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Voorwoord 
 

‘The idea of someone being embedded conjures up certain images. It suggests someone who knows 

their neighbors, someone who can navigate the local scene, someone who understands the history of 

a place, someone trusted by the community. It also suggests someone with a certain level of social 

attachment, someone who undoubtedly has friends in an area and who probably has family there as 

well. 

 The notion of an embedded entrepreneur summons similar impressions. One points to the 

advantages of the local in terms of connections and private information, in the ability to raise funds, 

to recruit employees, to position products and services, and to sell to customers. Another reflects the 

emotional affinity of the founder to the place and the people that live there.’  

(Dahl & Sorenson, 2009, p.2) 

 

Het beeld dat Dahl en Sorenson (2009) met dit citaat bij mij oproepen is dat iemand verankerd is als 

die persoon gekend wordt. Het is de danken aan mijn eigen verankering dat ik in staat was om deze 

masterthesis tot een goed resultaat te brengen.  

 

Allereerst wil ik de gemeente Vianen bedanken voor de mooie uitdagingen en praktische scriptie die 

ik hier mocht schrijven. Tezamen met een eerder geschreven rapport betekent dit dat ik toch ruim 

één jaar bij jullie onder de pannen was, waar het niet bij blijft. Ilse, wat fantastisch dat je twee mooie 

jongens hebt gehad. Dat ze onder jouw en je mans hoede een mooie toekomst tegemoet mogen 

gaan. Piet, jouw toewijding aan het Viaanse bedrijfsleven, maar ook aan mensen is ongekend, 

bedankt daarvoor. Daarnaast eveneens dankjewel aan alle andere ‘collega’s’ waarbij ik terecht kon 

als ik even afleiding nodig had.  

 Ook het thuisfront enorm bedankt voor de trouwe steun en het regelmatig aanhoren van de 

oninteressante resultaten die ik die dag geboekt had (of juist niet!). Pa, bedankt voor het vele 

meerijden en de gesprekken die we tijdens deze ritten hebben gehad. Ik heb ervan genoten, geniet 

van je welverdiende pensioen. Renate, met jou mijn scriptie doorlopen was elke keer weer fijn, 

gezellig en handig.  

 Universiteit Utrecht eveneens bedankt voor de mooie studiejaren die ik hier heb mogen beleven. 

Lucienne en Sietse, bedankt voor alle gezelligheid en samenwerking door de jaren heen. Mooie 

herinneringen, maar zeker nog niet de laatste. Succes met jullie verdere studie en latere loopbaan. 

Als laatste maar zeker niet als onbelangrijkste wil ik mijn begeleidster Veronique Schutjens bedanken. 

Zonder jou had ik het nooit gered, bedankt voor alle sturing.  

 

 

 

‘This hope is like a firm and steady anchor for our souls’ 

Hebrews 6:19 
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Samenvatting 
 

De gemeente Vianen heeft in 2010 de ambitie uitgesproken om als regiegemeente te willen 

functioneren, waarbij ze meer de regie wil gaan voeren en de uitvoerende taken aan andere partijen 

over wil laten (Gemeente Vianen, 2011a). De gemeente wil deze samenwerkingsverbanden met 

lokale partijen voor maatschappelijke doeleinden. Beoogde partners hiervoor zijn lokale 

maatschappelijke instellingen en bedrijven. De gemeente onderscheidt drie vormen van regie: ten 

eerste wil ze meer taken uitbesteden, ten tweede wil ze efficiënter aan de slag gaan en ten derde wil 

ze lokale actoren mobiliseren om taken op te pakken.  

 Deze studie richt zich op de samenwerking met bedrijven in de derde vorm van regie, het 

mobiliseren van de ondernemingen om taken op te pakken. Bedrijven die lokaal verankerd zijn zullen 

eerder het maatschappelijke belang hiervan inzien en op de samenwerking inspelen (Wintjes, 2001, 

p.47).  

 (Lokale) verankering wordt in vele disciplines gebruikt en heeft daarbij ook veel verschillende 

definities (Hess, 2004). Atzema e.a. (2002) haalt Boschma e.a. (2001) aan voor de twee dimensies van 

‘embeddedness’: op bedrijfniveau onderhouden bedrijven contacten in hun vestigingsregio en op 

regionaal niveau is de sociaal-culturele context van het ondernemen van belang. Wintjes (2001) 

drukt deze dimensies uit door de volgende definitie te hanteren:  

 

‘Met de term verankering duiden we op een ruimtelijke inbedding, een locationele inertie 

die voortkomt uit een cumulatief proces van investeringen en wederzijdse aanpassingen 

in de diverse relaties tussen bedrijf en vestigingsregio’ (Wintjes, 2001, p.34).  

 

Meerdere relaties tussen het bedrijf en de vestigingsregio zorgen ervoor dat ze in elkaar investeren 

en zich aan elkaar aanpassen, zodat men steeds meer gebonden wordt aan elkaar. Vanuit dit 

oogpunt en deze definitie is dit onderzoek opgezet. Twee invalshoeken zijn gekozen om lokale 

verankering te conceptualiseren. Ten eerste is dit honkvastheid, de mate waarin bedrijven in de 

gemeente Vianen willen blijven. Bedrijven die uit de gemeente willen vertrekken of nog onzeker zijn 

over hun toekomstplannen wat betreft de bedrijfslocatie, zijn afgezet tegen bedrijven die in de 

gemeente Vianen willen blijven. Ten tweede is lokale verankering uitgedrukt in de participatie in 

lokale evenementen, het aantal lokale evenementen waarbij een onderneming organisatorisch en/of 

financieel betrokken is geweest tussen 2009 en 2011.  

 

Een recente SWOT-analyse van de sociaal-economische situatie in de gemeente Vianen (Venderbos, 

2011), wijst uit dat de lokale binding van bedrijven in de gemeente Vianen over het algemeen niet 

groot is. In het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente scoort Vianen een 6,0 volgens lokale 

ondernemers (HanzeConnect, 2011, p.10). Dit is goed voor een 343e plaats van de 418 gemeenten in 

Nederland. De snelheid van werken, begrip voor ondernemers en de communicatie moeten 

verbeterd worden om de tevredenheid van lokale ondernemers te verhogen.  

 De gemeente heeft de ambitie om in 2014 een 6,5 te scoren voor de MKB-vriendelijkste 

gemeente van Nederland (Gemeente Vianen, 2011c, p.30). Men wil zich richten op meer binding van 

het lokale bedrijfsleven door actief accountmanagement en het aantal bedrijfsbezoeken te verhogen 

van 13 in 2010 naar 15 in 2012 tot 2015. Ook zal er in 2012 door de gemeente een sociaal-

economische visie worden opgesteld.  

 Het halen van deze ambities wordt echter lastig gezien de beperkte middelen bij Economische 

Zaken van de gemeente Vianen. Het gemiddelde van 23 gemeenten, waaronder Vianen, is 1,8 fte per 

1000 bedrijven (TNS Nipo & SGBO, 2009). Gemeente Vianen heeft zelf slechts 0,7 fte per 1000 

bedrijven beschikbaar.  
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Er zijn 690 lokale ondernemers gevraagd om deel te nemen aan een online enquête. Hierin zijn 

vragen beantwoord over de honkvastheid en de participatie in lokale evenementen, bijvoorbeeld of 

de ondernemer binnen 2 of 10 jaar van plan is te verhuizen en indien dit het geval was, waarheen 

men wilde verhuizen. Ondernemingen die niet in de gemeente Vianen willen blijven of hier nog 

onzeker over zijn, zijn getypeerd als minder honkvaste bedrijven. Ondernemingen die niet willen 

verhuizen of dat binnen de gemeentegrenzen willen doen, zijn honkvaste bedrijven genoemd.  

 Participatie in lokale evenementen is toegespitst op twee punten: de organisatorische en de 

financiële betrokkenheid. Aan de ondernemers zijn 48 lokale evenementen uit de periode 2009 tot 

2011 voorgelegd met de vraag of ze hier organisatorisch of financieel aan hebben bijgedragen. Voor 

elke onderneming is opgeteld bij hoeveel evenementen ze organisatorisch of financieel betrokken 

zijn geweest.  

   

In de wetenschappelijke literatuur is er zowel voor honkvastheid als participatie in lokale 

evenementen1 discussie over de rol van bedrijfsgrootte (Lepoutre & Heene, 2006; Burton & Goldsby, 

2009). Kleinere bedrijven hebben vaak meer lokale binding en minder focus op economische doelen 

en zouden daarom honkvaster zijn en meer participeren dan grotere bedrijven (Burton & Goldsby, 

2009). Grotere ondernemingen verhuizen echter minder makkelijk omdat daarbij veel kapitaal 

verloren gaat en daarnaast veel kosten gemaakt moeten worden (Pellenbarg e.a., 2002). Ook hebben 

grotere bedrijven meer middelen voor lokale evenementen beschikbaar dan kleinere bedrijven. Het 

is de vraag welke bedrijven honkvaster zijn en welke bedrijven meer participeren.  

 Op 1 januari 2011 stonden er 1.877 bedrijven uit de gemeente Vianen geregistreerd bij de Kamer 

van Koophandel (2011a). Ruim 65% van deze ondernemingen is parttime of fulltime ZZP’er, een 

groep die de laatste 11 jaar een enorme groei heeft doorgemaakt, zowel in Vianen als in de rest van 

het stedelijk gebied Utrecht.  

 ZZP’ers uit de gemeente Vianen zijn niet meer honkvast en organisatorisch betrokken en minder 

financieel betrokken dan grotere bedrijven. Grotere bedrijven blijken vanwege hun lokale banden bij 

meer lokale evenementen financieel bij te dragen. De gemeente Vianen hoeft zich dus niet speciaal 

op ZZP’ers te richten om hun taken op te laten pakken.  

 

Wat betreft de mate van  honkvastheid onderscheiden Pellenbarg e.a. (2002) twee categorieën 

factoren die de migratiebeslissing van bedrijven beïnvloeden: bedrijfsinterne en bedrijfsexterne 

factoren. De bedrijfsinterne factoren zijn in het verleden te vaak genegeerd in studies naar het 

migratiegedrag van bedrijven, terwijl deze factoren volgens Pellenbarg e.a. (2002) beslissend zijn 

voor een eventuele verhuizing.  

 Dit blijkt ook uit dit onderzoek onder de ondernemers in de gemeente Vianen. Alleen de leeftijd 

van het bedrijf, hoe lang de onderneming in de gemeente Vianen is gevestigd en de omzet van het 

bedrijf hebben een significant verband met de mate van honkvastheid. Ondernemingen die ouder 

zijn, langer in de gemeente Vianen gevestigd zijn en met meer dan €500.000 omzet, zijn honkvaster.  

Er blijkt ook een interactie-effect te zijn: de leeftijd van het bedrijf heeft invloed op het verband 

tussen de omzet en de honkvastheid. Oudere ondernemingen die minder omzet hebben dan 

€500.000 per jaar, zijn honkvaster dan oudere bedrijven die meer omzet hebben. Daarnaast wordt 

het bedrijfspand door ondernemers vaak genoemd als reden om te blijven, maar ook relatief vaak als 

motivatie om juist te verplaatsen.  

 Beleid om lokale bedrijven in Vianen vast te houden is niet effectief, want bedrijfseigenschappen 

zijn beslissend voor een bedrijf om wel of niet te verhuizen. De gemeente kan zich wel richten op 

maatregelen rondom bedrijfspanden in de gemeente. Omdat de honkvastheid niet significant 

samenhangt met de mate van participatie in lokale evenementen, zijn deze maatregelen ook geen 

voorbode voor meer organisatorische of financiële betrokkenheid.  

                                                           
1
 In de literatuur ‘participatie in (lokale) maatschappelijke activiteiten’ 
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Participatie in lokale evenementen wordt beïnvloed door kenmerken van de ondernemer, het  bedrijf 

en de omgeving, zoals blijkt uit de literatuur (Peterson & Jun, 2009; Burton & Goldsby, 2009; 

Lepoutre & Heene, 2006). Ondernemers zijn meer organisatorisch betrokken als men in de gemeente 

Vianen woont, als men meer jaren ervaring heeft als ondernemer, het bedrijf ouder is en als er meer 

personen werkzaam zijn in het bedrijf. Meer financiële bijdrages kunnen worden verwacht van 

bedrijven die ouder zijn, in de gemeente Vianen begonnen zijn, uit de kernen Everdingen, Hagestein 

of Zijderveld komen en waarvan de ondernemer lokaal op school gezeten heeft en/of familie of 

vrienden heeft.  

 Opvallend is de rol van de lokale bedrijvenorganisaties, die het sterkste positieve verband 

hebben met zowel de organisatorische als de financiële betrokkenheid. Waarschijnlijk beïnvloedt het 

elkaar wederzijds: leden zijn meer betrokken bij evenementen en bedrijven die betrokken zijn, zullen 

ook eerder lid zijn (Bennett, 1998). Dit terwijl in dit onderzoek lang niet alle geënquêteerde 

ondernemers lid zijn van één of meerdere lokale bedrijvenorganisaties.  

 

De bedrijven in de gemeente Vianen zijn relatief honkvast, maar grotendeels niet organisatorisch of 

financieel betrokken bij lokale evenementen. Lokale evenementen kunnen meer financiële bijdragen 

verwachten van bedrijven uit de kernen Everdingen, Hagestein en Zijderveld en het buitengebied dan 

van bedrijven uit de plaats Vianen. Dit terwijl 30 van de 48 evenementen in Vianen zelf 

georganiseerd worden. In Vianen moet dus een focus liggen op de lokale binding van bedrijven, 

onder andere door het stimuleren lid te worden van lokale bedrijvenorganisaties. Dit is mogelijk door 

in samenwerking met de bedrijvenorganisaties actief ondernemingen in de gemeente te benaderen 

(Ministerie van Economische Zaken, 2010; Ecorys, 2010). Bij het actief benaderen van lokale 

ondernemingen kan de nadruk liggen bij het bedrijfspand en de omgeving hiervan, zoals de weg naar 

het bedrijfspand. Ondernemers hechten hier veel waarde aan en bedrijven kunnen hier zelf veel aan 

bijdragen, door bijvoorbeeld parkmanagement (Ecorys, 2010). Binnen de gemeentelijke organisatie 

zijn echter weinig middelen beschikbaar voor accountmanagement (TNS NIPO & SGBO, 2009). De 

gemeente Vianen moet mogelijk meer investeren hierin, eventueel in samenwerking met de 

bedrijvenorganisaties, of de ambities bijstellen.  

 Daarnaast wordt de gemeente Vianen ook geadviseerd genoeg woningaanbod te creëren voor 

lokale ondernemers. Het komt de lokale betrokkenheid ten goede als ondernemers in Vianen kunnen 

wonen, als hier vraag naar is.  
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1. Inleiding  
 

1.1: Introductie 

 ‘De gemeente Vianen concentreert zich op het ontwikkelen tot regiegemeente en innoveert in 

bestuurstijl, in positie en relaties in de samenleving en de werkwijze van de ambtelijke organisatie’ 

(Gemeente Vianen, 2011a, p.7).  
 

Vorig jaar (2010) heeft gemeente Vianen de ambitie uitgesproken om als een regiegemeente te 

willen functioneren (Gemeente Vianen, 2011a). Ze wil zich richten op samenwerkingsverbanden met 

lokale partijen voor maatschappelijke doeleinden. Binnen de gemeentelijke organisatie is men nu op 

zoek naar de manieren om de ‘regiegemeente’ vorm te geven.  

 Beoogde partners voor de samenwerkingsverbanden zijn onder andere lokale maatschappelijke 

instellingen, woningbouwvereniging Lekstede Wonen en lokale bedrijven (Gemeente Vianen, 2011a). 

Daarnaast richt de gemeente Vianen zich ook op regionale samenwerking. Zo is recent een 

onderzoek gestart naar mogelijkheden om sociale zekerheid op regionaal niveau toe te passen, in 

samenwerking met de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort en Nieuwegein (Gemeente 

Vianen, 2011b). 

 De gemeente Vianen kan dan wel deze ambitie hebben, de beoogde partners moeten ook hierin 

meegaan. Dit onderzoek richt zich op de samenwerking van de gemeente met lokale bedrijven. Het 

streven is dat meer organisatorische en financiële inzet van ondernemingen meer moet gaan 

bijdragen aan de lokale maatschappij (Gemeente Vianen, 2011a). Lokaal verankerde bedrijven zijn 

eerder bereid tot lokale investeringen (Wintjes, 2001, p.47) en zijn daarom gewenst in de 

regiegemeente. Dit onderzoek gaat in op de honkvastheid van de bedrijven in de gemeente Vianen 

en hun huidige organisatorische en financiële inzet.  

 

1.2: Regiegemeente 

Regie wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (2006, p.9) gezien als 

‘een bijzondere vorm van sturen die is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en 

handelingen tot een min of meer samenhangend geheel, met het oog op een bepaald resultaat’. Elke 

gemeente heeft zelf de mogelijkheden om invulling te geven aan regievoering (KplusV, 2011). Dit 

hangt af van de maatschappelijke context van de gemeente en het beleidsveld waar het zich op richt 

(KplusV, 2011).  

 

De gemeente Vianen onderscheidt drie vormen van regie (Gemeente Vianen, 2011a, p.4):  

1) Regie vanuit de organisatie (verticale regie): Deze vorm van regie is het uitbesteden van 

taken, waar de gemeente voor betaalt. De gemeente wil op vlakken waar men geen 

expertise voor in huis heeft, mensen en organisaties inhuren die dit wel hebben. De 

doelstellingen van de gemeente worden hierbij vastgelegd in een contract met de partner. 

De enige functie van de gemeente bij deze vorm is het controleren van deze afspraken. 

2) Netwerkregie (horizontale regie): Bij deze vorm is er sprake van minder middelen om de 

regie te voeren, de middelen moeten dan ook strategisch uitgezet worden. De gemeente wil 

lokale actoren, zoals verenigingen, mobiliseren om taken op te pakken en (deels) te 

financieren. In dit geval heeft de gemeente de rol om het proces op gang te krijgen, om te 

faciliteren. De gemeente functioneert hier meer als partner dan als baas.  

3) Ketenregie: Verschillende actoren binnen en buiten de gemeentelijke organisatie werken 

samen om de keten bij een klacht of (aan)vraag te verbeteren en versnellen. De gemeente 

wil de procedures beter integreren tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente 

en de andere organisaties die hierbij betrokken zijn.  

Kader 1.1 geeft een voorbeeld van de door gemeente Vianen gewenste uitkomst van de regiefunctie: 

andere lokale actoren die de taken en financiën oppakken.  
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1.2.1: Maatschappelijke relevantie 

De gemeente Vianen is echter nog op zoek hoe ze deze drie vormen van regie binnen en buiten de 

ambtelijke organisatie praktisch in moet vullen. Dit onderzoek richt zich op de samenwerking met de 

lokale bedrijven, vooral in de vorm van netwerkregie. De gemeente Vianen (2011c, p.29-33) wil in 

het jaar 2012 meer actief accountmanagement gaan voeren door meer bedrijfsbezoeken af te leggen 

en daarnaast een sociaal-economische visie te maken. Ook wil de gemeente met bedrijven gaan 

kijken naar het ontwikkelen van initiatieven die passen bij de nieuwe Wet Werken naar Vermogen 

(Gemeente Vianen, 2011c, p.31).  

 Een belemmering in de samenwerking is dat ondernemers en de overheid vaak niet dezelfde taal 

spreken, door de verschillende doelstellingen die beide actoren hebben (Rüdiger, 1999). 

Ondernemers lopen vaak tegen regelgeving aan en noemen het inlevingsvermogen van gemeenten 

niet groot (Ministerie van Economische Zaken, 2010).  

 Als de lokale overheid wil samenwerken met de verschillende partners, moeten deze partners 

dat ook zien zitten (Yáñez e.a., 2008; KplusV, 2011). Vereiste hiervoor is dat de partner zich bewust is 

van het maatschappelijke belang en de meerwaarde van de plannen (Ministerie van Economische 

Zaken, 2010; van den Berg e.a., 2004). Bedrijven zullen eerder het maatschappelijke belang erkennen, 

en dus eerder bereid zijn om samen te werken, als ze meer lokaal verankerd zijn in de lokale 

samenleving (Wintjes, 2001). Deze lokale verankering is dan ook het kernpunt van deze thesis.  

 

Kader 1.1: De redding van de Nationale Sleepbootdagen in Vianen 

Sinds 1997 is Vianen eens in de 2 jaar gastheer voor de Nationale Sleepbootdagen, in afwisseling 

met de plaats Zwartsluis (Verbeek, 2010). Tot nu toe is het dus 7 maal georganiseerd in Vianen en 

trok het in die jaren ongeveer 100.000 bezoekers. In september 2010 werd echter aangekondigd 

dat de editie van 2011 in Vianen niet door zou gaan. De oorzaak was volgens Verhoef (2010a) 

drievoudig: ten eerste stegen de kosten ieder jaar, ten tweede kwam er minder sponsorgeld 

binnen van bedrijven en ten derde was er vanuit de gemeente Vianen geen geld meer beschikbaar. 

