeld met elkaar concurreren. Een ander nadeel is dat bedrijven in andere sectoren niet als 

concurrentie worden gezien. Het kan namelijk ook zo zijn dat bepaalde horecagelegenheden in een regio 

concurreren met bedrijven die in de vrije tijd sector operationeel zijn. Werknemers zijn daarnaast ook 

niet gebonden aan dezelfde sectoren. Mensen die bedrijfseconomie hebben gestudeerd zijn 
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bijvoorbeeld niet alleen aangewezen op de financiële sector. Tevens kan een medewerker zich om laten 

scholen en in een andere sector aan de slag gaan. Om aan dit sectorprobleem voorbij te gaan kan 

dezelfde formule worden gebruikt als van de competitiecoëfficiënt, maar dan gericht op het totaal aantal 

bedrijven per medewerker in een regio. Het verschil met de vorige formule is dat niet één sector als 

uitgangspunt wordt genomen, maar alle sectoren, omdat bedrijven ook concurreren met bedrijven 

buiten hun eigen sector. 

De onderstaande formule geeft het aantal bedrijven per medewerker in regio j aan gedeeld door het 

nationale equivalent daarvan. 

CONC j = (BEDRIJVEN j / E j) / (BEDRIJVEN / E) 

CONC = Concurrentie 
BEDRIJVEN = Totaal aantal bedrijven 
E = Werkgelegenheid (aantal banen) 
j = COROP-plus regio 

Om de mate van competitie in een regio te meten wordt voor beide factoren (CQ en CONC) gebruik 

gemaakt van data van LISA welke is gebaseerd op het aantal vestigingen per sector per COROP-plus 

gebied over de jaren 1996 tot en met 2010. De definitie die LISA hanteert wat betreft het aantal 

vestigingen is hieronder weergegeven. 

“Vestiging = Locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen 

elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin 

of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 

werkzaam persoon” (Rabobankmonitor, 2011). 

Beschrijving factor regionale concurrentie 

In bijlage 4 zijn drie tabellen weergegeven van de competitiecoëfficiënten per sector in de jaren 1996, 

2001 en 2006. Evenals bij de locatiecoëfficiënten het geval was, komt ook bij de competitiecoëfficiënten 

de delfstoffenwinning naar voren met een relatief hoog gemiddelde, een grote spreiding en een scheve 

verdeling. Maar het is de energiesector die de kroon spant. Deze sector is vooral geconcentreerd in Oost-

Groningen waarbij de competitiecoëfficiënt in 2006 een waarde van 138,65 aanneemt. De mate van 

concurrentie in de energiesector is in Oost-Groningen dus uitermate hoog. Wat betreft de scheefheid 

van de sectoren zijn het vooral de kapitaalintensieve sectoren die over het algemeen beschikken over 

een aantal grote uitschieters. Denk daarbij aan de delfstoffenwinning, de industrie, de energiesector en 

het watermanagement waarbij de concurrentie in enkele regio’s zeer sterk is. 

De tweede concurrentie-indicator, weergegeven in tabel 3.3, is in principe hetzelfde als de 

competitiecoëfficiënt, alleen wordt er geen rekeningen gehouden met het sectorniveau. De 

gemiddelden liggen bij alle drie indicatoren rond de 1,08. Tevens is aan de scheefheid, de 

standaarddeviatie en de minima en maxima te zien dat de verschillen tussen regio’s niet aanzienlijk zijn 

en de concurrentie in de meeste regio’s op hetzelfde niveau ligt.  
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Tabel 3.3: Beschrijving van de concurrentie-indicatoren van de jaren 1996, 2001 & 2006 (n=52). 

Variabele Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

Concurrentie 1996 1,09 1,06 0,24 -0,04 0,55 1,59 

Concurrentie 2001 1,08 1,08 0,24 0,10 0,54 1,67 

Concurrentie 2006 1,07 1,08 0,21 -0,15 0,55 1,59 

Bron: Lisa Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

3.3.3 Regionale innovatie 
In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat innovatie de sleutelfactor is in de verklaring van regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. Vandaar dat de factor innovatie in het conceptueel model ook een 

centrale positie inneemt (figuur 2.12). Voor het operationaliseren van innovatie wordt gebruik gemaakt 

van twee variabelen uit een dataset van Raspe & Van Oort (2006) die onderzoek hebben gedaan naar de 

invloed van kennis op economische groei. De eerste variabele betreft het aantal werknemers bij 

innovatieve bedrijven ten opzichte van de totale werkgelegenheid in een COROP-plus regio en is 

gebaseerd op het European Community Information Survey (CIS ’02) dat in Nederland wordt uitgevoerd 

door het Centraal Bureau voor de Statistiek (Raspe & Van Oort, 2006). De tweede indicator betreft het 

aantal onderzoek- en ontwikkelingbanen (R&D banen) ten opzichte van de totale werkgelegenheid op 

COROP-plus niveau. Ook deze indicator is gebaseerd op het European Community Information Survey 

(Raspe & Van Oort, 2006). 

De data is beschikbaar gesteld in de vorm van gestandaardiseerde Z-scores per gemeente. Aangezien het 

regionale schaalniveau in dit onderzoek centraal staat, worden de Z-scores gewogen naar het 

werkgelegenheidsaandeel van de gemeente in de regio en vervolgens opgeteld naar de verschillende 

COROP-plus regio’s. Vervolgens worden de verkregen “regionale scores” weer gestandaardiseerd, door 

er Z-scores van te maken. Z-scores maken het namelijk mogelijk verschillende waarnemingen binnen een 

verdeling met elkaar te vergelijken, ze geven de relatieve positie van een waarneming weer (De Vocht, 

2009). In dit geval kunnen de “scores” van de innovatie- en R&D-indicatoren op COROP-plus niveau met 

elkaar worden vergeleken. Het enige probleem is dat de data maar een enkel jaar betreft, namelijk dat 

van 2002. Bij gebrek aan data van de overige jaren wordt aangenomen dat voor de beginjaren van de 

drie verschillende groeiperioden, dus de jaren 1996, 2001 en 2006, de waarnemingen hetzelfde zijn.  
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Beschrijving factor innovatie 

De indicatoren voor het meten van innovatie zijn in onderstaande tabel weergegeven. Door het 

standaardiseren van de waarden zijn de gemiddelden en de standaarddeviaties voor zowel de factoren 

innovatie als R&D logischerwijs hetzelfde. Wat betreft de scheefheid kan gezegd worden dat de 

innovatiefactor een rechts asymmetrische verdeling heeft met een scheefheid van 1,51, waarbij er 

enkele zeer innovatieve regio’s zijn. Vooral de regio Amsterdam beschikt over relatief veel innovatieve 

banen ten opzichte van de overige regio’s. Qua R&D banen zijn het vooral Twente, Zuidoost-Noord-

Brabant en Midden-Noord-Brabant die de kar trekken, omdat daar de technische universiteiten en de 

Brainport cluster (Eindhoven) gevestigd zijn. 

Tabel 3.4: Beschrijving van de  innovatie- en R&D-indicator (Z-scores) (n=52). 

Variabele  Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

Innovatie (Z-score) 0,00 -0,20 1,00 1,51 -1,54 3,53 

R&D (Z-score) 0,00 -0,07 1,00 -0,28 -3,91 3,49 

Bron: Raspe & Van Oort (2006) 

3.3.4 Regionale bevolking- en beroepsbevolkingsdichtheid 
De bevolkingsdichtheid wordt gemeten met behulp van data van het CBS. Deze data is gebaseerd op de 

totale bevolking per COROP-plus gebied over de jaren 1972 tot en met 2010. De definitie die het CBS 

hanteert voor de bevolking is hieronder weergegeven. 

“De Nederlandse bevolking = alle personen die in de gemeentelijke basisadministratie (vóór 1 oktober 

1994: het persoonsregister) van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen (de 'de jure' bevolking). In 

principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woonachtig is, opgenomen in de 

basisadministratie van de gemeente waar de nachtrust hoofdzakelijk wordt genoten (woongemeente) 

*…+” (CBS, 2011b in Rabobankmonitor, 2011). 

Voor de beroepsbevolkingsdichtheid wordt gebruik gemaakt van data van ABF Research. ABF Research 

maakt daarbij gebruik van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Deze data betreft de beroepsbevolking 

per COROP-plus regio over de jaren 1997 tot en met 2009. De beroepsbevolking wordt 

geoperationaliseerd aan de hand van de volgende definitie (tevens de definitie van de EBB).  

“Beroepsbevolking = alle personen van 15 tot 65 jaar die ten minste twaalf uur per week werken, of die 

werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken, of die verklaren ten 

minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om 

werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden” (ABF Research, 2011 in Rabobankmonitor, 2011). 

Zoals eerder gezegd, is het startjaar van de data van de beroepsbevolking 1997. Om toch het jaar 1996 

mee te kunnen nemen in de regressieanalyses wordt een schatting gemaakt. In het rapport “De 

nationale economie 1997” van het CBS (1998) is de beroepsbevolking in 1997 ten opzichte van 1996 in 

zijn totaliteit gegroeid met 2,3%. Op basis daarvan kan de totale beroepsbevolking naar het jaar 1996 

worden teruggerekend, deze bedraagt 6,7 miljoen. Alleen zijn er geen cijfers beschikbaar op COROP-plus 

niveau. De beroepsbevolkingcijfers op COROP-plus niveau worden daarom met behulp van de 
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“voorspelfunctie” in Excel ieder afzonderlijk berekend. Op deze manier wordt er namelijk rekening 

gehouden met de regionale verschillen in Nederland.  

De voorspelfunctie in Excel berekent aan de hand van een reeks waarden (in dit geval de 

beroepsbevolkingsdichtheid in de jaren 1997-2009) de waarde voor het jaar 1996 uit op basis van een 

lineaire trend. De totale voorspelde waarde van alle COROP-plus regio’s valt alleen aanzienlijk hoger uit 

dan de waarde volgens het CBS rapport (1998), namelijk 7,8 miljoen. Dit is een overschatting van 1,1 

miljoen. Om aan dit probleem tegemoet te komen worden de afzonderlijke voorspelde waarden per 

COROP-plus niveau voor het jaar 1996 vermenigvuldigd met de groeifactor2 van het verschil tussen de 

totale voorspelde waarde en de totale waarde van de beroepsbevolking in 1996 volgens het CBS (1998). 

Door deze manier van werken wordt niet tekort gedaan aan de verschillen tussen de COROP-plus 

gebieden. 

Beide variabelen, de bevolking- en de beroepsbevolkingsdichtheid worden geoperationaliseerd door het 

aandeel per vierkante kilometer te berekenen en er vervolgens gestandaardiseerde Z-scores van te 

maken. Data over de oppervlaktes van de verschillende COROP-plus gebieden komt van het CBS (2011b) 

uit de Rabobankmonitor (2011). Om alleen de relevante oppervlakte van Nederland mee te nemen in dit 

onderzoek is de totale Nederlandse oppervlakte verminderd met de oppervlakte van het Nederlandse 

buitenwater, omdat dit gebied buiten het focusgebied van dit onderzoek valt. 

Beschrijving factoren regionale bevolking en beroepsbevolking 

Zowel de absolute als de Z-scores van de bevolking en beroepsbevolking per vierkante kilometer zijn in 

tabellen 3.5 en 3.6 weergegeven. 

Tabel 3.5: Beschrijving van de  bevolkingindicator (absoluut & Z-scores) over de jaren 1996, 2001 & 2006 

(n=52). 

Variabele  Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

Bevolking 1996 681,25 418,26 704,71 2,13 71,96 3.271,87 

Bevolking 2001 703,30 437,69 722,37 2,13 81,36 3.347,47 

Bevolking 2006 722,20 454,35 744,54 2,16 88,46 3.386,10 

             

Bevolking 1996 (Z-score) 0,00 -0,37 1,00 2,13 -0,86 3,68 

Bevolking 2001 (Z-score) 0,00 -0,37 1,00 2,13 -0,86 3,66 

Bevolking 2006 (Z-score) 0,00 -0,36 1,00 2,16 -0,85 3,58 

Bron: CBS (2011b) in Rabobankmonitor (2011) 

Wat betreft de absolute waarden van de bevolking per vierkante kilometer is te zien dat de regionale 

bevolkingsdichtheid door de jaren heen is toegenomen. De scheefheidmaten van de drie jaren liggen alle 

drie rond de 2,1, waarbij er dus sprake is van enkele regio’s die een relatief hoge bevolkingsdichtheid 

hebben. Dit zijn vooral de Randstedelijke regio’s zoals Amsterdam en Den Haag. 

                                                           
2
 Groeifactor = 6,7 miljoen / 7,8 miljoen = 0,85 
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Tabel 3.6: Beschrijving van de  beroepsbevolkingindicator (absoluut & Z-scores) over de jaren 1996, 2001 

& 2006 (n=52). 

Variabele  Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

Beroepsbevolking 1996  304,55 183,93 334,52 2,35 36,31 1.584,49 

Beroepsbevolking 2001 327,79 200,10 349,76 2,27 36,82 1.685,62 

Beroepsbevolking 2006 339,03 207,13 368,42 2,33 39,41 1.749,94 

              

Beroepsbev. 1996 (Z-score) 0,00 -0,36 1,00 2,35 -0,80 3,83 

Beroepsbev. 2001 (Z-score) 0,00 -0,37 1,00 2,27 -0,83 3,88 

Beroepsbev. 2006 (Z-score) 0,00 -0,36 1,00 2,33 -0,81 3,83 

Bron: CBS (1998) en ABF Research (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

De beroepsbevolking per vierkante kilometer vertoont zowel in absolute aantalen als in Z-scores 

hetzelfde beeld als bij de bevolking. Het rekenkundige gemiddelde, de mediaan en de minima en maxima 

nemen door de jaren heen toe. Dit betekent dat regio’s door de jaren heen steeds dichter bevolkt zijn 

geworden en de verschillen tussen de regio’s ook nog eens zijn toegenomen. Tevens is weer het verschil 

tussen de Randstedelijke regio’s, met een hoge beroepsbevolkingsdichtheid, en de meer landelijke 

regio’s, met een lage beroepsbevolkingsdichtheid, te zien. 

3.3.5 Regionaal loonniveau 
Voor het operationaliseren van het regionale loonniveau in Nederland wordt gebruik gemaakt van data 

uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van het CBS, omdat er geen data beschikbaar is over het 

regionale loonniveau van de afgelopen vijftien jaren. De data uit het RIO is vergaard door middel van een 

steekproef van twee miljoen mensen in Nederland. Het betreft onder andere data over het gemiddelde 

particuliere inkomen per huishouden over de jaren 1994 tot en met 2008 op COROP-plus niveau. Een 

voordeel van deze variabele is dat deze corrigeert voor kinderen, ouderen, et cetera.  De definitie die het 

CBS hanteert luidt als volgt 

“Het begrip besteedbaar inkomen omvat: loon, winst en inkomsten uit vermogen (primair inkomen), 

vermeerderd met inkomensoverdrachten zoals: AOW, WAO, bijstand en huursubsidie (tezamen bruto-

inkomen) en verminderd met onder meer loon-, inkomsten- en vermogensbelasting en premies. *…] Het 

huishoudensinkomen bestaat uit de som van inkomens van de afzonderlijke huishoudensleden” (CBS, 

2008, p. 6-7). 

Bij het gebruik van data van het RIO kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste 

betreft het RIO een steekproefonderzoek. De data is dus geen volledig getrouwe weergave van de 

werkelijkheid. Daarnaast is het inkomen geen volledig dekkende operationalisering voor het loonniveau. 

Het loonniveau heeft namelijk meer betrekking op de aanbodkant van de economie, terwijl het 

inkomensniveau meer gericht is op de vraagkant. Daarnaast is het loonniveau een specifieker begrip dan 

het inkomen, omdat het inkomen vrijwel alle inkomsten van een huishouden betreffen en het 

loonniveau alleen betrekking heeft op het inkomen uit arbeid. Het moge duidelijk zijn dat het 

gemiddelde regionale particuliere huishoudeninkomen geen perfecte afspiegeling is van het regionale 
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loonniveau, maar wel kan dienen als een proxy van belang, omdat er sprake is van overlap tussen beide 

begrippen. Onderliggende studie wordt namelijk uitgevoerd op het COROP-plus niveau,  dat is gebaseerd 

op pendelgegevens. Een groot deel van de bevolking woonachtig in een regio werkt dus ook in diezelfde 

regio. Dit betekent dat een groot deel van de lonen die in de betreffende regio worden verdiend ook als 

inkomsten in diezelfde regio kunnen worden aangemerkt.  

Tot slot worden de gemiddelde inkomens per huishouden gestandaardiseerd, door er Z-scores van te 

maken.  

Beschrijving factor regionaal loonniveau 

De absolute waarden van het regionale inkomen per huishouden en de Z-scores daarvan zijn in 

onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 3.7: Beschrijving van de  inkomenindicator (absoluut in duizendtallen & Z-scores) over de jaren 

1996, 2001 & 2006 (n=52). 

Variabele  Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

Inkomen 1996 22,87 23,05 1,65 -0,28 18,30 26,60 

Inkomen 2001 28,33 28,25 2,24 0,16 23,90 33,90 

Inkomen 2006 31,69 31,35 2,37 0,30 27,00 37,80 

              

Inkomen 1996 (Z-score) 0,00 0,11 1,00 -0,28 -2,77 2,27 

Inkomen 2001 (Z-score) 0,00 -0,04 1,00 0,16 -1,97 2,48 

Inkomen 2006 (Z-score) 0,00 -0,14 1,00 0,30 -1,98 2,58 

Bron: CBS (2011b) in Rabobankmonitor (2011) 

De gemiddelde huishoudeninkomens nemen gedurende de jaren 1996, 2001 en 2006 toe naar een 

niveau van ongeveer 31,5 duizend euro in 2006. Opvallend is de toename van de spreiding van het 

regionale inkomensniveau. De Nederlandse huishoudens zijn dus meer gaan verdienen, maar de 

verschillen tussen huishoudens zijn wel groter geworden. 

3.3.6 Regionaal opleidingsniveau 
Het opleidingsniveau wordt geoperationaliseerd met behulp van data van CBS Statline (2011) en is 

gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking. Data over het opleidingsniveau wordt aangeboden over de 

jaren 1996 tot en met 2010. De data betreft het hoogst behaalde opleidingsniveau van de 

beroepsbevolking per gemeente en is vastgesteld met behulp van de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 

2003 (voor de jaren 1996-1999) en 2006 (voor de jaren 2000 en verder). De data is ingedeeld in drie 

categorieën, namelijk een laag, middel en hoog opleidingsniveau. De definities die CBS Statline hanteert 

zijn hieronder weergegeven. 

“Lager onderwijs zijn opleidingen op niveau 1, 2 en 3 van de SOI. Dit omvat het gehele basisonderwijs en 

de eerste fase van het voortgezet onderwijs: lbo/ vbo/ vmbo, mulo/ mavo, de eerste 3 leerjaren van  

havo/vwo (en hun voorgangers) en het laagste niveau van het beroepsonderwijs, vergelijkbaar met de 

huidige assistentenopleiding (mbo kwalificatieniveau 1)” (CBS Statline, 2011). 
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“Middelbaar onderwijs zijn opleidingen op niveau 4 van de SOI, dat wil zeggen de tweede fase van het 

voortgezet onderwijs: bovenbouw havo/vwo en opleidingen vergelijkbaar met mbo 2, 3 en 4” (CBS 

Statline, 2011). 

“Hoger onderwijs zijn opleidingen op niveau 5, 6 en 7 van de SOI: hbo- en universitaire opleidingen en 

oudere en beroepsopleidingen die daarmee vergelijkbaar zijn” (CBS Statline, 2011).  

De data op gemeenteniveau wordt vervolgens omgezet naar de COROP-plus regio’s, waarbij het aandeel 

hoog-, middel- en laagopgeleiden per regio wordt berekend. Een nadeel van de data is dat er een aantal 

cellen leeg zijn. Het gaat daarbij om de gemeenten waarbij het aantal personen per opleidingscategorie 

onder de 1500 ligt. Het CBS geeft daarvoor een tweetal redenen (CBS, 2011c). Ten eerste betreft het EBB 

een steekproefonderzoek, waarvan de uitkomsten van nature een onnauwkeurigheidsmarge hebben. 

Daarom worden gegevens onder een bepaalde drempelwaarde, in dit geval 1500 personen, niet 

gepubliceerd. De tweede reden heeft te maken met de privacygevoeligheid van de data. Het CBS wil 

namelijk voorkomen dat de cijfers uit de EBB herleid kunnen worden tot identificeerbare personen. Het 

gaat hierbij om 13,75% van de cellen waarvan de waarden zijn weggelaten. Daarnaast zijn er een paar 

gemeenten waarvan überhaupt geen data beschikbaar is. Dat zijn de gemeenten Scheemda (Oost-

Groningen), Winschoten (Oost-Groningen), Nieuwerkerk aan den IJssel (Overig Groot-Rijnmond), 

Zevenhuizen-Moerkapelle (Overig Groot-Rijnmond), Helden (Noord Limburg) en Maasbree (Noord-

Limburg). Deze beperkingen tezamen leiden dus tot een onvolledige dataset.  Daarbij moet wel 

opgemerkt worden dat het bij een enquête niet goed te zeggen is of er sprake is van over- of 

onderwaardering, omdat de uitkomsten van de EBB worden gewogen naar alle gemeenten in Nederland.  

Tot slot is de data niet op jaarbasis maar op basis van drie jaren beschikbaar. De EBB bestaat sinds 2001 

namelijk uit vijf peilingen, zodat de waarnemingen kunnen worden gebaseerd op meerdere 

steekproeven in plaats van één (wat voor 2001 het geval was) (CBS, 2011c).  
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Beschrijving factor regionaal opleidingsniveau 

In onderstaande tabel zijn de spreidingmaten en de scheefheidmaten van de verschillende 

opleidingsniveaus over de jaren 1996, 2001 en 2006 weergegeven.  

Tabel 3.8: Beschrijving van de  opleidingindicatoren over de jaren 1996, 2001 & 2006 (n=52). 

Variabele Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

Opleiding laag 1996 0,3042 0,3035 0,0484 0,36 0,2188 0,4228 

Opleiding laag 2001 0,2917 0,2926 0,0530 -0,26 0,1303 0,3976 

Opleiding laag 2006 0,2423 0,2459 0,0426 0,02 0,1492 0,3462 

              

Opleiding middel 1996 0,4782 0,4758 0,0451 -0,06 0,3426 0,6129 

Opleiding middel 2001 0,4713 0,4695 0,0501 -0,25 0,3212 0,6145 

Opleiding middel 2006 0,4675 0,4682 0,0511 -0,54 0,3274 0,5660 

              

Opleiding hoog 1996 0,2176 0,2231 0,0796 0,23 0,0328 0,4219 

Opleiding hoog 2001 0,2370 0,2239 0,0872 0,59 0,0757 0,4813 

Opleiding hoog 2006 0,2901 0,2754 0,0830 0,60 0,1090 0,5195 

Bron: CBS Statline (2011) 

Het eerste wat opvalt is dat de middelbaar opgeleiden het meest vertegenwoordigd zijn in de 

Nederlandse COROP-plus regio’s. De rekenkundige gemiddelden van de middelopgeleiden ligt namelijk 

voor alle drie jaren rond de 47%. Voor de laagopgeleiden geldt dat de gemiddelden gedurende de jaren 

afneemt, van 30,42% in 1996 naar 24,23% in 2006. Voor het aandeel hoogopgeleiden geldt het 

omgekeerde. Het regionale opleidingsniveau is dus de afgelopen jaren toegenomen.  

3.3.7 Regionaal ondernemerschap 
Het unieke karakter van dit onderzoek kenmerkt zich door het toetsen van de moderne 

kenniseconomische factoren in combinatie met de aloude factoren die regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling verklaren, zoals specialisatie, diversiteit en concurrentie. 

Ondernemerschap is zo’n “moderne” factor. Voor de toetsing van deze factor wordt gebruik gemaakt 

van data van de Kamer van Koophandel. Hierbij gaat het om het aandeel (overig) opgerichte 

bedrijfsvestigingen per COROP-plus gebied ten opzichte van het totaal aantal oprichtingen in Nederland 

in de jaren 2001 tot en met 2009. Data voor het jaar 1996 is verkregen door middel van een databestand 

van de Rabobank met data van de Kamer van Koophandel over het aantal oprichtingen op 

gemeenteniveau. Voor het jaar 1996 moet de data dus worden omgezet naar het COROP-plus niveau. De 

definities die worden gehanteerd voor opgerichte en overige opgerichte bedrijfsvestigingen luiden als 

volgt. 
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“Aantal opgerichte bedrijfsvestigingen = alle opgerichte bedrijven exclusief de opening van vestigingen 

van reeds ingeschreven bedrijven bij de KvK vallen hier niet onder. De gegevens zijn gebaseerd op het 

handelsregister, dit betekent dat de overheid ontbreekt, de landbouw en visserij slechts voor een deel zijn 

opgenomen en de vrije beroepen (artsen, advocaten, kunstenaars e.d.) merendeels niet. Ook de groep 

"zakelijk beheer" (holdings e.d.) is buiten beschouwing gelaten” (Rabobankmonitor, 2011) 

“Aantal overig opgerichte bedrijfsvestigingen = de opening van nieuwe vestigingen van bedrijven die 

reeds staan ingeschreven bij de KvK” (Rabobankmonitor, 2011). 

De beperkingen van deze data worden duidelijk in de definities. Er zijn een aantal sectoren of gedeelten 

van sectoren niet meegenomen in de data. Voor het “zakelijk beheer” (holdings e.d.) maakt dit niet 

zoveel uit aangezien het bij zakelijk beheer vaak gaat om fictieve bedrijven zonder werknemers. 

Daarnaast wordt de hele sector landbouw en visserij wel overgeslagen en hetzelfde geldt voor een groot 

deel van de vrije beroepen. Ook hier geldt dat er dus geen getrouw beeld van de werkelijkheid wordt 

geschetst, wat natuurlijk gevolgen heeft voor de uitkomsten van de toetsing. Volgens de website van de 

Kamer van Koophandel (2011a) staat een groot deel van deze bedrijven pas sinds 1 januari 2010 

ingeschreven in het handelsregister waardoor het dus nog niet mogelijk is het effect van deze omissie in 

te schatten.   

Beschrijving factor regionaal ondernemerschap 

De spreiding- en scheefheidmaten van het aandeel opgerichte ondernemingen per regio ten opzichte 

van het totaal zijn weergegeven in tabel 3.9.  

Tabel 3.9: Beschrijving van de  ondernemerschapindicator over de jaren 1996, 2001 & 2006 (n=52). 

Variabele  Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

Ondernemerschap 1996 0,0192 0,0140 0,01695 2,35 0,00 0,08 

Ondernemerschap 2001 0,0192 0,0139 0,01703 2,37 0,00 0,09 

Ondernemerschap 2006 0,0192 0,0147 0,01540 1,93 0,00 0,07 

Bron: Kamer van Koophandel (2011b) in Rabobankmonitor (2011) 

Opvallend is de scheefheid van de verdelingen. Deze zijn namelijk allemaal positief scheef. Er zijn dus 

regio’s die aanzienlijk hoger scoren wat betreft het aantal oprichtingen dan andere regio’s. Daarbij gaat 

het vooral om de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rijnmond en Zuidoost-Noord-Brabant. De gemiddelden 

zijn daarnaast allemaal hetzelfde, omdat het om het aandeel oprichtingen ten opzichte van het totaal 

gaat en niet het aantal oprichtingen. 

3.3.8 Regionale creatieve klasse 
Tot slot is er de factor regionale creativiteit. Volgens Florida (2002) bestaat de creatieve klasse uit 

mensen die een creatieve of innovatieve baan hebben. Florida (2002) definiëert deze mensen als “*…+ 

workers who are engaged in identifying problems, figuring out new solutions, and combining pieces of 

knowledge in new and innovative ways” (Boschma & Fritsch, 2009, p. 395). Op basis van deze enigszins 

vage definitie is het lastig een juiste indeling te maken van wie tot de creatieve klasse behoort en wie 

niet. Boschma & Fritsch (2009) maken een indeling aan de hand van de ISCO 88 (International Standard 
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Classification of Occupations) die ontwikkeld is door de International Labour Organization (ILO). 

Aangezien het ILO geen ISCO data beschikbaar heeft op het Nederlandse COROP-plus niveau moet een 

andere oplossing worden gezocht. Het CBS heeft wel beroepsgegevens op landelijk niveau, maar op een 

lager schaalniveau is de data, maar voor een paar gebieden beschikbaar.  

Voor deze factor wordt wederom gebruik gemaakt van data uit het onderzoek van Raspe & Van Oort 

(2006). De creativiteit indicator in onderliggende studie betreft het aandeel creatieve banen in een regio 

ten opzichte van het totaal aantal banen in de regio. De selectie van de creatieve banen is gebaseerd op 

de producten en diensten die worden geleverd, wat resulteert in een lijst van creatieve sectoren (4-digit 

NACE codes) (Raspe & Van Oort, 2006). De nadruk ligt daarbij volgens Raspe & Van Oort (2006) op de 

creatie en productie van creatieve goederen en diensten, reproductie en distributie. Deze data is evenals 

de innovatiedata beschikbaar gesteld in de vorm van gestandaardiseerde Z-scores per gemeente. De Z-

scores worden vervolgens gewogen naar werkgelegenheidsaandeel en omgezet naar de verschillende 

COROP-plus regio’s. Daarna worden de verkregen “regionale scores” weer gestandaardiseerd, door er Z-

scores van te maken. 

Net als bij de innovatie-indicatoren, is ook van de creativiteitindicator de data maar over één enkel jaar 

beschikbaar, namelijk van 2002. Bij gebrek aan data van de overige jaren wordt aangenomen dat voor de 

beginjaren van de drie verschillende groeiperioden, dus de jaren 1996, 2001 en 2006, de waarnemingen 

hetzelfde zijn. Dus gebaseerd op het jaar 2002. 

Beschrijving factor regionale creativiteit 

De spreidings- en scheefheidmaten voor de creativiteitindicator is weergegeven in tabel 3.10.  

Tabel 3.10: Beschrijving van de  creativiteitindicator (Z-score) (n=52). 

  Gemiddelde Mediaan Std.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

Creativiteit (Z-score) 0,00 -0,2892 1,00 4,43 -0,7174 5,8058 

Bron: Raspe & Van Oort (2006) 

De verdeling van de creativiteitindicator is niet normaal verdeeld. De verdeling is rechts asymmetrisch 

met een scheefheid van 4,4. Het minimum en maximum illustreren de rechtse asymmetrie doordat het 

maximum een aanzienlijk grotere afstand tot het nulpunt heeft dan het minimum. De regio Amsterdam 

is naast een regio die over relatief veel innovatieve banen beschikt ook een sterke regio wanneer het 

gaat om het aantal creatieve banen.  
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3.4 Van scheef naar… minder scheef 
Aangezien er in voorgaande paragrafen veelvuldig naar voren is gekomen dat variabelen een scheve 

verdeling hebben, worden alle variabelen, met uitzondering van de Z-scores, log-getransformeerd. 

Volgens Field (2009) en De Vocht (2009) helpt het log-transformeren van variabelen om de verdelingen 

meer symmetrisch te maken. Een bijkomend voordeel is de interpretatie van de variabelen na log-

transformatie. Doordat de afhankelijke variabelen (de werkgelegenheidsontwikkeling in de totaalperiode 

en de drie subperioden) ook een logaritme als waarde hebben, zijn de coëfficiënten gelijk aan 

elasticiteiten. Dit betekent dat 1% groei in X leidt tot 1 maal coëfficiënt% groei in Y. 

Log-transformatie levert voor enkele variabelen problemen op. Het betreffen de locatie- en 

competitiecoëfficiënten van de delfstoffenwinning en de competitiecoëfficiënten van de energiesector. 

Een aantal van deze LQ’s en CQ’s hebben namelijk een nul als waarde waar geen logaritme van kan 

worden genomen. De nulwaarde wordt bij de LQ’s veroorzaakt doordat er in sommige COROP-plus 

regio’s geen mensen werkzaam zijn in de delfstoffenwinning. Voor de CQ’s wordt de nulwaarde 

veroorzaakt doordat er in sommige regio’s geen bedrijven gevestigd zijn in de delfstoffenwinning en de 

energiesector. Deze waarden worden dan als “missing values” in SPSS weergegeven waardoor het aantal 

bruikbare cases daalt. Om aan dit probleem tegemoet te komen, wordt van de missing values een zeer 

klein getal gemaakt, namelijk 0,0000001. Op deze manier kan er wel een logaritme worden genomen van 

dit getal, want het is immers geen nulwaarde meer, en kan de waarde worden meegenomen in de 

analyses. De betekenis van de voormalige nulwaarde blijft door deze manier gehandhaafd aangezien de 

waarde nog steeds aangeeft dat de LQ’s en CQ’s in de betreffende COROP-plus regio’s vrijwel nihil zijn. 

Een ander probleem is dat log-transformatie niet alle variabelen minder scheef maakt. Zoals eerder naar 

voren is gekomen in dit hoofdstuk is als drempelwaarde, waarop variabelen als scheef worden 

beschouwd, een “skewness” tussen de -1 en 1 genomen. Sommige variabelen die een scheefheid van 

bijvoorbeeld 4 hebben, kunnen na log-transformatie bijvoorbeeld een scheefheid van 2 krijgen, 

waardoor ze nog steeds als scheef worden beschouwd. Daarnaast pakt log-transformatie voor sommige 

variabelen die voorheen niet scheef verdeeld waren negatief uit en moeten ze na log-transformatie wel 

als scheef worden aangemerkt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat log-transformatie 

alleen positief scheve verdelingen als het ware recht trekt (Field, 2009). Het kan dus vooral voor de 

negatief scheve verdelingen zo zijn dat het effect na log-transformatie wordt versterkt en dus de 

verdeling schever wordt.  

Concluderend kan gesteld worden dat het log-transformeren van alle variabelen uiteindelijk positief 

uitpakt voor de dataset, omdat er na de tranformatie minder variabelen scheef verdeeld zijn dan voor de 

tijd. De variabelen die vervolgens nog steeds scheef verdeeld zijn worden wel opgenomen in de analyse, 

waarbij rekening wordt gehouden met de interpretatie van de uitkomsten. Er zitten dan namelijk een 

paar uitschieters in die data die het beeld kunnen vertekenen. 
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3.5 Correlatie 
Voordat de regressieanalyses worden uitgevoerd, wordt eerst gekeken in hoeverre de variabelen met 

elkaar correleren. Er wordt getoetst of er sprake is van multicollineariteit. Wanneer twee variabelen een 

hoge correlatie hebben, betekent dit dat ze beide hetzelfde meten en één van beide niet mag worden 

meegenomen in de regressieanalyses. Met behulp van SPSS zijn van alle onafhankelijke variabelen over 

de jaren 1996, 2001 en 2006 de bivariate correlatiecoëfficiënten (Pearson) berekend en weergegeven in 

een correlatiematrix. Uit deze correlatiematrix is af te lezen in hoeverre de onafhankelijke variabelen 

met elkaar correleren. Er wordt aangenomen dat wanneer twee variabelen een grotere correlatie 

hebben dan 0,8, er sprake is van multicollineariteit (Field, 2009). Omdat de matrix te groot is om in dit 

rapport op te nemen, wordt volstaan met het benoemen van de variabelen die sterk correleren. Deze 

zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 3.11: De onafhankelijke variabelen met een Pearson correlatiecoëfficiënt groter dan 0,8 (n=52). 

Onafhankelijke variabelen 1996 2001 2006 

Beroepsbevolking - Bevolking .993 .999 .998 

Opleiding hoog - Opleiding laag -.819 x -.847 

Opleiding hoog - Opleiding Middel x x -.860 

      

LQ Agrarische sector - Bevolking x -.809 -.805 

LQ Agrarische sector - Beroepsbevolking x -.807 -.802 

LQ Groothandel - Inkomen x x .811 

LQ Advies en Onderzoek sector - LQ Informatie en Comm. sector x .835 .809 

      

CQ Delfstoffenwinning - LQ Delfstoffenwinning .931 .919 .883 

CQ Energiesector  - LQ Energiesector x .929 x 

CQ Informatie en Comm. sector - LQ Informatie en Comm. sector x -.812 -.812 

CQ Overige dienstverlening - CQ Informatie en Comm. sector x .809 x 

      

Concurrentie  - CQ Onroerend goed x .800 x 

Concurrentie - CQ Overige zakelijke dienstverlening x .832 x 

(Alle p’s (two-tailed) < 0,01) 

Opvallend is dat in de correlatiematrix van de drie groeiperioden in elke periode de beroepsbevolking en 

de bevolking, maar ook de CQ en LQ van de delfstoffenwinning sterk correleren. Waarbij de correlatie 

tussen de beroepsbevolking en bevolking bijna gelijk aan één is. Verder valt het op dat vooral de 

locatiecoëfficiënten en de competitiecoëfficiënten van de delfstoffenwinning, de energiesector en de 

informatie en communicatie sector sterk met elkaar samenhangen.  

De betekenis van de variabelen die sterk correleren voor de regressieanalyses is dat er een keuze 

gemaakt moet worden welke van de variabelen mee worden genomen in de analyses en welke niet. 

Voordat die keuze gemaakt kan worden is het eerst van belang te kijken welke variabelen er in de 

verschillende regressieanalyses significant zijn. Wanneer er significante variabelen overblijven welke ook 
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sterk correleren, moet één van de twee achterwege worden gelaten. In hoofdstuk 5 wordt nader 

bekeken welke variabelen dit zijn. 

3.6 Conclusie: directe relaties 
In dit hoofdstuk zijn de besproken factoren uit het theoretisch kader geoperationaliseerd. Daarbij is 

gebruik gemaakt van data van onder andere het LISA Vestigingenregister, de Kamer van Koophandel, 

ABF Research en het CBS. Deze data is bijna geheel afkomstig uit de interne database van de Rabobank, 

genaamd de Rabobankmonitor (2011). Daarnaast is data van Raspe & Van Oort (2006) gebruikt om de 

innovatie- en creativiteitfactoren te operationaliseren. In het conceptueel model uit het vorige 

hoofdstuk is te zien dat niet alle factoren direct in relatie staan tot de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling, maar er sprake is van vele interveniërende factoren. Omdat het in de 

statistische toetsen zeer lastig is voor deze tussenliggende factoren te corrigeren, wordt een rechtstreeks 

relatie tussen de besproken factoren uit de literatuur en de regionale werkgelegenheidsontwikkeling 

verondersteld. Het moge duidelijk zijn dat op deze wijze niet de exacte verbanden, zoals in de 

wetenschappelijke literatuur vermeld, worden getoetst. Er wordt dus eigenlijk aangenomen dat de 

effecten van de interveniërende factoren in de “hoofdfactoren” zitten. Dus de effecten van 

kennisoverdracht zitten bijvoorbeeld al in de factoren specialisatie en diversiteit. Deze veronderstelling 

leidt tot het volgende conceptueel model. 

Figuur 3.12: Het conceptueel model als basis voor de empirische toetsing (inclusief hypothesen uit §2.4). 
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Tot slot zijn er in dit hoofdstuk een aantal factoren geconstateerd die geen normale verdeling hebben. 

Daarom is ervoor gekozen de factoren in dit onderzoek, met uitzondering van de Z-scores, te 

logtransformeren. Log-transformatie zorgt ervoor dat de positief scheve factoren een meer normale 

verdeling krijgen. Dit betekent dus niet dat alle scheve factoren na transformatie aan de eisen van een 

normale verdeling voldoen. Log-transformatie pakt namelijk met name voor de factoren die negatief 

scheef zijn niet altijd goed uit. Uiteindelijk is de totale dataset erop vooruit gegaan, omdat er na 

transformatie minder variabelen scheef verdeeld zijn dan voor de tijd. 

Tevens is gecontroleerd of er sprake is van een sterke samenhang tussen factoren. Dit bleek in alle 

subperioden voor de bevolking en de beroepsbevolking, maar ook voor de competitie- en 

locatiecoëfficiënten van de delfstoffenwinning, het geval te zijn. Of dit van invloed is op de 

regressiemodellen, wordt in hoofdstuk 5 nader bekeken. Maar voordat wordt overgegaan op de 

empirische toetsing wordt in het volgende hoofdstuk eerst onderzocht hoe de werkgelegenheid zich in 

de afgelopen vijftien jaren heeft ontwikkeld op COROP-plus niveau. 
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4. Regionale werkgelegenheids-
ontwikkeling in Nederland: een 

beschrijvende analyse 

Nu uiteen is gezet wat regionale werkgelegenheidsontwikkeling inhoudt en welke factoren van belang 

zijn voor de verklaring daarvan, is het interessant eens te kijken hoe de werkgelegenheid zich op het 

COROP-plus niveau heeft ontwikkeld. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van werkgelegenheidsdata van 

het LISA Vestigingenregister uit de Rabobankmonitor (2011) voor zowel Nederland in het geheel, als voor 

een aantal sectoren, de regionale werkgelegenheidsontwikkeling beschreven. Daarvoor is 

werkgelegenheidsdata beschikbaar over de jaren 1996 tot en met 2010. De deelvraag die in dit 

hoofdstuk centraal staat luidt: Hoe heeft de werkgelegenheid zich in Nederland in de afgelopen vijftien 

jaren ontwikkeld en in hoeverre komen hierin regionale verschillen naar voren?  

4.1 De Nederlandse werkgelegenheidsontwikkeling: een kwestie van 

reactie. 
In onderhavige studie staat de werkgelegenheidsontwikkeling over de afgelopen vijftien jaren centraal 

waarvoor de besproken factoren in hoofdstuk twee een verklaring kunnen bieden. In hoofdstuk 3 is al 

eerder aangegeven dat deze studie zich, naast de totaalperiode, focust op drie subperioden. De oranje 

lijn in figuur 4.1 geeft deze drie perioden duidelijk weer. Daarbij is gekozen om de driedeling te baseren 

op absolute werkgelegenheidscijfers en niet op groeicijfers. De perioden hebben dan namelijk een gelijk 

aantal jaren. De eerste periode van 1996 tot en met 2000 wordt gekenmerkt door een stijgende 

werkgelegenheid. Volgens de Centraal Economische Plannen (CEP) van het Centraal Planbureau (1996 

t/m 2011) is de werkgelegenheid in 1996 aan het herstellen van de eerdere economische inzinking in het 

begin van de jaren 90. In de jaren 1996 tot en met 2000 stijgt de werkgelegenheid in de beginjaren 

aanzienlijk waar het aan het eind van de periode weer afvlakt. De werkgelegenheid reageert namelijk op 

de economische groei, zij het met een vertraging, omdat bedrijven bijvoorbeeld in economisch slechtere 

tijden niet direct hun personeel ontslaan (Centraal Planbureau, 1999). In deze periode van 

werkgelegenheidsgroei neemt ook de spanning op de arbeidsmarkt toe, omdat het aantal werklozen in 

2000 een recordlaagte aanneemt.  

In 2001 vindt de omslag plaats. De ontwikkeling van de Nederlandse werkgelegenheid stagneert rondom 

de 7,5 miljoen banen. Volgens het CEP van het Centraal Planbureau (2001) neemt de 

werkgelegenheidsgroei af doordat de productiegroei in Nederland daalt en tevens doordat de voorheen 

besproken spanning op de arbeidsmarkt relatief hoog is. In de jaren volgend op 2001 blijft de 

economische groei afnemen en dat is uiteindelijk terug te zien in de werkgelegenheidsontwikkeling. In 

2003 ligt de groei van de werkgelegenheid zelfs onder het nulpunt, met een dieptepunt in 2004. Tevens 

wordt de werkgelegenheid negatief beïnvloed door de loonstijgingen, die sinds 1997 boven het Europese 

gemiddelde liggen (Centraal Planbureau, 2003).  In 2005 verschijnt er weer een lichtpuntje aan de 
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horizon. De werkgelegenheid trekt namelijk weer iets aan, zij het gestaag, omdat de conjunctuur relatief 

langzaam hersteld ten opzichte van voorgaande inzinkingen (Centraal Planbureau, 2005).  

In 2006 komt er een eind aan de periode van werkgelegenheidsstagnatie en –afname. Het Centraal 

Planbureau (2006) spreekt weer van een omslagpunt waarbij de werkgelegenheid reageert op de 

productiviteitsgroei die sinds 2004 aan het stijgen was. Op zich frappant aangezien de kredietcrisis 

tekenend was voor die jaren. Maar zoals eerder gemeld reageert de werkgelegenheid met enige 

vertraging op de economische ontwikkelingen. In 2009 lijkt deze reactie plaats te vinden. Er is namelijk 

weer een keerpunt zichtbaar waardoor de groei van de werkgelegenheid in 2009 en het daaropvolgende 

jaar weer dalen. De meest recente versie van het Centraal Economisch Plan meldt dat de 

werkgelegenheid in 2011 weer langzaamaan hersteld met een groei van ¾% (Centraal Planbureau, 2011). 

Figuur 4.1: Ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nederland in de periode 1996 tot en met 2010. 