Het geld voor de Nationale Sleepbootdagen was namelijk gereserveerd in de algemene reserve van 

de gemeente. Dit geld mocht echter niet gebruikt worden van de provincie, die de gemeente onder 

curatele had gesteld vanwege financiële redenen (Verhoef, 2010a).  

 Vervolgens werd er op particulier initiatief een reddingspoging voor het evenement opgezet 

(Verhoef, 2010a,b). Een doorstart bleek mogelijk, onder andere door het initiatief van toenmalig 

burgemeester Koreman. Twee stichtingen werden opgericht: stichting Werkgroep Nationale 

Sleepbootdagen Vianen en stichting Vrienden van de Nationale Sleepbootdagen Vianen. De eerste 

is verantwoordelijk voor de organisatie, de tweede stichting ging zich bezighouden met het werven 

van €100.000 aan sponsorgeld. Vereniging de Motorsleepboot, de nationale organisatie achter de 

Sleepbootdagen, heeft daarop besloten om deze toch in Vianen te organiseren (Verhoef, 2010c).  

 Ook al heeft de gemeente Vianen in dit geval de regiefunctie niet uitgevoerd, is het gewenste 

resultaat hiervan toch opgetreden. De gemeente heeft het project noodgedwongen afgestoten, 

waarop burgerlijk initiatief en sponsors en de gelden van bedrijven ervoor gezorgd hebben dat het 

evenement behouden bleef voor Vianen. Uiteindelijk bezochten rond de 120.000 mensen de 

Sleepbootdagen in 2011 (Kok, 2011).  
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1.3: Definitie lokale verankering 

‘(Lokale) verankering’ heeft geen vaste definitie. De vele studies over dit onderwerp zijn daarom 

soms lastig te vergelijken (Hess, 2004). Meerdere auteurs hebben geprobeerd (lokale) verankering te 

conceptualiseren, maar geen van hen heeft complete erkenning van andere academici gekregen.  

 Een Engelse term voor verankering, ‘embeddedness’, heeft al voor veel discussie gezorgd over 

welke actoren in welke sociale constructies verankerd zouden moeten zijn en op welke geografische 

schaal dit gebeurt (Hess, 2004). Het concept werd in 1944 door Polanyi geïntroduceerd, als 

tegenhanger van het toen heersende idee dat de mens compleet rationeel is. De economie is volgens 

hem ingebed in zowel economische als niet-economische instituties. Een andere pionier wat betreft 

‘embeddedness’, is Granovetter (Hess, 2004). In zijn conceptuele artikel in 1985 gaat hij ervan uit dat 

elke economische actie minstens enige mate van sociaal contact vereist. In de meeste gevallen is er 

echter meer sociaal contact nodig voordat men tot een economische actie overgaat.   

 Vele andere auteurs vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines hebben hierop 

voortgeborduurd en andere definities aan ‘embeddedness’ gegeven of verschillende vormen bedacht 

(Hess, 2004). Hieruit blijkt dat het lastig is om consensus te bereiken over de invulling van 

‘embeddedness’. Toch is een groot aantal academici wel van mening dat het van belang is in 

economische transacties. Voor- en tegenstanders van de invloed van ‘embeddedness’ bestaan ook 

binnen de (economische) geografie. De originele invalshoek van Polanyi en Granovetter hebben 

echter nooit een geografische insteek gehad (Hess, 2004).  

 Een ander begrip dat te maken heeft met lokale verankering is ‘place attachment’. Ook hier is 

geen overeenstemming over de definitie en is het vanuit meerdere disciplines bekeken en 

beschreven (Scannel & Gifford, 2010). Zo is het betrokken bij rampenpsychologie, vanwege 

waardehechting aan de rampplek, maar ook bij immigratie. In het kader van dit onderzoek is vooral 

de invalshoek vanuit mobiliteit en persoonlijke banden met een plaats interessant. ‘For the most part, 

researchers portray place attachment as a multifaceted concept that characterizes the bonding 

between individuals and their important places’ (Scannell & Gifford, 2010, p.1). Bij ‘place attachment’ 

wordt echter niet vaak de binding van bedrijven met de lokale omgeving onderzocht.  

 De discussies rondom ‘embeddedness’ en ‘place attachment’ laten zien dat (lokale) verankering 

lastig te definiëren is, zeker in de combinatie economie en geografie. In deze context geven Atzema 

e.a. (2002) de twee dimensies van ‘embeddedness’ van Boschma e.a. (2001) weer: Op bedrijfniveau 

onderhouden bedrijven contacten met hun vestigingsregio; op regionaal niveau is de sociaal-

culturele context van het ondernemen van belang. Wintjes (2001) drukt deze dimensies uit in zijn 

onderzoek naar de (lokale) verankering van Amerikaanse en Japanse bedrijven in Nederland, door de 

volgende definitie te hanteren:  

 

‘Met de term verankering duiden we op een ruimtelijke inbedding, een locationele inertie 

die voortkomt uit een cumulatief proces van investeringen en wederzijdse aanpassingen 

in de diverse relaties tussen bedrijf en vestigingsregio’ (Wintjes, 2001, p.34).  

 

Met ruimtelijke inbedding gaat Wintjes in op het ruimtelijke aspect: verankering is gebonden aan een 

locatie. Dit duidt dus op het belang van geografische nabijheid, namelijk dat economische actoren 

iets gemeenschappelijks hebben als ze dicht bij elkaar gevestigd zijn. Deze ruimtelijke inbedding is 

echter afhankelijk van een cumulatief proces, waarmee benadrukt wordt dat lokale verankering 

padafhankelijk is. Deze padafhankelijkheid wordt verworven door de eerdere investeringen en 

wederzijdse aanpassingen die zowel het bedrijf als de vestigingsregio hebben gedaan. Met de diverse 

relaties wordt aangegeven dat er meerdere vormen van investeringen en wederzijdse aanpassingen 

tussen het bedrijf en de vestigingsregio zijn. Zowel de twee actoren als de relaties kunnen zich op 

verschillende manieren uitdrukken: een bedrijf kan zichzelf laten horen in de regio, of via een 

overkoepelende organisatie; de vestigingsregio kan zowel over andere lokale bedrijven, de gemeente 

als consumenten gaan.  
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De definitie van Wintjes (2001) geeft al aan dat verankering niet alleen afhankelijk is van 

geografische nabijheid. Dit wordt ook betoogd door Boschma (2005), die naast deze nabijheid ook de 

cognitieve, organisatorische, sociale en institutionele componenten van de relaties beschouwt. Voor 

de sociale nabijheid haalt hij vooral ook de ‘embeddedness’ literatuur aan. Boschma (2005) gaat 

ervan uit dat hoe meer sociale nabijheid een bedrijf heeft tot andere bedrijven en kennisinstellingen, 

des te meer men interactief leert en des te beter de innovatie verloopt. Door de mate van 

vertrouwen en loyaliteit gaan informatieprocessen makkelijker en wordt ‘tacit knowledge’, kennis die 

vrijwel alleen via face-to-face contact verspreid wordt, eerder overgedragen. Dit onderzoek gaat 

echter niet in op het leren en innoveren van bedrijven, maar duidelijk is dat lokale verankering van 

bedrijven dus ook voordelen kan hebben voor het bedrijf zelf. 

 

Geconcludeerd kan worden dat (lokale) verankering vele benaderingen kent. In deze studie wordt 

lokale verankering vanuit twee invalshoeken bekeken:  

1) Honkvastheid 

2) Participatie in (lokale) maatschappelijke activiteiten 

De mate van honkvastheid gaat in op de ‘ruimtelijke inbedding’ uit de definitie van lokale verankering 

van Wintjes (2001). Participatie in (lokale) maatschappelijke activiteiten is een vorm van 

‘investeringen in de vestigingsregio’ die Wintjes (2001) noemt. De laatste invalshoek wordt 

toegespitst op de participatie in lokale evenementen. Hieronder worden beide invalshoeken kort 

toegelicht, in respectievelijk paragraaf 3.2 en 3.3 wordt verder ingegaan op de factoren die deze 

concepten beïnvloeden.  

 

1.3.1: Honkvastheid 

Honkvastheid is het tegenovergestelde van onafhankelijkheid van plaats (in het Engels respectievelijk 

‘place-boundness’ en ‘footlooseness’). Van Geenhuizen en Nijkamp (2007) noemen in hun empirische 

studie naar onafhankelijkheid van plaats in het huidige ICT-tijdperk, de beide begrippen twee 

uiteinden van een spectrum waarin verschillende gradaties bestaan. Hierdoor worden beide een 

relatief geheel en niet een zwart-wit tegenstelling. ‘Thus, `being increasingly footloose' means, in the 

discourse on agglomeration economies, that particular constraining factors that were active in the 

past, such as the need for proximity to urban knowledge institutes, specialized suppliers, and 

specialized labour, decrease in importance, thus allowing companies to choose a location with higher 

degrees of freedom within a certain spatial area’ (Van Geenhuizen & Nijkamp, 2007, p.697).  

 De grootte van de geografische schaal speelt een belangrijke rol bij dit spectrum. Een bedrijf kan 

zich onafhankelijk noemen van een stad of gemeente, maar kan wel gebonden zijn aan de regio of 

het land (Van Geenhuizen & Nijkamp, 2007).  

 

1.3.2: Participatie in (lokale) maatschappelijke activiteiten 

Zoals blijkt uit de definitie van Wintjes (2001) betekent verankering niet alleen dat bedrijven op 

dezelfde locatie blijven. Diverse relaties tussen het bedrijf en de vestigingsregio zorgen voor de 

investeringen en wederzijdse aanpassingen. Wintjes (2001, p.34-39) onderscheidt vervolgens 

meerdere vormen van verankering. Verankering van directe effecten zijn de investeringen in ruimte, 

zoals de bouw van een nieuwe fabriek. De contacten met leveranciers en klanten van een 

onderneming zorgen voor verankering via toelevering. Hetzelfde geldt voor de kenniscontacten 

waarmee het innovatievermogen via kennisuitwisseling is verankerd. Als laatste zullen twee partijen 

naar elkaar toegroeien als men relaties in stand houdt. De bedrijven blijven elkaar als externe bron 

gebruiken. Dit wordt door Wintjes (2001) meervoudige verankering genoemd.  

 Lokale participatie in maatschappelijk gewenste activiteiten legt naast de zakelijke contacten ook 

nadruk op het sociale aspect: ‘Corporate social responsibility (CSR)’, oftewel maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. McWilliams e.a. (2006, p.1) geven in de inleiding een nummer van het 

Journal of Management Studies over dit onderwerp, de volgende definitie van Corporate Social 
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Responsibility: ‘situations where the firm goes beyond compliance and engages in actions that appear 

to further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law’. 

Activiteiten die hierbij horen zijn het produceren op een duurzame wijze, recyclen, artikelen 

gezonder maken, goede arbeidsvoorwaarden creëren en het bevorderen van de doelen van 

maatschappelijke organisaties (McWilliams e.a., 2006). Investeringen in maatschappelijke doeleinden 

kan economische voordelen opleveren door naamsbekendheid en een goed imago en om klanten 

tevreden te stellen, maar het belangrijkste blijft de sociale betrokkenheid van het bedrijf 

(McWilliams e.a., 2006). Bij de vraag waar ondernemers aan denken bij Corporate Social 

Responsiblity, scoort ‘local community initiatives’ gemiddeld (Tencati e.a., 2004, p.182). Bijvoorbeeld 

de veiligheid van werknemers, ethische overwegingen en mensenrechten scoren hoger; liefdadigheid 

en marketing lager.  

 

1.3.3: Wetenschappelijke relevantie  

Hoewel het onderwerp ‘lokale verankering’ door meerdere wetenschappelijke disciplines gebruikt en 

onderzocht wordt, zie paragraaf 1.3, is er nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de mate waarin 

bedrijven lokaal verankerd zijn en waar dit door beïnvloed wordt. Zo zijn gerelateerde concepten aan 

‘place attachment’ versplinterd in de literatuur (Scannell & Gifford, 2010). Er wordt dan ook 

opgeroepen om lokale data te gebruiken om met elkaar te vergelijken en zo op lokale schaal de 

theoretische aannames te toetsen (Carod & Antolín, 2004; Pellenbarg, 2002).  

 Wat betreft de mate van honkvastheid is meer onderzoek nodig om de invloed van interne 

factoren te bepalen, die vaak zijn genegeerd in het verleden (Pellenbarg, 2002, Brouwer e.a., 2004). 

Ook Figueiredo e.a. (2002) en Cooke e.a. (2005) sporen aan op onderzoek naar het effect dat 

persoonlijke factoren en sociaal kapitaal hebben in locatiebeslissingen. Voor participatie in lokale 

evenementen zijn eveneens meer onderzoeksmogelijkheden. Peterson & Jun (2009) noemen hierin 

de invloed van industrietype en bedrijfsgrootte op Corporate Social Responsibility als onderwerp, 

Udayansankar (2008) wil graag dat haar theoretische aanname getoetst wordt. Madill & O’Reilly 

(2010) roepen op tot het opbouwen van kennis over het onderwerp ‘social marketing sponsorship’, 

dat gaat over wanneer investeerders willen sponsoren en aan welke activiteiten dit gebeurt.  

 Als laatste wordt ook de impact van beleid meerdere malen genoemd. Economisch geografen 

moeten namelijk het beleid meer proberen te beïnvloeden (Yeung, 2000). Maoh & Kanarouglou 

(2007) vermelden de onderzoeksmogelijkheid naar de relatie tussen beleid en verplaatsgedrag in een 

stedelijke context. Pellenbarg e.a. (2002) stellen dat onderzoek nodig is naar de rol van beleid in 

lokale verankering van bedrijven. Lepoutre & Heene (2006) sporen aan tot onderzoek naar de 

succesfactoren van beleids- en bedrijvenorganisaties initiatieven die gericht zijn op het creëren van 

gedeelde verantwoordelijkheden. 

 Dit onderzoek biedt empirisch materiaal van bedrijven in de gemeente Vianen en de mate van 

honkvastheid; c.q. de mate van het ontbreken van verplaatsingsgeneigdheid; en de mate van 

participatie in lokaal georganiseerde evenementen. Hiermee kunnen theoretische kaders over lokale 

verankering van bedrijven aangescherpt worden.  
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1.4: Probleemstelling en deelvragen 

De maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie geven weer dat een onderzoek naar de lokale 

verankering van bedrijven in Vianen belangrijke informatie kan vertrekken aan de gemeente Vianen 

en binnen het wetenschappelijke kader. Hieruit volgt de probleemstelling: 

 

‘In hoeverre zijn bedrijven in de gemeente Vianen lokaal verankerd en door welke factoren wordt dit 

beïnvloed?’ 

 

De antwoorden op deze vraag leiden tot aanbevelingen voor de gemeente Vianen. Hiermee kan de 

gemeente maatwerk leveren om bedrijven te stimuleren samen te werken met de gemeente. De 

probleemstelling valt uiteen in een aantal deelvragen:  

 

1) Wat is de huidige sociaal-economische context van de gemeente Vianen en haar 

samenwerking met de lokale bedrijven; en wat is er in de literatuur bekend over 

samenwerkingsvormen tussen overheden en bedrijven? 

2) In hoeverre zijn bedrijven in de gemeente Vianen honkvast en door welke factoren wordt dit 

beïnvloed? 

3) In hoeverre is er sprake van participatie in lokale evenementen van bedrijven in de gemeente 

Vianen en door welke factoren wordt dit beïnvloed? 

4) Welke aanbevelingen, voor zowel onderzoek als beleid, kunnen aan de hand van dit 

onderzoek gedaan worden? 

 



 17 

1.5: Leeswijzer 

Figuur 1.3 geeft de opbouw van het rapport weer. Het eerste hoofdstuk geeft een inleiding in het 

onderzoek: de gemeente Vianen wil graag samenwerken met lokale bedrijven. Het onderzoek wordt 

vervolgens in de maatschappelijke en wetenschappelijke context geplaatst. Hoofdstuk twee geeft de 

huidige relatie tussen de gemeente Vianen en bedrijven weer en noemt mogelijkheden uit de 

literatuur voor samenwerking tussen beide actoren. Hiermee gaat het hoofdstuk verder op het 

maatschappelijke insteek van het eerste hoofdstuk. Het derde hoofdstuk doet hetzelfde met de 

wetenschappelijke insteek. Eerdere studies naar lokale verankering vormen de basis voor de 

conceptuele modellen van honkvastheid en participatie in lokale evenementen. In hoofdstuk vier 

wordt uitgelegd hoe het onderzoek uitgezet is en worden keuzes hierin beargumenteerd.  

 In hoofdstuk zes en zeven worden de conceptuele modellen getoetst aan de hand van een 

online enquête onder ondernemers uit de gemeente Vianen. In hoofdstuk vijf wordt de invloed van 

bedrijfsgrootte op honkvastheid en participatie in lokale evenementen uitgelicht, er worden namelijk 

meerdere standpunten ingenomen in de literatuur wat betreft deze invloed. In hoofdstuk acht 

worden de conclusies getrokken en bediscussieerd met de bevindingen uit deze laatste drie 

hoofdstukken. Het tweede hoofdstuk wordt gebruikt voor de aanbevelingen voor de gemeente 

Vianen. Tenslotte wordt in hoofdstuk acht ook de beperkingen van dit onderzoek en meer 

onderzoeksmogelijkheden op dit gebied genoemd.  

 

Figuur 1.3: Opbouw rapport 
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2. Achtergronden van lokale samenwerking tussen bedrijven en gemeenten  
 

De gemeente Vianen is in het kader van regiegemeente op zoek naar samenwerkingsvormen met 

lokale bedrijven. Voor deze samenwerking zijn de huidige sociaal-economische ontwikkelingen in  

Vianen en eerdere samenwerking tussen de lokale bedrijven en de gemeente van belang. De 

deelvraag voor deze paragraaf luidt: Wat is de huidige sociaal-economische context van de gemeente 

Vianen en haar samenwerking met de lokale bedrijven; en wat is er in de literatuur bekend over 

samenwerkingsvormen tussen overheden en bedrijven? 

 

2.1: Sociaal-economische ontwikkelingen in de gemeente Vianen 

Drie sociaal-economische ontwikkelingen zijn in belangrijk in het kader van dit onderzoek. Ten eerste 

is dat de sterke groei van het aantal en aandeel ZZP’ers in de lokale economie. Uit tabel 2.1 blijkt dat 

het aantal bedrijven in Vianen tussen 2000 en 2011 veel sterker groeit dan de werkgelegenheid, in 

het Stedelijk Gebied Utrecht (SGU²) is dit effect nog groter. Figuur 2.1 laat zien dit komt door het 

vergrote aandeel fulltime ZZP’ers, dezelfde tendens geldt voor het SGU (Kamer van Koophandel, 

2011a). Er komen voor zowel Vianen als de SGU ook grotere bedrijven bij, maar deze groei is veel 

minder groot dan het aantal ZZP’ers.  

 

Tabel 2.1: Bedrijf- en werkgelegenheidsgroei Vianen en SGU2 

 1 januari 2000 1 januari 2011 

 Vianen SGU² Vianen Groei t.o.v. 

2000 

SGU² Groei t.o.v. 

2000 

Bedrijfsvestigingen 1.071 22.267 1.877 75,3% 46.300 107,9% 

Werkgelegenheid 10.210 295.416 11.211 9,8% 321.485 8,8% 

Bron: Kamer van Koophandel, 2010 & 2011a 

 

Figuur 2.1: Verdeling bedrijfsvestigingen in gemeente Vianen 

 
 

Bron: Kamer van Koophandel, 2010, 2011a 

 

 

                                                           
2
 SGU staat voor Stedelijk Gebied Utrecht en omvat de gemeenten Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, 

Utrecht en Vianen, naar de indeling van Kamer van Koophandel (2011c). 

1.071 bedrijven 1.877 bedrijven 



 19 

Het tweede punt is de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Gaasperwaard (Gemeente 

Vianen, 2010). Hier komt in totaal ruim 19 netto hectare bedrijfsruimte uitgeefbaar, waarvan al 

enkele percelen zijn verkocht en worden bebouwd. Er wordt geschat dat de uitgegeven kavels over 

meerdere jaren verspreid verkocht worden. Op Gaasperwaard is deelname aan parkmanagement 

verplicht (Gemeente Vianen, 2010).  

 Ten derde is in opdracht van de gemeente Vianen recent een SWOT-analyse over de sociaal-

economische situatie van de gemeente gemaakt, als onderlegger voor de komende sociaal-

economische beleidsvisie in 2012 (Venderbos, 2011). Uit interviews met een aantal sleutelpersonen 

wordt duidelijk dat de bedrijvigheid als een sterk punt wordt ervaren en dat veel bedrijven jaren op 

dezelfde plek blijven zitten. Volgens lokale experts moet Vianen altijd wel een stapje extra doen om 

bedrijven te behouden of aan te trekken in vergelijking met Houten, Nieuwegein en Utrecht. Dit 

komt omdat het verder weg van Utrecht ligt, met de rivier de Lek als fysieke en vaak ook 

psychologische barrière (Venderbos, 2011).  