 

Bron: LISA Vestigingenregister (2011)  in Rabobankmonitor (2011) 

In tabel 4.1 is de werkgelegenheid(sontwikkeling) op sectorniveau weergegeven met in de derde en 

vierde kolom de sectorale werkgelegenheidsaandelen in absolute aantallen en percentages. Bij elkaar 

genomen is het aandeel van de vier kleinste sectoren in de totale werkgelegenheid, slechts 0,15% in 

2010. De sectoren die in 2010 de grootste bijdrage leveren aan de Nederlandse werkgelegenheid zijn de 

industrie, de detailhandel, de advies en onderzoek sector en als grootste de zorgsector. Gezamenlijk 

zorgen zij voor bijna de helft (45,69%) van alle banen in Nederland.   
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Wanneer gekeken wordt naar de vijfde kolom van tabel 4.1 valt het op dat de agrarische sector, de 

delfstoffenwinning en de industrie sectoren zijn waarin de werkgelegenheidsontwikkeling over alle 

perioden negatief is. Dit zijn de sectoren die de laatste jaren veel productie hebben zien verdwijnen naar 

de lagelonenlanden. Maar ook de steeds verdergaande mechanisering eist zijn tol op de 

banenontwikkeling in deze sectoren. Sectoren die daarentegen een sterk bovengemiddelde groei laten 

zien zijn de informatie & communicatie sector, de advies en onderzoek sector, de zorgsector en de vrije 

tijd sector.  

Vervolgens zijn in de laatste drie kolommen de gemiddelde groeipercentages over de drie perioden van 

respectievelijk groei, stagnatie en groei weergegeven. Opvallend is dat in de eerste subperiode van 

werkgelegenheidsgroei er twee sectoren zijn die een negatieve groei van de werkgelegenheid laten zien: 

de agrarische sector en de energiesector. De informatie en communicatie sector laat daarentegen een 

zeer hoge groei zien van 10,91%. Dit heeft te maken met de opkomst van de mobiele telefonie en het 

internet in de consumentenkringen. Daarnaast fluctueert de informatie en communicatie sector het 

meest van alle sectoren. In de periode van 1997-2000 neemt de werkgelegenheid in deze sector met 

gemiddeld 10,91% toe, waarna in de periode 2001-2005 het groeisaldo van het aantal banen gemiddeld 

met 0,03% afneemt en vervolgens in de daaropvolgende jaren weer toeneemt met 2,11%. Er kan dus 

gezegd worden dat de informatie en communicatie sector zeer dynamisch is. 

Wat betreft de tweede subperiode, de periode van werkgelegenheidsstagnatie, is logischerwijs te zien 

dat er meerdere sectoren een negatieve werkgelegenheidsgroei doormaken. Voor alle sectoren geldt dat 

de groei van de werkgelegenheid gemiddeld gezien aanzienlijk is afgenomen. Er zijn geen sectoren te 

bekennen die tegen deze trend ingaan. Wel zijn er sectoren zoals de zorgsector, waar de klappen minder 

hard aankomen. Hierbij zijn het vooral de minst conjunctuurgevoelige sectoren die overeenkomsten met 

de zorgsector vertonen. Denk daarbij vooral aan het openbaar bestuur, het onderwijs en de overige 

dienstverlening.  

Kijkend naar de laatste kolom van tabel 4.1 valt het op dat niet alleen in de agrarische sector, de 

delfstoffenwinning en de industrie herstel uitblijft; ook in de financiële instellingen en het openbaar 

bestuur trekt de werkgelegenheid (nog) niet aan. Sectoren die in de voorlaatste periode van stagnatie 

een negatieve werkgelegenheidsontwikkeling hadden en in de laatste periode wel tekenen van herstel 

laten zien zijn de bouwnijverheid, de groothandel en de informatie en communicatie sector. Deze 

sectoren hebben de dip van 2001-2005 kunnen doorbreken en laten in 2006-2010 een gemiddelde groei 

van de werkgelegenheid zien van respectievelijk 0,76%, 0,31% en 2,11%. 
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Tabel 4.1: Overzicht werkgelegenheid (WGL) in aantal banen en de gemiddelde groei in procenten per 

periode per sector t.o.v. het voorgaande jaar in 1997-20103. 

Code Sector WGL 2010 % WGL 
2010 

Totaal-
periode 

1997-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

A Agrarische sector 242.899 3,02 -1,49 -0,39 -2,68 -1,17 

B Delfstoffenwinning 6.040 0,08 -0,80 2,66 -4,29 -0,08 

C Industrie 813.410 10,13 -1,14 0,86 -2,42 -1,45 

D Energiesector 31.573 0,39 0,10 -3,82 -0,06 3,38 

E Watermanagement 36.720 0,46 1,94 4,96 1,43 0,04 

F Bouwnijverheid 494.634 6,16 1,01 3,26 -0,55 0,76 

G2 Groothandel 499.188 6,21 1,21 4,22 -0,29 0,31 

G1+G3 Detailhandel 901.800 11,23 1,43 2,91 0,58 1,10 

H Vervoer en opslag 416.751 5,19 1,15 3,54 0,18 0,20 

I Horeca 341.860 4,26 2,14 4,36 0,83 1,69 

J Informatie en comm. 256.900 3,20 3,86 10,91 -0,03 2,11 

K Financiële instellingen 244.413 3,04 0,84 5,45 -1,20 -0,80 

L Onroerend goed sector 71.632 0,89 2,18 3,56 2,28 0,99 

M Advies en onderzoek sector 685.535 8,53 4,31 7,03 2,41 4,02 

N Ov. zak. dienstverlening 390.450 4,86 2,69 6,26 1,51 1,00 

O Openbaar bestuur 440.517 5,48 0,87 1,59 1,32 -0,16 

P Onderwijs 542.403 6,75 2,19 2,53 2,35 1,76 

Q Zorgsector 1.269.657 15,80 3,47 3,99 3,82 2,70 

R Vrije tijd sector 171.076 2,13 4,31 5,19 3,79 4,12 

S Overige dienstverlening 170.791 2,13 2,27 2,76 2,14 2,00 

U Extrater. org. en lichamen
4
  5.273 0,07 34,32 113,13 1,80 3,79 

  Nederland 8.033.522   1,64 3,44 0,70 1,13 

Bron: LISA Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

Om de verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling tussen de sectoren verder uit te diepen, maar niet 

de focus uit het oog te verliezen, worden vier sectoren nader toegelicht. Deze vier sectoren zijn op basis 

van hun hoge werkgelegenheidsaandeel in 2010 geselecteerd. Dit zijn de industrie, de detailhandel, de 

advies en onderzoek sector en de zorgsector, met werkgelegenheidsaandelen van respectievelijk 

10,13%, 11,23%, 8,53% en 15,80% (totaal 45,69% van de Nederlandse werkgelegenheid). In figuren 4.3 

en 4.4 zijn de absolute cijfers en groeicijfers van deze vier sectoren over de verschillende perioden 

weergegeven.  

  

                                                           
3
 Groeipercentages zijn beschikbaar vanaf 1997. 1996 is namelijk het eerste jaar waarover het LISA 

Vestigingsregister werkgelegenheidsdata beschikbaar heeft.  
4
 De sector Extraterritoriale organisatie en lichamen wordt in dit onderzoek achterwege gelaten, omdat dit een 

restcategorie betreft en de groeipercentages geen reëel beeld geven van de werkelijkheid. 
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Onderstaande figuren 4.3 en 4.4 laten, met uitzondering van de zorgsector, grotendeels hetzelfde beeld 

zien als Nederland in zijn totaliteit. De kern is het verschil tussen de conjunctuurgevoelige en minder 

conjunctuurgevoelige sectoren. De detailhandel, maar vooral de advies en onderzoek sector zijn 

sectoren waarin de werkgelegenheid sterk reageert op de economische ontwikkelingen. De industriële 

sector (oranje) valt daarentegen op doordat het als enige sector een vlakke/dalende lijn laat zien in 

figuur 4.3 en gaat dus tegen de Nederlandse trend is. Het lijkt erop dat de werkgelegenheid in de 

industriële sector structureel aan het dalen is. Figuur 4.4 illustreert dit doordat de oranje lijn in een groot 

aantal jaren een negatieve werkgelegenheidsgroei aangeeft. De zorgsector staat daarnaast weer haaks 

op de industrie waar de werkgelegenheid zich structureel in opwaartse richting beweegt en weinig 

fluctueert. De detailhandel en de advies en onderzoek sector zijn sectoren die het naast de industrie 

zwaar hebben gehad in de jaren 2002 tot en met 2004. In de advies en onderzoek sector daalde de 

werkgelegenheid in 2002 met 0,63% en in de jaren 2003 en 2004 daalde de werkgelegenheid in de 

detailhandel met respectievelijk 0,52% en 0,35%. De werkgelegenheidsontwikkeling van de advies en 

onderzoek sector fluctueert het sterkst van de vier sectoren. Het verschil tussen het hoogste en het 

laagste punt is maar liefst meer dan 10%.  

Het Centraal Planbureau (1996 t/m 2011) vat het voorgaande samen door te zeggen dat in perioden 

waarin de werkgelegenheidsontwikkeling toeneemt de marktsectoren, zoals de detailhandel en de 

advies en onderzoeksector, het meest profiteren. Hierdoor zijn de gevolgen voor de 

werkgelegenheidsontwikkeling in die sectoren ook duidelijk zichtbaar. In jaren van stagnatie valt het op 

dat vooral de collectieve sectoren, zoals de zorgsector, de banenmotoren zijn. De zorgsector is namelijk 

niet volledig afhankelijk van de markt, omdat zorg simpelweg nodig blijft. Tevens kampt Nederland met 

een vergrijzende bevolking, wat ook een positieve invloed blijft houden op de 

werkgelegenheidsontwikkeling in de zorgsector.  
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Figuur 4.3: Werkgelegenheidsontwikkeling in de vier grootste Nederlandse sectoren in 1996-2010. 

 

Bron: LISA Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

Figuur 4.4: Werkgelegenheidsgroei (t.o.v. het voorgaande jaar) in de vier grootste Nederlandse sectoren 

in 1997-2010. 

 

Bron: LISA Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 
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4.2 De regionale werkgelegenheidsontwikkeling 
In voorgaande paragraaf is ingegaan op de werkgelegenheidsontwikkeling op Nederlands niveau, waarbij 

eerst de werkgelegenheidsontwikkeling in zijn totaliteit is besproken en vervolgens is ingegaan op de 

werkgelegenheidsontwikkeling in de vier grootste Nederlandse sectoren. In deze paragraaf wordt een 

schaalniveau dieper ingezoomd op de Nederlandse werkgelegenheidsontwikkeling, namelijk het 

schaalniveau waar deze studie om draait, het COROP-plus niveau. Ten eerste wordt bekeken hoe de 

totale werkgelegenheidsontwikkeling van Nederland er uitziet in de COROP-plus regio’s waarna 

vervolgens de vier grootste sectoren: de zorgsector, de detailhandel, de industrie en de advies en 

onderzoek sector wederom de revue passeren.  

Figuur 4.5 bevat vier kaarten over de werkgelegenheidsontwikkeling van de totale periode (1996-2006) 

en de drie subperioden. De vier kaarten geven aan dat de groei van de werkgelegenheid vooral heeft 

plaatsgevonden in het midden en noorden van Nederland. Op basis van de theorie over 

agglomeratievoordelen zou men verwachten dat de groei vooral in de Randstad plaatsvindt (Marshall, 

1890; Jacobs, 1969). Dit is echter niet het geval. In de drie subperioden is duidelijk te zien dat de 

donkerblauwe “sluier” van regio’s zich gedurende de tijd steeds meer vanuit het midden van Nederland 

naar het moorden en zuiden uitbreidt. In de laatste subperiode is deze sluier doorbroken, waarbij de 

regio’s die het snelst groeien zich vooral in het noorden en zuiden bevinden. De regio’s die rake klappen 

ontvingen in de periode van werkgelegenheidsstagnatie liggen vooral in de periferie van Nederland. 

Denk daarbij aan de regio’s in de provincie Zeeland, Zuid Limburg en Delfzijl. Maar ook de meer 

Randstedelijk regio’s zoals Zoetermeer, Overig Groot-Rijnmond en Overig Zuidoost-Zuid-Holland hadden 

het zwaar te verduren. Regio’s die als zeer snelle groeiers kunnen worden gekwalificeerd zijn de regio’s 

rondom het IJsselmeer, met vooral Flevoland-Midden en Almere die in het oog springen. De laatst 

genoemde regio’s laten zowel in de drie afzonderlijke perioden als in de totale periode een zeer hoge 

groei zien. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er oorspronkelijk “niets” was in de 

polderregio’s. Wanneer bijvoorbeeld tien bedrijven zich vestigen in een polderregio zal het regionale 

werkgelegenheidseffect ook groter zijn dan wanneer er tien bedrijven in Amsterdam bij komen. 

Aan de onderkant van de ladder komen vooral de regio’s Delfzijl en Zeeuwsch-Vlaanderen in beeld, die 

vaak een negatieve groei laten zien. Daarnaast kan voorzichtig worden gesteld dat regio’s die geografisch 

gezien verder van de snelst groeiende regio’s af liggen, een lagere werkgelegenheidsgroei kenmerken. 

De donkerblauwe regio’s omringen bijvoorbeeld de paarse regio’s, die het snelst groeien. Vervolgens 

liggen rondom de donderblauwe regio’s de lichtblauwe regio’s met een iets lagere groei. Opvallend is het 

“kluitje” regio’s rondom Amsterdam, die vooral in de eerste en laatste subperiode een sterk 

tegengestelde beweging laten zien. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de woon- en werkfuncties van 

de regio’s. Regio’s met een woonfunctie scoren lager qua werkgelegenheidsontwikkeling dan regio’s met 

een werkfunctie.  
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Figuur 4.55: Gemiddelde regionale werkgelegenheidsgroei over de perioden 1996-2010, 1996-2000, 2001-

2005 en 2006-2010. 

1996-2010     1996-2000 

 

2001-2005     2006-2010 

 

Bron: LISA Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

                                                           
5
 De categorieën in de figuren kunnen voor elke periode (kwadrant) verschillen, omdat deze op basis van de 

standaarddeviatie zijn ingedeeld. Door gebruik te maken van een indeling op basis van de standaarddeviatie zijn de 
verschillende kwadranten en tevens figuren, gemakkelijker te vergelijken. 
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In de volgende vier figuren wordt er op sectorniveau naar de regionale werkgelegenheidsontwikkeling 

gekeken. In figuur 4.6 is de regionale werkgelegenheidsontwikkeling in de zorgsector uitgelicht.  

In het kwadrant linksboven valt het op dat de regio’s die het sterkst groeien, verspreid liggen over 

Nederland. Er is als het ware een “band” te zien die van het zuidwesten naar het noordoosten van 

Nederland loopt. Tevens is er variatie over de tijd zichtbaar in zowel de snelst groeiende als de minst snel 

groeiende regio’s. In elk kaartje verschillen deze regio’s namelijk. In het tweede kaartje, rechtsboven 

(periode van werkgelegenheidsgroei), zijn er twee lijnen van regio’s zichtbaar die wederom schuin over 

Nederland liggen. Deze lijnen zijn de regio’s die qua werkgelegenheid het snelst zijn gegroeid. De 

conjunctuurongevoeligheid van de zorgsector komt duidelijk naar voren in het derde kaartje waar de 

groei nog relatief hoog is in tijden van werkgelegenheidsstagnatie. Over het algemeen maken alle regio’s 

een positieve groei door. Alleen Delfzijl, Haarlem en Het Gooi en Vechtstreek laten een negatieve 

werkgelegenheidsontwikkeling zien. Vervolgens lijkt in het laatste kaartje de groei van de 

werkgelegenheid in de zorgsector vooral geconcentreerd te zijn in het westen en noorden van 

Nederland. Opvallend is Zoetermeer die te midden van snelgroeiende regio’s zoals Rijnmond en Oost-

Zuid-Holland een negatieve groei van de werkgelegenheid in de zorgsector kent. 
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Figuur 4.6: Gemiddelde regionale werkgelegenheidsgroei in de zorgsector over de perioden 1996-2010, 

1996-2000, 2001-2005 en 2006-2010. 

1996-2010     1996-2000 

 

2001-2005     2006-2010 

 

Bron: LISA Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

 

  



 

67 
 

In figuur 4.7 is de regionale werkgelegenheidsontwikkeling van de detailhandel te zien. In de 

totaalperiode doen wederom de polderregio’s, maar ook de regio Zuidwest-Friesland het zeer goed met 

een groei tussen de 2,6% en 6,0%. Daarnaast zijn er clusters van snelgroeiende regio’s te zien in het 

Noorden van Nederland op de grens van de provincies Overijssel, Drenthe en Friesland, maar ook in 

Noord-Brabant en rondom Amsterdam. Het COROP-plus gebied Zeeuwsch-Vlaanderen laat als enige 

regio een licht negatieve groei zien. In de subperioden komt een divers beeld naar voren. Waar in de 

eerste subperiode de groei vooral in het midden en oosten van het land zichtbaar is, is dat in de periode 

van werkgelegenheidsstagnatie juist in het noordwesten het geval. Tevens vallen de regio’s rondom het 

IJsselmeer weer op, die vaak een relatief hoge groei kenmerken. Regio’s die beduidend minder presteren 

liggen veelal in de perifere gebieden van Nederland, waarbij het opvallend is dat in de eerste subperiode 

van werkgelegenheidsgroei de detailhandel in de omgeving van Dordrecht beduidend slechter heeft 

gepresteerd dan de rest van Nederland. In de laatste subperiode tonen veel van de regio’s, waarin de 

groei in de voorgaande periode negatief was, weer herstel aan. Alleen blijft de groei in Delfzijl en 

Zeeuwsch-Vlaanderen uit.  
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Figuur 4.7: Gemiddelde regionale werkgelegenheidsgroei in de detailhandel over de perioden 1996-2010, 

1996-2000, 2001-2005 en 2006-2010. 

1996-2010     1996-2000 

 

2001-2005     2006-2010 

 

Bron: LISA Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 
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Zoals eerder in dit hoofdstuk al naar voren is gekomen laat de industrie qua groei van de 

werkgelegenheid een ander beeld zien dan de overige drie sectoren. De werkgelegenheidsontwikkeling 

van de industrie in zijn geheel is namelijk negatief en dat is ook terug te zien in onderstaande figuur 4.8. 

De groeipercentages zijn namelijk een stuk lager dan in voorgaande figuren. De regio’s die wel een groei 

laten zien zijn wederom geconcentreerd rondom het IJsselmeer, maar ook gedeeltelijk in de Randstad. 

Tevens bevinden de regio’s met de meest negatieve groeisaldo’s zich ook in de Randstad. Opmerkelijk is 

wederom dat groeipercentages aanzienlijk kunnen verschillen tussen aangrenzende of nabijgelegen 

regio’s waardoor het analyseren van de werkgelegenheidsontwikkeling op regionaal niveau dus zeer 

relevant is. In de subperioden is te zien dat de werkgelegenheidsgroei zich, naarmate de tijd vordert,  

vanuit de polderregio’s verspreidt richting de provincie Zeeland. Interessant is de instabiliteit van de 

werkgelegenheidsontwikkeling in sommige regio’s. Neem bijvoorbeeld Zeeuwsch-Vlaanderen en Overig-

Zeeland die in de eerste subperiode onder aan de ladder te vinden zijn terwijl ze in de laatste periode bij 

de enige regio’s aanschuiven die een werkgelegenheidsgroei hebben doorgemaakt. Verder lijkt het 

oosten van Nederland een redelijk stabiel verloop te hebben. De werkgelegenheidsgroei in deze regio’s 

bevindt zich veelal in de middenmoot.  
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Figuur 4.8: Gemiddelde regionale werkgelegenheidsgroei in de industrie over de perioden 1996-2010, 

1996-2000, 2001-2005 en 2006-2010. 

1996-2010     1996-2000 

 

2001-2005     2006-2010 

 

Bron: LISA Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 
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De werkgelegenheidsgroei in de advies en onderzoek sector in figuur 4.9 laat een totaal ander beeld zien 

dan de eerder besproken sectoren. De advies en onderzoek sector heeft in de afgelopen vijftien jaren 

een flinke groei doorgemaakt, vooral in de eerste subperiode, maar ditmaal zijn het niet de polderregio’s 

die het het beste doen. De groei van de advies en onderzoek sector wordt vooral gerealiseerd in de regio 

Amsterdam en aangrenzende gebieden, maar ook in Zuidwest-Friesland, Noord-Overijssel en Twente. De 

laatstgenoemde regio’s vormen als het ware een band die de kop van Nederland scheidt van de rest. De 

snelle groei van de Randstad en de regio’s in het noorden van Nederland komt ook in de subperioden 

naar voren. In de periode van werkgelegenheidsstagnatie valt het op dat vooral de regio’s in Zeeland, 

Overig Groningen en Zuidoost-Drenthe het relatief slecht doen. Maar er kan niet gezegd worden dat het 

over het algemeen de perifere regio’s zijn die minder presteren, want aangrenzend aan Overig 

Groningen ligt bijvoorbeeld Noord-Friesland  die als één van de snelst groeiende regio’s naar voren komt. 

Opmerkelijk is de regio Delfzijl, die in voorgaande figuren vaak naar voren kwam als een slecht 

presterende regio. In de advies en onderzoek sector blijkt dit niet het geval te zijn en laat deze regio 

veelal een relatief hoge groei zien. Over het algemeen is te zien dat de advies en onderzoek sector een 

sector is waarin de regionale pieken anders verdeeld zijn dan in de overige besproken sectoren.  
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Figuur 4.9: Gemiddelde regionale werkgelegenheidsgroei in de advies en onderzoek sector over de 

perioden 1996-2010, 1996-2000, 2001-2005 en 2006-2010. 

1996-2010     1996-2000 

 

2001-2005     2006-2010 

 

Bron: LISA Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 
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4.3 Conclusie: iedere regio reageert op haar eigen manier 
Er kan grofweg worden geconcludeerd dat economische groei op de hielen wordt gezeten door de 

werkgelegenheid wanneer de werkgelegenheidsontwikkeling over de afgelopen vijftien jaren wordt 

bekeken. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal; hoe de werkgelegenheid zich in Nederland in de 

afgelopen vijftien jaar heeft ontwikkeld? De werkgelegenheidsontwikkeling in de afgelopen vijftien jaar 

kenmerkt zich door een driedeling. Ten eerste is er de periode van hoge groei van 1996 tot en met 2000 

waarin de werkgelegenheid in snel tempo aan het herstellen is van een eerdere economische inzinking in 

de begin negentiger jaren. De spanning op de arbeidsmarkt (vraag > aanbod) neemt in die jaren toe 

waardoor er in 2001 een omslag plaatsvindt en de werkgelegenheid stagneert rondom de 7,5 miljoen 

banen. De werkgelegenheidsgroei wordt daarbij beïnvloed door een afnemende productiegroei en de 

eerdergenoemde spanning op de arbeidsmarkt. In 2005 lijkt er weer wat schot in de zaak te zitten en de 

werkgelegenheid lijkt zich weer te gaan herstellen. De omslag vindt plaats in 2006 waarbij de 

werkgelegenheid reageert op de groei van de Nederlandse productiviteit (Centraal Planbureau, 2006). 

De invloed van de crisis wordt in 2009 voelbaar doordat de groei van de werkgelegenheid iets afneemt. 

In 2011 trekt de werkgelegenheidsgroei vervolgens weer iets aan met een groei van ¾% (Centraal 

Planbureau, 2011). Samenvattend gaat het dus om drie perioden van respectievelijk 

werkgelegenheidsgroei (1996-2000), -stagnatie (2001-2005) en -groei (2006-2010).  