 

2.2: De relatie tussen bedrijven en de gemeente 

Het Verbeter- en Innovatieprogramma Economische Zaken (VIP-EZ), als pilot begonnen in opdracht 

van 10 gemeenten, is een benchmark die de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening 

onder ondernemers  meet (TNS Nipo & SGBO, 2009). In 2008 deden 23 gemeenten mee aan dit 

onderzoek, waaronder Vianen. Het rapport laat zien dat de gemeente Vianen wat betreft het aantal 

bedrijfscontactfunctionarissen per 1000 bedrijven hoger scoort dan het gemiddelde in het onderzoek, 

terwijl het aantal bedrijfsbezoeken in de gemeente achterblijft (TNS Nipo & SGBO, 2009).  

 Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de functie van bedrijfscontactfunctionaris 

gedeeld wordt met die van beleidsmedewerker Economische Zaken (Haerkens & Jansen, 2009). Het 

aantal middelen beschikbaar voor Economische Zaken in de gemeente Vianen blijft ver onder het 

gemiddelde per 1000 bedrijven en per 10.000 werknemers, zie tabel 2.2. Accountmanagement krijgt 

het meeste aandacht  in de gemeente Vianen en ligt daarom boven het gemiddelde, maar dit gaat 

ten koste van de middelen voor beleidszaken (Haerkens & Jansen, 2009).   

 

Tabel 2.2: De middelen beschikbaar bij de afdeling Economische Zaken van de gemeente Vianen en 

de andere gemeenten uit de benchmark VIP-EZ (in fte’s) 

 Gemeente Vianen Gemiddelde Benchmark VIP-EZ 

Per 1000 bedrijven 0,7  1,8  

Per 10.000 werknemers 0,1  0,3  

Middelen (in fte’s) beschikbaar voor 

accountmanagement per 1000 bedrijven 

 

0,4  

 

0,26  

Beleidsmedewerkers per 1000 bedrijven 0,27  0,8  

Bron: TNS Nipo & SGBO, 2009; Haerkens & Jansen, 2009 

 

Het rapportcijfer dat ondernemers3 voor het gesprek met de bedrijfscontactfunctionaris geven is in 

Vianen (7,6) iets lager dan gemiddeld (7,8)4 (TNS Nipo & SGBO, 2009). Verder zijn de lokale lasten 

hoog, wat als negatief ervaren wordt; is het percentage elektronische dienstverlening gemiddeld en 

zijn de bereikbaarheid balie goed en het aantal klachten en bezwaren laag. Het eindcijfer van de 

lokale ondernemers voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening in gemeente Vianen is 

een 6,9, waar het gemiddelde van de benchmark met een 6,8 iets lager is (TNS Nipo & SGBO, 2009). 

Met de beschikbare middelen doet de gemeente Vianen het dus niet slecht wat betreft de 

dienstverlening aan ondernemers.  

                                                           
3
 Het aantal ondernemers dat gereageerd heeft wordt niet vermeld in de bron.  

4
 Er wordt in de bron niet vermeld of dit verschil significant is of niet. 
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 Het rapport van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland dat HanzeConnect (2011) in 

opdracht van MKB Nederland schreef, roept echter andere ideeën op. Van de 418 gemeenten 

eindigde gemeente Vianen op de 343e plaats (HanzeConnect, 2011, p.10). Deze beoordeling kwam 

van 34 lokale ondernemers, die gemiddeld een 6,0 gaven wat betreft hun tevredenheid over het 

ondernemersklimaat in de gemeente. De snelheid van werken, het begrip voor ondernemers en de 

communicatie waren de aspecten van dienstverlening waar de gemeente het laagst op scoorde. Deze 

drie aspecten waren ook het laagste ten opzichte van het gemiddelde van de provincie Utrecht en 

heel Nederland5. Aan de andere kant werd er een 7,1 gegeven voor zowel vriendelijkheid en 

beleefdheid en de snelheid van betalen. Alleen de laatstgenoemde was een stuk hoger dan in 

Utrecht en Nederland⁵ (HanzeConnect, 2011, p.10). Om de 6,0 te verhogen moet de gemeente 

Vianen werken aan snelheid, begrip en communicatie. De gemeente Vianen (2011c, p.30) heeft de 

ambitie om in 2014 een 6,5 te scoren voor deze benchmark. De vraag is in hoeverre dit kan slagen 

met het lage aantal beschikbare fte’s voor Economische Zaken in de gemeente. 

 Het verschil tussen de rapporten komt door meerdere factoren. Ten eerste gaan de cijfers van 

TNS Nipo & SGBO (2009) over het klimaat in 2008, net voor de economische recessie, terwijl 

HanzeConnect (2011) cijfers van 2011 publiceerde. Ten tweede zijn bij het onderzoek van 

HanzeConnect (2011) alleen midden- en kleinbedrijven om een reactie gevraagd. Misschien zijn de 

grotere bedrijven meer tevreden, omdat ze mogelijk meer dienstverlening ontvangen. 

Bedrijfsbezoeken zijn bijvoorbeeld vaak op deze bedrijven gericht. Ten derde is het meten van het 

ondernemersklimaat (HanzeConnect, 2011) iets anders dan het meten van de gemeentelijke 

dienstverlening naar ondernemers (TNS Nipo & SGBO, 2009). 

 De SWOT-analyse van de sociaal-economische situatie in de gemeente Vianen van Venderbos 

(2011) wees uit dat de lokale binding van ondernemingen met Vianen over het algemeen niet groot 

is en het bedrijfsleven beter georganiseerd kan worden. Genoemde oorzaken zijn de lage samenhang 

door de diversiteit van de bedrijven, de communicatie en duidelijkheid vanuit de gemeente die 

verbeterd kan worden en de hoge inkomende pendel van werknemers, waardoor deze werknemers 

minder binding met Vianen hebben. De oorzaak van deze pendel ligt weer in de lage diversiteit in het 

woningaanbod, waardoor niet iedereen die wil het huis van zijn of haar wensen kan vinden in de 

gemeente Vianen. In deze sterkten en zwakten liggen dus kansen voor het verbeteren van de lokale 

samenwerking tussen de bedrijven en de gemeente (Venderbos, 2011).  

 

2.3: Samenwerking tussen bedrijven en gemeenten 

Bestaande literatuur kan inzicht geven hoe de gemeente Vianen de samenwerking binnen de 

regiegemeente kan invullen. De Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat (Ecorys, 2010) geeft 

een overzicht van drie metingen (in 2005, 2007 en 2010) in 31 gemeenten wat betreft de waardering 

van ondernemers van het werk van de gemeente6. Het ondernemingsklimaat wordt in 2010 in bijna 

alle gemeenten beter beoordeeld dan in de eerste benchmark in 2005⁵. Het Ministerie van 

Economische Zaken (2010) schreef in het Handboek Wijkeconomie over twee vormen wat betreft 

samenwerking waarbij zowel bedrijven als de gemeente bij betrokken zijn. Ten eerste is er de 

samenwerking tussen ondernemers en maatschappelijke instellingen, waarin de lokale overheid 

indirect ook een rol speelt; in het tweede geval gaat het over de relatie tussen bedrijven en de 

gemeente zelf.  

 Bij de eerste vorm is de gemeente niet een directe partner in de samenwerking (Ministerie van 

Economische Zaken, 2010). Hierdoor kan ze de samenwerking niet forceren of de invulling hiervan 

vormgeven. Wel is het als lokale overheid mogelijk om de samenwerking te stimuleren door de 

meerwaarde hiervan te benadrukken, door te faciliteren, door de partijen bij elkaar te brengen en 

                                                           
5
 Er wordt in de bron niet vermeld of dit verschil significant is of niet. 

6
 De gemeente Vianen is hierin niet opgenomen. 
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eventueel door financieel of organisatorisch bij te springen. Daarnaast kan de gemeente het goede 

voorbeeld geven in samenwerkingsverbanden.  

 In de tweede vorm heeft de gemeente als directe partner in de mogelijke samenwerking met 

bedrijven vanzelfsprekend meer invloed, maar ook meer verantwoordelijkheden (Ministerie van 

Economische Zaken, 2010). Ondernemers zijn meestal al veel tijd kwijt aan hun bedrijf en moeten 

dus voldoende meerwaarde zien om te participeren in een samenwerking. De gemeente kan dit  

bewerkstellingen, onder andere door het vertrouwen van de ondernemers te winnen. Dit is met 

name mogelijk door als gemeente contacten te leggen en zich dienstverlenend op te stellen richting 

ondernemers (Ministerie van Economische Zaken, 2010; Ecorys, 2010). Voorbeelden hiervan zijn 

accountmanagement, een (digitaal) bedrijvenloket, goede communicatie vanuit de gemeente en het 

faciliteren van het digitaal aanvragen van vergunningen met een goede registratie. Deze vormen van 

contact moeten niet alleen aanwezig zijn, maar ondernemers verwachten een actieve houding en 

willen dat er ruchtbaarheid aan gegeven wordt (Ministerie van Economische Zaken, 2010). Men kan 

het bedrijfsleven bereiken door middel van de regionale pers en nieuwsbrieven. Naast het sociale 

aspect worden op ruimtelijk-economisch gebied het economische beleid, het verkeersbeleid en de 

parkeergelegenheid gewaardeerd. Als laatste is gestructureerd overleg tussen de gemeente, sociaal-

economische koepelorganisaties en andere partijen ook belangrijk (Ecorys, 2010). Bij dit alles moet 

erop gelet worden dat niet alle bedrijven over één kam geschoren worden, maar individuele 

belangen hebben en dus ook niet allemaal hetzelfde verlangen van de gemeente (Ministerie van 

Economische Zaken, 2010).  

 De bedrijfslocatie is een belangrijk aspect voor een ondernemer (Ecorys, 2010). Hieronder vallen 

de beschikbaarheid van een goede locatie, veiligheid en een mooie omgeving. Dit is onder andere te 

bereiken door parkmanagement en samenwerking met ontwikkelaars. Daarnaast verdient het 

aanpakken van de mismatch op de arbeidsmarkt aandacht. Ook het stimuleren van het toerisme, 

door bijvoorbeeld citymarketing of het aantrekken van evenementen wordt positief gevonden door 

de ondernemers.  

 De gemeente kan het beste proberen de gezamenlijke belangen te benadrukken en te stimuleren, 

zowel tussen de bedrijven onderling om gezamenlijk actie te ondernemen, als in de relatie tussen de 

gemeente en de bedrijven. Want als de bedrijven overtuigd zijn van het belang, zullen ze ook eerder 

participeren (Ministerie van Economische Zaken, 2010). Naast het maatschappelijke belang kan dit 

ook voor het bedrijf zelf van belang zijn, bijvoorbeeld het creëren van een beter imago en het 

opbouwen van relaties (Ministerie van Economische Zaken, 2010).  

   

2.4: Conclusie  

Aan de hand van de cijfers wordt duidelijk dat, net zoals in de rest van het Stedelijk Gebied Utrecht 

(SGU), in de gemeente Vianen relatief gezien steeds meer kleinere bedrijven komen. De bedrijvigheid 

in de gemeente Vianen wordt als positief ervaren door de geïnterviewde sleutelpersonen in het 

onderzoek van Venderbos (2011), maar de middelen die beschikbaar zijn voor deze bedrijven bij 

Economische Zaken van de gemeente liggen onder het gemiddelde van de benchmark VIP-EZ in 2008 

(TNS Nipo & SGBO, 2009). En hoewel het aantal fte’s dat per 1000 bedrijven beschikbaar is voor 

accountmanagement hoger is dan het gemiddelde van deze benchmark, scoort de gemeente Vianen 

als MKB-vriendelijke gemeente slechts een 6,0 (HanzeConnect, 2011, p.10). Het valt op dat de lokale 

binding van bedrijven over het algemeen niet groot is (Venderbos, 2011), wat een probleem kan 

vormen als gemeente Vianen wil samenwerken met lokale bedrijven. Om de gewenste 6,5 voor de 

benchmark MBK-vriendelijkste gemeente in 2014 te halen (Gemeente Vianen, 2011c, p.30), moet de 

gemeente werken aan snelheid, begrip en communicatie richting bedrijven (HanzeConnect, 2011; 

Venderbos, 2011). Het advies vanuit de rapporten van Ecorys (2010) en het Ministerie van 

Economische Zaken (2010) is dan ook om dienstverlenend te zijn en contacten te leggen met de 

bedrijven en daarnaast om een duidelijk ruimtelijk-economisch beleid op te stellen. 

   



 22 

3. Theoretisch kader van lokale verankering 
 

Literatuur over ‘lokale verankering’ geeft een beeld over de factoren die honkvastheid en  

participatie in lokale evenementen beïnvloeden. Het is zinvol om deze te bekijken, zodat dit 

onderzoek hierop voort kan bouwen. De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: Wat is er in 

de literatuur bekend over lokale verankering van bedrijven en door welke factoren wordt dit 

beïnvloed?  

 Eerst worden de verschillende economisch-geografische stromingen benoemd, welke invloed 

hebben gehad op de manier waarop ‘lokale verankering’ is onderzocht. Daarna worden de factoren 

die respectievelijk honkvastheid en participatie in lokale evenementen beïnvloeden, beschreven.  

 

3.1: Economisch-geografische stromingen 

Economisch geografische studies hebben door de jaren heen meerdere theoretische stromingen 

gehad. De stroming waartoe een onderzoek behoort, beïnvloeden de invulling en keuzes in dit 

onderzoek. De economisch-geografische stromingen hebben in de loop van de tijd ook invloed gehad 

op onderzoeken naar de lokale verankering van bedrijven. Zo worden in de vroegere stromingen en 

de New Economic Geography de sociale aspecten in economische acties weinig genoemd. Onderzoek 

naar lokale verankering van bedrijven komt in deze stromingen dan ook weinig voor en het is dan 

ook een vrij nieuw onderzoeksveld.  

 Eerst zullen de verschillende stromingen kort toegelicht worden, waarna de rol van lokale 

verankering in deze stromingen naar voren zal komen.  

 

3.1.1: (Neo)klassieke economisch-geografische stroming 

De klassieke economische geografie kwam op aan het eind van de 19e eeuw en aan het begin van de 

20e eeuw (Barnes, 2000). Daarvoor had Von Thünen al in 1826 een theorie geschreven die het 

grondgebruik rondom een stad verklaarde aan de hand van de afstand tot de afzetmarkt en de 

transportkosten van een product (De Koning, 2008; Atzema e.a., 2002). Volgens de klassieke 

kostentheorie van Weber in 1909 kiest een bedrijf voor een locatie waar de kosten van arbeid, 

productie en transport in totaal het laagst zijn. Beide theorieën gaan uit van een isotrope ruimte en 

volledige mededinging. De aanwezige productiefactoren worden totaal benut en hierdoor worden de 

locaties door bedrijven gekozen waar de kosten voor deze productiefactoren het laagst zijn. Er werd 

uitgegaan van volledige kennis van ondernemers en het vermogen om dit om te zetten tot een goede 

beslissing.  

 Rond de jaren 1930 kwam er een kleine verschuiving van deze klassieke economisch geografische 

stroming naar de neoklassieke stroming (De Koning, 2008; Atzema e.a., 2002; Brouwer, 2004). Hierin 

wordt de kostenminimalisering als ultiem doel losgelaten en geplaatst naast factoren als de 

combinatie van productiefactoren, schaalvoordelen en winstmaximalisatie. In deze benadering is er 

ook oog voor andere marktvormen dan die van volledige mededinging. In de Centrale Plaatsen 

Theorie maakte Christaller in 1933 een model waarin het verzorgingsgebied van een product of 

dienst bepalend was voor het patroon van nederzettingen. Een groter verzorgingsgebied van een 

functie betekent dat men in een grotere stad gevestigd is. Hotelling had in 1929 al een theorie 

geschreven over de vestigingslocatie ten opzichte van de klanten en de concurrenten. Met deze 

stroming kwamen locatiefactoren meer in het licht te staan bij locatietheorieën, zoals de grootte en 

potentie van een markt. Het idee van complete kennis van een actor bleef bestaan.  

 Binnen deze stromingen is er niet specifiek geschreven over lokale verankering, omdat het zich 

puur focust op economische acties. Maar de theorieën gaan wel uit van enige mate van honkvastheid. 

Dit komt naar voren in de kosten van factoren die onder invloed van afstand staan, zoals de 

transportkosten en het verzorgingsgebied. Hoge transportkosten zorgen in de theorie van Von 

Thünen ervoor dat een product dicht bij de stad verbouwd wordt. Volgens de theorie van Christaller 
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hebben alleen grotere steden verkopers van producten die een groot verzorgingsgebied nodig 

hebben. Het product of dienst die een bedrijf levert, bepaalt dus het gebied waarin de onderneming 

zich zal vestigen.  

 

3.1.2: Behaviorale stroming  

De behaviorale stroming verwerpt het idee van optimale rationaliteit van de mens. De persoonlijke 

kennis en voorkeuren vormen volgens deze stroming de besluiten die genomen worden (De Koning, 

2008; Atzema e.a., 2002; Brouwer, 2004). Pred was een belangrijke wetenschapper voor deze 

stroming (Atzema e.a., 2002). In 1967 publiceerde hij een matrix over het vermogen van een 

ondernemer om een goede locatiebeslissing te nemen. Dit was afhankelijk van twee factoren: de 

hoeveelheid kennis die de ondernemer bezat en het vermogen om deze kennis om te zetten in een 

goede keuze. De behaviorale stroming in de economische geografie gaat ervan uit dat bedrijven niet 

verhuizen, zolang de huidige locatie voldoet aan de eisen van het bedrijf. Wanneer toch wordt 

besloten om te verhuizen, heeft men de voorkeur voor een locatie dicht bij de huidige, omdat dit 

bekender is voor de keuzemaker(s). De bekendheid met de regio zorgt er dus voor dat een groot deel 

van de ondernemers verankerd is in de regio waar het bedrijf nu gevestigd is.  

 

3.1.3: Institutionele stroming  

Ook de institutionele stroming verzet zich tegen optimale rationaliteit, maar trekt de discussie weg 

bij de individuele ondernemer en richt zich op het grotere geheel van actoren en instituties (De 

Koning, 2008; Atzema, 2002; Brouwer, 2004). Vergelijkbare formele (wetten) en informele (normen 

en waarden) instituties zorgen dat de interacties tussen bedrijven onderling en met hun 

consumenten gemakkelijker verlopen, omdat een actor beter weet wat men kan verwachten. De 

begrippen context, padafhankelijkheid en onvoorziene ontwikkelingen van de relationele 

economische geografie sluiten hierop aan. Vergelijkbare instituties en eerdere ontmoetingen 

stimuleren namelijk de interacties tussen bedrijven onderling en hun consumenten. Lokale 

verankering speelt in deze stroming daarom een grote rol: de ondernemers zullen over het algemeen 

vooral zaken doen met al bekende andere partijen. Daarnaast zijn de instituties binnen een regio 

meestal vergelijkbaar en bedrijven zullen dus sneller zaken doen binnen de eigen regio.  

 

3.1.4: Evolutionaire economie 

Met de evolutionaire biologie als basis is de evolutionaire economie een relatief nieuwe stroming 

binnen de economische geografie, die aansluit bij de institutionele stroming (Boschma e.a., 2002; 

Atzema e.a., 2002). De actor is in dit geval het bedrijf in plaats van de ondernemer. De mate waarin 

het bedrijf zich kan aanpassen aan de omgeving en veranderende omstandigheden is cruciaal voor 

het bestaan van het bedrijf. Padafhankelijkheid komt in deze benadering sterk naar voren voor zowel 

bedrijven als regio’s. Het huidige succes en de huidige keuzes van een bedrijf zijn afhankelijk van 

eerdere beslissingen en resultaten; een regio die het nu goed doet, heeft veel ondernemers en 

innovatieve activiteiten en zal het daarom ook in de toekomst goed blijven doen. De evolutionaire 

economie gaat er dus vanuit dat bedrijven zich aanpassen aan de omgeving en zich hiermee lokaal 

verankeren.  

 

3.1.5: New Economic Geography 

De ‘New Economic Geography’ keert met hernieuwde interesse weer richting de neoklassieke 

stroming (Brouwer, 2004). Krugman (1998) is zich bewust van tekortkomingen van de neoklassieke 

theorieën, zoals het uitgaan van optimale rationaliteit, maar wijst erop dat de huidige stromingen 

slecht in staat zijn om voorspellingen te maken. De locatiefactoren van de neoklassieke stroming 

komen weer naar voren: transportkosten, arbeidskosten en marktgrootte (Krugman, 1998; Brouwer, 

2004). 
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 Hiermee keert de New Economic Geography ook terug naar de veronderstellingen van compleet 

beschikbare informatie en rationele keuzes. Een verplaatsing van een bedrijf is vanwege push- en 

pullfactoren. Als een bedrijf niet meer binnen de marge van winst zit in een gebied, verhuist het 

bedrijf naar een andere regio (pushfactor). Het bedrijf wordt aangetrokken door een regio omdat 

hier wel of meer winst te behalen valt (pullfactor). Volgens de New Economic Geography is er geen 

sprake van materiële of emotionele kosten van een verhuizing. Hierdoor legt deze stroming minder 

nadruk op de sociale samenhang van bedrijven met de regio.  