Het tweede deel van de vraag is gericht op in hoeverre er regionale verschillen naar voren komen in de 

Nederlandse werkgelegenheidsontwikkeling? Het eerste wat opvalt is dat de Nederlandse 

werkgelegenheidsgroei vooral heeft plaatsgevonden buiten de Randstedelijke regio’s, uitgesmeerd naar 

het noorden van Nederland. In dit hoofdstuk is daarnaast gebleken dat regionale verschillen in 

werkgelegenheidsontwikkeling op COROP-plus niveau eerder regel dan uitzondering zijn. Daarbij liggen 

vooral sectorale patronen ten grondslag aan deze verschillen. Opvallend zijn de polderregio’s die voor de 

besproken sectoren (zorgsector, detailhandel, industrie en advies en onderzoek sector) veelal bij de 

topregio’s behoren. Daarnaast vallen vooral de woon- en werkfuncties van regio’s in de Randstad op. 

Randstedelijke regio’s die geografisch gezien aan elkaar grenzen laten namelijk vaak zeer uiteenlopende 

resultaten zien. Waarbij de regio’s, met een lage werkgelegenheidsgroei, vooral een woonfunctie 

hebben en de aangrenzende regio’s, met een hoge werkgelegenheidsgroei, een werkfunctie. Op 

sectoraal niveau heeft vooral de industrie het structureel zwaar. Dit is niet alleen het geval in de periode 

van werkgelegenheidsstagnatie, maar in al de perioden. De zorgsector daarentegen beweegt zich 

structureel in opwaartse richting en trekt zich weinig aan van wat de economie doet. Dit laatste geldt 

echter niet voor de detailhandel en in nog mindere mate voor de advies en onderzoek sector, die 

overeenstemming vertonen met de Nederlandse werkgelegenheidsontwikkeling. Dit zijn namelijk 

sectoren die de groei van de werkgelegenheid zien fluctueren door de tijd. De advies en onderzoek 

sector is met name een vreemde eend in de bijt. Deze sector laat qua regionale ontwikkeling van de 

werkgelegenheid namelijk een totaal ander beeld zien dan de overige sectoren, waarbij de groei naast de 

Randstad vooral in het Noorden en Noordoosten van Nederland te vinden is. Het is echter te simplistisch 

te concluderen dat regionale werkgelegenheidsontwikkeling alleen verklaard wordt door sectorale 

patronen. In onderliggende studie is reeds naar voren gekomen dat er ook andere factoren zijn die van 

belang kunnen zijn voor deze verklaring. Hoe de samenhang tussen die factoren en de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling eruit ziet, komt in het volgende hoofdstuk aan bod. 
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Tot slot is in dit hoofdstuk naast een focus op vier verschillende perioden van 

werkgelegenheidsontwikkeling (totaalperiode en drie subperioden) ook gefocust op het sectorniveau. 

Door deze focus is aangetoond dat de regionale werkgelegenheidsontwikkeling op sectorniveau 

aanzienlijke verschillen vertoont. In het volgende hoofdstuk wordt weer teruggegaan naar de basis van 

dit onderzoek, waarbij vooral de werkgelegenheidsontwikkeling in de totaalperiode en de drie 

subperioden de boventoon voert. 
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5. Regionale werkgelegenheids-
ontwikkeling empirisch verklaard 

“Regionale patronen zijn eerder regel dan uitzondering” werd in het voorgaande hoofdstuk 

geconcludeerd. De hamvraag is echter welke factoren verklaren de regionale  

werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland in een empirische analyse van de periode 1996 tot en met 

2010? Zijn het de meer klassieke factoren die de werkgelegenheidsontwikkeling in regio’s bepalen of 

juist de moderne kenniseconomische factoren? Of misschien zelfs beide? En verschillen deze effecten 

ook per periode? Aan de hand van een aantal regressiemodellen wordt bekeken in hoeverre de 

onafhankelijke factoren uit de literatuur een verklaring kunnen bieden voor de 

werkgelegenheidsontwikkeling op het Nederlandse COROP-plus schaalniveau waarbij een onderscheid 

wordt gemaakt naar de totaalperiode (1996-2010) en de drie subperioden van respectievelijk 

werkgelegenheidsgroei, -stagnatie en –groei. Dit hoofdstuk gaat ten eerste in op de wijze waarop de 

regressiemodellen worden opgebouwd.  

5.1 Inleiding 
De eerste stap van de empirische analyse richt zich op hoe de factoren zich één op één verhouden tot de 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Op deze manier wordt een eerste indruk verkregen van die 

factoren die van belang kunnen zijn en welke juist helemaal niet. Deze enkelvoudige regressieanalyses 

zijn het startpunt van dit hoofdstuk. Vervolgens is het van belang te analyseren hoe de verschillende 

factoren samenhangen met de regionale werkgelegenheid zodra zij met elkaar in één analyse worden 

meegenomen (multipele en panel regressie). Op deze manier is ook de invloed van de factoren op elkaar 

te zien. Worden de moderne kenniseconomische factoren; innovatie, ondernemerschap en creativiteit 

bijvoorbeeld meer significant zodra er concurrentiefactoren aan het model worden toegevoegd? Of juist 

niet? Met behulp van multipele regressie wordt voor de totaalperiode (1996-2010) en de drie 

subperioden bekeken welke factoren het meest van belang zijn en de grootste verklaringskracht bieden. 

Eerder in deze studie is gezegd dat bewust de keuze is gemaakt om ook de afzonderlijke perioden van 

werkgelegenheidsgroei te onderzoeken, omdat er op deze manier niet tekort wordt gedaan aan het 

instabiele verloop van de werkgelegenheid. De werkgelegenheid beweegt immers mee met de 

conjunctuur, waardoor het interessant is naar periode-effecten te kijken.  
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5.2 Enkelvoudige regressie 
De eerste analyse die wordt uitgevoerd is enkelvoudige regressie, waarbij de samenhang tussen elke 

variabele en de afhankelijke variabele, de werkgelegenheidsontwikkeling in de vier verschillende 

perioden, wordt getoetst. Tevens wordt aan de hand van verschillende grafieken en plots gecontroleerd 

of er aan de vooronderstellingen6 van regressie wordt voldaan. Dit blijkt in bijna alle gevallen zo te zijn. 

Wat betreft de variabelen CQ Zorgsector (1996), LQ Groothandel (2001), CQ Informatie en communicatie 

sector (2001), CQ Vervoer en opslag (2006), CQ Onderwijs (2006) en Concurrentie (2006) is er sprake van 

een lichte vorm van heteroscedasticiteit. Dit houdt in dat de varianties niet constant zijn en de 

uitkomsten voor deze variabelen niet kunnen worden gegeneraliseerd. Dit is ook niet noodzakelijk 

aangezien de dataset geen steekproef betreft, maar is gebaseerd op de gehele populatie. 

De resultaten van de enkelvoudige regressie zijn in onderstaande tabel weergegeven. De 

determinatiecoëfficiënt (R²) geeft de verklaringskracht van een factor weer. Hoe hoger, hoe beter de 

betreffende factor regionale werkgelegenheidsontwikkeling verklaard. De regressiecoëfficiënt (B) geeft 

vervolgens de richting van het verband aan. Heeft de factor een positief of een negatief effect op de 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling? Tot slot geeft de significantie (p) weer of er een verband 

bestaat tussen de onafhankelijke variabele en de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. De 

significante variabelen zijn daarvoor dikgedrukt en onderstreept. Eenmaal onderstreept houdt in dat de 

betreffende variabele significant is op het niveau van 0,05 en tweemaal onderstreept betekent dat de 

betreffende variabele significant is op het niveau van 0,01.   

                                                           
6
 Vooronderstellingen enkelvoudige/multipele regressie: (1) alle variabelen hebben interval- of ratioschaal, (2) er is 

een theoretisch causaal verband tussen afhankelijke en onafhankelijke variabele, (3) het model is lineair, (4) er is 
geen sprake van multicollineariteit en (5) er is geen sprake van heteroscedasticiteit (De Vocht, 2009). 
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Tabel 5.1: Enkelvoudige regressieanalyse van de vier werkgelegenheidsgroeiperioden (n = 52). 

  1996 - 2010   1996 - 2000   2001 - 2005   2006 - 2010 

Variabele  (R²) (B) (p)   (R²) (B) (p)   (R²) (B) (p)   (R²) (B) (p) 

LQ Agrarische sector 0,002 -0,005 0,775  0,001 -0,001 0,873  0,007 0,003 0,542  0,011 -0,003 0,461 

LQ Delfstoffenwinning 0,099 -0,006 0,023  0,179 -0,004 0,002  0,007 0,000 0,557  0,018 0,000 0,344 

LQ Industrie 0,141 -0,125 0,006  0,072 -0,047 0,054  0,037 -0,017 0,171  0,029 -0,013 0,277 
LQ Energiesector 0,002 0,002 0,776  0,001 -0,001 0,802  0,029 0,001 0,224  0,019 -0,002 0,324 

LQ Watermanagement 0,039 -0,053 0,162  0,125 -0,050 0,010  0,021 0,009 0,308  0,000 -0,001 0,900 

LQ Bouwnijverheid 0,044 -0,095 0,133  0,082 -0,068 0,039  0,010 0,013 0,490  0,004 -0,007 0,672 

LQ Groothandel 0,189 0,146 0,001  0,232 0,085 0,000  0,003 0,005 0,723  0,034 0,017 0,192 
LQ Detailhandel 0,004 -0,070 0,639  0,064 -0,139 0,071  0,000 0,000 0,992  0,022 -0,041 0,290 

LQ Vervoer en opslag 0,021 -0,050 0,307  0,001 0,007 0,787  0,004 -0,006 0,672  0,081 -0,025 0,040 

LQ Horeca 0,039 -0,098 0,162  0,088 -0,077 0,033  0,008 -0,012 0,541  0,088 -0,034 0,032 

LQ Informatie en comm. 0,081 0,046 0,041  0,115 0,029 0,014  0,003 0,003 0,701  0,019 0,007 0,330 
LQ Financiële instellingen 0,016 0,040 0,374  0,012 0,019 0,436  0,002 0,004 0,783  0,021 0,011 0,302 

LQ Onroerend goed sector 0,000 0,000 0,988  0,037 -0,036 0,169  0,031 0,025 0,210  0,054 0,027 0,096 

LQ Advies en onderzoek sector 0,149 0,133 0,005  0,094 0,055 0,027  0,039 0,020 0,158  0,127 0,033 0,010 

LQ Ov. zak. dienstverlening 0,058 0,092 0,087  0,071 0,054 0,056  0,001 0,003 0,856  0,029 0,020 0,226 
LQ Openbaar bestuur 0,000 0,006 0,888  0,000 -0,003 0,895  0,004 0,006 0,654  0,033 0,015 0,197 

LQ Onderwijs 0,030 0,087 0,223  0,003 -0,015 0,698  0,044 0,033 0,134  0,134 0,057 0,008 

LQ Zorgsector 0,049 -0,105 0,114  0,204 -0,112 0,001  0,003 0,008 0,703  0,008 0,014 0,521 

LQ Vrije tijd sector 0,063 0,088 0,074  0,008 -0,016 0,538  0,122 0,040 0,011  0,047 0,022 0,123 
LQ Overige dienstverlening 0,089 0,135 0,031  0,039 0,047 0,159  0,000 0,000 0,981  0,000 0,003 0,892 

                
HHI 0,132 -0,377 0,008  0,023 -0,083 0,280  0,047 -0,075 0,122  0,155 -0,132 0,004 

                
CQ Agrarische sector 0,154 -0,246 0,004  0,124 -0,116 0,011  0,174 -0,065 0,002  0,017 -0,019 0,352 

CQ Delfstoffenwinning 0,095 -0,005 0,027  0,178 -0,004 0,002  0,010 0,000 0,484  0,001 0,000 0,813 

CQ Industrie 0,198 0,167 0,001  0,009 0,019 0,497  0,279 0,060 0,000  0,086 0,028 0,035 
CQ Energiesector 0,005 0,004 0,602  0,000 0,000 0,931  0,092 0,002 0,029  0,000 0,000 0,997 

CQ Watermanagement 0,048 0,061 0,117  0,079 0,041 0,044  0,002 -0,003 0,777  0,002 0,003 0,730 

CQ Bouwnijverheid 0,006 0,033 0,599  0,051 -0,052 0,108  0,198 0,056 0,001  0,008 0,011 0,522 

CQ Groothandel 0,052 -0,091 0,105  0,283 -0,112 0,000  0,067 0,028 0,063  0,014 -0,012 0,409 
CQ Detailhandel 0,067 -0,246 0,063  0,258 -0,253 0,000  0,057 0,065 0,087  0,001 0,007 0,847 

CQ Vervoer en opslag 0,002 -0,013 0,749  0,098 -0,047 0,024  0,012 0,010 0,437  0,087 0,024 0,034 

CQ Horeca 0,036 -0,102 0,180  0,201 -0,127 0,001  0,032 0,028 0,205  0,006 0,013 0,576 

CQ Informatie en comm. 0,004 -0,013 0,671  0,127 -0,039 0,010  0,066 0,017 0,066  0,002 0,003 0,757 
CQ Financiële instellingen 0,000 0,004 0,918  0,016 -0,018 0,378  0,037 0,016 0,169  0,009 -0,006 0,511 

CQ Onroerend goed sector 0,025 -0,065 0,258  0,098 -0,067 0,024  0,016 0,019 0,377  0,001 -0,004 0,830 

CQ Advies en onderzoek sector 0,029 -0,067 0,229  0,127 -0,074 0,009  0,018 0,016 0,347  0,058 -0,028 0,085 

CQ Ov. zak. dienstverlening 0,006 0,027 0,588  0,034 -0,034 0,190  0,118 0,035 0,013  0,000 0,002 0,885 
CQ Openbaar bestuur 0,078 -0,082 0,045  0,128 -0,055 0,009  0,010 -0,009 0,480  0,017 -0,011 0,359 

CQ Onderwijs 0,002 -0,023 0,727  0,030 -0,043 0,219  0,017 0,019 0,351  0,000 0,003 0,882 

CQ Zorgsector 0,042 0,105 0,144  0,032 0,048 0,202  0,052 0,036 0,105  0,037 0,027 0,170 

CQ Vrije tijd sector 0,059 -0,098 0,082  0,153 -0,083 0,004  0,024 0,021 0,276  0,026 -0,019 0,254 
CQ Overige dienstverlening 0,161 -0,171 0,003  0,314 -0,125 0,000  0,048 0,030 0,117  0,005 0,009 0,631 

                
Concurrentie  0,000 0,007 0,930  0,105 -0,098 0,019  0,131 0,061 0,008  0,009 0,015 0,505 

                
Ondernemerschap 0,001 0,005 0,848  0,000 0,001 0,965  0,009 0,005 0,502  0,002 0,002 0,745 

Opleiding Laag 0,005 -0,062 0,610  0,013 -0,052 0,412  0,000 0,001 0,969  0,015 -0,023 0,385 

Opleiding Middel 0,060 -0,343 0,080  0,087 -0,217 0,034  0,005 0,026 0,613  0,003 -0,015 0,722 
Opleiding Hoog 0,045 0,065 0,131  0,064 0,041 0,069  0,000 0,001 0,943  0,014 0,014 0,401 

                
Bevolking (Z-score) 0,000 -0,003 0,883  0,001 0,002 0,830  0,005 -0,003 0,611  0,011 0,004 0,462 

Beroepsbevolking (Z-score)  0,004 0,008 0,671  0,011 0,007 0,456  0,004 -0,002 0,668  0,015 0,004 0,388 

Inkomen  (Z-score)  0,002 0,006 0,735  0,055 0,017 0,096  0,002 -0,002 0,761  0,014 -0,004 0,402 
Creativiteit  (Z-score) 0,011 0,014 0,454  0,005 0,005 0,630  0,005 0,003 0,619  0,003 0,002 0,713 

Innovatie  (Z-score) 0,009 0,013 0,504  0,023 0,011 0,288  0,009 0,004 0,496  0,000 0,000 0,891 

R&D  (Z-score) 0,013 -0,016 0,414  0,004 -0,005 0,654  0,010 -0,004 0,483  0,013 -0,004 0,418 
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Wanneer er in tabel 5.1 gekeken wordt naar de eerste kolom, de enkelvoudige regressieanalyses van de 

werkgelegenheidsontwikkeling in 1996 tot en met 2010, valt het op dat vaak de agglomeratievariabelen 

en de competitievariabelen significant zijn. Het zijn dus over het algemeen de agglomeratie- en 

concurrentie-effecten die in de totaalperiode een verklaring bieden voor de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid. In de eerste subperiode zijn het wederom de agglomeratie- en competitievariabelen 

die een significante relatie hebben met de werkgelegenheidsontwikkeling. Ditmaal is de diversiteitmaat 

alleen niet significant, maar zijn het de algemene concurrentievariabele en de middelbaar opgeleiden die 

evenals de specialisatie- en competitiematen een bijdrage leveren aan de verklaring van de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling in 1996 tot en met 2000. In de daaropvolgende subperiode valt het op 

dat er veel minder variabelen significant zijn. Dit is vooral bij de specialisatievariabelen, oftewel de 

locatiecoëfficiënten, het geval. Daarvan is er namelijk maar één significant, namelijk de locatiecoëfficiënt 

van de vrije tijd sector. Het is de mate van competitie in sommige sectoren die een verklaring bieden 

voor de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Evenals in periode 1996-2000 is in 2001-2005 ook de 

algemene concurrentiemaat significant. Tot slot is er de periode van 2006 tot en met 2010, waaruit te 

concluderen is dat wederom de agglomeratie-effecten de overhand hebben.  

Naast het analyseren van de significante variabelen is het ook belangrijk te kijken naar de variabelen die 

niet significant zijn. Het gaat daarbij vooral om het onderste gedeelte van tabel 5.1. Ondernemerschap, 

de laag- en hoogopgeleiden, de bevolking, beroepsbevolking, het inkomen, creativiteit en de twee 

innovatievariabelen zijn allemaal variabelen die in geen van de perioden een aanzienlijke bijdrage 

leveren aan de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Hieruit blijkt dat op basis van de enkelvoudige 

regressieanalyses de theorieën over de genoemde variabelen niet kunnen worden bevestigd en het 

voornamelijk de theorieën van Marshall (1890), Jacobs (1969) en Porter (1990) zijn die standhouden.  

Kijkend naar de verklaringskracht van de variabelen, oftewel de determinatiecoëfficiënten (R²), zijn het 

vooral de agglomeratie- en concurrentiefactoren die regionale werkgelegenheid verklaren. Vooral de 

CQ’s van de groot-, detailhandel en de overige dienstverlening hebben een hoge R². Het zijn ook vooral 

de sectoren met een groot werkgelegenheidsaandeel die een grote invloed hebben. De 

richtingcoëfficiënten (B) geven daarnaast de richting van de verbanden aan. Opvallend is dat veel 

verbanden van richting veranderen. Vooral in de periode van stagnatie verandert de invloed van veel 

LQ’s en CQ’s van negatief in positief. In deze tijden lijken concurrentie en specialisatie dus stuwende 

factoren te zijn voor de ontwikkeling van het aantal banen.  

De invloed van de meer moderne factoren is dus op basis van de enkelvoudige regressieanalyses voor 

1996-2010 zeer beperkt te noemen. Dit beeld wordt ook in de subperioden bevestigd. De traditionele 

factoren bieden dus een betere verklaring voor de ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid dan 

de moderne factoren. 

Tot slot is te zien dat er geen enkele sector is die in elke periode een significante bijdrage levert aan de 

verklaring van regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Wat betreft specialisatie zijn de agrarische 

sector, energiesector, detailhandel, financiële instellingen, onroerend goed sector, overige zakelijke 

dienstverlening, openbaar bestuur en het onderwijs sectoren die geen significante bijdrage leveren aan 

de verklaring van de werkgelegenheidsontwikkeling. Met betrekking tot competitie zijn het wederom de 
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financiële instellingen en het onderwijs, maar daarnaast ook de zorgsector die in geen van de perioden 

een verklaring bieden voor de regionale werkgelegenheidsontwikkeling.  

Nu de verbanden tussen de individuele variabelen en de regionale werkgelegenheidsontwikkeling uiteen 

zijn gezet is het de vraag hoe de variabelen zich “gedragen” wanneer ze met elkaar in één model worden 

gestopt. In de volgende paragraaf wordt deze vraag met behulp van multipele regressie beantwoord. 

5.3 Multipele regressie 
De volgende stap is het opbouwen van de regressiemodellen. SPSS biedt hiervoor verschillende 

methoden (“stepwise” en “enter”). Er is gekozen om van de enter-methode gebruik te maken, omdat er 

met behulp van zogenaamde “blokken” variabelen in het model worden gestopt. Deze blokken zijn als 

het ware verzamelingen van variabelen en worden op basis van theoretisch belang aan het model 

toegevoegd. De volgorde en de beargumentering van de verschillende blokken is hieronder 

weergegeven. 

Blok 1: Kenniseconomie 

Het eerste blok bevat de variabelen creativiteit, innovatie, R&D en ondernemerschap. Voor het gemak 

wordt dit blok het kenniseconomie blok genoemd. Er is op basis van het conceptueel model gekozen om 

dit blok met de hiervoor genoemde variabelen te vullen, omdat kijkend naar het conceptueel model in 

hoofdstuk 2 deze vier variabelen allemaal op elkaar van invloed zijn door middel van kennisoverdracht. 

Creativiteit leidt onder andere tot ondernemerschap en innovatie, omdat creatieve mensen meer 

openstaan voor nieuwe ideeën en toleranter zijn dan de “normale” bevolking ten aanzien van innovatie. 

Daarnaast bevat dit blok de creativiteit-, innovatie-  en ondernemerschapvariabele, omdat deze 

variabelen de toegevoegde waarde van dit onderzoek reflecteren. Er wordt namelijk bekeken in 

hoeverre deze moderne kenniseconomische variabelen standhouden wanneer de meer traditionele 

variabelen aan het model worden toegevoegd. 

Blok 2: Agglomeratie 

Het tweede blok is gebaseerd op de specialisatiethese en diversiteitthese van respectievelijk Marshall 

(1890) en Jacobs (1969). In de literatuurstudie is naar voren gekomen dat beide theses als zeer belangrijk 

worden geacht in de verklaring van regionale werkgelegenheidsontwikkeling, omdat deze het vaakst 

naar voren komen. Dit blok bevat ten eerste de locatiecoëfficiënten van de vier grootste sectoren, op 

basis van werkgelegenheidsaandeel, in de jaren 1996, 2001 en 2006. Voor 1996 zijn dit de industrie, de 

detailhandel, de bouw en de zorgsector (LISA Vestigingenregister, 2011 in Rabobankmonitor, 2011). Voor 

de jaren 2001 en 2006 neemt de advies en onderzoek sector de plaats van de bouwnijverheid in (LISA 

Vestigingenregister, 2011 in Rabobankmonitor, 2011). Van deze grote sectoren wordt verwacht dat de 

impact op de werkgelegenheidsontwikkeling het grootst zal zijn. Ten tweede bevat dit tweede blok de 

Hirschman-Herfindahl Index, oftewel de diversiteitvariabele. 

Blok 3: Concurrentie 

Voortvloeiend uit de specialisatie- en diversiteitthese is ook de mate van concurrentie als een belangrijke 

verklarende factor naar voren gekomen. Vandaar dat blok 3 wordt gevuld met competitiecoëfficiënten 
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en de algemene concurrentievariabele. Van de competitiecoëfficiënten worden evenals in het tweede 

blok, de coëfficiënten van de vier grootste sectoren, op basis van werkgelegenheidsaandeel in de jaren 

1996, 2001 en 2006, opgenomen. 

Blok 4: Bevolking 

Het vierde blok bevat de bevolking als variabele. Het belang van deze variabele ten opzichte van de 

overige variabelen is lastig aan te geven, omdat in de literatuur niet expliciet naar voren komt of de 

bevolkingsvariabele meer of minder belangrijk is dan bijvoorbeeld het loonniveau of het 

opleidingsniveau. In de correlatiematrix in paragraaf 3.4 is naar voren gekomen dat de bevolking en 

beroepsbevolking in al de jaren een hoge correlatie hebben. Één van beide moet dus achterwege 

worden gelaten, omdat er anders sprake is van multicollineariteit. Er is gekozen om de bevolking als 

variabele in de analyse op te nemen, omdat in het theoretisch kader de aloude vraag; “do jobs follow 

people or do people follow jobs”, naar voren is gekomen. Tevens is op basis van het conceptueel model 

in hoofdstuk 2 ervoor gekozen om de bevolking eerder op te nemen dan het loon- en opleidingsniveau, 

omdat de bevolking een meer rechtstreekse relatie met de regionale werkgelegenheidsontwikkeling 

heeft. 

Blok 5: Loonniveau (inkomen) 

Het vijfde blok bevat het gemiddeld regionaal huishoudelijk inkomen als proxy voor het regionale 

loonniveau en wordt als vijfde aan het model toegevoegd. Niet als laatste, omdat in tegenstelling tot het 

regionaal opleidingsniveau, het regionale loonniveau, naast een indirecte relatie via de 

arbeidsproductiviteit, ook een rechtstreekse relatie met de regionale werkgelegenheidsontwikkeling 

heeft.  

Blok 6: Opleidingsniveau 

In de correlatiematrix komt naar voren dat het aandeel hoogopgeleiden in sommige jaren, zowel met het 

aandeel laagopgeleiden als middelopgeleiden correleert. Er is gekozen om alleen het aandeel 

hoogopgeleiden in de analyse mee te nemen, omdat verwacht wordt dat hogere opleiding leidt tot meer 

werkgelegenheidsgroei. 

Op basis van voorgaande indeling en volgorde worden de verschillende regressiemodellen opgebouwd. 

In de volgende subparagrafen wordt voor alle vier perioden (totaalperiode en subperioden) een 

weergave en interpretatie geboden van de modellen, te beginnen bij het model van de totaalperiode 

(1996 – 2010). Bij de interpretatie van de modellen is het vooral interessant om naar het relatieve belang 

te kijken van de opgenomen blokken/factoren en de vraag te stellen wat er gebeurt met de variabelen 

wanneer er een blok aan het model wordt toegevoegd? Neemt de significantie (p), de 

regressiecoëfficiënt (B)  of de determinatiecoëfficiënt (R²) van de variabelen dan toe of af? Of blijven ze 

wellicht gelijk? Met deze vragen in het achterhoofd worden de multipele regressiemodellen 

geïnterpreteerd. Er geldt wederom; de dikgedrukte en onderstreepte variabelen zijn significant waarbij 

de factoren die eenmaal of tweemaal onderstreept zijn significant zijn op het niveau van respectievelijk 

0,05 en 0,01. In figuur 5.1 is nogmaals het conceptueel model weergegeven, aangevuld met de voorheen 

besproken blokken. 
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Figuur 5.1: Conceptueel model als input voor multipele regressieanalyse.  

 

5.3.1 Regressie: regionale werkgelegenheidsontwikkeling 1996-2010 
In tabel 5.2 is het multipele regressiemodel van de totaalperiode weergegeven waarin te zien is dat het 

model is opgebouwd uit de zes blokken die in voorgaande subparagraaf zijn toegelicht.  
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Tabel 5.2: Multipele regressiemodel van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling in 1996-2010 (n = 52). 

  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

Variabele (B) (Beta) (p)  (B) (Beta) (p)  (B) (Beta) (p)  (B) (Beta) (p)  (B) (Beta) (p)  (B) (Beta) (p) 

Modeltotaal R² = 0,015, p = 0,947  R² = 0,331, p = 0,033  R² = 0,490, p = 0,012  R² = 0,507, p = 0,013  R² = 0,513, p = 0,020  R² = 0,526, p = 0,024 

                        

(Constante) 0,210  0,175  -1,152  0,073  -0,516  0,428  -0,625  0,341  -0,605  0,362  -0,379  0,590 

Creativiteit (Z-score) 0,007 0,051 0,839  -0,023 -0,167 0,496  -0,025 -0,189 0,438  -0,011 -0,081 0,756  -0,011 -0,082 0,756  -0,017 -0,128 0,632 

Innovatie (Z-score) 0,005 0,036 0,872  0,001 0,010 0,968  0,015 0,110 0,636  0,022 0,164 0,490  0,021 0,152 0,527  0,021 0,153 0,524 

R&D (Z-score) -0,008 -0,060 0,807  0,011 0,083 0,747  0,000 -0,003 0,989  0,004 0,027 0,915  0,006 0,045 0,863  0,006 0,041 0,876 

Ondernemerschap -0,004 -0,019 0,922  -0,014 -0,080 0,709  0,009 0,048 0,834  -0,002 -0,012 0,960  -0,001 -0,004 0,988  -0,009 -0,051 0,832 

                        

LQ Industrie     -0,013 -0,039 0,881  0,136 0,408 0,237  0,131 0,393 0,253  0,119 0,356 0,310  0,128 0,384 0,277 

LQ Bouwnijverheid     -0,162 -0,359 0,078  -0,277 -0,612 0,021  -0,277 -0,613 0,021  -0,240 -0,531 0,071  -0,240 -0,531 0,072 

LQ Detailhandel     0,075 0,072 0,656  -0,094 -0,089 0,627  -0,035 -0,033 0,862  -0,046 -0,044 0,820  0,023 0,022 0,913 

LQ Zorgsector     -0,171 -0,362 0,024  -0,077 -0,164 0,460  -0,056 -0,119 0,596  -0,067 -0,143 0,534  -0,088 -0,187 0,426 

HHI     -0,552 -0,532 0,027  -0,319 -0,307 0,196  -0,348 -0,336 0,160  -0,341 -0,329 0,172  -0,275 -0,265 0,288 

                        

CQ Industrie         0,253 0,675 0,036  0,260 0,694 0,031  0,246 0,656 0,046  0,264 0,705 0,035 

CQ Bouwnijverheid         -0,194 -0,440 0,144  -0,181 -0,412 0,171  -0,136 -0,309 0,366  -0,162 -0,369 0,290 

CQ Detailhandel         -0,391 -0,413 0,129  -0,319 -0,337 0,228  -0,391 -0,413 0,179  -0,323 -0,341 0,279 

CQ Zorgsector         -0,034 -0,067 0,750  -0,008 -0,016 0,939  0,003 0,005 0,980  0,015 0,029 0,895 

Concurrentie         0,319 0,555 0,155  0,179 0,311 0,486  0,164 0,284 0,528  0,158 0,274 0,544 

                        

Bevolking (Z-score)             -0,034 -0,250 0,277  -0,031 -0,233 0,317  -0,034 -0,249 0,287 

                        

Loonniveau (Z-score)                 -0,016 -0,117 0,524  -0,028 -0,205 0,319 

                        

Opleiding Hoog                     0,068 0,224 0,336 
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Het belang van de agglomeratie- en concurrentiefactoren komt in het voorgaande model, evenals in de 

enkelvoudige regressieanalyse, sterk naar voren. Door de toevoeging van beide blokken neemt de 

verklaringskracht (R²) van het model met grote sprongen toe. De toevoeging van het agglomeratieblok 

zorgt namelijk voor een toename van meer dan 30% en het competitieblok voor een toename van meer 

dan 15%. De overige blokken hebben een relatief kleine invloed op het model. Ook wat betreft de 

significanties, maken de agglomeratie- en concurrentieblokken het verschil. Het model wordt namelijk 

na toevoeging van beide blokken significant. 

Ook binnen het kenniseconomie blok verandert er het één en ander naarmate er blokken worden 

toegevoegd. De agglomeratiefactoren hebben een positieve invloed op de creativiteitfactor. De 

significantie neemt namelijk met bijna de helft toe. Ook de toevoeging van het concurrentieblok draagt 

hieraan bij. Het meest opvallende is wellicht de verandering van het effect van de creatieve klasse door 

de toevoeging van het agglomeratieblok en de daaropvolgende blokken. In het eerste model was de 

invloed van de creatieve klasse op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling nog positief terwijl dit 

effect negatief wordt vanaf het tweede model. 

Opmerkelijk is het effect van het concurrentieblok op de agglomeratiefactoren. Door de toevoeging van 

de competitiecoëfficiënten en de diversiteitmaat wordt de locatiecoëfficiënt van de bouwsector ineens 

significant en maakt ook de LQ van de industriële sector een sprong richting significantie. Het 

tegenovergestelde geldt voor de LQ van de zorgsector en de HHI. Beide maten nemen door toevoeging 

van het concurrentieblok namelijk aanzienlijk in belang af. 

Waar de toevoeging van het bevolkingblok en het loon- en opleidingsniveau weinig invloed hebben op 

het model als geheel is er nog wel één factor te ontdekken die gedurende de toevoeging van deze drie 

blokken significant blijft en dus een belangrijk onderdeel van het model vormt. Dit is de 

competitiecoëfficiënt van de industriële sector. Het is dus de industrie die de verklaring van de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling in de periode 1996 – 2010 naar zich toe trekt. Naarmate de regionale 

concurrentie in de industriële sector toeneemt, zal ook de regionale werkgelegenheid positief 

gestimuleerd worden.  

Tot slot moet worden vermeld dat in de agglomeratie- en concurrentieblokken sectoreffecten zichtbaar 

zijn. Zoals in tabel 5.2 te zien is hebben niet alle sectoren eenzelfde effect op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. Regionale specialisatie in de bouwnijverheid heeft bijvoorbeeld een 

negatief effect op de werkgelegenheidsontwikkeling, terwijl het effect van een industriële specialisatie 

juist positief is. Voor de competitiecoëfficiënten geldt hetzelfde. De hamvraag is nu of het voorgaande 

ook van toepassing is op de drie subperioden van respectievelijk werkgelegenheidsgroei, -stagnatie en –

groei? Zijn het wederom de effecten van agglomeratie en concurrentie die de macht in handen hebben? 

En verschillen de effecten per sector? Dit zullen de volgende paragrafen uit moeten wijzen. 
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5.3.2 Regressie: regionale werkgelegenheidsontwikkeling 1996-2000 
Op de volgende pagina is in tabel 5.3 het multipele regressiemodel van de 

werkgelegenheidsontwikkeling van de periode 1996 tot en met 2000 weergegeven.  

Dit model vertoont in grote lijnen hetzelfde beeld als het model uit de vorige paragraaf. De toevoeging 

van het agglomeratieblok zorgt wederom voor een grote sprong van de verklaringskracht, ditmaal neemt 

deze zelfs met bijna 40% toe. Het concurrentieblok volgt daarbij het voorbeeld van de agglomeratieblok 

en voegt nog eens 15% aan de verklaringskracht van het model toe. Tevens is het model als geheel, 

vanaf de toevoeging van het eerst blok, weer significant. Overeenkomend met het model in paragraaf 

5.3.1 verandert het effect van de creatieve klasse weer door toevoeging van de agglomeratiefactoren 

waarbij het effect negatief wordt. Ook de significantie stijgt, maar deze stijging wordt door de 

toevoeging van het concurrentieblok alweer tenietgedaan. Dit was in het eerste multipele 

regressiemodel van de totaalperiode niet het geval. Tevens ontvangt de innovatiemaat ook rake klappen 

van het agglomeratieblok en volgende blokken.  

Wat betreft de inhoud van het agglomeratie- en competitieblok komt een bekend beeld naar voren. De 

sectoreffecten zijn zichtbaar en het zijn wederom deze twee blokken die over de meest significante 

variabelen beschikken. Deze keer is het zowel de specialisatie als de mate van concurrentie in de 

bouwnijverheid die de kar van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling trekken. Naarmate de 

regionale specialisatie en concurrentie in de bouw toeneemt, heeft dat negatieve gevolgen voor de 

regionale werkgelegenheid. In plaats van te innoveren of efficiënter te werken concurreren de 

bouwbedrijven elkaar waarschijnlijk kapot, zodat werkgelegenheid verloren gaat. Daarnaast is de 

samenhang tussen regionale specialisatie in de zorgsector en de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling ook negatief en significant, zij het soms wel op het niveau van p = 0,1. 

Opmerkelijk is het bevolkingblok. Deze wordt naarmate het loon- en opleidingsniveau aan het model 

worden toegevoegd steeds meer significant en wordt tevens krachtiger als verklarende variabele. Het 

effect is alleen wel negatief. Naarmate de bevolkingsdichtheid stijgt heeft dit een negatieve invloed op 

de werkgelegenheidsontwikkeling. In hoofdstuk twee is verwezen naar de vraag “do jobs follow people 

or do people follow jobs”. Uit dit model blijkt dat er beter gezegd kan worden dat “people scare jobs”. 

Dus werkgelegenheidsgroei is groter in de minder dichtbevolkte gebieden. 
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Tabel 5.3 Multipele regressiemodel van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling in 1996-2000 (n = 52). 

  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

Variabele (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p) 

Modeltotaal R² = 0,033, p = 0,806  R² = 0,424, p = 0,003  R² = 0,570,  p = 0,001  R² = 0,606, p = 0,001  R² = 0,613, p = 0,001  R² = 0,618, p = 0,002 

                        

(Constante) 0,082  0,307  -0,423  0,173  -0,271  0,389  -0,354  0,253  -0,366  0,240  -0,293  0,378 

Creativiteit (Z-score) 0,003 0,048 0,845  -0,016 -0,222 0,332  -0,006 -0,086 0,699  0,005 0,070 0,764  0,005 0,071 0,763  0,003 0,042 0,862 

Innovatie (Z-score) 0,018 0,250 0,255  0,000 -0,006 0,978  -0,001 -0,016 0,938  0,004 0,062 0,771  0,005 0,076 0,724  0,005 0,077 0,723 

R&D (Z-score) 0,008 0,111 0,651  0,002 0,030 0,899  0,003 0,039 0,868  0,006 0,084 0,716  0,005 0,063 0,786  0,004 0,061 0,796 

Ondernemerschap -0,012 -0,129 0,515  0,001 0,015 0,938  0,005 0,055 0,793  -0,003 -0,032 0,880  -0,004 -0,041 0,845  -0,007 -0,071 0,746 

                        

LQ Industrie     0,014 0,082 0,734  0,029 0,165 0,600  0,025 0,144 0,637  0,033 0,187 0,549  0,036 0,203 0,519 

LQ Bouwnijverheid     -0,109 -0,458 0,017  -0,171 -0,720 0,004  -0,171 -0,721 0,003  -0,194 -0,816 0,003  -0,194 -0,816 0,003 

LQ Detailhandel     -0,017 -0,032 0,832  -0,015 -0,027 0,873  0,030 0,055 0,749  0,037 0,067 0,697  0,060 0,108 0,559 

LQ Zorgsector     -0,142 -0,574 0,000  -0,108 -0,435 0,037  -0,092 -0,370 0,071  -0,085 -0,342 0,099  -0,092 -0,370 0,084 

HHI     -0,235 -0,431 0,052  -0,176 -0,323 0,141  -0,198 -0,364 0,091  -0,203 -0,372 0,086  -0,181 -0,332 0,140 

                        

CQ Industrie         0,029 0,147 0,608  0,034 0,175 0,531  0,043 0,219 0,444  0,049 0,249 0,394 

CQ Bouwnijverheid         -0,144 -0,621 0,027  -0,134 -0,580 0,034  -0,162 -0,699 0,026  -0,170 -0,736 0,022 

CQ Detailhandel         -0,107 -0,215 0,385  -0,052 -0,104 0,675  -0,008 -0,016 0,954  0,014 0,029 0,919 

CQ Zorgsector         0,033 0,121 0,528  0,052 0,194 0,312  0,046 0,169 0,386  0,049 0,184 0,354 

Concurrentie         0,111 0,368 0,302  0,004 0,013 0,974  0,013 0,043 0,914  0,011 0,037 0,928 

                        

Bevolking (Z-score)             -0,026 -0,363 0,082  -0,027 -0,382 0,071  -0,028 -0,392 0,067 

                        

Loonniveau (Z-score)                 0,010 0,135 0,409  0,006 0,080 0,661 

                        

Opleiding Hoog                     0,022 0,138 0,508 
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5.3.3 Regressie: regionale werkgelegenheidsontwikkeling 2001-2005 
De multipele regressie van de periode 2001-2005 is weergegeven in tabel 5.4. Dit model is enigszins een 

vreemde eend in de bijt. Vooral wanneer gekeken wordt naar het tweede model waarin het 

agglomeratieblok wordt toegevoegd. Waar in de voorgaande regressiemodellen de toevoeging van de 

agglomeratiefactoren de determinatiecoëfficiënt aanzienlijk omhoog hielpen is dat in deze analyse niet 

het geval. De verklaringskracht (R²) neemt in dit geval slechts met 6% toe. De toevoeging van het 

competitieblok helpt daarentegen de verklaarde variantie wel met een sprong van maarliefst 37% 

vooruit. Concurrentie blijkt dus een belangrijke verklarende factor te zijn voor de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling in perioden van werkgelegenheidsstagnatie en -afname. Tevens wordt 

het model vanaf de toevoeging van het competitieblok significant. De toevoeging van de bevolking helpt 

het model weinig vooruit in tegenstelling tot de toevoeging van het inkomen (loonniveau). De verklaarde 

variantie neemt daardoor met ongeveer 6% toe, wat vrij hoog is gezien de perioden die voorheen zijn 

geanalyseerd. Het inkomensniveau als proxy voor het loonniveau blijkt dus vooral in tijden van stagnatie 

een negatieve werking te hebben op de banenontwikkeling in de regio, wellicht omdat bedrijven in zulke 

tijden nog eens goed hun kostenplaatje in overweging nemen. Evenals voor de toevoeging van het 

bevolkingblok gold, geldt ook voor het opleidingblok dat deze niets aan het model toevoegt. 

De beperkte bijdrage van het agglomeratieblok vindt ook zijn weerklank in het effect van de creatieve 

klasse. Waar in de voorgaande modellen de agglomeratiefactoren ervoor zorgden dat de creatieve klasse 

in belang steeg voor het model is dat in dit model niet het geval. Pas wanneer de concurrentiefactoren 

aan het model worden toegevoegd neemt de significantie en het belang van de creatieve klasse 

aanzienlijk toe. De factor creativiteit wordt zelfs significant. Ook zorgt de toevoeging van het 

competitieblok voor een flinke verbetering van de innovatiefactor, die bijna vier maal zo significant 

wordt. In voorgaande modellen verslechterde de positie van de innovatiefactor juist wanneer de 

agglomeratie- en competitieblokken aan het model werden toegevoegd. 

De toevoeging van het concurrentieblok heeft een grote impact op het model. Dit is ook te zien aan het 

agglomeratieblok. Niet alleen neemt de significantie van de diversiteitfactor (HHI) en de 

locatiecoëfficiënten van de industrie en de advies en onderzoek sector aanzienlijk toe, maar ook de 

effecten van vier van de vijf factoren veranderen. Opvallend is dat de advies en onderzoek sector vanaf 

de toevoeging van het inkomensblok significant wordt. In het competitieblok is het wederom de 

industrie die een grote positieve invloed heeft op de werkgelegenheidsontwikkeling. Tot slot is het 

opmerkelijk dat het inkomen een grote aanvulling op het model is. Het regionaal inkomen als proxy voor 

het regionale loonniveau blijkt dus in tijden van stagnatie een belangrijke verklarende factor te zijn voor 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Let op dat dit verband wel negatief is. Waar het regionale 

loonniveau in tijden van stagnatie stijgt zal dit een negatieve impact hebben op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. In het theoretisch kader in hoofdstuk 2 is gezegd dat er twee kampen 

zijn die het verband tussen het loonniveau en de werkgelegenheidsontwikkeling verdedigen, de 

neoklassieken en keynesianen. In dit geval lijkt de neoklassieke benadering in tijden van stagnatie een 

onderdeel van de verklaring van regionale werkgelegenheidsontwikkeling te zijn. Dus naarmate het 

regionale loonniveau stijgt, daalt de werkgelegenheid. 
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Tabel 5.4: Multipele regressiemodel van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling in 2001-2005 (n = 52). 