 

3.1.6: Conclusie  

De verschillende stromingen geven alle een verschillend denkbeeld over lokale verankering van 

bedrijven. De klassieke economische geografie richtte zich vooral op het minimaliseren van de kosten, 

een bedrijf vestigt zich op de locatie waar de kosten het laagst zijn en blijft daar zolang de kosten niet 

veranderen, wat duidt op enige mate van honkvastheid (De Koning, 2008; Atzema, 2002). In de 

neoklassieke economische geografie ging ook het maximaliseren van de winst meespelen in de 

locatiebeslissing, een bedrijf kijkt ook naar de markt en waar het meeste te verdienen is voor het 

bepalen van de locatie (De Koning, 2008; Atzema, 2002). In de latere economisch geografische 

stromingen wordt het verkleinen van de kosten en het vergroten van de winst niet losgelaten, maar 

gezet naast de mogelijkheden en karaktertrekken van de mens. Lokale verankering zal volgens de 

behaviorale theorie vooral optreden vanwege de hechting van mensen aan de plaats en lokale 

contacten (De Koning, 2008; Atzema e.a., 2002; Brouwer, 2004). De institutionele theorie benadrukt 

de vergelijkbare wetten en normen en waarden, die ervoor zorgen dat interacties vooral lokaal 

gebeuren en bedrijven daarom lokaal verankeren (De Koning, 2008; Atzema, 2002; Brouwer, 2004). 

De evolutionaire economie richt zich op het aanpassingsvermogen van het bedrijf aan de omgeving, 

waarbij de aanpassingen zorgen voor de lokale verankering (Boschma e.a., 2002; Atzema e.a., 2002). 

De New Economic Geography noemt deze theorieën weinig voorspellend en keert terug richting de 

neoklassieke theorie: zolang de bedrijven genoeg winst maken en niet aangetrokken worden door 

regio’s met hogere winsten, blijft de onderneming op de huidige locatie (Krugman, 1998; Brouwer, 

2004).  

 Tabel 3.1 geeft een overzicht van lokale verankering in de economisch-geografische stromingen. 

Pas met de opkomst van de behaviorale en institutionele stroming en de evolutionaire economie, na 

de klassieke en neoklassieke stroming, krijgt lokale verankering van bedrijven een belangrijke rol in 

onderzoeken. De New Economic Geography keert terug in de richting van de neoklassieke theorie en 

besteedt weer minder aandacht aan lokale verankering van bedrijven. De verschillende invalshoeken 

van deze theorieën zorgen voor een breed scala aan informatie over factoren die honkvastheid en 

participatie in lokale evenementen beïnvloeden. 

 

Tabel 3.1: De rol van lokale verankering van bedrijven in de economisch-geografische stromingen 

Stroming Lokale verankering van bedrijven in deze stroming 

(Neo)klassieke 

economisch-

geografische 

stroming 

Lokale verankering komt nauwelijks naar voren, omdat er een focus ligt op 

economische acties. Bedrijven verhuizen vanwege kostenminimalisatie of 

winstmaximalisatie. Afstand tot de markt en welk product of dienst men aanbied 

spelen hierbij een rol.   

Behaviorale 

stroming 

Bedrijven verhuizen niet, zolang de huidige locatie aan de eisen voldoet. Is dit niet 

meer het geval, verplaatsen bedrijven zich vooral binnen de regio.  

Institutionele 

stroming 

Ondernemingen zijn lokaal verankerd omdat men voornamelijk zaken blijft doen 

met al bekende partijen en de vergelijkbare instituties binnen een regio. 

Evolutionaire 

economie 

Bedrijven passen na de vestiging zich aan de omgeving aan en zijn hierdoor snel 

lokaal verankerd.  

New Economic 

Geography 

Er wordt minder nadruk gelegd op de sociale samenhang van bedrijven met de 

vestigingsregio 
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3.2: Honkvastheid  

De mate van honkvastheid van bedrijven is in paragraaf 1.3 al getypeerd als de mate van 

gebondenheid aan de huidige bedrijfsomgeving (Van Geenhuizen & Nijkamp, 2007).  

 Uit hun studie naar de buurtbinding van ondernemers, hun lokale betrokkenheid en inzet voor 

leefbaarheid van de buurt concluderen Schutjens & Steenbeek (2010), dat bedrijven in de jaren op 

een locatie een relatie opbouwen met leveranciers, werknemers en klanten. Als men verhuist, zeker 

over langere afstand, is het de vraag in hoeverre deze relaties blijven bestaan. Van Oort e.a. (2007, 

p.8-9) concluderen in hun studie naar bedrijfsverplaatsingen dat in Nederland jaarlijks 18.000 

bedrijven en overheidsinstellingen verhuizen, wat neerkomt op 4% van de populatie. Ze nemen 3% 

van de werkgelegenheid met zich mee, namelijk 200.000 werknemers. De meeste van deze bedrijven 

verhuizen niet ver, 75% blijft in de eigen gemeente en 94% in de regio. Gemeenten kunnen volgens 

deze auteurs zich daarom het beste richten op nieuwe huisvesting van bedrijven uit de eigen 

gemeente. Gericht beleid op het binnenhalen van bedrijven is op zijn best inefficiënt (Van Oort e.a., 

2007, p.8-9).  

 

In hun conceptuele studie onderscheiden Pellenbarg e.a. (2002, p.134) twee categorieën factoren die 

de migratiebeslissing, en daarmee ook de honkvastheid, van bedrijven beïnvloeden:  

• Interne factoren  van bedrijven 

• Externe factoren van bedrijven 

 

3.2.1: Bedrijfsinterne factoren 

De interne factoren van bedrijven betreffen de eigenschappen van het bedrijf (Pellenbarg e.a., 2002). 

Zo heeft de sector waarin het bedrijf opereert invloed op een migratiebeslissing: over het algemeen 

zijn in de service sector bijvoorbeeld de kosten om te verplaatsen lager dan voor industriële 

bedrijven (Pellenbarg e.a., 2002). Industriële bedrijven hebben namelijk vaker meer kapitaal voor de 

huidige bedrijfslocatie gebruikt en zullen dat bij een nieuwe locatie opnieuw moeten investeren. 44% 

van de (zakelijke) dienstverlening geeft aan te willen verhuizen, tegenover 12% van de detailhandel 

(Schutjens & Steenbeek, 2010, p.121). Pellenbarg e.a. (2002) noemen ook dat eerdere migratie 

ervoor zorgt dat men eerder geneigd is om nogmaals te verhuizen. 

 Brouwer e.a. (2004) analyseerden de determinanten van bedrijfsmigratiebeslissingen. Zij voegen 

aan het bovenstaande toe dat een langere bestaansduur van een bedrijf een negatief effect heeft op 

de neiging om te verhuizen. Een verandering binnen een onderneming kan ook leiden tot een 

relocatie, zoals een reorganisatie, een overname of een fusie. De beslissing hiervoor wordt vaak 

genomen door het hoofdkantoor, het is dan ook mogelijk dat een deel van het lokale bedrijf verhuisd 

(Brouwer e.a., 2004; Baaij e.a., 2004). Door een nieuwe marktoriëntatie van een bedrijf kan een 

andere locatie beter aan de nieuwe eisen voldoen, zoals blijkt 

uit het mobiliteitsgedrag van kleine en middelgrote bedrijven in 

Hamilton, Canada (Maoh & Kanaroglou, 2007). 

 Ook de grootte van het bedrijf (in aantal werknemers) 

speelt een rol, maar de meningen zijn verdeeld over of dit een 

positieve of negatieve relatie heeft. Op een nieuwe locatie moet 

opnieuw geïnvesteerd  worden in het verkrijgen van menselijk 

kapitaal (Pellenbarg e.a., 2002). Grotere bedrijven hebben hier 

meer werk aan omdat ze meer menselijk kapitaal hebben. Bij 

groei is relocatie soms echter onvermijdelijk (Pellenbarg e.a., 

2002, Brouwer e.a., 2004).  

 Echter, Figueiredo e.a. (2002) beargumenteren dat kleinere 

bedrijven meer kosten maken voor informatie over locaties. 

Hierop volgend concluderen Carod & Antolín (2004) dat kleinere 

Catalaanse bedrijven bij hun start een meer subjectieve 

 

Mate van honkvastheid  

van bedrijven 

Figuur 3.1: Overzicht van bedrijfs-

interne factoren die invloed hebben 

op de mate van honkvastheid 

Bedrijfsinterne factoren 

- Sector  

- Eerdere migratie (-) 

- Leeftijd (+) 

- Verandering in het bedrijf (-) 

- Omvang (+/-) 

- Groeigerichtheid (-) 

- Locatie hoofdkantoor  
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locatiebeslissing maken dan grotere bedrijven. Dit ligt in lijn met het onderzoek naar de 

determinanten van de vestigingskeuze van Deense ondernemers voor hun nieuwe bedrijf van Dahl 

en Sorenson (2009). Het blijkt dat sociale factoren vier keer zo veel wegen als economische factoren. 

Het belang van sociale factoren als het bedrijf nog niet gebonden is aan een locatie, doet vermoeden 

dat dit zeker ook geldt bij een eventuele relocatie. Ook de thuisondernemers blijken erg honkvast en 

kiezen bij een nieuwe locatie vaak een nieuw huis om in te wonen en werken (Schutjens & Steenbeek, 

2010). 

  

3.2.2: Bedrijfsexterne factoren 

De bedrijfsexterne factoren gaan over kenmerken van de bedrijfslocatie en factoren waar de 

bedrijven zelf minder vat op hebben, bijvoorbeeld wetgeving (Pellenbarg e.a., 2002). Deze factoren 

kunnen zowel op de lokale schaal als op (inter)nationale schaal spelen. Op lokale schaal worden de 

ligging en de bereikbaarheid als belangrijke aspecten genoemd (Pellenbarg e.a., 2002). Daarnaast 

spelen ook de locatiekosten een rol (Pellenbarg e.a., 2002), net zoals eerdere investeringen in de 

locatie (Wintjes, 2001). Bovendien zijn bedrijven mobieler naarmate de markt die het bediend groter 

is (Brouwer, 2004).  

 Pellenbarg e.a. (2002) noemen nog twee factoren op lokale schaal. Ten eerste werden de 

bedrijven hypothetische situaties voorgelegd met de vraag of de locatie geschikt blijft voor de 

onderneming. Voorbeelden hiervan zijn: hogere criminaliteit, een groter personeelsbestand, 

bereikbaarheid, beleid wat betreft de omgeving en aanbiedingen van investeringen of kortingen op 

andere locaties. Ten tweede werd er ook gevraagd of de omgeving van de onderneming een 

revitalisatie kon gebruiken. Beide locatiefactoren hadden een significant effect op de neiging om te 

verhuizen (Pellenbarg e.a., 2002). Schutjens & Steenbeek (2010) 

noemen naast de eisen aan de directe locatie ook de eisen aan 

het pand als één van de mogelijke verhuisredenen.  

 Op een grotere geografische schaal is er bijvoorbeeld  

getoetst of bedrijven in perifere gebieden minder snel zouden 

verhuizen dan bedrijven in stedelijke gebieden (Pellenbarg e.a., 

2002). Dit bleek het geval voor het zuiden van Nederland en in 

mindere mate voor het noorden van Nederland (Pellenbarg e.a., 

2002). Een duidelijke verklaring wordt er niet gegeven, maar het 

kan te maken hebben met meer mogelijkheden voor 

uitbreidingen van de onderneming. Ook de invloed van het beleid 

op verschillende politieke niveaus, van Europees tot de gemeente, 

werden bekeken, maar op geen van de niveaus was dit van 

significante invloed op bedrijven om wel of niet te verhuizen 

(Pellenbarg e.a., 2002).  

 Maoh & Kanaroglou (2007) noemen technologische 

veranderingen, hogere locatiekosten of een mismatch op de 

regionale arbeidsmarkt als mogelijke oorzaken voor 

bedrijfsmigratie. Van Oort e.a. (2007) vermelden daarnaast nog 

de economische omvang en de afstand tot andere economische 

concentraties als eventuele drijfveren voor een andere 

bedrijfslocatie. Al deze factoren kunnen er namelijk voor zorgen 

dat de huidige locatie niet (meer) aan de eisen voldoet van de 

onderneming.  

 

 
Figuur 3.2: Overzicht van bedrijfs-

externe factoren die invloed hebben 

op de mate van honkvastheid 
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3.2.3: Conclusie 

Al deze factoren draaien terug op die ene vraag die speelt bij het verhuizen van een bedrijf: wat zijn 

de kosten en wat zijn de baten? Er worden afwegingen gemaakt welke kosten en investeringen 

(zowel economisch als sociaal) er al zijn gemaakt op de huidige locatie en welke kosten het met zich 

mee brengt om te verhuizen (Maoh & Kanaroglou, 2007). Dit wordt afgezet tegen de 

kostenvoordelen en extra winsten die een relocatie zou moeten opleveren. Daarnaast kunnen er 

leereffecten ontstaan in keuzeprocessen, een vergelijkbare fout die eerder is gemaakt zal niet snel 

over worden gedaan (Pred in Atzema, 2002).  

 Pellenbarg e.a. (2002) stellen aan het eind van hun onderzoek dat bedrijfsinterne factoren de 

belangrijkste rol spelen voor bedrijven bij het nemen van een verplaatsingsbeslissing. Dit is 

grotendeels te verklaren door al gemaakte kosten die men niet meer terug kan krijgen, zogenaamde 

‘sunk costs’ (Van Geenhuizen & Nijkamp, 2007). Op deze manier komt de padafhankelijkheid van 

bedrijven naar boven, waarin men meestal voor de bekende weg kiest (Van Geenhuizen & Nijkamp, 

2009). Als ondernemingen toch besluiten te verhuizen, is het meestal regionaal gebonden 

(Pellenbarg, 2005; Brouwer e.a., 2004).  

 Mariotti (2005) bestudeert de rol en effectiviteit van regionaal beleid dat migratiebeslissingen 

probeert te beïnvloeden. Zij stelt de hypothese dat in de jaren 1950 tot 1980 arbeidsmarkt- en 

beleidsprikkels belangrijke aspecten waren in het stimuleren van de verplaatsing van bedrijven van 

het centrum naar perifere gebieden. Tegenwoordig zouden ‘zachtere’ factoren een belangrijke rol 

spelen, zoals het imago en de kwaliteit van een locatie (Mariotti, 2005). Dit is aangenomen voor 

Nederland en Groot-Brittannië, maar in Italië is deze stelling niet significant.  

 

3.2.4: Conceptueel model  

In figuur 3.3 is het conceptueel model van de mate van honkvastheid van bedrijven te zien, dat is 

opgesteld aan de hand van de bovenstaande literatuur. Er is onderscheid gemaakt tussen 

bedrijfsinterne en bedrijfsexterne factoren.  

 

Figuur 3.3: Overzicht van factoren uit de literatuur die invloed hebben op de honkvastheid van 

bedrijven  
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3.3: Participatie in lokale evenementen 

De focus van de lokale instituties is niet alleen gericht op het behouden van bedrijven, maar ook op 

de investeringen die deze bedrijven doen in de lokale omgeving.  

 Voor de bedrijven is de keuze om wel of niet te participeren in lokale evenementen niet alleen 

rationeel gegrond. Een bedrijf is namelijk verankerd in de samenleving, door de sociale dimensie van 

economische activiteiten (Rutten & Boekema, 2007; Cooke e.a., 2005). Deze verankering van 

ondernemers komt vaak voor op lokaal niveau (Jack & Anderson, 2002). 72% van de Italiaanse 

bedrijven die aan Corporate Social Responsibility (maatschappelijk verantwoord ondernemen) doet 

richt zich op het lokale niveau (Tencati e.a., 2004, p.181).  

 Het is de vraag of participatie in lokale evenementen alleen maar geld kost. Bedrijven die aan 

Corporate Social Responsibility doen maken net zoveel winst als bedrijven die dat niet doen, in 

verder gelijke omstandigheden (McWilliams e.a., 2006). Dit komt door de sociaal-economische 

voordelen die het sponsoren van activiteiten kan opleveren, zoals het verbeteren van de bekendheid 

en het imago van het bedrijf (Madill & O’Reilly, 2010) en kansen op zakelijk niveau (Tencati e.a., 

2004). De redenen voor bedrijven voor het toegewijd zijn aan sociale verantwoordelijkheden, waren 

volgens de ondervraagde ondernemers in het onderzoek van Peterson & Jun (2009, p.395): het 

welzijn van consumenten en werknemers, publieke gezondheid en veiligheid, morele en religieuze 

waarden en de strijd tegen drugs. Tencati e.a. (2004, p.181) noemen in hun empirische studie naast 

het opvijzelen van het bedrijfsimago (door 90% van de respondenten genoemd), de kans om de 

relatie met de lokale gemeenschap te verbeteren (76%) als één na belangrijkste reden voor 

ondernemers om te participeren in maatschappelijke activiteiten. De belangrijkste barrières waren 

tijdsdruk (61%) en een tekort aan mensen om ze hiervoor in te zetten (54%; Tencati e.a., 2004, 

p.181-182). De economische voordelen krijgen tussen de 30 en 35% van de aandacht van de 

respondenten van meerdere onderzoeken naar Corporate Social Responsibility; legale, ethische en 

discrete elementen gezamenlijk tussen de 60 en 65%7 (Burton & Goldsby, 2009, p.90).  

 Sociaal kapitaal, de sociaal-economische netwerken van personen en bedrijven, is belangrijk bij 

het begrijpen van economische successen, volgens het onderzoek van Cooke e.a. (2005) bij kleine en 

middelgrote bedrijven in 12 regio’s in Groot-Brittanië. Binnen één bedrijf kan meer sociaal kapitaal 

zijn dan in andere bedrijven. Bedrijven met meer sociaal kapitaal zijn voornamelijk in welvarende 

regio’s gevestigd (Cooke e.a., 2005). Rutten & Boekema (2007) benoemen het reeds aanwezige 

sociale kapitaal als succesfactor van een programma waarbij clustering en innovatie in de regio 

Eindhoven gestimuleerd werden. In de literatuurstudie naar sponsoring door bedrijven van Madill & 

O’Reilly (2010) komt naar voren dat de netwerken  van een bedrijf sterk kunnen bepalen waarin 

gesponsord wordt en in welke mate dit op lokaal gebied gebeurd. 

 Lokale participatie van bedrijven in maatschappelijke activiteiten heeft dus voordelen, zowel 

voor de maatschappij, vanwege de investeringen die de bedrijven doen, als voor de ondernemer. Er 

zijn drie mogelijke redenen waarom een ondernemer wil investeren in de lokale omgeving: ten 

eerste kunnen er bedrijfsstrategische voordelen zijn, ten tweede kan de ondernemer een binding 

hebben met de lokale omgeving en als derde zijn de principes van de ondernemer van invloed. Deze 

redenen komen terug in drie overkoepelende kenmerken die de lokale participatie beïnvloeden, 

namelijk persoons-, bedrijfs- en omgevingskenmerken.  

 

3.3.1: Persoonskenmerken 

Participatie in lokale evenementen kan ontstaan door persoonlijke contacten binnen de regio. Oinas 

(1999, p.353) besteedt dan ook aandacht aan ‘the role of manifold social relationships in which 

corporate executives are deeply enmeshed, including their social, political, economic, religious and 

family networks’. Aldrich & Cliff (2003) beargumenteren bijvoorbeeld dat ondernemers in zulke mate 

ingebed zijn in de familie, dat familieomstandigheden invloed hebben op de bedrijfsvoering.  

                                                           
7
 Over het  mogelijke restpercentage wordt niks vermeld.  
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 Peterson & Jun (2009) onderzoeken welke persoonlijke kenmerken van ondernemers de 

toewijding aan Corporate Social Responsibility beïnvloeden en vinden vier significante indicatoren. 

Ten eerste zijn oudere individuen meer toegewijd, door hun levenservaring zijn ze meer toe aan het 

nadenken over de rol van hun bedrijf. Ze zijn minder bezig met het maken van winst en meer met 

sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Ten tweede zorgen hogere inkomens zorgen 

voor wat meer vrijheid in de financiële mogelijkheden en daarmee meer het idee om bij te dragen 

aan de lokale maatschappij. Ten derde wordt het opleidingsniveau genoemd, waarbij hoger 

opgeleiden meer blootgesteld worden aan maatschappelijke 

vraagstukken, wat hun bewustzijn van de noodzaak hiervan vergroot. 

Als laatste heeft een religieuze achtergrond invloed op de mate van 

toewijding aan Corporate Social Responsibility. Alle religies beschouwen 

namelijk het welzijn van de mens als belangrijk (Peterson & Jun, 2009). 

Meer toewijding aan Corporate Social Responsibility hoeft niet direct te 

betekenen dat een ondernemer eerder of meer participeert, maar deze 

veronderstelling kan logischerwijs wel gemaakt worden.  