  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

Variabele (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p) 

Modeltotaal R² = 0,021, p = 0,910  R² = 0,079, p = 0,929  R² = 0,451, p = 0,030  R² = 0,451, p = 0,047  R² = 0,514, p = 0,019  R² = 0,514, p = 0,031 

                        

(Constante) 0,038  0,399  -0,073  0,764  0,214  0,323  0,208  0,347  0,241  0,256  0,238  0,269 

Creativiteit (Z-score) -0,004 -0,101 0,686  -0,005 -0,116 0,667  -0,022 -0,567 0,037  -0,021 -0,533 0,085  -0,028 -0,714 0,023  -0,027 -0,702 0,032 

Innovatie (Z-score) 0,000 0,003 0,990  0,004 0,096 0,730  0,013 0,339 0,181  0,014 0,351 0,180  0,014 0,366 0,145  0,014 0,369 0,148 

R&D (Z-score) -0,006 -0,155 0,530  0,000 -0,003 0,991  -0,007 -0,172 0,517  -0,006 -0,159 0,561  -0,007 -0,181 0,489  -0,007 -0,172 0,525 

Ondernemerschap 0,007 0,126 0,529  0,000 0,005 0,984  0,007 0,142 0,575  0,006 0,121 0,652  0,006 0,117 0,651  0,006 0,121 0,644 

                        

LQ Industrie     -0,011 -0,128 0,667  0,044 0,489 0,188  0,044 0,488 0,195  0,035 0,390 0,281  0,034 0,376 0,319 

LQ Detailhandel     0,044 0,145 0,513  -0,033 -0,111 0,631  -0,026 -0,085 0,742  -0,004 -0,015 0,953  -0,006 -0,019 0,941 

LQ Advies en onderzoek     0,015 0,149 0,556  0,053 0,533 0,112  0,055 0,550 0,114  0,104 1,048 0,013  0,105 1,062 0,015 

LQ Zorgsector     0,002 0,016 0,934  -0,005 -0,032 0,890  -0,003 -0,021 0,932  -0,038 -0,267 0,306  -0,036 -0,253 0,362 

HHI     -0,035 -0,102 0,688  0,071 0,204 0,363  0,069 0,201 0,377  0,083 0,241 0,271  0,084 0,243 0,274 

                        

CQ Industrie         0,096 0,851 0,018  0,098 0,866 0,020  0,089 0,783 0,028  0,087 0,772 0,035 

CQ Detailhandel         -0,030 -0,111 0,689  -0,019 -0,072 0,825  -0,038 -0,139 0,656  -0,040 -0,148 0,644 

CQ Advies en onderzoek         0,015 0,124 0,705  0,014 0,116 0,727  0,068 0,573 0,142  0,069 0,577 0,146 

CQ Zorgsector         -0,059 -0,375 0,139  -0,056 -0,356 0,185  -0,067 -0,424 0,103  -0,066 -0,417 0,119 

Concurrentie         0,050 0,296 0,526  0,036 0,213 0,716  0,023 0,136 0,808  0,023 0,138 0,809 

                        

Bevolking (Z-score)             -0,003 -0,066 0,811  -0,003 -0,075 0,777  -0,003 -0,071 0,791 

                        

Loonniveau (Z-score)                 -0,017 -0,432 0,041  -0,017 -0,422 0,058 

                        

Opleiding Hoog                     -0,004 -0,042 0,870 
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5.3.4 Regressie: regionale werkgelegenheidsontwikkeling 2006-2010 
In het laatste multipele regressiemodel (tabel 5.5) wordt de werkgelegenheidsontwikkeling in de periode 

2006 tot en met 2010 geanalyseerd. Dit model laat niet heel verrassend het oude vertrouwde beeld zien. 

Het agglomeratieblok en vervolgens het competitieblok trekken wederom een groot deel van de 

verklaarde variantie naar zich toe. Blijkbaar gebeurt er dus “iets” ten gunste van de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling naarmate bedrijven in nabijheid van elkaar gevestigd zijn. Door de 

toevoeging van de agglomeratie- en concurrentiefactoren neemt de R² van de modellen met 

respectievelijk 23% en 14% toe. De toevoeging van de bevolking staat gelijk aan een toename van 0,5%. 

Tot slot worden het inkomen en de hoogopgeleiden in verschillende blokken in het model gestopt, 

waardoor de verklaarde variantie beide keren met 2% stijgt. Wanneer de significanties van de modellen 

vergeleken worden, is duidelijk te zien dat deze met stel en sprong vooruit gaat zodra de agglomeratie 

en competitieblokken aan het model worden toegevoegd. Alleen zijn de modellen wel minder significant 

dan in de voorgaande regressiemodellen het geval was.  

De kenniseconomische factoren laten in dit model geen van alle een significante score zien. Waar 

voorheen de creativiteit- en innovatiefactor aanzienlijk reageerden op de toevoeging van de 

verschillende blokken is dat in dit model niet het geval. De factor ondernemerschap blijft daarentegen 

wel op z’n oude vertrouwde plekje zeer weinig aan het model toevoegen. In het agglomeratieblok valt 

het op dat in het tweede model de diversiteitmaat behoorlijk significant is en door toevoeging van de 

competitievariabelen ineens insignificant wordt. In het concurrentieblok komt weer de industrie naar 

voren die wederom een stabiele factor vormt voor de verklaring van regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. Tot slot is het opmerkelijk dat in dit laatste model van 

werkgelegenheidsgroei en –herstel er veel minder significante factoren te zien zijn. Eigenlijk is het alleen 

de competitiecoëfficiënt van de industrie die significant is.  
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Tabel 5.5: Multipele regressiemodel van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling in 2006-2010 (n = 52). 

  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

Variabele (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p) 

Modeltotaal R² = 0,044, p = 0,706  R² = 0,271, p = 0,112  R² = 0,410, p = 0,069  R² = 0,415, p = 0,096  R² = 0,436, p = 0,097  R² = 0,447, p = 0,114 

                        

(Constante) 0,082  0,039  -0,213  0,219  -0,116  0,526  -0,086  0,660  -0,061  0,752  -0,044  0,822 

Creativiteit (Z-score) -0,004 -0,108 0,660  -0,011 -0,321 0,184  -0,009 -0,279 0,355  -0,011 -0,338 0,301  -0,013 -0,375 0,253  -0,013 -0,391 0,237 

Innovatie (Z-score) -0,008 -0,233 0,284  0,000 -0,006 0,981  0,000 0,005 0,986  -0,001 -0,018 0,950  0,000 0,000 1,000  0,000 -0,008 0,978 

R&D (Z-score) -0,011 -0,320 0,197  -0,008 -0,228 0,397  -0,006 -0,170 0,556  -0,006 -0,189 0,520  -0,006 -0,188 0,521  -0,007 -0,213 0,473 

Ondernemerschap 0,009 0,185 0,347  -0,003 -0,065 0,777  -0,004 -0,086 0,750  -0,002 -0,051 0,856  -0,003 -0,064 0,818  -0,005 -0,104 0,716 

                        

LQ Industrie     0,012 0,163 0,517  0,051 0,671 0,106  0,054 0,712 0,096  0,050 0,666 0,119  0,057 0,755 0,089 

LQ Detailhandel     -0,062 -0,228 0,231  -0,055 -0,200 0,432  -0,065 -0,237 0,377  -0,060 -0,217 0,416  -0,062 -0,226 0,401 

LQ Advies en onderzoek     0,031 0,332 0,117  0,024 0,258 0,500  0,021 0,229 0,558  0,038 0,418 0,326  0,017 0,185 0,717 

LQ Zorgsector     0,026 0,171 0,301  0,040 0,266 0,188  0,041 0,268 0,190  0,030 0,200 0,343  0,024 0,158 0,466 

HHI     -0,106 -0,315 0,095  -0,064 -0,191 0,324  -0,054 -0,161 0,431  -0,043 -0,128 0,532  -0,049 -0,145 0,485 

                        

CQ Industrie         0,072 0,752 0,053  0,074 0,772 0,051  0,071 0,750 0,057  0,073 0,766 0,054 

CQ Detailhandel         0,024 0,090 0,747  0,013 0,047 0,873  -0,025 -0,094 0,770  -0,001 -0,004 0,990 

CQ Advies en onderzoek         -0,044 -0,388 0,242  -0,046 -0,404 0,230  -0,026 -0,227 0,538  -0,047 -0,410 0,343 

CQ Zorgsector         0,006 0,043 0,882  0,002 0,016 0,956  0,003 0,020 0,947  0,015 0,108 0,730 

Concurrentie         -0,037 -0,236 0,668  -0,020 -0,123 0,837  -0,021 -0,130 0,828  -0,016 -0,098 0,870 

                        

Bevolking (Z-score)             0,004 0,122 0,609  0,003 0,074 0,758  0,002 0,068 0,780 

                        

Loonniveau (Z-score)                 -0,008 -0,244 0,263  -0,009 -0,259 0,239 

                        

Opleiding Hoog                     0,032 0,277 0,406 
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5.3.5 Panel regressie: regionale werkgelegenheidsontwikkeling 1996-2010 
In het panel regressiemodel (tabel 5.6) wordt dezelfde manier van toetsen als in voorgaande modellen 

toegepast, maar dan gebaseerd op een dataset die anders is opgebouwd. Let op dat er in het 

agglomeratie- en competitieblok ditmaal vijf sectoren zijn opgenomen in plaats van vier. Aan het begin 

van dit hoofdstuk is uiteengezet dat voor de locatie- en competitiecoëfficiënten de vier grootste 

sectoren worden gebruikt. Dit houdt in dat voor 1996 de bouwnijverheid nog bij de grootste vier 

sectoren hoort, maar in 2001 en 2006 is deze plaats vergeven aan de advies en onderzoek sector. Omdat 

het panel regressiemodel gebaseerd is op data van alle drie perioden is besloten zowel de bouwsector 

als de advies en onderzoek sector mee te nemen in de analyse. 

Het eerste wat opvalt is dat het model pas in de vijfde stap na de toevoeging van het inkomen significant 

wordt. Tevens neemt de verklaringskracht na deze toevoeging met een grote sprong van maarliefst 30% 

toe. In eerdere modellen lag het zwaartepunt van de verklaringskracht vooral bij de agglomeratie- en 

concurrentiefactoren terwijl in dit model de agglomeratie- en concurrentieblokken ieder maar voor een 

toename van ongeveer 7% zorgen. Opvallend zijn ook de periodedummy’s die de determinatiecoëfficiënt 

met ongeveer 18% laten stijgen. Doordat de dummy van de tweede periode zeer significant is kan 

geconcludeerd worden dat de periode van werkgelegenheidsstagnatie een zeer belangrijke periode is 

geweest voor de ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid in Nederland, in ieder geval aanzienlijk 

belangrijker dan de eerste periode.  

Kijkend naar de factoren in het model doen de moderne kenniseconomische factoren het niet goed. 

Daarnaast springt wederom de competitiecoëfficiënt van de industrie in het oog. Deze factor is namelijk 

in bijna alle stappen van het panel model significant en heeft een positieve invloed op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. Tevens bevindt de locatiecoëfficiënt van de advies en onderzoek sector 

zich ook vaak op het randje van significantie en heeft ook een positieve invloed op de 

werkgelegenheidsontwikkeling. Zoals gezegd ligt het zwaartepunt in dit model bij het inkomen, die in de 

vijfde en zesde stap een grote invloed heeft op de werkgelegenheidsontwikkeling. In dit model komt, 

evenals in het multipele regressiemodel van de periode van werkgelegenheidsstagnatie (2001-2005), de 

neoklassieke benadering naar voren die het kosteneffect centraal stelt. Een stijging van het regionale 

loonniveau heeft dus een negatieve invloed op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Alhoewel er 

in de empirische analyse gesproken wordt over het inkomensniveau in plaats van het loonniveau kan 

worden aangenomen dat de neoklassieke benadering in het panel model naar voren komt.  

Hoewel het opleidingsniveau niet voor een grote bijdrage aan de verklaringskracht van het model zorgt, 

is het in dit panel model wel een significante factor die een relatief grote positieve invloed heeft op de 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Opmerkelijk is dat wanneer er door middel van de dummy’s 

voor periode-effecten wordt gecontroleerd, het inkomen- en opleidingblok ineens niet meer significant 

zijn. De enige factor die dan nog standhoudt is de competitiecoëfficiënt van de industrie. Tot slot zorgt 

de toevoeging van de agglomeratie- en concurrentieblokken ervoor dat de invloed van de 

creativiteitfactor stijgt. Een constatering die ook in de eerdere multipele regressiemodellen naar voren is 

gekomen. 
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Tabel 5.6: Panel regressiemodel van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling in 1996-2010 (n = 156). 

  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

  (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p)   (B) (Beta) (p) 
  R² = 0,005, p = 0,952   R² = 0,078, p = 0,279   R² = 0,147, p = 0,110   R² = 0,151, p = 0,125   R² = 0,433, p = 0,000   R² = 0,461, p = 0,000   R² = 0,642, p = 0,000  

                            

(Constante) 0,064   0,176   0,215   0,329   0,391   0,090   0,367   0,114   0,100   0,604   0,189   0,326   -0,005   0,975 

Creativiteit (Z-score) -0,001 -0,014 0,919   -0,008 -0,114 0,460   -0,017 -0,231 0,230   -0,013 -0,183 0,364   -0,010 -0,133 0,420   -0,013 -0,174 0,284   -0,009 -0,121 0,365 

Innovatie (Z-score) 0,004 0,049 0,689   -0,008 -0,104 0,477   0,002 0,030 0,849   0,004 0,051 0,752   0,007 0,099 0,460   0,006 0,088 0,502   0,009 0,130 0,226 

R&D (Z-score) -0,003 -0,036 0,796   -0,006 -0,088 0,601   -0,008 -0,109 0,550   -0,007 -0,102 0,574   -0,003 -0,048 0,750   -0,004 -0,062 0,674   -0,001 -0,019 0,877 

Ondernemerschap 0,000 0,002 0,988   0,007 0,074 0,589   0,011 0,115 0,459   0,009 0,092 0,562   -0,001 -0,008 0,953   -0,005 -0,053 0,682   -0,007 -0,074 0,487 

                               

LQ Industrie     -0,011 -0,064 0,684   0,055 0,325 0,163   0,053 0,310 0,186   0,040 0,234 0,223   0,045 0,267 0,158   0,052 0,307 0,058 

LQ Bouwnijverheid     -0,014 -0,056 0,625   -0,071 -0,290 0,095   -0,071 -0,291 0,094   -0,020 -0,082 0,571   -0,012 -0,048 0,737   -0,038 -0,157 0,225 

LQ Detailhandel     0,014 0,024 0,828   -0,057 -0,099 0,465   -0,037 -0,065 0,645   -0,021 -0,037 0,746   -0,006 -0,010 0,930   -0,016 -0,028 0,767 

LQ Adv. & Ond. Sector     0,041 0,218 0,092   0,056 0,293 0,152   0,062 0,324 0,120   0,079 0,416 0,016   0,052 0,275 0,118   0,046 0,241 0,118 

LQ Zorgsector     -0,047 -0,170 0,086   -0,014 -0,051 0,710   -0,012 -0,043 0,757   -0,035 -0,127 0,268   -0,051 -0,183 0,109   -0,028 -0,102 0,285 

HHI     0,049 0,079 0,544   0,116 0,185 0,164   0,109 0,175 0,192   0,015 0,023 0,834   0,026 0,041 0,703   -0,048 -0,076 0,413 

                               

CQ Industrie         0,102 0,492 0,024   0,101 0,486 0,026   0,066 0,318 0,077   0,072 0,348 0,048   0,080 0,387 0,010 

CQ Bouwnijverheid         -0,081 -0,333 0,138   -0,075 -0,312 0,169   -0,008 -0,035 0,852   -0,018 -0,073 0,694   -0,033 -0,135 0,394 

CQ Detailhandel         -0,106 -0,201 0,244   -0,084 -0,159 0,374   -0,121 -0,229 0,121   -0,086 -0,162 0,268   -0,054 -0,101 0,443 

CQ Adv. & Ond. Sector         0,013 0,059 0,772   0,014 0,061 0,767   0,037 0,165 0,330   0,017 0,076 0,653   0,014 0,062 0,672 

CQ Zorgsector         -0,001 -0,002 0,990   0,004 0,014 0,933   0,006 0,021 0,880   0,015 0,050 0,708   0,010 0,036 0,745 

Concurrentie         0,086 0,266 0,318   0,049 0,152 0,613   -0,029 -0,090 0,716   -0,011 -0,035 0,886   -0,032 -0,098 0,623 

                               

Bevolking (Z-score)             -0,009 -0,126 0,407   -0,012 -0,167 0,181   -0,012 -0,165 0,178   -0,012 -0,170 0,091 

                               

Loonniveau (Z-score)                 -0,042 -0,577 0,000   -0,051 -0,699 0,000   -0,022 -0,307 0,103 

                               

Opleiding Hoog                     0,058 0,324 0,009   0,019 0,103 0,322 

                               

Dummy periode 2                         -0,095 -0,620 0,000 

Dummy periode 3                         -0,045 -0,293 0,140 
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5.4 Conclusie: wed op de oude paarden! 
In de statistische analyse is naar voren gekomen dat het zwaartepunt in de verklaring van regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling op het Nederlandse COROP-plus niveau vooral ligt bij de traditionele 

agglomeratie- en concurrentie-effecten, maar ook bij het regionale loonniveau. In figuur 5.7, waarin de 

verklaringskracht van ieder model is weergegeven, komt dit duidelijk naar voren.  

Figuur 5.7: Verloop van de R² (de verklaringskracht) per model7. 

 

Zoals de titel al doet verwachten is een focus op de moderne kenniseconomische variabelen niet van 

belang om de regionale werkgelegenheid te stimuleren. De creativiteit-, R&D-, innovatie- en 

ondernemerschapfactor zijn namelijk in geen van de modellen prominent aanwezig. In bovenstaande 

figuur is te zien dat de verklaringskracht van deze factoren tezamen nihil is (hooguit 5%). 

De verschillende analysemodellen geven vooral het agglomeratie- en concurrentieblok een belangrijke 

rol in de verklaring van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Daarbij nam Marshall (1890), met 

zijn specialisatiethese, ten opzichte van Jacobs (1969), met haar diversiteitthese, vooral het voortouw. 

Alleen moet er wel een belangrijke kanttekening worden geplaatst. Er zijn namelijk duidelijk 

sectorverschillen te zien. Regionale specialisatie heeft dus niet altijd een positieve invloed op de 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Wanneer een regio bijvoorbeeld gespecialiseerd is in de advies 

en onderzoek sector heeft dit vaak een negatief effect, terwijl een regionale specialisatie in de industrie 

vaak positief uitpakt voor de regionale werkgelegenheid. De mate van regionale concurrentie (CQ) in de 

industrie is daarbij vooral belangrijk, want deze factor laat in vrijwel al de modellen zien dat naarmate de 

regionale concurrentie in de industrie toeneemt het de werkgelegenheid positief beïnvloedt.  

                                                           
7
 Het panel regressie model beschikt over een extra variabele, namelijk het blok “dummy’s”. Dit zijn de variabelen 

die controleren voor het periode-effect. 
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Naast dat sectoreffecten van belang zijn is ook de ene periode de andere niet. Er moet dus rekening 

worden gehouden met periode-effecten. Vooral de periode van werkgelegenheidsstagnatie (2001-2005) 

laat daarbij een afwijkend beeld zien dan de andere multipele regressiemodellen. Waar in de perioden 

van werkgelegenheidsgroei het vooral de agglomeratiefactoren zijn die de 

werkgelegenheidsontwikkeling verklaren, zijn dat in de periode van stagnatie vooral de 

concurrentiefactoren. De sectoreffecten en met name de periode-effecten worden ook zichtbaar in het 

panel regressiemodel. Daarin komt naar voren dat vooral de periode waarin de 

werkgelegenheidsontwikkeling stagneert de grootste stempel heeft gedrukt op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling.  

Opvallend is tot slot de uitkomst van het panel regressiemodel die in tegenstelling tot de enkelvoudige 

en multipele regressiemodellen het regionale loonniveau als belangrijkste indicator acht voor de 

regionale ontwikkeling van de werkgelegenheid. In bovenstaande figuur 5.7 is ook goed te zien dat 

naarmate het loonniveau aan het panelmodel wordt toegevoegd de verklaringskracht aanzienlijk 

toeneemt. Daarbij is wel sprake van de neoklassieke denkwijze, in plaats van de keynesiaanse, die het 

kosteneffect van het regionale loonniveau centraal stelt. Dit is in lijn met de uitkomsten van Suedekum & 

Blien (2004) en Trendle (2009). Een stijgend regionaal loonniveau heeft namelijk een negatieve invloed 

op de werkgelegenheid.  

Samenvattend kan gesteld worden dat in het antwoord op de vraag; welke factoren de regionale  

werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland verklaren (in een empirische analyse van de periode 1996 tot 

en met 2010), de kenniseconomische variabelen over het algemeen geen schijn van kans hebben. Het 

zijn dus vooral de traditionele factoren, inclusief het regionale loonniveau, die een verklaring bieden 

voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid op het COROP-plus niveau. De kenniseconomische 

factoren zijn over het algemeen niet significant en dat worden zij ook niet naarmate de overige blokken 

aan het model worden toegevoegd. De enige factor die sterk op de andere blokken reageert is de 

creativiteitfactor. Maar in tegenstelling tot wat Florida (2002) zegt,  is het effect op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling niet positief, maar negatief. Naarmate de regionale creatieve klasse dus 

groter wordt, heeft het een negatief effect op de werkgelegenheidsontwikkeling in de regio.  

Op basis van het voorgaande kunnen de onderzoekshypothesen uit hoofdstuk 2 als volgt worden 

beantwoord. 

Hypothese 1: De samenhang tussen de “moderne” factoren ondernemerschap, innovatie en creativiteit 

en de regionale werkgelegenheidsontwikkeling is significant en positief. 

Antwoord: verwerpen. De moderne kenniseconomische factoren zijn over het algemeen niet van belang 

in de verklaring van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Ook is het effect van de factoren vaak 

negatief. 
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Hypothese 2: De samenhang tussen de “traditionele” factoren specialisatie, diversiteit en competitie en 

de regionale werkgelegenheidsontwikkeling is significant en positief. 

Antwoord: gedeeltelijk bevestigd. De agglomeratie- en concurrentiefactoren zijn veelal de sleutels in de 

verklaring van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Wel moet rekening worden gehouden dat de 

effecten op de werkgelegenheidsontwikkeling per sector en per periode verschillen. Uiteindelijk is het de 

mate van regionale concurrentie in de industrie die in vrijwel al de modellen significant is en de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling positief beïnvloedt. 

Hypothese 3: De toevoeging van de specialisatie, diversiteit- en competitiefactoren aan het model heeft 

een positieve en grote invloed op de regionale werkgelegenheidsontwikkeling, evenals op de “moderne” 

factoren (ondernemerschap, innovatie en creativiteit). 

Antwoord: gedeeltelijk bevestigd. De toevoegingen van de agglomeratie- en concurrentieblokken aan 

het model zorgen voor een grote toename van de verklaringskracht van het model als geheel. De invloed 

op het model is dus groot. In het panel regressiemodel wordt deze invloed relatief kleiner, maar is nog 

steeds aanzienlijk. Ook de invloed op de moderne factoren en met name de creativiteit is groot. De 

significantie van de creativiteitfactor neemt namelijk met grote stappen toe naarmate de agglomeratie- 

en concurrentiefactoren worden toegevoegd. Dit is met name het geval in het multipele regressie model 

van de tweede periode, de periode van werkgelegenheidsstagnatie. Het effect is alleen negatief. Vooral 

in tijden van stagnatie lijkt het erop dat de creatieve klasse een negatieve stempel drukt op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. Wellicht heeft het negatieve effect van creativiteit op de 

werkgelegenheidsontwikkeling in perioden van stagnatie te maken met het feit dat creatieve mensen de 

ruimte nodig hebben om een innovatief bedrijf op te starten en dat in tijden van 

werkgelegenheidsstagnatie zeer lastig is. Concurrentie speelt in die tijd namelijk ook een grote rol, 

waardoor creatieve bedrijven misschien niet tot hun recht kunnen komen, omdat ze weggeconcurreerd 

worden. Daarnaast kan het zo zijn dat de creatieve klasse die al aan het werk is in tijden van stagnatie, 

het niet aan durven om voor henzelf te beginnen of simpelweg niet de (financiële) middelen hebben of 

krijgen om ideeën uit te werken. 

Hypothese 4: De (beroeps)bevolking en het regionale loon- en opleidingsniveau hangen positief samen 

met de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. 