 Naast meer toewijding moeten ondernemers ook de tijd en 

(gespecialiseerde) kennis hebben, volgens het literatuuronderzoek van 

Lepoutre & Heene (2006), dat ingaat op de invloed van bedrijfsgrootte 

op Social Responsibility en andere mogelijke variabelen. Bij een gebrek 

aan tijd zal men zich minder snel verdiepen in maatschappelijke 

activiteiten. Specialistische kennis is nodig voor het kennen van de 

manieren waarop men gebruik kan maken van overheidsregelingen en 

het kennen van investeringsvormen (Lepoutre & Heene, 2006).  

 

3.3.2: Bedrijfskenmerken 

Ook de kenmerken van het bedrijf hebben invloed op de participatie in lokale evenementen. Zo zijn 

de middelen die een bedrijf heeft voor maatschappelijke activiteiten afhankelijk van de 

bedrijfsomzet- en winst (Lepoutre & Heene, 2006). Burton & Goldsby (2009) onderscheiden 

variabelen als het type organisatie van het bedrijf en de sector waartoe het bedrijf behoort in hun 

onderzoek naar de oriëntatie van bedrijven wat betreft Corporate Social Responsibility. Volgens 

Gertlera e.a. (2000) zijn bedrijven die in de huidige vestigingsregio ook begonnen zijn, meer ingebed 

in de lokale economie dan bedrijven van buitenaf. Bennett (1998) noemt dat bedrijvenorganisaties 

kunnen bijdragen aan de lokale economie en maatschappij.  

 Er zijn een aantal verschillende zienswijzen over de rol van 

bedrijfsgrootte (Burton & Goldsby, 2009). Omdat kleinere bedrijven 

minder vermogen en invloed hebben om zich te richten tot sociale 

doeleinden, zullen grotere bedrijven meer aan Corporate Social 

Responsibility doen dan kleinere bedrijven (Peterson & Jun, 2009; 

Lepoutre & Heene, 2006). Als een klein bedrijf wel participeert, zal het 

minder impact hebben dan een groot bedrijf, maar deze participaties 

kunnen wel meer lokaal gericht zijn en hebben minder vaak een 

economische insteek dan grotere bedrijven (Burton & Goldsby, 2009; 

Lepoutre & Heene, 2006). De hoogte van de omzet en het aantal 

werknemers had dan ook weinig tot geen effect op de tijd die besteed 

werd aan sociale bezigheden (Burton & Goldsby, 2009). Udayasankar 

(2008) betoogt na haar literatuurstudie over de invloed van 

bedrijfsgrootte, dan ook een U-vormig verband: zowel hele kleine als 

hele grote bedrijven participeren meer in Corporate Social 

Responsibility initiatieven, middelgrote bedrijven hebben hier minder 

neiging toe.  
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3.3.3: Omgevingskenmerken 

Wat betreft omgevingskenmerken spelen vooral instituties en cultuur. 

Zo moet er duidelijkheid zijn over regelingen wat betreft 

investeringen in maatschappelijke activiteiten en beleidsinitiatieven 

kunnen het beste bedrijven bereiken via al bekende 

informatiekanalen van de overheid (Lepoutre & Heene, 2006).  

 Naast de instituties zijn er ook omgevingskenmerken die ingaan 

op cultuur. In Latijns-Amerika is Corporate Social Responsibility meer 

gestoeld op het tegengaan van armoede, terwijl in Europa meer 

sponsoring is voor sport of cultuur (Lepoutre & Heene, 2006). 

Cultuurverschillen binnen Europa zorgen ervoor dat bedrijven in 

Noord-Europa het meest betrokken zijn bij Corporate Social 

Responsibility, de laagste betrokkenheid hierbij kwam voor in Spanje 

en Griekenland. Andere oorzaken hiervan waren publieke welzijn 

tradities en een andere rol van het bedrijfsleven in de gemeenschap 

(Lepoutre & Heene, 2006).  

 

3.3.4: Conceptueel model 

Het conceptueel model van participatie in lokale evenementen is te zien in figuur 3.7. Aan de hand 

van de bovenstaande literatuur worden persoons-, bedrijfs- en omgevingskenmerken genoemd.  

 

Figuur 3.7: Overzicht van factoren uit de literatuur die invloed hebben op de participatie in lokale 

evenementen 

 
 

Participatie in lokale 

evenementen 

Persoonskenmerken 

- Opleidingsniveau (+) 

- Leeftijd (+) 

- Woonplaats Vianen (+) 

- Binding met plaats (+) 

- Inkomen (+) 

- Religieuze achtergrond  

- Tijd (+) 

- Ondernemerservaring (+) 

Bedrijfskenmerken 

- Omzet (+) 

- Type organisatie 

- Sector 

- Begonnen in huidige 

vestigingsregio (+) 

- Bedrijvenorganisatie (+) 

- Omvang (+/-) 

- Leeftijd (+) 

Omgevingskenmerken 

- Duidelijkheid regelingen 

Corporate Social 

Responsibility (+) 

- Cultuur 

- Publieke welzijn tradities 

- Rol bedrijfsleven in 

gemeenschap 

 

Figuur 3.6: Overzicht van 

omgevingskenmerken die 

invloed hebben op participatie 

in lokale evenementen 

 
Omgevingskenmerken 

- Duidelijkheid regelingen 

Corporate Social 

Responsibility (+) 

- Cultuur 

- Publieke welzijn tradities 

- Rol bedrijfsleven in 

gemeenschap 

 

Participatie in lokale 

evenementen 



 31 

3.4: Hypothesen 

De hypothesen komen voort uit de literatuur en de conceptuele modellen van de voorgaande 

paragrafen.  

 

3.4.1: Grootte van het bedrijf 

In de wetenschappelijke literatuur worden meerdere standpunten verdedigd wat betreft de 

samenhang van kleine of grote bedrijven met honkvastheid en/of de mate van participatie in lokale 

evenementen (Lepoutre & Heene, 2006; Burton & Goldsby, 2009). 

 Van kleine bedrijven is bekend dat ze gezamenlijk van grote economische waarde zijn voor een 

regio, bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid en het creëren van winst en welvaart (Cooke e.a., 2005; 

Peterson & Jun, 2009; Sternberg, 2009). Deze bedrijven hebben ook meer lokale binding en zijn 

minder gefocust op economische doelen dan grotere bedrijven (Burton & Goldsby, 2009). Vooral 

thuisondernemers, een deel van de ZZP’ers, zijn erg honkvast (Schutjens & Steenbeek, 2010) en 

startende bedrijven, die vaak klein beginnen, zijn lokaal ingebed, vooral vanwege sociale redenen 

(Sternberg, 2009; Schutjens & Steenbeek, 2010; Dahl & Sorenson, 2009).  

 Grotere bedrijven echter, verhuizen minder snel vanwege het aanwezige menselijke en sociale 

kapitaal, wat op een nieuwe locatie opnieuw gevonden zou moeten worden, zoals de medewerkers, 

leveranciers en klanten die niet meegaan (Pellenbarg e.a., 2002). Daarnaast hebben kleinere 

bedrijven minder kosten en organisatorische problemen dan grotere bedrijven bij een verhuizing en 

hebben meer groei, wat een reden kan zijn voor verhuizing (Pellenbarg e.a., 2002). Vanwege meer 

middelen, meer sociaal kapitaal en meer aandacht voor verbeteren van het imago zullen grotere 

bedrijven meer toegewijd zijn aan Corporate Social Responsibility dan kleinere bedrijven (Cooke e.a., 

2005; Madill & O’Reilly, 2010; Tencati e.a., 2004; Peterson & Jun, 2009). Udayasankar (2008) gaat in 

haar conceptuele artikel niet uit van een lineair verband wat betreft bedrijfsgrootte, maar een U-

vormig verband: middelgrote bedrijven doen minder aan Corporate Social Responsibility.  

 De auteur houdt echter de volgende hypothese aan:   

 

H₁: ZZP’ers zijn honkvaster dan grotere bedrijven, maar participeren minder in lokale evenementen 

 

De auteur is namelijk van mening dat ZZP’ers minder vaak de noodzaak van verhuizen hebben dan 

grotere bedrijven, omdat ze vaak geen ambitie hebben om te groeien en prima in de omgeving van 

hun huis vertoeven of als freelancer werken en geen bedrijfslocatie nodig hebben. Het huisadres 

geldt dan ook als bedrijfsadres. Dit is echter ook de reden dat ze minder zullen participeren in lokale 

evenementen dan grotere bedrijven, ze hebben de middelen er niet voor, vinden het niet hun taak, 

hebben geen behoefte aan deze reclame of denken er niet eens aan. In dit perspectief is er voor de 

participatie in lokale evenementen dan ook geen sprake van een U-verband, aangezien ZZP’ers 

minder zullen participeren dan grotere bedrijven 

  

Tabel 3.2: Overzicht van de genoemde redenen in de literatuur wat betreft de samenhang tussen 

bedrijfsgrootte en honkvastheid en tussen bedrijfsgrootte en de mate van lokale participatie 

 Honkvastheid Participatie in lokale evenementen 

ZZP’ers Thuisondernemers 

Lokale inbedding startende bedrijven 

Meer lokale binding 

Minder focus op economische doelen 

Grotere bedrijven Groter menselijk en sociaal kapitaal 

Meer kosten en organisatorische 

problemen bij een verhuizing 

Minder grote groei 

Meer middelen 

Meer sociaal kapitaal 

Meer aandacht op het verbeteren van 

het imago 
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3.4.2: De functie van het gemeentelijk beleid voor bedrijven 

Beleid voor het binnenhalen van bedrijven is op zijn best inefficiënt (Van Oort e.a., 2007). 

Bedrijfsinterne factoren hebben het meeste effect op een eventuele verplaatsingsbeslissing 

(Pellenbarg e.a., 2002). De ´zachtere´ factoren, zoals de kwaliteit van een locatie, spelen nu een  

belangrijkere rol voor bedrijven in Nederland dan van 1950 tot 1980, toen beleidsmaatregelen  meer 

invloed hadden op bedrijfsverplaatsingen dan nu (Mariotti, 2005). Het beïnvloeden van de locatie- 

en/of migratiebeslissing van een bedrijf door middel van beleid is tegenwoordig dus bijna onmogelijk. 

Het lokale beleid kan zich daarom het beste richten op het faciliteren van de omgeving van bedrijven 

en bedrijfspanden (van Oort e.a., 2007). De volgende hypothese test de conclusie van Pellenbarg e.a. 

(2002): 

  

H₂: Bedrijfsinterne factoren hebben meer samenhang met de mate van honkvastheid dan 

bedrijfsexterne factoren 

 

3.4.3: Bedrijven stimuleren om te participeren in lokale evenementen 

Veel ondernemers zijn lokaal ingebed (Jack & Anderson, 2002) en 72% van Corporate Social 

Responsibility gebeurt op lokale schaal (Tencati e.a., 2004, p.181). Het is dan de vraag of lokale 

binding van de ondernemer samenhangt met de mate van participatie in lokale evenementen. Dit 

leidt tot de volgende hypothese:  

 

H₃: De lokale binding van de ondernemer hangt positief samen met de participatie in lokale 

evenementen 

 

De belangrijkste obstakels voor Corporate Social Responsibilty zijn het gebrek aan tijd en het gebrek 

aan menselijke middelen. Daarnaast zijn het gebrek aan financiële middelen en dat bedrijven weinig 

afweten van het onderwerp ook barrières die vaak genoemd zijn (Tencati e.a., 2004; Lepoutre & 

Heene, 2006; Peterson & Jun, 2009). Factoren die ondernemers meer op Corporate Social 

Responsibility wijzen zijn fiscale stimulansen, meer informatie over het onderwerp en het 

benadrukken van de voordelen van het bedrijfsimago (Tencati e.a., 2004).  

 

3.4.4: Samenhang tussen honkvastheid en participatie in lokale evenementen 

De mate van honkvastheid en participatie in lokale evenementen zijn gekozen als invalshoeken van 

lokale verankering van bedrijven. Mogelijk hebben beide invalshoeken een samenhang, waardoor 

maatregelen om de honkvastheid te vergroten, ook effect heeft op de participatie in lokale 

evenementen en andersom. Dit wordt getest in de vierde hypothese: 

 

H₄: De mate van honkvastheid hangt samen met de participatie in lokale evenementen 
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4: Operationalisatie van het empirisch onderzoek 
 

In dit methodologisch hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het onderzoek is opgezet en welke keuzes zijn 

gemaakt. Voor het uitvoeren van het onderzoek is gekozen voor een enquête onder de ondernemers 

uit de gemeente Vianen. Deze kwantitatieve methode zorgt met minder moeite voor meer cases en 

het is beter vergelijkingsmateriaal (Bryman, 2008). Daarom is voor een kwantitatieve methode 

gekozen in dit onderzoek.   

 De enquête is online uitgezet om de respondenten de moeite te sparen om het document terug 

te sturen naar de gemeente Vianen. Voor 44% van de responderende burgers uit Vianen heeft de 

online enquête de meeste voorkeur om bij te dragen aan gemeentelijke zaken (TNS Nipo, 2010). 32% 

van de burgers uit Vianen heeft een voorkeur voor de schriftelijke enquête.  

 In de online enquête is gevraagd of de ondernemer bereid was om zijn of haar antwoorden toe 

te lichten in een interview. Wegens tijdgebrek zijn er echter geen interviews meer uitgevoerd.  

 

4.1: Operationalisatie 

Voor het kiezen van de populatie van de enquête is gebruik gemaakt van een adressenlijst van 

bedrijven in Vianen (Kamer van Koophandel, 2011b). Deze lijst bevat 1534 bedrijven binnen de 

gemeente Vianen. Deze cijfers komen niet overeen met de in paragraaf 2.1 gebruikte bron van de 

Kamer van Koophandel (2011a), met 1877 bedrijven in de gemeente. Het verschil van 343 bedrijven  

zit in de vastgoed en pensioen BV’s, zonder echte bedrijfsvoering. Deze zijn door de Kamer van 

Koophandel zelf uit de adressenlijst gehaald. In paragraaf 2.1 is de bron met 1877 bedrijven wel 

gebruikt, omdat vergelijkbare cijfers uit 2010 beschikbaar zijn, in tegenstelling tot de bron met 1534 

bedrijven. 

 De adressenlijst van de Kamer van Koophandel (2011b) bevat twee kenmerken van de bedrijven, 

namelijk de sector waarin het bedrijf opereert en een indeling van het aantal werknemers van het 

bedrijf. Er is gekozen voor een gestratificeerde steekproef aan de hand van deze twee 

bedrijfskenmerken. Door deze steekproef worden binnen elke groep evenveel enquêtes verspreid. 

Zo worden de resultaten niet scheef getrokken omdat er bijvoorbeeld veel meer ZZP’ers responderen 

(Bryman, 2008). Want zoals blijkt uit de eerste hypothese, worden er verschillen verwacht tussen 

ZZP’ers en grotere bedrijven als het over honkvastheid en participatie in lokale evenementen gaat. In 

de populatie zijn al 1.107 part- en fulltime ZZP’ers, 72% van het totaal aantal bedrijven. Daarom is 

gekozen om deze groep te vergelijken met de 427 bedrijven met meerdere werkzame personen. 

 Het streven was om 30 respondenten per groep te krijgen, omdat er dan uitgegaan kan worden 

van een normale verdeling per groep (De Vocht, 2006). Er is geschat dat dit aantal gehaald wordt 

door 130 bedrijven te vragen mee te doen aan de enquête. Met de 427 grotere bedrijven is het 

mogelijk om de sectoren in te delen in maximaal 3 groepen. De 14 sectoren zijn daarom 

onderverdeeld in industrie, diensten en overige sectoren, zie tabel 4.1. Pellenbarg e.a. (2002) 

noemen namelijk dat industriële bedrijven meer kosten zullen hebben om te verplaatsen dan 

bedrijven uit de dienstensector. Sectoren die onder geen van beide vallen, zijn samen ingedeeld als 

‘overige sectoren’.  

 

Tabel 4.1: Indeling naar sector 

Indeling Industrie Aantal Diensten Aantal Overige sectoren Aantal 

Sector Landbouw en visserij 62 Financiële diensten 178 Groothandel 253 

 Industrie 74 Adviesdiensten 244 Detailhandel 126 

 Bouwnijverheid 196 Facilitaire diensten 53 Horeca 38 

   Persoonlijke diensten 150 Vervoer 56 

   Algemene diensten 104   

Totaal  332  729  473 

Bron: Kamer van Koophandel (2009; 2011b), eigen bewerking 



 34 

 

Er zijn maar 90 grotere industriële bedrijven in Vianen, wat veel lager is dan de schatting van het 

aantal bedrijven dat per groep nodig is voor het uitzetten van de enquête. Er is gekeken of er meer 

bedrijven onder deze sector geschaard kunnen worden. In de SBI-codering van de Kamer van 

Koophandel (2009) is de eerste subsector die volgt na bouwnijverheid ‘Handel in en reparatie van 

auto’s, motorfietsen en aanhangers’. Nu hoort deze subsector onder ‘groothandel’. ‘Reparatie van 

machines en apparaten’ hoort ook onder ‘industrie’ (Kamer van Koophandel, 2009). Daarom is 

gekozen om ‘Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhagers’ onder ‘industrie’ te 

scharen in dit onderzoek. Er zijn 25 grotere bedrijven in deze subsector in de gemeente Vianen. Het 

aantal uit te zetten enquêtes kan hierdoor verhoogd worden naar 115 per groep en dus 690 in totaal, 

zie tabel 4.2.   

 

Tabel 4.2: Aantal bedrijven in de gemeente Vianen per sector en het aantal werknemers 

 Industrie + handel in 

en reparatie van auto’s  

 

Diensten  

 

Overige sectoren 

 

Totaal 

 

ZZP’ers 264 17,2% 612 39,9% 231 15,1% 1.107 72,2% 

Grotere 

bedrijven 

 

115 

 

7,5% 

 

117 

 

7,6% 

 

195 

 

12,7% 

 

427 

 

27,8% 

Totaal 379 24,7% 729 47,5% 426 27,7% 1.534 100% 

Bron: Kamer van Koophandel (2011b), eigen bewerking 

 

Door de indeling naar het aantal werknemers en de sectoren worden per groep 115 bedrijven 

benaderd. Deze bedrijven worden random geselecteerd in de vijf groepen met meer dan 115 

bedrijven. Dit gebeurt met de optie ASELECT in Microsoft Excel, die de bedrijven een random waarde 

tussen de 0 en de 1 toekent. De 115 bedrijven met de laagste waarde per groep zijn geselecteerd 

voor de enquête. Deze ondernemers krijgen een brief met de link naar de website waar ze de 

enquête online kunnen invullen, met ieder een unieke code. De brief wordt op 27 mei 2011 

verstuurd vanuit de gemeente Vianen, zie bijlage 1. De enquêtevragen zijn te vinden in bijlage 2. 

 Vier brieven zijn teruggestuurd vanwege gewijzigde adressen en faillissementen. Hierbij is één 

nieuw adres opgegeven en aan dit bedrijf is nogmaals een brief gestuurd. Op 16 juni 2011 zijn er 33 

reacties binnen, een respons van 4,8%. Omdat dit aantal nogal teleurstellend is, is besloten een 

herinnering te sturen. Op het internet is gezocht naar de emailadressen van de bedrijven die nog niet 

gereageerd hadden. Hierdoor zijn er 209 herinneringsemails gestuurd met een link naar de enquête. 

Naar de overige bedrijven van wie geen emailadres gevonden is en waarvan geen brief is 

teruggestuurd, is nogmaals een brief gestuurd. Deze keer zijn er drie brieven teruggestuurd. 

Uiteindelijk hebben 87 ondernemers de enquête volledig ingevuld, een respons van 12,7%. Hoewel 

dit meer dan een verdubbeling is van het aantal respondenten voor de herinnering, is dit toch een 

teleurstellend aantal. Er is namelijk gehoopt op 30 bedrijven per groep en dus 180 bedrijven in totaal. 

Helaas zijn ook 10 respondenten voortijdig afgehaakt bij het invullen van de online enquête.  

 

4.1.1: Non-respons analyse 

In tabel 4.3 wordt een overzicht gegeven van de respons. De eerste fase refereert aan de periode van  

27 mei tot 16 juni 2011, waarin reacties zijn ontvangen op de eerste brief.  De tweede fase gaat over 

de periode erna, met reacties op zowel de herinneringsbrief als de gestuurde mails. De tabel is naar 

sector ingedeeld, met daaronder een verdeling tussen de kleine en de grote bedrijven van de 

desbetreffende sector.  