Antwoord: gedeeltelijk verwerpen. Over het algemeen is het belang van de regionale 

bevolkingsdichtheid en het opleidingsniveau beperkt. Alleen het loonniveau laat in het meest belangrijke 

model, het panel regressiemodel, ineens zien dat het een factor is die de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling verklaart. Let hierbij op dat het om een negatief verband gaat. Naarmate 

het regionale loonniveau stijgt, neemt de werkgelegenheid dus af. 
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6. Wed op het juiste paard 

Wed op het juiste paard, luidt de titel van onderliggende studie en tevens de titel van het huidige 

hoofdstuk. De laatste jaren wordt politiek gezien sterk ingezet op de ontwikkeling van de Nederlandse 

kenniseconomie. De Rijksoverheid beoogt zo onder andere door middel van innovatie en vernieuwing de 

werkgelegenheid te stimuleren. In onderliggende studie is aan de hand van een viertal factoren 

(creativiteit, innovatie, R&D en ondernemerschap) gemeten in hoeverre de kenniseconomie een 

verklarende factor kan zijn voor de ontwikkeling van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Deze 

kenniseconomische factoren zijn vervolgens afgezet tegen de meer traditionele factoren die regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling verklaren, zoals de sectorstructuur.  

Uit de resultaten van onderliggend onderzoek blijkt echter dat de kenniseconomie niet bijdraagt aan een 

gunstige ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid en er dus ook niet op dit “nieuwe paard” 

ingezet moet worden wil men de werkgelegenheid stimuleren. De enige kenniseconomische of moderne 

factor die in sommige modellen een aanzienlijke invloed uitoefent op de banenontwikkeling is de 

aanwezigheid van een creatieve klasse die volgens Florida (2002) vernieuwing stimuleert, maar dit effect 

is zelfs negatief. Wil de Nederlandse overheid de regionale werkgelegenheid stimuleren, dan moet 

worden gefocust op de meer klassieke factoren, zoals regionale specialisatie, diversiteit en concurrentie. 

In de literatuurstudie is naar voren gekomen dat het belang van factoren zoals specialisatie (Marshall, 

1890), diversiteit (Jacobs, 1969) en concurrentie (Porter, 1990) in de verklaring van de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling van uiterst belang zijn. De empirische toetsing in onderhavige studie wijst 

niets minder uit, maar wel minder in het belang van de diversiteitthese van Jacobs (1969). Het is dus 

beter om op “oude paarden” te blijven wedden die zich in het verleden al hebben bewezen. Daarbij 

moet wel de kanttekening worden geplaatst dat dit verband niet zo rechttoe rechtaan is zoals vaak in de 

literatuur wordt verondersteld. Zowel wanneer gekeken wordt naar de werkgelegenheidsontwikkeling in 

Nederland over de afgelopen vijftien jaar, als naar de empirische toetsing in deze studie, ligt de nadruk 

op sectoreffecten. Niet elke sector beweegt zich namelijk in dezelfde richting, maar ontwikkelt zich op 

andere wijze. Daarbij komt onder andere het onderscheid tussen de markt- en collectieve sectoren naar 

voren die ieder op hun eigen wijze reageren op de conjuncturele ontwikkeling van de economie. In de 

collectieve sectoren vallen in tijden van stagnatie bijvoorbeeld minder zware klappen en laten een 

stabielere ontwikkeling van de werkgelegenheid zien dan de marktsectoren. Ook in de empirische 

toetsing komen sectorverschillen naar voren, waarbij de positieve en negatieve effecten van specialisatie 

en concurrentie per sector verschillen. De sector die het meeste opvalt is de industrie. Het positieve 

effect van regionale concurrentie in de industriële sector op de ontwikkeling van de regionale 

werkgelegenheid is namelijk één van belangrijkste verklarende factoren. Deze houdt namelijk stand in 

vrijwel al de modellen. Dit is vrij opmerkelijk, omdat de industriële sector al jaren wordt gekenmerkt 

door een structurele daling van de werkgelegenheid.  
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Rekeninghoudend met voorgaande conclusies is het Topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid 

een uitstekend middel om de regionale werkgelegenheidsontwikkeling te stimuleren. Vooral ook, omdat 

dit beleid gericht inspeelt op de ondernemers, het bedrijfsleven en bestaande geografische 

concentraties van sectoren. Daarnaast staat het innovatievermogen van de topsectoren centraal en dat 

is met name het punt waarvoor gewaakt moet worden. Zoals gezegd, is een focus op alleen het 

bedrijfsleven voldoende. Onderhavige studie wijst namelijk uit dat een directe stimulans van de 

innovatiefactoren (zowel input als output) niet bijdragen aan een gunstige ontwikkeling van de regionale 

werkgelegenheid. Wellicht heeft dit te maken met de “Europese Paradox” waardoor relatief veel 

inspanningen om innovaties te realiseren, maar relatief weinig effect hebben. Er moet juist een stap 

terug worden genomen. Dus niet innovatie an sich stimuleren, maar de bedrijven die ze moeten 

realiseren. Zorg dat belemmeringen worden weggenomen en dat bedrijven worden gestimuleerd, zij het 

door middel van financiële stimulansen, om door te groeien. Dan is het effect op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling het grootst. Vertrouw op de capaciteiten van de hedendaagse 

ondernemer luidt dus het advies voor zowel het Topsectorenbeleid als voor regionaal beleid. Daarbij 

moet wel rekening worden gehouden met sectoreffecten. Het Topsectorenbeleid van Verhagen (2011) 

veronderstelt dat al de sectoren op dezelfde wijze reageren op een stimulans van de overheid. Volgens 

onderliggend onderzoek kan gesteld worden dat het stimuleren van een geografische concentratie van 

bedrijven, bijvoorbeeld door het stimuleren van clustervorming, niet altijd een positief effect heeft op de 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Het kan zelfs negatief uitpakken.  

Naast sectoreffecten zijn tevens periode-effecten voor de verklaring van regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling zeer belangrijk. De statistische analyse wijst uit dat de effecten van een 

regionale concentratie van bedrijven vooral  in perioden van werkgelegenheidsgroei een grote invloed 

hebben en concurrentie-effecten in tijden van werkgelegenheidsstagnatie. Agglomeratie-effecten 

verdwijnen naar de achtergrond in slechtere tijden, want juist dan is het voor bedrijven het moeilijkst om 

het hoofd boven water te houden. Het komt dan aan op ware concurrentiekracht. Tevens wijst het panel 

regressiemodel uit dat het vooral de periode van 2001 tot en met 2005  is geweest die de grootste 

stempel op de werkgelegenheidsontwikkeling in de afgelopen vijftien jaren heeft gedrukt. Dit is ook 

logisch aangezien de werkgelegenheid in die periode stagneerde, omdat de productiegroei in de 

voorgaande jaren afnam en de arbeidsmarkt in die tijd zeer krap was.  

Het meest opvallende aan de statistische analyse is de invloed van het regionale loonniveau. Uit het 

multipele regressiemodel van de stagnatieperiode, maar vooral uit het panel regressiemodel is gebleken 

dat deze factor naast de agglomeratie- en concurrentie-effecten van uiterst belang is in de verklaring van 

regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Daarbij heeft het regionale loonniveau wel een negatief effect 

op de regionale werkgelegenheid. Naarmate de hoogte van het loonniveau stijgt neemt de 

werkgelegenheid dus af. In hoofdstuk 4 is bijvoorbeeld gezegd dat de werkgelegenheidsgroei in de 

afgelopen vijftien jaar vooral heeft plaatsgevonden in de regio’s buiten de Randstad, in het midden en 

noorden van Nederland. Op zich lijkt dat vreemd, maar gezien de uitkomst van het panel regressiemodel 

wel logisch. De lonen liggen in de Randstad namelijk hoger dan in de rest van Nederland. Daardoor zien 

bedrijven in de Randstad hun loonkosten stijgen en zullen ze zich wellicht in de meer landelijke regio’s 

van Nederland vestigen. De neoklassieken hebben het in dit geval dus bij het rechte eind. Het 
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kosteneffect van een hoog regionaal loonniveau is dus belangrijker dan het keynesiaanse 

koopkrachteffect. Wil de Nederlandse overheid de regionale werkgelegenheid stimuleren dan zal aan de 

ene kant, ondanks de politieke gevoeligheid van het onderwerp, serieus moeten worden nagedacht over 

het loonvraagstuk. Aan de andere kant is het de vraag of ingrijpen wel noodzakelijk is. Waarom zou de 

groei van de werkgelegenheid alleen in de Randstad moeten plaatsvinden? Als lonen elders in Nederland 

lager zijn dan maakt het voor Nederland in zijn totaliteit toch niet uit dat bedrijven uit de Randstad 

vertrekken?  

Kortom, om regionale werkgelegenheidsontwikkeling te stimuleren is een focus op de meer traditionele 

verklaringen noodzakelijk, waarbij het vooral om de regionale effecten van agglomeratievorming en 

concurrentie gaat.  Daarnaast heeft onderliggende studie ook uitgewezen dat het regionale loonniveau 

een belangrijke verklarende factor is. Het is dus tijd weer te wedden op de sterkste paarden. 

6.1 Hoe nu verder? 
Een groot deel van de uiteindelijke conclusie is dat er bij de verklaring van regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling rekening moet worden gehouden met sector- en periode-effecten. Met 

name op de eerste variant is in onderhavige studie niet uitgebreid ingegaan. Er zijn in totaal namelijk 

slechts vijf verschillende sectoren getoetst, terwijl het interessant zou zijn om dit ook voor de overige 

sectoren te doen. Daarvoor kan in plaats van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling op nationaal 

niveau de regionale werkgelegenheidsontwikkeling in bijvoorbeeld de financiële sector een afhankelijke 

factor zijn. Op die manier wordt een beter inzicht verkregen in die factoren die per sector relevant zijn 

om de werkgelegenheid te stimuleren waardoor het Topsectorenbeleid en regionaal beleid nog beter 

kunnen worden ingevuld. Daarnaast kan er getwist worden over de sectorindeling die in onderliggende 

studie is gebruikt (zie ook bijlage 2). Deze is namelijk gebaseerd op twintig sectoren. Is het bijvoorbeeld 

niet beter om een meer of minder gedetailleerdere indeling te gebruiken?  

Daarnaast kan de discussie worden doorgetrokken naar het schaalniveau waarop deze studie is 

uitgevoerd. Ten eerste is het aantal waarnemingen (52 COROP-plus regio’s) namelijk met recht laag te 

noemen. De toevoeging van het panel regressiemodel is hier wel grotendeels aan tegemoet gekomen, 

maar er kan natuurlijk ook gebruik worden gemaakt van een minder geaggregeerd schaalniveau, 

bijvoorbeeld gemeenten. Dan zal het aantal waarnemingen al snel richting de 400 stijgen. Alleen moet 

dan wel rekening worden gehouden met het feit dat er op die wijze voorbij wordt gegaan aan het 

regionale karakter van de (Nederlandse) arbeidsmarkt. Ten tweede kan hetzelfde onderzoek ook op 

andere wijze op een lager schaalniveau worden uitgevoerd. Waarbij in voorgaande alinea het 

sectorniveau als afhankelijke variabele ter discussie is gesteld, kan ook het schaalniveau als afhankelijke 

variabele worden bediscussieerd. Hoogstwaarschijnlijk is het zeer relevant om deze studie per regio uit 

te voeren door bijvoorbeeld de werkgelegenheidsontwikkeling in alleen Twente als afhankelijke 

variabele nemen in plaats van de regionale werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland. Wanneer 

hetzelfde voor de overige 51 COROP-plus regio’s wordt gedaan kan regionaal beleid gericht op het 

stimuleren van werkgelegenheid nog specifieker worden ingevuld. 
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Een ander punt van discussie is de operationalisering van de besproken factoren in het theoretisch 

kader. Ten eerste zijn er de afhankelijke factoren; de regionale werkgelegenheidsontwikkeling in de 

totaalperiode en de drie subperioden. De definitie volgens het CBS (2011a) vermeldt dat de 

werkgelegenheid bestaat uit het aantal vervulde en onvervulde banen. De werkgelegenheid die in 

onderliggende studie centraal staat bevat alleen het aantal vervulde banen en niet de onvervulde, 

oftewel de vacatures. Dit betekent dat in tijden waarin de arbeidsmarkt krap is (vraag > aanbod) er veel 

onvervulde banen zijn en de werkgelegenheid in deze studie dus lager uitvalt dan in werkelijkheid het 

geval is. Ten tweede is er het regionaal loonniveau, waarvoor het regionaal inkomensniveau als maatstaf 

wordt gebruikt. Het loonniveau heeft namelijk meer betrekking op de aanbodkant van de economie, 

terwijl het inkomensniveau vooral is gericht op de vraagkant. Tevens is het inkomen veel breder dan 

alleen het loon, omdat naast het primaire inkomen ook de inkomensoverdrachten zijn meegeteld. Een 

argument dat pleit voor de huidige werkwijze is het feit dat de COROP-plus indeling die in deze studie 

centraal staat is gebaseerd op pendelgegevens. Het grootste deel van de bevolking woonachtig in een 

COROP-plus regio werkt dus ook in diezelfde regio, waardoor het loon ook veelal in dezelfde regio wordt 

verdiend. Ten derde kan gediscussieerd worden over de operationalisering van de bevolkingsfactor. In 

dit onderzoek is de bevolkingsdichtheid als standgegeven in de empirische analyse opgenomen, maar 

wat zou er gebeuren met de uitkomsten wanneer de ontwikkeling van de bevolking in de analyse wordt 

meegenomen? Is de bevolkingsfactor dan wel een factor van belang? Eigenlijk geldt hetzelfde voor de 

overige factoren, die ook als standgegeven in de analyse zijn meegenomen. Ten vierde is er de 

creativiteitfactor. Het struikelblok van deze factor is de relatief vage definitie die Florida (2002) geeft. 

Hierdoor wordt de creatieve klasse in veel onderzoeken op verschillende wijze gemeten, waardoor veel 

auteurs eigenlijk een eigen invulling aan het begrip geven. In onderliggende studie is de regionale 

creatieve klasse gemeten aan de hand van de werkgelegenheid in een aantal sectoren die als creatief 

bestempeld zijn. Daarbij wordt verondersteld dat al de banen in die sectoren “creatief” zijn, terwijl dat 

niet het geval hoeft te zijn. In vervolgonderzoek is het noodzakelijk om deze factor verfijnen, totdat er 

een definitie bestaat die op uniforme wijze kan worden toegepast. 

Een belangrijke slotvraag van deze studie is eigenlijk; waarom wordt de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling nu niet verklaard door de kenniseconomische factoren terwijl Nederland, 

maar ook vele andere landen in de wereld, sterk inzetten op de ontwikkeling van hun kenniseconomie 

om (werkgelegenheids)groei te stimuleren? Is de Nederlandse kenniseconomie in dit onderzoek dan wel 

juist gemeten? Of wordt er misschien iets over het hoofd gezien? De kenniseconomie in dit onderzoek is 

hoofdzakelijk geoperationaliseerd door het aandeel creatieve, innovatieve en R&D banen te nemen van 

een regio ten opzichte van het totaal aantal banen. Maar wordt hiermee wel de kenniseconomie 

gemeten? Zoals in deze studie is aangegeven draait de kenniseconomie om kennis, maar ook om de 

uitwisseling daarvan tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Eigenlijk is de “kenniseconomie” 

een vrij abstract begrip dat niet echt tastbaar en dus zeer lastig te meten is. Is het aandeel creatieve, 

innovatie en R&D-banen dan wel een goede maatstaf? Misschien niet, want er wordt voorbijgegaan aan 

het meten van kennisoverdracht. En wie zegt dat kennis alleen in de creatieve, innovatieve en R&D 

banen zit? Een andere manier van meten van de kenniseconomie ligt wellicht in de R&D-uitgaven of het 

aantal patenten per regio. Daarmee wordt in plaats van het aandeel banen, gekeken naar de uitgaven 

voor kennisontwikkeling en de kennis die wordt vastgelegd. Daarnaast zou misschien het aandeel 
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kennisinstellingen in een regio, zoals het aantal onderzoeksbureaus of universiteiten, ook een relevante 

maatstaf kunnen zijn, want daar vindt ook kennisontwikkeling en –uitwisseling plaats. Tot slot is er van 

de factoren innovatie, R&D en creativiteit alleen data beschikbaar over het jaar 2002. Deze data is als 

input voor al de regressieanalyses gebruikt. Dit is uiteraard een noodoplossing, maar zal in 

vervolgonderzoek in uitgebreidere vorm mee moeten worden genomen.  

Een andere factor waarvan de operationalisering kan worden bediscussieerd is tevens een 

kenniseconomische factor, namelijk ondernemerschap. Deze factor is gemeten door het aandeel 

opgerichte bedrijfsvestigingen per regio te nemen. Omdat er gebruik is gemaakt van de definitie van de 

Kamer van Koophandel is het aandeel oprichtingen in een aantal sectoren (overheid, landbouw en 

visserij) niet of maar beperkt meegenomen. Hetzelfde geldt voor de vrije beroepen. Dit betekent dus dat 

er een aanzienlijk deel van de data mist waardoor de factor ondernemerschap in deze studie niet een 

geheel betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geeft. In vervolgonderzoek zal deze data dus moeten 

worden aangevuld met hetgeen in onderliggende studie ontbreekt. Ook het opleidingsniveau komt als 

factor in beeld, wanneer gesproken wordt over missende waarnemingen. Dit heeft onder andere te 

maken met de privacyregels die het CBS hanteert. Gegevens van gemeenten waarvan het inwoneraantal 

kleiner is dan 1500 worden namelijk niet gepubliceerd, wat bijna 14% van alle Nederlandse gemeenten 

betreft.  

Tevens kan de vraag gesteld worden of de manier van onderzoek doen zich wel leent voor het 

beantwoorden van de vraag; wat regionale werkgelegenheidsontwikkeling verklaard? In deze studie is 

vooral op kwantitatieve wijze bijvoorbeeld geprobeerd de kenniseconomie te meten. Maar aangezien de 

kenniseconomie vooral draait om kennis en de uitwisseling daarvan is het wellicht beter om op 

kwalitatieve wijze, bijvoorbeeld met behulp van expertinterviews, onderzoek te doen naar de 

kennisrelaties tussen regionale bedrijven. Op die manier kan achterhaald worden waar kennisoverdracht 

plaatsvindt en of de mate van kennisoverdracht in een regio invloed heeft op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. Hetzelfde geldt voor het meten van agglomeratie- en concurrentie-

effecten waarbij aan bedrijven kan worden gevraagd of het in nabijheid van andere bedrijven gevestigd  

zijn invloed heeft op de groei van hun bedrijf, of op de werkgelegenheidsgroei van de regio. 

In de literatuurstudie is naar voren gekomen dat kennisoverdracht niet alleen in de kenniseconomische 

factoren een grote rol speelt, maar ook in de agglomeratiefactoren specialisatie en diversiteit. De 

specialisatieaanhangers (onder andere Marshall, 1890) en de diversiteitaanhangers (onder andere 

Jacobs, 1969) zeggen dat regionale specialisatie/diversiteit kennisoverdracht en innovatie stimuleert en 

op die manier de regionale werkgelegenheidsontwikkeling positief beïnvloedt. Wellicht zit een deel van 

het “kenniseconomie-effect” wel in de agglomeratie-effecten of misschien ook wel in de effecten van 

regionale concurrentie. Porter (1990) zegt immers dat regionale concurrentie tussen bedrijven ervoor 

zorgt dat bedrijven moet innoveren en zich door moeten ontwikkelen om concurrerende bedrijven voor 

te blijven. Dat verklaart dan ook waarom de agglomeratie- en concurrentie-effecten in onderliggende 

studie zulke belangrijke verklarende factoren zijn voor regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Ook kan 

er gediscussieerd worden over het belang van de besproken factoren voor de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. Zijn de benoemde factoren specialisatie, diversiteit, concurrentie, 

innovatie, ondernemerschap, creativiteit, het loon- en opleidingsniveau en de (beroeps)bevolking wel de 
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meest belangrijke factoren? Zijn dit er teveel of misschien te weinig? Shearmur & Polèse (2007) zeggen 

bijvoorbeeld dat het zeer lastig is om regionale werkgelegenheidsontwikkeling volledig te verklaren, 

omdat er zeer veel factoren aan ten grondslag liggen. Bovendien verschillen deze factoren ook nog eens 

per land en per sector (Shearmur & Polèse, 2007). Dit pleit dus wederom voor meer onderzoek op 

bijvoorbeeld het sectorniveau waarin de literatuurstudie, maar ook de empirische toetsing zal moeten 

uitwijzen of de factoren in onderliggende studie nog steeds standhouden. 

Een ander discussiepunt zijn de zogenaamde “lagged effects”. Het duurt namelijk een bepaalde tijd 

voordat een verandering in een bepaalde factor effect heeft op de regionale 

werkgelegenheidsontwikkeling. Wanneer heeft een stijging van de bevolkingsdichtheid bijvoorbeeld 

invloed op de regionale werkgelegenheid? Dit kan een week zijn, maar ook een jaar. Hoe zit het dan 

bijvoorbeeld met agglomeratie-effecten? Wanneer wordt een concentratie van bedrijven pas echt 

aantrekkelijk voor bedrijven buiten de regio? Dat kan misschien wel tien, twintig of vijftig jaar duren. Aan 

deze zogenaamde “lagged effects” gaat deze studie voorbij. Er wordt eigenlijk verondersteld dat de 

effecten van al de factoren in de getoetste perioden (totaalperiode en drie subperioden) al merkbaar 

zijn, terwijl uit het voorgaande is gebleken dat dat niet het geval hoeft te zijn. In vervolgonderzoek zal 

dus rekening moeten worden gehouden met deze vertraagde effecten. 

De grootste stap die in deze studie wordt gemaakt is de stap van het conceptueel model volgens de 

literatuur naar het conceptueel model dat als basis dient voor de empirische toetsing. In figuur 6.1 zijn 

deze nogmaals weergegeven. Wanneer beide conceptueel modellen met elkaar worden vergeleken valt 

het direct op dat het tweede conceptueel model een sterk vereenvoudigde weergave is van de eerste. 

Het tweede model heeft als basis gediend voor de empirische toetsing waardoor er eigenlijk vanuit is 

gegaan dat alle factoren een directe relatie hebben met de regionale werkgelegenheidsontwikkeling. 

Hierdoor is voorbijgegaan aan de interveniërende factoren en verbanden waardoor misschien ook een 

deel van de verklaring van regionale werkgelegenheidsontwikkeling is weggevallen. Met name de 

kennisoverdracht is een belangrijke factor om de Nederlandse kenniseconomie te meten. Voor 

vervolgonderzoek is het dus noodzakelijk om ook de interveniërende factoren en hun invloed op de 

regionale werkgelegenheid te toetsen, om uit te kunnen sluiten dat er een flink deel van de verklaring in 

deze studie mist. 

Met het oog op de uitkomsten van onderliggende studie en hetgeen in dit hoofdstuk is uiteengezet is het 

voor vervolgonderzoek noodzakelijk de teugels van deze studie over te nemen en de vraag te stellen: 

wat verklaard regionale werkgelegenheidsontwikkeling op sectorniveau? 
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Figuur 6.1: Conceptueel model volgens de literatuur en conceptueel model als basis voor de empirische toetsing. 

Conceptueel model volgens literatuur 

 

Conceptueel model als basis voor empirische toetsing 
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Bijlage 1: COROP-plus indeling 
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Bijlage 2: Sectorindeling Rabobank 

1. A Agrarische sector  
2. B Delfstoffenwinning  
3. C Industrie  
4. C1 Vervaardiging van voedingsmiddelen  
5. C2 Vervaardiging van textiel en kleding  
6. C3 Vervaardiging van hout en meubels  
7. C4 Vervaardiging papier & karton & Drukkerijen, reproductie media  
8. C5 Petro- en steenkoolchemie -  
9. C6 Vervaardiging van metaal, rubber, kunstof en overige mineralen  
10. C7 Vervaardiging van machines en apparaten  
11. C8 Vervaardiging van auto's en transportmiddelen  
12. C9 Vervaardiging van overige goederen 
13. D Energiesector  
14. E Watermanagement  
15. F Bouwnijverheid  
16. F1 Projectontwikkeling  
17. F2 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw  
18. F3 Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)  
19. F4 Bouwinstallaties  
20. F5 Afwerking gebouwen & Dakbouw & ovg. Gespec. Werkzdn. de bouw 
21. G1 + G3 Detailhandel  
22. G1 Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen, aanhangers  
23. G3 Detailhandel (niet in auto's e.d.) 
24. G2 Groothandel 
25. G2 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's e.d.)  
26. H Vervoer en opslag  
27. H1 Vervoer over land  
28. H2 Vervoer over water  
29. H3 Luchtvaart  
30. H4 Opslag en dienstverlening voor vervoer  
31. H5 Post en koeriers 
32. I Horeca  
33. I1 Hotels e.d.  
34. I2 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen  
35. I3 Kampeerterreinen  
36. I4 Overige logiesverstrekking  
37. I5 Restaurants, cafetaria’s e.d.  
38. I6 Kantines en catering  
39. I7 Cafés 
40. J Informatie en communicatie  
41. J1 Uitgev-Prod-distrib.(films TV-prog´s)/(Verzorg.-uitzend. (radio- TV-prog's)  
42. J2 Telecommunicatie  
43. J3 Dienstverl. activiteiten IT en informatie 
44. K Financiële instellingen  
45. K1 Financiële instellingen (geen verzekeringen, pensioenfonds)  
46. K2 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte soc. verz)  
47. K3 Overige financiële dienstverlening 
48. L Onroerend goed sector  
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49. M Advies en onderzoek sector 
50. M1 Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvies  
51. M2 Holdings (geen financiële), interne concerndiensten  
52. M3 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies  
53. M4 Speur- en ontwikkelingswerk  
54. M5 Reclame en marktonderzoek  
55. M6 Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling  
56. M7 Veterinaire dienstverlening  
57. N Overige zak. Dienstverlening  
58. N1 Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines  
59. N2 Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer  
60. N3 Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie  
61. N4 Beveiliging en opsporing  
62. N5 Facility management, reiniging en landschapsverzorging  
63. N6 Overige zakelijke dienstverlening  
64. O Openbaar bestuur  
65. P Onderwijs  
66. P1 Primair en speciaal onderwijs  
67. P2 Voortgezet onderwijs  
68. P3 Tertiair onderwijs  
69. P4 Overig onderwijs  
70. P5 Dienstverlening voor het onderwijs 
71. Q Zorgsector  
72. Q1 Gezondheidszorg  
73. Q2 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting  
74. Q3 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting 
75. R Vrije tijd sector  
76. R1 Kunst  
77. R2 Culturele uitleencentra, archieven, musea, dierentuinen  
78. R3 Loterijen en kansspelen  
79. R4 Sport  
80. R5 Overige recreatie  
81. S Overige dienstverlening 
82. S1 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties  
83. S2 Reparatie van computers en consumentenartikelen  
84. S3 Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche  
85. T Huishoudens als werkgever  
86. U Extraterritoriale organisaties en lichamen  

 
Bron: LISA Vestigingenregister in Rabobankmonitor (2011) 
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Bijlage 3: Beschrijvende statistiek: 
regionale specialisatie 

In de volgende tabellen zijn de spreiding- en scheefheidmaten, inclusief een uigebreide beschrijving, van 

de locatiecoëfficiënten weergegeven per sector over de jaren 1996, 2001 en 2006.  

Tabel 1: Beschrijving van de locatiecoëfficiënten van de 20 sectoren in 1996 (n=52). 

Code Sector Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

A Agrarische sector 1,24 1,10 0,91 1,07 0,03 4,51 

B Delfstoffenwinning 1,36 0,12 3,62 3,31 0,00 15,59 

C Industrie 1,05 1,03 0,38 0,02 0,33 1,74 

D Energiesector 0,95 0,86 0,59 0,89 0,00 2,64 

E Watermanagement 0,95 0,88 0,44 0,85 0,19 2,13 

F Bouwnijverheid 1,06 1,04 0,31 0,66 0,43 2,05 

G2 Groothandel 1,04 0,97 0,42 0,75 0,39 2,18 

G1+G3 Detailhandel 1,03 1,02 0,14 0,87 0,75 1,43 

H Vervoer en opslag 0,96 0,80 0,66 5,14 0,39 5,07 

I Horeca 0,95 0,93 0,26 0,73 0,50 1,67 

J Informatie en comm. 0,88 0,66 0,80 2,14 0,11 4,37 

K Financiële instellingen 0,85 0,72 0,45 2,37 0,41 2,83 

L Onroerend goed sector 1,02 0,89 0,44 1,62 0,37 2,55 

M Advies en onderzoek sector 0,95 0,87 0,39 1,11 0,42 2,36 

N Ov. zak. dienstverlening 0,93 0,84 0,36 1,41 0,44 2,20 

O Openbaar bestuur 0,93 0,83 0,46 2,02 0,32 2,83 

P Onderwijs 0,96 0,94 0,24 0,60 0,35 1,74 

Q Zorgsector 0,96 0,98 0,23 -0,08 0,26 1,54 

R Vrije tijd sector 0,97 0,88 0,46 2,92 0,39 3,34 

S Overige dienstverlening 1,03 0,93 0,35 1,82 0,45 2,22 

Bron: Lisa Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

Opvallend is dat de rekenkundige gemiddelden van alle locatiecoëfficiënten om en nabij de 1,0 liggen. De 

delfstoffenwinning scoort daarbij het hoogst met een gemiddelde van 1,36 en de financiële instellingen 

het laagst met een locatiecoëfficiënt van 0,85. Wat betreft de standaarddeviatie is te zien dat de 

delfstoffenwinning de grootste spreiding heeft, namelijk van 3,6. Waarschijnlijk heeft dit laatste te 

maken met de clustering van de delfstoffenwinning op bepaalde locaties in Nederland. Denk 

bijvoorbeeld aan Limburg. Bij alle andere sectoren ligt de spreiding onder de 1,0. Kijkend naar de 

scheefheid is te concluderen dat een aantal sectoren geen symmetrische verdeling hebben (scheefheid = 

> 1). Het gaat hierbij om de agrarische sector (1,07), de delfstoffenwinning (3,31), vervoer en opslag 

(5,14), de informatie en communicatie sector (2,14), de financiële instellingen (2,37), de onroerend goed 

sector (1,62), de advies en onderzoek sector (1,11), de overige zakelijke dienstverlening (1,41), de vrije 
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tijd sector (2,92) en de overige dienstverlening (1,82). Deze sectoren beschikken dus over relatief veel 

positieve uitschieters, dus regio’s die zeer gespecialiseerd zijn. Tot slot is in het voorgaande opgemerkt 

dat de delfstoffenwinning de grootste spreiding kent. Het minimum en maximum illustreren dit, want 

het minimum is 0,0 en het maximum 15,59. De rest van de minima liggen allemaal onder de 0,5 en de 

maxima rond de 5,0 of lager. 

Tabel 2: Beschrijving van de locatiecoëfficiënten van de 20 sectoren in 2001 (n=52). 

Code Sector Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

A Agrarische sector 1,26 1,10 0,99 1,40 0,02 5,00 

B Delfstoffenwinning 1,93 0,15 6,02 5,08 0,00 38,57 

C Industrie 1,07 1,01 0,40 -0,14 0,30 1,64 

D Energiesector 0,84 0,69 0,79 1,50 0,00 3,45 

E Watermanagement 0,92 0,88 0,44 0,57 0,04 1,93 

F Bouwnijverheid 1,07 1,04 0,31 0,67 0,45 1,95 

G2 Groothandel 1,04 0,95 0,37 0,51 0,30 1,95 

G1+G3 Detailhandel 1,04 1,04 0,13 0,24 0,72 1,46 

H Vervoer en opslag 0,98 0,85 0,67 5,40 0,40 5,26 

I Horeca 0,95 0,94 0,28 0,77 0,49 1,70 

J Informatie en comm. 0,86 0,61 0,75 1,47 0,12 3,27 

K Financiële instellingen 0,84 0,70 0,43 2,07 0,41 2,64 

L Onroerend goed sector 0,99 0,95 0,26 0,25 0,53 1,62 

M Advies en onderzoek sector 0,94 0,85 0,40 1,38 0,41 2,44 

N Ov. zak. dienstverlening 0,91 0,85 0,29 0,90 0,48 1,72 

O Openbaar bestuur 0,93 0,80 0,44 2,14 0,37 2,90 

P Onderwijs 0,97 0,95 0,22 0,40 0,32 1,57 

Q Zorgsector 0,98 0,99 0,21 -0,54 0,22 1,48 

R Vrije tijd sector 0,93 0,88 0,34 1,32 0,42 2,00 

S Overige dienstverlening 1,00 0,95 0,28 2,48 0,66 2,28 

Bron: Lisa Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

Tabel 2 geeft ongeveer hetzelfde beeld als tabel 1. Wederom ligt het gemiddelde van alle sectoren 

rondom de 1,0, met de delfstoffenwinning als uitschieter met een rekenkundig gemiddelde van 1,93. 

Daarnaast liggen de gemiddelden van de meeste sectoren boven de mediaan, wat duidt op positief 

scheve verdelingen. Er zijn echter een tweetal sectoren die een negatief scheve verdeling hebben. Dit 

zijn de industrie (-0,14) en de zorgsector (-0,54). Daarnaast zijn er een tiental sectoren die een 

asymmetrische verdeling hebben, waarbij de delfstoffenwinning en de vervoer en opslag sector beiden 

het hoogste scoren met een scheefheid van respectievelijk 5,08 en 5,40. Wederom heeft de 

delfstoffenwinning de grootste spreiding, met een standaarddeviatie van 6,02 en een minimum en 

maximum van respectievelijk 0,00 en 38,57. 
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Tabel 3: Beschrijving van de locatiecoëfficiënten van de 20 sectoren in 2006 (n=52). 

Code Sector Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

A Agrarische sector 1,27 1,07 0,99 1,34 0,02 5,02 

B Delfstoffenwinning 2,18 0,23 7,86 6,04 0,00 54,06 

C Industrie 1,10 1,03 0,41 -0,09 0,27 1,78 

D Energiesector 0,83 0,43 1,13 2,31 0,00 5,58 

E Watermanagement 0,94 0,83 0,47 0,66 0,10 2,28 

F Bouwnijverheid 1,07 1,01 0,32 0,67 0,44 1,96 

G2 Groothandel 1,03 1,00 0,36 0,51 0,30 2,13 

G1+G3 Detailhandel 1,05 1,05 0,13 0,15 0,75 1,40 

H Vervoer en opslag 0,98 0,80 0,72 5,66 0,47 5,65 

I Horeca 0,95 0,95 0,28 0,70 0,46 1,76 

J Informatie en comm. 0,89 0,61 0,75 2,21 0,16 4,10 

K Financiële instellingen 0,84 0,71 0,44 1,79 0,33 2,54 

L Onroerend goed sector 0,99 0,95 0,27 0,38 0,44 1,62 

M Advies en onderzoek sector 0,93 0,82 0,38 1,64 0,45 2,45 

N Ov. zak. dienstverlening 0,92 0,88 0,27 0,78 0,46 1,62 

O Openbaar bestuur 0,91 0,84 0,45 2,38 0,40 3,08 

P Onderwijs 0,97 0,94 0,19 0,26 0,38 1,49 

Q Zorgsector 0,98 0,98 0,19 -0,25 0,34 1,44 

R Vrije tijd sector 0,94 0,88 0,34 1,39 0,37 2,12 

S Overige dienstverlening 1,02 0,93 0,30 2,75 0,60 2,48 

Bron: Lisa Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

Ook in tabel 3 liggen de gemiddelden van de meeste sectoren rond de 1,0. De delfstoffenwinning is een 

uitschieter met een rekenkundig gemiddelde van 2,18. De helft van de sectoren heeft een 

asymmetrische verdeling, waarbij de delfstoffenwinning de meest scheve is met een scheefheid van 

6,04. De delfstoffenwinning heeft wederom de grootste spreiding met een standaarddeviatie van 7,86 en 

een verschil tussen minimum en maximum van 54,06. 
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Bijlage 4: Beschrijvende statistiek: 
regionale concurrentie 

In de volgende tabellen zijn de spreiding- en scheefheidmaten van de competitiecoëfficiënten over de 

jaren 1996, 2001 en 2006 weergegeven per sector.  

Tabel 1: Beschrijving van de competitiecoëfficiënten van de 20 sectoren in 1996 (n=52). 

Code Sector Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

A Agrarische sector 1,01 1,08 0,20 -0,62 0,54 1,36 

B Delfstoffenwinning 4,57 1,78 7,02 2,34 0,00 27,70 

C Industrie 1,13 1,05 0,43 0,91 0,53 2,19 

D Energiesector 3,96 1,00 14,10 5,97 0,00 95,85 

E Watermanagement 1,40 1,21 0,68 0,81 0,51 3,18 

F Bouwnijverheid 1,09 1,03 0,35 1,18 0,52 2,25 

G2 Groothandel 1,11 1,09 0,34 0,04 0,43 1,87 

G1+G3 Detailhandel 1,00 1,00 0,14 -0,28 0,58 1,34 

H Vervoer en opslag 1,26 1,22 0,51 0,51 0,16 2,54 

I Horeca 1,05 1,06 0,24 0,16 0,34 1,68 

J Informatie en comm. 1,67 1,46 1,02 0,91 0,35 4,71 

K Financiële instellingen 1,53 1,40 0,70 0,61 0,42 3,29 

L Onroerend goed sector 1,08 1,03 0,36 0,65 0,51 2,07 

M Advies en onderzoek sector 1,17 1,19 0,38 0,29 0,54 2,18 

N Ov. zak. dienstverlening 1,21 1,12 0,46 0,54 0,47 2,27 

O Openbaar bestuur 1,32 1,17 0,68 1,65 0,48 3,75 

P Onderwijs 1,19 1,19 0,32 0,14 0,55 1,86 

Q Zorgsector 1,12 1,04 0,30 0,63 0,61 1,82 

R Vrije tijd sector 1,15 1,16 0,35 0,07 0,43 1,92 

S Overige dienstverlening 1,10 1,15 0,28 -0,80 0,33 1,55 

Bron: Lisa Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

De rekenkundige gemiddelden van de verschillende sectoren liggen bijna allemaal tussen de 1,0 en 2,0. 

De delfstoffenwinning en de energiesector hebben samen de hoogste gemiddelden van respectievelijk 

4,56 en 3,96. De delfstoffenwinning en de energiesector hebben beide ook de hoogste 

standaarddeviaties. De delfstoffenwinning kenmerkt namelijk een spreiding van 7,02 en de energiesector 

van maar liefst 14,10. De relatief grote spreiding van de energiesector is waarschijnlijk te verklaren 

doordat de energiesector geconcentreerd is in enkele regio’s in Nederland. Wat opvalt is dat de 

locatiecoëfficiënten van de energiesector in vergelijking tot de competitiecoëfficiënten van de 

energiesector niet erg hoog zijn. Waarschijnlijk ligt dit aan het feit dat de locatiecoëfficiënten gemeten 

zijn aan de hand van het aantal banen en de competitiecoëfficiënten aan de hand van het aantal 

vestigingen per regio. Bedrijven in de energiesector zijn veelal kapitaalintensief waardoor de 
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locatiecoëfficiënten lager uit kunnen vallen. Wat betreft de scheefheid kan gezegd worden dat de 

delfstoffenwinning, de energiesector, de bouwnijverheid en het openbaar bestuur een positief 

asymmetrische verdeling hebben. De energiesector heeft van alle sectoren de meest rechts 

asymmetrische verdeling met een scheefheid van 5,97. Tot slot heeft de detailhandel de kleinste 

spreiding van alle sectoren, met een standaarddeviatie van 0,14. Dit is ook aan het minimum en 

maximum te zien, want die liggen het dichtst bij elkaar. De laagste competitiecoëfficiënt van de 

detailhandel is namelijk 0,58 en de hoogste is 1,34. 

Tabel 2: Beschrijving van de competitiecoëfficiënten van de 20 sectoren in 2001 (n=52). 

Code Sector Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

A Agrarische sector 1,02 1,09 0,22 -0,77 0,43 1,40 

B Delfstoffenwinning 3,88 1,61 5,59 2,28 0,00 25,44 

C Industrie 1,11 0,98 0,43 1,48 0,54 2,50 

D Energiesector 3,57 0,95 8,80 4,48 0,00 52,54 

E Watermanagement 1,54 1,32 1,20 3,27 0,43 7,65 

F Bouwnijverheid 1,07 1,03 0,34 0,99 0,43 2,12 

G2 Groothandel 1,13 1,10 0,38 0,24 0,44 1,96 

G1+G3 Detailhandel 1,01 1,00 0,15 0,37 0,67 1,37 

H Vervoer en opslag 1,23 1,14 0,48 0,77 0,26 2,81 

I Horeca 1,07 1,05 0,24 0,14 0,33 1,65 

J Informatie en comm. 1,60 1,44 0,85 0,72 0,34 3,71 

K Financiële instellingen 1,46 1,48 0,62 0,48 0,39 3,11 

L Onroerend goed sector 1,08 1,02 0,30 1,00 0,60 2,03 

M Advies en onderzoek sector 1,15 1,10 0,37 0,60 0,53 2,27 

N Ov. zak. dienstverlening 1,23 1,18 0,45 0,51 0,40 2,59 

O Openbaar bestuur 1,29 1,20 0,59 1,36 0,54 3,20 

P Onderwijs 1,15 1,15 0,30 0,16 0,50 1,81 

Q Zorgsector 1,08 1,03 0,27 0,48 0,65 1,78 

R Vrije tijd sector 1,09 1,08 0,29 0,08 0,51 1,69 

S Overige dienstverlening 1,10 1,15 0,26 -0,75 0,35 1,55 

Bron: Lisa Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

De rekenkundige gemiddelden in tabel 2 liggen bijna allemaal tussen de 1,0 en de 1,6. De gemiddelden 

van de delfstoffenwinning en de energiesector vallen alleen hoger uit. De delfstoffenwinning heeft 

namelijk een gemiddelde van 3,88 en de energiesector van 3,57. Vrijwel alle sectoren hebben een 

positief scheve verdeling waarvan een aantal verdelingen rechts asymmetrisch en dus niet normaal 

verdeeld zijn. Dit zijn de delfstoffenwinning, met een scheefheid van 2,28, de industrie (1,48), de 

energiesector (4,48), watermanagement (3,27), de onroerend goed sector (1,00) en het openbaar 

bestuur (1,36). De energiesector kenmerkt zich wederom door een relatief hoge standaarddeviatie van 

8,80. Tevens heeft deze sector wederom het hoogste maximum. Deze bedraagt 52,54. 
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Tabel 3: Beschrijving van de competitiecoëfficiënten van de 20 sectoren in 2006 (n=52). 

Code Sector Gemiddelde Mediaan St.dev. Scheefheid Minimum Maximum 

A Agrarische sector 1,03 1,09 0,22 0,06 0,57 1,79 

B Delfstoffenwinning 4,25 1,66 6,15 1,94 0,00 21,44 

C Industrie 1,10 1,02 0,42 1,27 0,55 2,54 

D Energiesector 13,94 1,33 28,58 2,88 0,00 138,65 

E Watermanagement 1,52 1,17 1,08 2,38 0,39 5,75 

F Bouwnijverheid 1,07 1,08 0,28 -0,03 0,38 1,73 

G2 Groothandel 1,14 1,13 0,39 0,94 0,53 2,39 

G1+G3 Detailhandel 1,01 1,01 0,13 -0,07 0,72 1,30 

H Vervoer en opslag 1,27 1,18 0,45 0,29 0,22 2,32 

I Horeca 1,07 1,06 0,21 0,53 0,45 1,78 

J Informatie en comm. 1,47 1,32 0,71 0,61 0,40 3,14 

K Financiële instellingen 1,50 1,48 0,69 0,36 0,35 3,04 

L Onroerend goed sector 1,07 1,05 0,26 0,51 0,64 1,69 

M Advies en onderzoek sector 1,13 1,14 0,32 0,19 0,57 1,87 

N Ov. zak. dienstverlening 1,21 1,25 0,36 -0,09 0,44 1,97 

O Openbaar bestuur 1,32 1,21 0,60 1,77 0,62 3,65 

P Onderwijs 1,13 1,15 0,29 0,04 0,48 1,74 

Q Zorgsector 1,07 1,02 0,27 0,69 0,62 1,73 

R Vrije tijd sector 1,07 1,07 0,28 -0,19 0,49 1,59 

S Overige dienstverlening 1,09 1,14 0,25 -0,61 0,38 1,55 

Bron: Lisa Vestigingenregister (2011) in Rabobankmonitor (2011) 

In tabel 3 valt het op dat de energiesector zich wederom kenmerkt door een relatief hoog gemiddelde 

(13,94), een hoge standaarddeviatie (28,58) en een rechts asymmetrische verdeling (2,88). Het 

maximum van de energiesector is in 2006 ten opzichte van 2001 meer dan verdubbeld naar 138,65. De 

rekenkundige gemiddelden van de overige sectoren liggen bijna allemaal tussen de 1,0 en de 2,0. De 

delfstoffenwinning heeft naast de energiesector alleen een hoger gemiddelde, namelijk van 4,25. 

Daarnaast liggen bijna alle gemiddelden boven de mediaan, dus vrijwel alle sectoren hebben een positief 

scheve verdeling. Vijf daarvan zijn asymmetrisch. Dit zijn de delfstoffenwinning (1,94), de industrie 

(1,27), de energiesector (2,88), het watermanagement (2,38) en het openbaar bestuur (1,77). Er zijn dus 

een aantal regio’s die zeer gespecialiseerd zijn in deze sectoren. 