 In de eerste fase is de respons van grote bedrijven veel groter is dan die van kleinere bedrijven, 

een observatie die in alle sectoren voorkomt. Tussen de sectoren zijn wel duidelijke verschillen, de 

meeste reacties komen uit de overige sectoren, gevolgd door de dienstensector.  
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 In de tweede fase is er zowel sprake van herinneringsbrieven als herinneringsmails en het 

verschil tussen beide is aanzienlijk. Op de mails is een respons van 12%, bijna het dubbele van de 

brieven: 6,3%. Dit laatste percentage is ook hoger dan het reactiepercentage op de brieven in de 

eerste fase. Wat betreft de brieven zijn er tussen de sectoren dezelfde verschillen te vinden in beide 

fases. Bij de brieven is hetzelfde patroon te vinden als in de eerste fase: grotere bedrijven reageren 

meer dan ZZP’ers en bedrijven uit de overige sectoren reageren meer dan bedrijven uit de diensten 

of industriesector. De mails leveren een ander beeld op voor de sectoren: de industrie en handel in 

en reparatie van auto’s scoort iets hoger dan de dienstverlenende bedrijven en veel hoger dan de 

overige sectoren.  

 Van elke groep wordt een evenredig deel verwacht in het aantal respondenten. Onder het kopje 

‘Weging’, is dat te zien aan de verwachte frequentie. Daaronder is het werkelijke percentage 

respondenten per groep van het totaal aantal respondenten aangegeven. Het gewicht dat per groep 

berekend is, is het verschil tussen het aantal respondenten in de groep en de verwachte frequentie. 

Ook voor de bedrijfskenmerken sector en het aantal werknemers is dit apart berekend. Als er een 

uitspraak gedaan wordt over de gehele populatie, moeten de resultaten gewogen worden (Bryman, 

2008).  

 

Tabel 4.3: Respons 

 Industrie + handel 

in en reparatie van 

auto’s 

Diensten Overige sectoren Totaal Totaal 

1
e
 fase Klein Groot Klein Groot Klein Groot Klein Groot  

Bedrijven 264 115 612 117 231 195 1.107 427 1.534 

Brieven 115 115 115 115 115 115   690 

Teruggestuurd  1   2 1   4 

Respondenten 3 6 4 7 5 8 12 21 33 

Respons 2,6% 5,3% 3,5% 6,1% 4,4% 7% 3,5% 6,1% 4,8% 

2
e
 fase          

Brieven 94 69 85 51 82 64 261 184 445 

Teruggestuurd   2   1   3 

Respondenten 3 3 4 4 8 7 14 14 28 

Respons 3,2% 4,3% 4,8% 7,8% 9,8% 11,1% 5,4% 7,6% 6.3% 

Mail 18 39 26 57 27 42 71 138 209 

Respondenten 3 6 2 10 1 3 6 19 25 

Respons 16,7% 15,4% 7,7% 17,5% 3,7% 7,1% 8,5% 13,8% 12% 

Totaal          

Respondenten 9 15 10 21 14 18 33 54 87 

Respons 7,8% 13,2% 8,8% 18,3% 12,4% 15,9% 9,7% 15,8% 12,7% 

Totaal sector  24  31  32    

Respons  10,5%  13,6%  14,2%    

Weging          

Verwachte 

frequentie 

 

16,7% 

 

16,7% 

 

16,7% 

 

16,7% 

 

16,7% 

 

16,7% 

 

50% 

 

50% 

 

100% 

Respons 10,3% 17,2% 11,5% 24,1% 16,1% 20,7% 37,9% 62,1% 100% 

Wegingsfactor 1.6 1.0 1.5 0.7 1.0 0.8 1.3 0.8  

Per sector  33,3%  33,3%  33,3%    

Respons  27,6%  35,6%  36,8%    

Gewicht  1.2  0.9  0.9    

Bron: Kamer van Koophandel (2011b), eigen bewerking 
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4.2: Operationalisatie van de afhankelijke variabelen: de twee indicatoren van lokale verankering 

In deze paragraaf wordt de conceptualisatie van de afhankelijke variabelen ‘honkvastheid’ en 

‘participatie in lokale evenementen’ beschreven.  

 

4.2.1: Honkvastheid 

De mate van honkvastheid van bedrijven wordt bepaald aan de hand van de twee vragen of de 

ondernemer van plan is om binnen twee, óf binnen tien jaar te verhuizen. Als dit het geval is, is er 

gevraagd of men binnen Vianen wil verhuizen, of zich buiten de gemeente wil vestigen. Als het 

bedrijf van plan is binnen twee jaar naar een andere locatie te gaan, is de vraag om binnen tien jaar 

te willen verhuizen niet gesteld aan de respondent. Eén bedrijf heeft de vragen helemaal niet 

ingevuld en één bedrijf alleen de vraag over verhuisplannen binnen twee jaar. Deze bedrijven zijn 

niet ingedeeld bij de mate van honkvastheid en dus niet meegenomen in de analyses.  

 Alle mogelijke antwoordencombinaties worden samengevat in tabel 4.5. Elke mogelijke 

combinatie heeft een nummer gekregen, die uitgelegd wordt in tabel 4.6. De combinaties zijn 

ingedeeld naar drie vormen van honkvastheid: weinig, gemiddeld of zeer honkvast. Als een bedrijf 

binnen de gemeente Vianen wil blijven, wordt dit als ‘zeer honkvast’ beschouwd. Wanneer men 

onzeker is over de toekomstige locatie van het bedrijf, valt dit onder ‘gemiddeld honkvast’. 

Ondernemers die buiten de gemeente Vianen willen verhuizen, horen in de categorie ‘weinig 

honkvast’.  

 Omdat er in de categorie ‘weinig honkvast’ maar één bedrijf valt, zie tabel 4.6, is het lastig om 

uitspraken te doen over deze categorie. Vandaar dat er gekozen is om weinig en gemiddeld honkvast 

samen te nemen en in te delen als categorie ‘minder honkvast’. In totaal zijn er dan 14 bedrijven in 

deze categorie.  

 

Tabel 4.5: De mogelijke antwoordcategorieën wat betreft honkvastheid 

 Verhuisplannen binnen 2 jaar 

Ja Nee Weet niet/Geen antwoord Verhuisplannen 

binnen 10 jaar 

  ↓ 

Binnen 

Vianen 

Buiten 

Vianen 

Weet 

niet 

Binnen 

Vianen 

Buiten 

Vianen 

Weet 

niet 

Binnen 

Vianen 

Buiten 

Vianen 

Weet 

niet 

Ja 9 2 5 10 3 6 

Nee 11 13 

Weet niet/  

Geen antwoord 

 

8 

 

 

1 

 

 

4 

 12 7 
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Tabel 4.6: Mogelijke antwoordcombinaties en de mate van honkvastheid  

Mate van 

honkvastheid 

De verschillende vormen Aantal 

Weinig 

honkvast 

1. Het bedrijf wil binnen 2 jaar buiten de gemeente Vianen verhuizen. 

2. Het bedrijf wil niet binnen 2 jaar, maar wel binnen 10 jaar buiten de 

gemeente Vianen verhuizen. 

3. Het bedrijf wil misschien binnen 2 jaar en zeker binnen 10 jaar 

verhuizen buiten de gemeente Vianen. 

1 

- 

 

- 

 

 Totaal 1 

Gemiddeld 

honkvast 

4. Het bedrijf wil binnen 2 jaar verhuizen, locatie onbekend 

5. Het bedrijf wil niet binnen 2 jaar, maar wel binnen 10 jaar verhuizen, 

locatie onbekend 

6. Het bedrijf wil misschien binnen 2 jaar en zeker binnen 10 jaar 

verhuizen, locatie onbekend 

7. Het bedrijf heeft nog geen plannen gemaakt wat betreft verhuizen 

binnen 2 of 10 jaar 

2 

2 

 

2 

 

7 

 Totaal 13 

Zeer 

honkvast 

8. Het bedrijf wil binnen 2 jaar binnen de gemeente Vianen verhuizen. 

9. Het bedrijf wil niet binnen 2 jaar, maar wel binnen 10 jaar binnen de 

gemeente Vianen verhuizen. 

10. Het bedrijf wil misschien binnen 2 jaar en zeker binnen 10 jaar 

verhuizen binnen de gemeente Vianen. 

11. Het bedrijf heeft geen verhuisplannen binnen 2 of 10 jaar. 

12. Het bedrijf heeft binnen 2 jaar geen verhuisplannen. 

3 

2 

 

1 

 

44 

21 

 Totaal 71 

Geen indeling 13. Hoort niet voor te komen: Binnen 10 jaar wil men niet verhuizen, 

maar binnen 2 jaar onzeker 

- 

 

4.2.2: Participatie in lokale evenementen 

Wat betreft de participatie in lokale evenementen is in de enquête allereerst gevraagd naar de 

bekendheid van een aantal lokale evenementen in 2009 tot 2011. Deze jaren zijn gekozen omdat 

deze nog het beste in het geheugen van de ondernemer liggen. Er zijn 14 evenementen in 2009, 23 in 

2010 en 11 in 2011 in de vragen opgenomen. Als men bekend is met het evenement, volgt de vraag 

of het bedrijf hierbij organisatorisch of financieel betrokken is (geweest). Daarnaast is het ook 

mogelijk om andere lokale evenementen te noemen waarbij men betrokken is (geweest) tussen 2009 

en 2011. In de vragenlijst in bijlage 1 zijn dit de vragen 10 tot en met 14. Onder de evenementen 

bevinden zich grootschalige evenementen, zoals de Nationale Sleepbootdagen, en kleinschalige 

evenementen, zoals een sportevenement of een buurtfeest. 79 van de 87 respondenten hebben de 

vragen hierover ingevuld. 

 De organisatorische en financiële betrokkenheid zullen als twee indexen gebruikt worden bij de 

toetsing wat betreft participatie in lokale evenementen. Er wordt per case opgeteld bij hoeveel 

lokale evenementen het bedrijf organisatorisch betrokken is geweest en bij hoeveel lokale 

evenementen het bedrijf financieel betrokken is geweest.  

 Wat betreft de bekendheid van lokale evenementen zijn er enige bedenkingen over de 

betrouwbaarheid van de ingevulde aantallen door de ondernemers. Bij meerdere cases komt het 

voor dat het aantal evenementen dat men kent overeenkomt met het aantal evenementen waarbij 

men financieel of organisatorisch betrokken is geweest. Vaak is dit aantal ook vrij laag. Het lijkt zeer 

onwaarschijnlijk dat ondernemers alleen de lokale evenementen kennen waarbij men betrokken is. 

Vandaar dat de bekendheid van lokale evenementen verder niet gebruikt wordt in het onderzoek.   
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4.3: Het toetsen van de hypothesen 

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de hypothesen zijn getoetst.  

 

4.3.1: Bedrijfsgrootte en de mate van honkvastheid (hypothese 1a) 

De eerste hypothese betreft een verband tussen de grootte van het bedrijf en de mate van 

honkvastheid en participatie in lokale evenementen. De analyse wordt gesplitst in twee stukken: ten 

eerste komt de samenhang tussen het aantal werkzame personen in een bedrijf en de mate van 

honkvastheid aan bod en ten tweede de samenhang tussen de bedrijfsgrootte en de participatie in 

lokale evenementen.  

 De mate van honkvastheid wordt berekend zoals aangegeven in paragraaf 4.2.1. Voor de grootte 

van het bedrijf wordt een driedeling gemaakt:  

1. ZZP’ers: deze indeling is gebruikt bij het afnemen van de enquêtes, in de literatuur en in de 

hypothese. Er zijn 25 respondenten in deze groep.  

2. 37 bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. 

3. Bedrijven met meer dan 10 werkzame personen, hier vallen 23 bedrijven onder.  

Twee bedrijven hebben ‘0’ ingevuld bij het aantal werkzame personen, waarbij het ene bedrijf door 

de Kamer van Koophandel als ZZP’er wordt aangeduid en het andere bedrijf als onderneming met 2 

tot 4 werknemers. Deze twee bedrijven zijn niet meegenomen in de analyse van deze hypothese.   

 Het aantal cases van ZZP’ers uit de enquête komt niet overeen met de 33 ZZP’ers volgens de 

indeling van de Kamer van Koophandel (2011b). Deze bias kan ontstaan zijn door het verkeerd 

invullen van de enquête door de ondernemers en/of door niet correcte informatie vanuit de Kamer 

van Koophandel. De antwoorden van de respondenten op de vraag hoeveel personen in het bedrijf 

werkzaam zijn wordt gebruikt in de analyse. Deze cijfers worden meer accuraat geschat omdat deze 

door de ondernemers zelf genoemd zijn. Daarnaast zijn de cijfers van de Kamer van Koophandel 

meestal iets ouder.  

 De samenhang tussen het aantal werkzame personen in een bedrijf en de mate van honkvastheid 

wordt op verschillende manieren getoetst. Ten eerste worden de ZZP’ers vergeleken met bedrijven 

met 2 tot 10 werknemers en meer dan 10 werknemers. Ten tweede worden bedrijven met meer dan 

10 werkzame personen afgezet tegen de ZZP’ers en de bedrijven met 2 tot 10 werknemers. Bij beide 

manieren gaat het om twee ordinale variabelen, waarvoor een Chi²-toets gebruikt wordt om te 

kijken of er significante verschillen zijn tussen de groepen. Er zijn twee voorwaarden voor een Chi²-

toets (De Vocht, 2006, p.157): 

 

1. Alle verwachte celfrequenties moeten groter zijn dan of gelijk zijn aan 1. 

2. Maximaal 20% van de verwachte celfrequenties mag tussen 1 en 5 liggen.  

 

Voldoen de kruistabellen niet aan deze voorwaarden, dan wordt er gekeken naar Fischer’s Exact Test. 

Deze test kan berekend worden met een verwachte celfrequentie onder de 5, maar alleen bij 2x2 

tabellen. 

 De samenhang tussen het aantal werkzame personen in een bedrijf en de mate van honkvastheid 

wordt ook getoetst met het aantal werkzame personen in een bedrijf als ratiovariabele. Een 

logistische regressie wordt uitgevoerd om de kans te berekenen of men honkvast of minder honkvast 

is. Eén outlier is uit de vergelijking gehaald.  

 Naast de directe relatie tussen bedrijfsgrootte en de mate van honkvastheid wordt er ook 

gekeken naar de redenen die in de literatuur aangevoerd worden voor het bestaan van deze 

samenhang.  

• Wat betreft thuisondernemers wordt de postcode van het bedrijf vergeleken met de 

postcode van de ondernemer. Als deze overeenkomt wordt het bedrijf aangeduid als een 

thuisondernemer.   
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• Of de lokale binding van starters groter is dan van oudere ondernemingen wordt duidelijk 

door de bedrijven die opgericht zijn voor en na 1 januari 2006 van elkaar te onderscheiden 

en daarna te toetsen op mate van honkvastheid.  

• Het lokale sociaal kapitaal van het bedrijf wordt gemeten aan de hand van het aantal 

toeleveranciers, werknemers en klanten dat uit de gemeente Vianen komt. Bij alle drie de 

groepen zijn alleen de cases meegenomen die op totaal 100% komen wat betreft hun 

toeleveranciers, werknemers en klanten uit de gemeente Vianen en daarbuiten.   

Voor de toeleveranciers en de klanten is een indeling gemaakt van 0-10% uit de 

gemeente Vianen en van 11-100% uit de gemeente Vianen. De twee groepen van deze 

indeling worden met elkaar vergeleken. Voor de werknemers is de indeling 0-25% uit de 

gemeente Vianen en 26-100% uit de gemeente Vianen.  Voor elke indeling is gekeken naar 

ongeveer evenveel cases per groep, vandaar dat er verschillen bestaan tussen de 

toeleveranciers, klanten en de werknemers.  

• Alle bedrijven die verplaatsingskosten noemen bij de vraag waarom men niet van plan is te 

verhuizen worden afgezet tegen de bedrijven die dat niet als reden genoemd hebben. Niet 

alle ondernemers krijgen deze vraag voorgeschoteld, alleen de honkvaste bedrijven en de 

bedrijven die nog geen plannen hebben gemaakt wat betreft het verhuizen binnen 2 of 10 

jaar wel.  

• De groei in omzet in de laatste 5 jaar is aangegeven door de ondernemer in een 5-puntschaal 

van ‘veel minder’ tot ‘veel meer’. De ondernemingen die ‘veel minder’, ‘minder’ en ‘gelijk’ 

hebben aangegeven worden in de eerste groep ingedeeld; de ondernemingen met ‘meer’ of 

‘veel meer’ groei in omzet vormen groep 2. Er wordt gekeken of er verschil is tussen de twee 

groepen wat betreft honkvastheid.  

Al deze punten worden getoetst aan de hand van de Chi²-toets, of de Fischer’s Exact Test als niet aan 

de voorwaarden wordt voldaan. Gevonden significante verbanden worden ook nog gecontroleerd 

door middel van logische controlevariabelen.   
 

4.3.2: Bedrijfsgrootte en de mate van participatie in lokale evenementen (hypothese 1b) 

Het tweede deel van de eerste hypothese test een mogelijk verband tussen bedrijfsomvang (in het 

aantal werkzame personen) en de participatie in lokale evenementen. Participatie in lokale 

evenementen wordt getoetst aan de hand van twee variabelen: organisatorische en financiële 

betrokkenheid. In tegenstelling tot de mate van honkvastheid zijn deze afhankelijke variabelen op 

ratioschaal, aangezien er opgeteld is bij hoeveel evenementen men organisatorisch en/of financieel 

betrokken is (geweest). 

 In de literatuur worden meerdere mogelijke verbanden genoemd tussen de bedrijfsgrootte en 

de mate van participatie in lokale evenementen: 

1. ZZP’ers worden afgezet tegen grotere bedrijven (Burton & Goldsby, 2009) 

2. Kleine bedrijven (≤ 10 werkzame personen) versus de grotere bedrijven (10+); (Cooke e.a., 

2005; Madill & O’Reilly, 2010; Tencati e.a., 2004; Peterson & Jun, 2009).  

3. Een mogelijk U-verband (Udayansankar, 2008): ZZP’ers en grotere bedrijven (10+) 

tegenover de middelgrote bedrijven (2 tot 10 werkzame personen).  

4. Verschillen tussen alle drie de groepen.  

Met de twee afhankelijke variabelen organisatorische en financiële betrokkenheid, zorgt dit voor een 

totaal van acht toetsen om mogelijke verbanden te zoeken. De mogelijke verbanden zijn niet 

normaal verdeeld, zie tabel 1 in bijlage 3. Daarom voldoen ze niet aan de voorwaarden van de 

Student’s t-toets op het verschil van twee populatiegemiddelden. Deze voorwaarde geldt niet voor 

het alternatief van deze toets: de Mann-Whitney toets. Bij deze toets wordt een ranglijst gemaakt 

van het aantal lokale evenementen waarbij het bedrijf organisatorisch of financieel betrokken is, 

beginnend bij nul evenementen. De gemiddelde rangscores van de populaties, zie de indelingen 

hierboven, worden met elkaar vergeleken en er wordt berekend of deze significant verschillen. 



 40 

Omdat er in de laatste categorie sprake is van drie groepen, wordt de Kruskal-Wallis toets gedaan. 

Deze berekent hetzelfde als de Mann-Whitney toets, alleen dan voor meerdere 

populatiegemiddelden. 

 Net als bij de mate van honkvastheid, wordt het aantal werkzame personen daarnaast ook als 

ratiovariabele gebruikt. Omdat zowel de onafhankelijke als de afhankelijke variabele nu een 

ratiovariabele is, kan berekend worden of deze samen correleren en er dus significant een 

samenhang is tussen beide variabelen. Omdat het aantal cases boven de 30 ligt, mag deze als 

normaal verdeeld beschouwd worden (De Vocht, 2006, p.125). De twee bedrijven die geen 

werkzame personen hebben zijn niet meegenomen in de regressie, net zoals de vijf outliers met 

meer dan 50 werkzame personen.  

 

Ook voor lokale participatie in maatschappelijke activiteiten worden de verbanden met de genoemde 

redenen in de literatuur getoetst.  

• De lokale binding van een bedrijf is getoetst als ratiovariabele van het aantal banden die een 

ondernemer heeft binnen de gemeente Vianen, zoals familie, vrienden of verenigingen. 

Omdat het aantal cases boven de 30 ligt, mag deze als normaal verdeeld beschouwd worden 

(De Vocht, 2006, p.125). Een correlatieanalyse berekent of er een samenhang bestaat tussen 

het aantal bindingen en de organisatorisch en financiële betrokkenheid bij lokale 

evenementen.   

• Als men de ambitie heeft om in de komende 5 jaar in omzet te groeien of niet, is gebruikt als 

indicator voor meer focus op economische doelen. Voor zowel organisatorische als financiële 

betrokkenheid is dit verband niet normaal verdeeld, zie tabel 2 in bijlage 3. Omdat er sprake 

is van een tweedeling, moet een Mann-Whitney toets uitgevoerd worden.  

• Grotere bedrijven hebben meer middelen om betrokken te zijn bij lokale maatschappelijke 

activiteiten. Er is een indeling gemaakt van de omzetcategorieën tot de 100.000 euro in 2010 

en meer dan 100.000 euro. Ook deze categorieën zijn niet normaal verdeeld in relatie tot 

hun organisatorische en financiële betrokkenheid, zie tabel 2 in bijlage 3. Voor beide 

afhankelijke variabelen is een Mann-Whitney toets gedaan.  

• Voor het lokale sociaal kapitaal zijn het percentage toeleveranciers, werknemers en klanten 

uit de gemeente Vianen en binnen de rest van de provincie Utrecht als variabelen gebruikt. 

Het aantal cases is boven de 30 en dus wordt aangenomen dat de populatie normaal 

verdeeld is (De Vocht, 2006, p.125), waardoor een enkelvoudige regressie gebruikt kan 

worden. Voor elke variabele worden alleen de cases die bij de variabele een totaal van 100% 

hebben ingevuld voor de gemeente Vianen, de provincie Utrecht en daarbuiten gebruikt.  

 

Als er een samenhang gevonden wordt tussen de onafhankelijke variabele en organisatorische of 

financiële betrokkenheid bij lokale evenementen, wordt er vervolgens gekeken of er ook significante 

verschillen zijn tussen de ZZP’ers en grotere bedrijven van deze onafhankelijke variabele. Is er 

bijvoorbeeld een samenhang tussen het aantal banden dat een ondernemer heeft en de 

organisatorische betrokkenheid, wordt er daarna berekend of er verschillen zijn tussen het 

gemiddelde aantal banden die ZZP’ers hebben en die grotere bedrijven hebben.  

 

4.3.3: Factoren die de mate van honkvastheid beïnvloeden (hypothese 2) 

Hypothese 2 gaat over welke factoren de mate van honkvastheid beïnvloeden. Voor elke factor uit 

het conceptuele model van honkvastheid, zie figuur 3.1, is een indeling in groepen gemaakt. Met een 

Chi²-toets wordt berekend of er een significante samenhang is tussen de factor en de mate van 

honkvastheid. Welke indeling er per factor is gemaakt wordt hieronder weergegeven.  
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1) Bedrijfsinterne factoren 

• De omvang van het bedrijf is op vier manieren geoperationaliseerd: 

1) Het aantal werknemers met de indeling ZZP’ers, 2 tot 10 werkzame personen en meer 

dan 10 werkzame personen. 

2) De groei van het aantal werknemers in de afgelopen vijf jaar. Bedrijven met 

personeelsgroei worden vergeleken met bedrijven zonder groei. 

3) De omzet van het bedrijf tot €500.000 en meer dan €500.000. 

4) De groei in omzet: verminderd of gelijk gebleven de afgelopen vijf jaar of een groei in 

omzet.  

• Wat betreft de sector van het bedrijf is de indeling industrie, diensten en overige 

aangehouden, hier is de indeling die gebruikt is bij het verspreiden van de enquête 

aangehouden.  

• De leeftijd van het bedrijf is verdeeld in twee groepen: van 0 tot 15 jaar en van 16 jaar of 

ouder. Dit is gedaan om de twee groepen ongeveer even groot te maken.  

• Hoe lang het bedrijf in Vianen is gevestigd is verdeeld in 0 tot 10 jaar en van 11  jaar of ouder, 

hierdoor zijn beide groepen ongeveer van dezelfde grootte.  

• Niet verplaatst of binnen Vianen verplaatst wordt vergeleken met bedrijven die van buiten 

Vianen gekomen zijn bij de factor eerdere migratie. 

• De groeigerichtheid van het bedrijf is aan de ondernemers gevraagd voor werknemers, omzet 

en klanten of het bedrijf binnen vijf jaar hier minder, gelijk of meer van wilde hebben. Als de 

ondernemer meer wilde is dit als groeigerichtheid getypeerd, minder of gelijk is geen 

groeigerichtheid genoemd.  

• De hoofdvestiging van het bedrijf kan in de gemeente Vianen zijn of niet. 

• Een of meerdere veranderingen in het bedrijf worden afgezet tegen bedrijven zonder  

ingrijpende veranderingen.  

 

2) Bedrijfsexterne factoren 

• Voor de locatie van het bedrijf zijn de bedrijven van de bedrijventerreinen de Biezen en de 

Hagen als aparte groep behandeld. Bedrijven uit de rest van Vianen en Everdingen, Hagestein, 

Zijderveld en het buitengebied vormen de andere categorie. Hierdoor zijn beide groepen 

ongeveer evenredig verdeeld.  

• De investeringen die de bedrijven de afgelopen twee jaar hebben gedaan zijn onderverdeeld 

in vier onderwerpen: kennis, productiemiddelen, bedrijfsmiddelen en het bedrijfspand, zie 

tabel 4.7. Ondernemers kunnen meerdere antwoorden kiezen. Per onderwerp zijn de 

bedrijven die hier niet in hebben geïnvesteerd afgezet tegen bedrijven die dit wel één of 

meerdere keren hebben gedaan.  

 

Tabel 4.7: Indeling van de investeringen van bedrijven 

Kennis  Productiemiddelen  Bedrijfsmiddelen  Bedrijfspand  

Eigen kennis 

Kennis van 

     werknemers 

21 

 

27 

 

 

Productiemiddelen 

Computerapparatuur 

Software 

11 

33 

20 

Kantoorartikelen 

Vervoersmiddelen 

7 

21 

 

Nieuw bedrijfspand 

Verbouwing  

Uiterlijk/aanzicht 

     huidige 

bedrijfspand 

4 

17 

 

 

7 

Totaal 48  54  28  28 
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• Ook de locatieredenen zijn ingedeeld in vier groepen: bedrijfspand, sociaal kapitaal, 

omgeving en anders, zie tabel 4.8. Ook hier is per groep getoetst op verschillen tussen het 

niet of wel (één of meerdere keren) noemen van de locatieredenen. De ondernemers 

kunnen ditmaal maximaal drie redenen noemen. Er is ook verschil gemaakt tussen de 

bedrijven die binnen 2 tot 10 jaar willen verhuizen en dus de vraag krijgen waarom ze wel 

willen verhuizen en degene die dit niet willen of het niet zeker weten en de vraag krijgen 

waarom ze niet willen verhuizen.  

 

Tabel 4.8: Indeling van de genoemde locatieredenen door ondernemers 

Bedrijfspand  Sociaal kapitaal  Omgeving  Anders  

Bedrijfs-

/opslagruimte 

Kwaliteit 

Kosten 

Bereikbaarheid 

Representativiteit 

 

18 

13 

24 

26 

15 

Klantpotentieel 

Afstand tot leveranciers 

Afstand tot 

     werknemers 

Beschikbaarheid 

     werknemers 

21 

1 

 

15 

 

3 

Staat van de buurt 

Concurrentiesituatie 

Bevolkings-  

   samenstelling buurt 

 

11 

13 

 

5 

Verplaatsings-  

     kosten 

Privé-reden:  

     andere woning 

Privé-reden: 

     andere buurt 

 

14 

 

14 

 

7 

Totaal 96  40  29  35 

 

Als er bij de kruistabellen significante verbanden gevonden worden, zullen er controlevariabelen 

gebruikt worden om te kijken of het verband niet beïnvloed wordt door een derde factor.  

 

4.3.4: Factoren die de participatie in lokale evenementen beïnvloeden (hypothese 3) 

De derde hypothese gaat specifiek in op de lokale binding van ondernemers en hun bedrijven. In acht 

stellingen is gevraagd of ondernemers wel of niet op die manier lokaal gebonden zijn, zoals het  wel 

of niet hebben van familie in de gemeente Vianen. Voor alle acht de mogelijke banden wordt de 

ondernemers die wel die band hebben vergeleken met de ondernemers die deze band niet hebben, 

wat betreft hun organisatorische en financiële betrokkenheid. Ondernemers die bijvoorbeeld wel 

familie hebben in de gemeente Vianen worden afgezet tegen de ondernemers die geen familie in de 

gemeente Vianen hebben met betrekking tot hun organisatorische en financiële bijdragen aan lokale 

evenementen. Geen van de verdelingen is normaal verdeeld, zie tabel 3 in bijlage 3. Voor alle toetsen 

wordt de Mann-Whitney toets gebruikt.  

Ook wordt er gekeken naar de rol van bedrijvenorganisaties in de betrokkenheid bij lokale 

evenementen. Er zijn zes lokale bedrijvenorganisaties in gemeente Vianen:  

• De Vereniging van Bedrijven Vianen en Omgeving (VBVO) richt zich op bedrijven op de 

bedrijventerreinen in Vianen: de Biezen, de Hagen en het nieuwe Gaasperwaard.  

• Hetzelfde geldt voor haar dochterorganisatie Stichting Parkmanagement Vianen (SPV). Zij 

richten zich op het specifieke onderwerp parkmanagement op het bedrijventerrein 

• Een andere dochterorganisatie van de VBVO is de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein 

Vianen (SBBV), die de beveiliging van de bedrijventerreinen regelt.  

• Bedrijven die klanten bij deze vestiging in Vianen willen helpen, kunnen lid worden van de 

Ondernemersvereniging Vianen (OVV). Dit zijn bedrijven in de detailhandel en horeca, maar 

ook sommige bedrijven uit de bouwnijverheid, groothandelsector, financiële dienstverlening 

en ook autodealers. Het aantal bedrijven in Vianen uit deze sectoren is opgeteld, maar ze 

zullen niet allemaal klanten op deze bedrijfslocatie helpen.  

• Vijfheerenlanden Ondernemen Samen (VOS) is een bedrijvenorganisatie voor ZZP’ers in en 

rond de regio Vijfheerenlanden. Deze regio bestaat uit de gemeenten Vianen, Zederik en 

Leerdam. 

• Netwerk Ondernemende Vrouwen in Vianen (NOVV) richt zich op vrouwelijke ondernemers. 

Het geslacht van de respondenten is echter niet bekend en dus kan de participatiegraad niet 

berekend worden.  
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Er wordt gekeken hoeveel bedrijven uit de enquête lid zijn per bedrijvenorganisatie en hoeveel 

bedrijven uit de enquête tot de doelgroep van de bedrijvenorganisatie horen. Met deze twee cijfers 

kan de participatiegraad berekend worden voor de bedrijven uit de enquête. Deze participatiegraad 

is een indicatie van de werkelijke participatiegraad van de bedrijvenorganisaties.  

 De niet-leden zijn de bedrijven die tot de doelgroep van de bedrijvenorganisatie horen, maar niet 

lid zijn. Deze bedrijven (de niet-leden) worden vergeleken met de leden met betrekking tot hun 

organisatorische en financiële betrokkenheid bij lokale evenementen. Omdat dit niet normaal 

verdeeld is, zie tabel 6 in bijlage 3, wordt deze vergelijking gedaan met de Mann-Whitney toets.  

 Tenslotte wordt er gekeken of het aantal bedrijvenorganisaties waarvan een bedrijf lid is 

correleert met de organisatorische en financiële betrokkenheid van het bedrijf.  

 

Naast de lokale binding en het aantal bedrijvenorganisaties waarvan een bedrijf lid is, worden ook 

andere factoren die de participatie in lokale evenementen mogelijk beïnvloeden getoetst, zowel 

persoons- als bedrijfskenmerken. De omgevingskenmerken zijn niet getoetst, omdat deze in de hele 

gemeente hetzelfde zijn en daarom niet gevraagd zijn in de enquête. Locatie is niet als factor in het 

conceptuele model opgenomen, maar wordt wel getoetst. Er worden door de auteur verschillen 

verwacht tussen de plaats Vianen en de kernen Everdingen, Hagestein en Zijderveld en het 

buitengebied.  

 De leeftijd en ervaring van de ondernemer en de leeftijd en het aantal werkzame personen van 

het bedrijf zijn gemeten op ratioschaal. Door het aantal cases, allemaal 80 of meer, worden deze als 

normaal verdeeld beschouwd (De Vocht, 2006). Voor elke variabele wordt een correlatie met de 

organisatorische en de financiële betrokkenheid bij lokale evenementen uitgevoerd.  

 Daarnaast zijn er nog vijf factoren die ingedeeld zijn in categorieën: 

• Het opleidingsniveau van de ondernemer is verdeeld in WO, HBO en MBO en lager, 

waaronder de basisschool en de middelbare school vallen. Opleidingen die niet meer bestaan 

of vervangen zijn, zoals de MULO, LTS of HTS, zijn ingedeeld bij vergelijkbare huidige niveaus.  

• De bedrijfsomzet is ingedeeld tot €100.000 en meer dan €100.000 in het jaar 2010, om 

ongeveer evenveel cases te krijgen in beide groepen.  

• Voor de sectoren is dezelfde indeling aangehouden als bij de enquête: industrie, diensten en 

overige sectoren.  

• Een onderneming is wel of niet in de gemeente Vianen begonnen.  

• Een bedrijf kan in Vianen of daarbuiten gevestigd zijn. 

Als laatste is getest of er een relatie is tussen de mate van honkvastheid en de organisatorische en 

financiële betrokkenheid bij lokale evenementen. De indeling van minder honkvast en zeer honkvast 

is aangehouden voor de mate van honkvastheid.  

 Al deze factoren zijn niet normaal verdeeld, zie tabel 4 en 5 in bijlage 3. Voor het 

opleidingsniveau en de sector moet vanwege de drie categorieën de Kruskal-Wallis toets uitgevoerd 

worden, bij alle andere variabelen is dit de Mann-Whitney toets.  
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5. Lokale verankering van ZZP’ers 
 

In de wetenschappelijke literatuur zijn er verschillende studies bekend over de invloed van het aantal 

werknemers in een bedrijf op de mate van honkvastheid en lokale participatie in maatschappelijke 

activiteiten. In deze studies komen verschillende uitkomsten naar voren: bijvoorbeeld, de ene studie 

zegt dat ZZP’ers meer lokaal betrokken zijn (Burton & Goldsby, 2009), terwijl het andere onderzoek 

concludeert dat dit juist geldt voor grotere bedrijven (Cooke e.a., 2005).  

 Voor de gemeente Vianen kan het beleid maatwerk leveren als er meer bekend is over de 

invloed van ZZP’ers, aangezien er veel part- en fulltime ZZP’ers in de gemeente opereren. De 

volgende hypothese komt naar voren in dit hoofdstuk:  

 

H₁: ZZP’ers zijn honkvaster dan grotere bedrijven, maar participeren minder in lokale evenementen 

 

In paragraaf 5.1 wordt ingegaan op de samenhang tussen het aantal werkzame personen en de mate 

van honkvastheid, in paragraaf 5.2 komt de participatie in lokale evenementen als afhankelijke 

variabele aan bod.  

 

5.1: De samenhang tussen het aantal werknemers en honkvastheid 

Onder de respondenten zijn 25 ZZP’ers, waarvan er twee niet ingedeeld konden worden vanwege 

niet valide antwoorden op de vragen over de mate van honkvastheid. Van de 23 overgebleven 

ondernemers waren er twee die in de categorie ‘minder honkvast’ vallen, zie paragraaf 4.2.1. Dit 

komt naar voren in een kruistabel, zie tabel 5.1. Aan de hand van deze kruistabel kan een Chi²-toets 

gedaan worden of er een verband is tussen beide variabelen.  

 

Tabel 5.1: Mate van honkvastheid naar bedrijfsgrootte 

Honkvastheid  

Minder 

honkvast 

% van 

bedrijfsgrootte 

Honkvast % van 

bedrijfsgrootte 

 

 

Totaal 

% van 

bedrijfs-

grootte 

Bedrijfs-

grootte 

ZZP’ers 

Bedrijven met meer 

werknemers (2+) 

2 

 

12 

8,7% 

 

20,0% 

21 

 

48 

91,3% 

 

80,0% 

23 

 

60 

100% 

 

100% 

Totaal 14 16,9% 69 83,1% 83 100% 

α = 0.218 

 

De Fischer’s Exact Test heeft een waarde van 0.330 van alpha (α). Hieruit blijkt dat met 95% 

betrouwbaarheid er geen statistisch verband is tussen het hebben van wel of geen werknemers 

binnen het bedrijf en de mate van honkvastheid. Een regressieanalyse met het aantal werkzame 

personen in het bedrijf als ratiovariabele heeft hetzelfde resultaat: er is geen verband met de mate 

van honkvastheid (α = 0.472). 

 In plaats van ZZP’ers, claimen Pellenbarg e.a. (2002, p.136) dat grote bedrijven juist honkvaster 

zouden zijn. Ook deze relatie wordt niet bevestigd, zie tabel 5.2.  

 

Tabel 5.2: Mate van honkvastheid naar bedrijfsgrootte (2) 

Honkvastheid  

Minder 

honkvast 

% van 

bedrijfsgrootte 

Honkvast % van 

bedrijfsgrootte 

 

 

Totaal 

 

% van 

bedrijfsgrootte 

Bedrijfs-

grootte 

Bedrijven tot 10 

     werknemers 

Grotere 

    bedrijven (11+) 

 

11 

 

3 

 

18,3% 

 

13,0% 

 

49 

 

20 

 

81,7% 

 

87,0% 

 

60 

 

23 

 

100% 

 

100% 

Totaal 14 16,9% 69 83,1% 83 100% 

α = 0.565 
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De verschillende standpunten in de literatuur worden verdedigd met argumenten. Zo zijn startende 

bedrijven vanwege sociale redenen vaak lokaal ingebed (Sternberg, 2009; Dahl & Sorenson, 2009). 

Ook ondernemers die vanuit hun huis opereren zijn honkvaster dan ondernemingen die dat niet 

doen (Schutjens & Steenbeek, 2010). Vaak zijn startende bedrijven en thuisondernemers ZZP’ers 

(Pleijster & van der Valk, 2007; Sternberg, 2009). Thuis ondernemen (α = 0.449) en of het bedrijf in 

de laatste 5 jaar is gestart (α = 0.693), hebben echter geen directe samenhang met de mate van 

honkvastheid. Er is dus geen bevestiging voor de argumenten waarom kleinere bedrijven honkvaster 

zouden moeten zijn dan grotere bedrijven.  

 Grotere bedrijven hebben al meer investeringen gedaan in de lokale omgeving dan kleinere 

bedrijven, zoals sociaal kapitaal, het bedrijfspand en de omgeving hiervan (Pellenbarg e.a., 2002; 

Brouwer e.a., 2004). Daarnaast kost een verhuizing voor een groter bedrijf meer geld en moeite 

(Pellenbarg e.a., 2002; Brouwer e.a., 2004). Als laatste is groei voor grotere bedrijven minder vaak 

een reden om te verhuizen, omdat kleinere bedrijven relatief meer groei ervaren en minder flexibel 

zijn om uit te kunnen breiden (Pellenbarg e.a., 2002; Brouwer e.a., 2004). Mogelijk hoge 

verplaatsingskosten zijn echter geen significante reden om op de huidige locatie te blijven (α = 0.261) 

en meer groei heeft ook geen significant verband met de mate van honkvastheid (α = 0.252). Het 

sociale kapitaal, de nabijheid van toeleveranciers, werknemers en klanten hebben eveneens geen 

samenhang met honkvastheid, zie tabel 5.3. 

 Er kunnen op basis van dit onderzoek dan ook geen uitspraken worden gedaan over verschillen 

tussen ZZP’ers en bedrijven met meer werknemers wat betreft de mate van honkvastheid, behalve 

dat ze niet bevestigd worden.  

 

Tabel 5.3: Mate van honkvastheid naar het sociaal kapitaal van bedrijven 

Mate van honkvastheid Toets  

 

Sociaal kapitaal 

 

 

Categorieën 

Minder 

honkvast 

% van 

factor 

Honkvast % van 

factor 

Totaal Pearson 

X²-toets 

0-10% 

11-100% 

8 

3 

16,7% 

13,0% 

40 

20 

83,3% 

87,0% 

48 

23 

 

 

Toeleveranciers 

binnen Vianen 

Totaal 11 15,5% 60 84,5% 71 0.693 

0-25% 

26-100% 

3 

5 

15,0% 

18,5% 

17 

22 

85,0% 

81,5% 

20 

27 

 

 

Werknemers 

binnen Vianen 

Totaal 8 17,0% 39 83,0% 47 0.970 

0-10% 

11-100% 

6 

7 

15,8% 

18,4% 

32 

31 

84,2% 

81,6% 

38 

38 

 

 

Klanten binnen 

Vianen 

Totaal 13 17,1% 63 82,9% 76 0.761 
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5.2 De samenhang tussen het aantal werknemers en de participatie in lokale evenementen 

In de enquête is er gevraagd naar de organisatorische en de financiële betrokkenheid van bedrijven 

bij lokale evenementen. Beide manieren van ‘betrokken zijn’ dienen als afhankelijke variabelen in dit 

onderzoek.  

 De gemiddelde organisatorische en financiële betrokkenheid van ZZP’ers zijn vergeleken met de 

gemiddelden van bedrijven met meerdere werknemers. Op organisatorisch gebied blijkt er geen 

significant verschil te zijn tussen beiden groepen (U = 0.283). Wat betreft financiën zijn grotere 

bedrijven bij meer lokale evenementen betrokken dan ZZP’ers. ZZP’ers hebben een gemiddelde 

rangscore van 33, voor grotere bedrijven is deze gemiddeld 44. Grotere bedrijven staan significant 

gemiddeld hoger in deze ranglijst, zie tabel 5.5. Deze relatie is met 95% betrouwbaarheid bevestigd 

(U = 0.039).  

 

Tabel 5.5: Bedrijfsgrootte en financiële betrokkenheid bij het aantal lokale evenementen 

Bedrijfsgrootte N Mean Rank Sum of Ranks 

ZZP’ers 25 33,18 829,5 

Grotere bedrijven 55 43,83 2410,5 

Totaal 80   

U = 0.039** 

 

In verschillende studies worden grotere bedrijven juist de rol toegedicht meer maatschappelijke 

verantwoordelijkheden op zich te nemen dan kleinere bedrijven (Cooke e.a., 2005; Madill & O’Reilly, 

2010; Tencati e.a., 2004; Peterson & Jun, 2009). Dit wordt zowel voor organisatorische 

betrokkenheid (U = 0.585) als voor financiële betrokkenheid (U = 0.143) niet bevestigd, als er wordt 

gekeken naar de verschillen tussen de ondernemingen met meer dan 10 werkzame personen en de 

bedrijven met minder werknemers. Udayasankar (2008) stelt dat er een U-vormig verband is tussen 

bedrijfsgrootte en de mate waarmee bedrijven maatschappelijke verantwoordelijkheden nemen. 

Voor zowel organisatorische (U = 0.598) als financiële betrokkenheid (U = 0.512) is dit niet het geval. 

Figuur 5.1 laat zien dat voor financiële betrokkenheid de gemiddelde rang van middelgrote bedrijven, 

met 2 tot 10 werkzame personen, tussen de ZZP’ers en grotere bedrijven in is. De verschillen tussen 

de drie groepen zijn met 90% betrouwbaarheid wel significant verschillend (W = 0.091*). Dit 

bevestigt dat ZZP’ers bij minder lokale evenementen financieel betrokken zijn dan bedrijven met 

meer werknemers.  

 

Figuur 5.1: Rangscores van de samenhang tussen bedrijfsgrootte  

en financiële betrokkenheid bij het aantal lokale evenementen 
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Figuur 5.1 doet een lineair verband tussen bedrijfsgrootte en financiële betrokkenheid vermoeden. 

Als het aantal werkzame personen als een ratiovariabele behandeld wordt, correleren beide 

variabelen echter niet, zie tabel 5.6. Het aantal werkzame personen correleert wel met de 

organisatorische betrokkenheid. De correlatiecoëfficiënt (0.233) toont aan dat dit een zwak positief 

verband is (de Vocht, 2006). Figuur 5.2 laat de regressievergelijking zien. Als er meer mensen werken 

voor een bedrijf, is het bedrijf meer organisatorisch betrokken. Mogelijk heeft de ondernemer meer 

tijd en meer invloed (Lepoutre & Heene, 2006).  

 

Tabel 5.6: Correlatiematrix van het aantal werkzame personen en de organisatorische en financiële 

betrokkenheid bij lokale evenementen 

 

 

 Organisatorische 

betrokkenheid 

Financiële 

betrokkenheid 

Aantal werkzame 

personen 

Pearson correlatie 

Sig. (2-zijdig) 

N 

0,233** 

0,038 

80 

0,140 

0,216 

80 

* Correlatie is significant op het 0.10-niveau (2-zijdig) 

 

Figuur 5.2: Regressiegrafiek van het aantal werkzame personen  

en de organisatorische betrokkenheid bij lokale evenementen 

De in de literatuur genoemde redenen waarom ZZP’ers meer lokaal participeren in maatschappelijke 

activiteiten dan grotere bedrijven, zijn meer lokale binding en minder focus op economische doelen 

dan de grotere bedrijven. De lokale binding speelt inderdaad een rol, maar tegen de verwachting van 

Burton & Goldsby (2009) in: niet voor ZZP’ers, maar voor grotere bedrijven heeft het aantal lokale 

banden samenhang met de financiële betrokkenheid, zie tabel 5.7. De correlatiecoëfficient van 0.314 

laat zien dat het verband zwak positief is. Figuur 5.3 laat de regressielijn van het verband zien.  

 Een verklaring voor deze onverwachte bevinding kan zijn dat ZZP’ers sowieso minder financieel 

betrokken zijn bij lokale evenementen dan grotere bedrijven, ongeacht het aantal bindingen dat de 

ZZP’er heeft. Dit blijkt uit figuur 5.3, waar een aantal ZZP’ers wel hoog scoren op het aantal bindingen 

dat men heeft, maar niet op het aantal evenementen dat men financiert. Voor grotere bedrijven is 

het aantal banden van de ondernemer dus wel van belang of het bedrijf financieel bijdraagt. De R² in 

figuur 5.3 laat zien dat 9,9% van de financiële betrokkenheid wordt verklaard door het aantal lokale 

banden die de ondernemer heeft. Dit is alsnog een opvallend resultaat, aangezien de verwachting 

was dat lokale banden voor grotere bedrijven minder een rol zouden spelen.  
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Tabel 5.7: Correlatiematrix van het aantal banden en de organisatorische en financiële 

betrokkenheid bij lokale evenementen 

  Organisatorische 

betrokkenheid 

Financiële 

betrokkenheid 

Aantal banden 

 

Pearson correlatie 

Sig. (2-zijdig) 

N 

0,086 

0,428 

87 

0,239** 

0,026 

87 

Aantal banden 

ZZP’ers 

Pearson correlatie 

Sig. (2-zijdig) 

N 

-0,074 

0,724 

25 

0,057 

0,787 

25 

Aantal banden 

grotere bedrijven 

Pearson correlatie 

Sig. (2-zijdig) 

N 

0,130 

0,320 

60 

0,314** 

0,015 

60 

** Correlatie is significant op het 0.05-niveau (2-zijdig) 

 

Figuur 5.3: Regressiegrafiek van het aantal lokale banden van de ondernemer  

en de financiële betrokkenheid bij lokale evenementen 

 

Verder blijkt dat als ondernemers minder focus hebben op het laten groeien van de omzet, men 

meer organisatorische betrokkenheid toont (U = 0.044**), zie figuur 5.4. Mogelijk heeft de 

ondernemer met minder focus op economische groei meer tijd om lokale evenementen te (helpen) 

organiseren. Er is echter geen significant verschil tussen ZZP’ers en grotere bedrijven wat betreft de 

groeiambitie (0.836). Het argument dat het verschil in groeiambitie tussen ZZP’ers en grotere 

bedrijven leidt tot een verschil in de betrokkenheid bij lokale evenementen, wordt niet bevestigd. 

Een andere mogelijke variabele wordt ook ontkracht: als een bedrijf meer omzet heeft, leidt dit niet 

direct tot meer betrokkenheid bij lokale evenementen. 
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De nabijheid van klanten houdt eveneens verband met de financiële betrokkenheid, zie tabel 5.8. 

Een vergelijking tussen ZZP’ers (α = 0.271) en grotere bedrijven (α = 0.082*) laat zien dat dit alleen 

voor de grotere bedrijven geldt. De nabijheid van klanten heeft een significante positieve invloed op 

grotere bedrijven om financieel aan lokale evenementen bij te dragen, zie tabel 5.9. 9,2% van de 

financiële betrokkenheid van grotere bedrijven wordt verklaard door het percentage klanten uit de 

gemeente Vianen. Klanten uit de buurt zorgen er dus voor dat er meer participatie in lokale 

activiteiten is. 
 

Tabel 5.8: Het significantieniveau van de nabijheid van het sociaal kapitaal en de organisatorische 

en financiële betrokkenheid bij lokale evenementen  

 Organisatorische 

betrokkenheid 

Financiële 

betrokkenheid 

Toeleveranciers 

Werknemers 

Klanten 

0.694 

0.643 

0.525 

0.448 

0.161 

0.096* 

* Correlatie is significant op het 0.10-niveau (2-zijdig) 

 

Tabel 5.9: Regressievergelijking van de nabijheid van klanten en de financiële betrokkenheid bij 

lokale evenementen  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

B Std. Error Beta 

 

 

t 

 

 

Sig.  

Constant 

Aandeel klanten uit 

gemeente Vianen 

0,431 

 

0,040 

1,455 

 

0,021 

 

 

0,255 

,296 

 

1,910 

0,768 

 

0,062* 

* Significant op het 0.10-niveau (2-zijdig) 

R² = 0.092 

 

Figuur 5.4: Rangscores van de samenhang 

tussen de groeiambitie in omzet en 

organisatorische betrokkenheid 
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5.3: Conclusie 

Er is geen statistisch significante samenhang tussen het aantal werknemers en de mate van 

honkvastheid. De belangrijkste oorzaak voor het niet vinden van de verbanden is het kleine aantal 

bedrijven dat in te delen is in de categorie minder honkvast, namelijk 14 van de 87. Tussen de 14 

ondernemingen en de overige 71 bedrijven8 zijn geen significante verschillen in de mate van 

honkvastheid gevonden. Het eerste deel van de hypothese wordt dus niet bevestigd.  

 Wat betreft participatie in lokale evenementen zijn wel significante verschillen gevonden tussen 

ZZP’ers en grotere bedrijven. ZZP’ers zijn namelijk minder vaak financieel betrokken bij lokale 

evenementen. Waarschijnlijke oorzaak is minder sociaal kapitaal dan grotere bedrijven, in 

overeenstemming met de literatuur. Minder omzet dan grotere bedrijven wordt hierin ook als reden 

genoemd, maar dit wordt niet bevestigd in dit onderzoek. Daarnaast hebben lokale banden wel 

verband met de financiële betrokkenheid van grote bedrijven, maar niet met de financiële 

betrokkenheid van ZZP’ers. Deze bevinding is tegen de verwachtingen van Burton & Goldsby (2009, 

p.91) in.  

 Er zijn echter geen significante verschillen gevonden tussen ZZP’ers en grotere bedrijven en hun 

organisatorische betrokkenheid. Het tweede deel van de hypothese is dus deels bevestigd: ZZP’ers 

zijn alleen financieel minder betrokken bij lokale evenementen.  

 In het kader van regiegemeente probeert de gemeente sociaal-maatschappelijke doeleinden te 

bereiken door middel van samenwerking met partners. Een speciale rol voor ZZP’ers hoeft hiervoor 

niet weggelegd te worden. ZZP’ers zijn namelijk niet meer honkvast, niet meer organisatorisch 

betrokken en minder financieel betrokken dan grotere bedrijven.  

                                                           
8
 2 bedrijven werden niet ingedeeld op bedrijfsgrootte, zie paragraaf 4.2.3. 
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6: Mate van honkvastheid 
 

In dit hoofdstuk moet het antwoord op de volgende vraag moet inzicht geven in de honkvastheid van 

bedrijven in Vianen: ‘In hoeverre zijn bedrijven in de gemeente Vianen honkvast en door welke 

factoren wordt dit beïnvloed?’ De hypothese gaat in op welke factoren invloed hebben op de mate 

van honkvastheid: 

 

H₂: Bedrijfsinterne factoren hebben meer samenhang met de mate van honkvastheid dan 

bedrijfsexterne factoren 

 

Slechts één van de 85 respondenten9 geeft aan uit de gemeente Vianen te willen vertrekken binnen 

10 jaar. De andere 13 bedrijven die in de categorie minder honkvast vallen, willen wel verhuizen, 

maar weten nog niet waarheen of hebben totaal nog geen plannen voor de bedrijfslocatie in de 

toekomst. De overige 71 bedrijven willen op de huidige locatie blijven of willen verplaatsen binnen 

de gemeente Vianen. 17,1% van de ondernemingen in gemeente Vianen zijn minder honkvast10.  

 

6.1: Verplaatsredenen 

De respondent die zich buiten de gemeente Vianen wil vestigen, geeft hiervoor de kosten van het 

bedrijfspand als belangrijkste reden aan en het klantpotentieel op de huidige locatie als tweede 

reden om te willen verplaatsen. Deze ondernemer wil het liefst binnen 2 jaar de gemeente verlaten. 

Drie andere bedrijven die willen verplaatsen maar nog niet weten waarheen, hechten relatief veel 

waarde aan goede werknemers en de afstand die zij moeten afleggen tot hun werk, zie tabel 6.111. Er 

is mogelijk een mismatch op de arbeidsmarkt voor deze bedrijven (Venderbos, 2011), die onder de 

sectoren adviesdiensten, industrie en persoonlijke diensten vallen. Daarnaast zijn de kosten van het 

pand een veel genoemde reden om te verplaatsen. De honkvaste bedrijven blijken echter wel 

tevreden over de hoogte van de kosten, aangezien deze ondernemers het ook veel noemen als 

motivatie om juist in Vianen te blijven, zie tabel 6.1.  

 Bedrijven die nog geen plannen hebben om wel of niet te verhuizen binnen tien jaar en de 

bedrijven die niet willen verhuizen, zijn juist geneigd om op de huidige locatie te blijven vanwege hun 

huidige bedrijfspand. Als een bedrijf binnen de gemeente Vianen wil verhuizen, heeft dit ook vooral 

te maken met het bedrijfspand en daarnaast met de concurrentiesituatie. 25 van de 81 bedrijven12 

geven dan ook aan geïnvesteerd te hebben in het bedrijfspand in de afgelopen 2 jaar. Dit komt 

overeen met de conclusie van Mariotti (2005) dat voor bedrijven in Nederland tegenwoordig de 

‘zachtere factoren’ een belangrijke rol spelen in de relocatiebeslissing, zoals het imago en de 

representativiteit van het hoofdkantoor. Ook Schutjens & Steenbeek (2010) noemen eisen aan het 

pand als mogelijke vertrekreden.  

 Tien bedrijven noemen de gunstige concurrentiesituatie als motivatie om te blijven in de 

gemeente Vianen. Eveneens vinden 19 honkvaste bedrijven dat er genoeg klanten te bereiken zijn 

vanuit de gemeente Vianen.  

 

                                                           
9
 Twee bedrijven zijn niet ingedeeld bij de mate van honkvastheid, zie paragraaf 4.2.1. 

10
 Deze resultaten zijn gewogen naar de populatie, aan de hand van de wegingsfactor in tabel 4.3. 

11
 Eén bedrijf noemde zowel beschikbaarheid (geschikte) werknemers als afstand tot werknemers als reden om 

te willen verplaatsen.  
12

 Zes bedrijven hebben de vraag over investeringen niet ingevuld.  
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Tabel 6.1: Redenen voor het wel of niet verplaatsen van het bedrijf 

Redenen om te verplaatsen Redenen om te blijven  

 

 

Locatieredenen 

Verplaatsen: 

buiten Vianen 

of onbekend 

Verplaatsen 

binnen Vianen 

Geen plannen 

om wel of niet 

te verhuizen 

Honkvast 

Bedrijfsruimte en/of opslagruimte 

Kwaliteit van het bedrijfspand 

Kosten van het bedrijfspand 

Bereikbaarheid van het bedrijfspand 

Representativiteit van het bedrijfspand 

0 

0 

2 

1 

1 

4 

1 

3 

0 

2 

2 

2 

1 

5 

1 

12 

10 

18 

20 

11 

Bedrijfspand 4 10 11 71 

Klantpotentieel  

Beschikbaarheid (geschikte) werknemers 

Afstand tot werknemers 

Afstand tot leveranciers 

1 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

18 

1 

11 

1 

Sociaal kapitaal 5 1 3 31 

Concurrentiesituatie 

De staat van de buurt: rommel, netheid, 

veiligheid 

Bevolkingssamenstelling buurt 

0 

 

1 

0 

3 

 

0 

0 

1 

 

1 

1 

9 

 

9 

4 

Omgeving 1 3 3 22 

Verplaatsingskosten 

Prive-reden: behoefte aan andere woning 

Prive-reden: behoefte aan andere buurt 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

13 

12 

6 

Overige 2 1 1 31 

 

6.2: Bedrijfsinterne factoren 

De tweede hypothese gaat over de invloed van bedrijfsinterne factoren op de mate van 

honkvastheid. Eén van die factoren is de bedrijfsomvang. Als deze gemeten wordt aan de hand van 

het aantal werkzame personen in het bedrijf, is er geen significant verband. Er is wel een zwak 

positief verband (Cramer’s V = 0.204) met de omzet van een onderneming. Bedrijven met minder 

dan €500.000 omzet zijn meer honkvast dan bedrijven die minder omzet hebben, zie tabel 6.2. Een 

verklaring kan zijn dat grotere bedrijven objectiever kijken naar de locatiekeuze en meer 

alternatieven als mogelijke bedrijfslocatie zien (Carod & Antolín, 2004). Of de bedrijven de laatste vijf 

jaar zijn gegroeid in het aantal werkzame personen (α = 0.219) of in omzet (α = 0.252) heeft geen 

relatie met de mate van honkvastheid.  
 

Tabel 6.2: Mate van honkvastheid naar bedrijfsomvang 

Mate van honkvastheid Toets  

 

Bedrijfsomvang 

 

 

Categorieën 

Minder 

honkvast 

% van 

factor 

Honkvast % van 

factor 

Totaal Pearson 

X²-toets 

ZZP’ers 

2-10 wp 

Meer dan 10 wp 

2 

9 

3 

8,7% 

24,3% 

13,0% 

21 

28 

20 

91,3% 

75,7% 

87,0 

23 

37 

23 

 Aantal werkzame 

personen (wp) 

Totaal  14 16,9% 69 83,1% 83 0.246 

Tot €500.000 

Meer dan €500.000  

6 

8 

12,2% 

28,6% 

43 

20 

87,8% 

71,4% 

49 

28 

 Omzet 

Totaal 14 18,2% 63 81,8% 77 0.074* 

*Correlatie is significant op het 0.10-niveau (2-zijdig) 
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De sectoren laten grote verschillen zien in de mate van honkvastheid van de bedrijven, maar er is 

geen significante samenhang, zie tabel 6.3. Een zwak positief verband (Cramer’s V = 0.224) tussen de 

leeftijd van het bedrijf en de mate van honkvastheid. Bedrijven die ouder zijn dan 15 jaar, zijn relatief 

meer honkvast dan jongere bedrijven. Dit komt door de lokale relaties die oudere bedrijven door de 

tijd heen opbouwen (Brouwer, 2004).  

 

Tabel 6.3: Mate van honkvastheid naar sector en leeftijd van het bedrijf 

Mate van honkvastheid Toets  

Bedrijfsinterne 

factoren 

 

 

Categorieën 

Minder 

honkvast 

% van 

factor 

Honkvast % van 

factor 

Totaal Pearson 

X²-toets 

Industrie 

Diensten 

Overige 

6 

7 

1 

22,2% 

19,4% 

4,5% 

21 

29 

21 

77,8% 

80,6% 

95,5% 

27 

36 

22 

 Sector 

Totaal 14 16,5% 71 83,5% 85 0.207 

0 tot 15 jaar 

16 jaar of ouder 

10 

4 

25,6% 

8,9% 

29 

41 

74,4% 

91,1% 

39 

45 

 Leeftijd bedrijf 

Totaal 14 16,7% 70 3,3% 84 0.040** 

** Correlatie is significant op het 0.05-niveau (2-zijdig) 

 

Naast de leeftijd van het bedrijf heeft ook het aantal jaren dat een bedrijf in de gemeente Vianen is 

gevestigd een zwak positief verband (Cramer’s V = 0.209) met de mate van honkvastheid, zie tabel 

6.4. Beide factoren hebben natuurlijk met elkaar te maken, want als een bedrijf pas 5 jaar bestaat, 

kan het niet langer dan 5 jaar in Vianen gevestigd zijn. Bedrijven die al langer dan 10 jaar in Vianen 

gevestigd zijn, zijn honkvaster dan bedrijven die nog geen 10 jaar in Vianen een bedrijf hebben.  

 Bij de factor ‘leeftijd van het bedrijf’ ligt de scheidslijn op 15 jaar, terwijl dat bij de factor ‘in 

Vianen gevestigd’ 10 jaar is. Een logische verklaring om dit verschil van 5 jaar te overbruggen, is 

waarschijnlijk dat een aantal ondernemingen die minder honkvast zijn naar Vianen verhuist in de 

eerste jaren van het bestaan van het bedrijf. De factor ‘eerdere migratie’ heeft echter geen 

significante samenhang met de mate van honkvastheid, zie tabel 6.4. Ook of de vestiging in Vianen 

het hoofdkantoor van het bedrijf is, heeft geen relatie met honkvastheid.  

 

Tabel 6.4: Mate van honkvastheid naar de context van het bedrijf in gemeente Vianen 

Mate van honkvastheid Toets  

 

Context in Vianen 

 

 

Categorieën 

Minder 

honkvast 

% van 

factor 

Honkvast % van 

factor 

Totaal Pearson 

X²-toets 

0 tot 10 jaar 

11 jaar of ouder 

9 

5 

25,7% 

10,0 

26 

45 

74,3% 

90,0 

35 

50 

 In Vianen 

gevestigd 

Totaal 14 16,5% 71 83,5% 85 0.055* 

Binnen Vianen gebleven 

Buiten Vianen  

10 

4 

14,1%

28,6 

61 

10 

85,9% 

71,4 

71 

14 

 Eerdere migratie 

Totaal 14 16,5% 71 83,5% 85 0.182 

Wel 

Niet 

10 

3 

14,1% 

30,0 

61 

7 

85,9% 

70,0 

71 

10 

 Hoofdvestiging in 

Vianen 

Totaal 13 16,0% 68 84,0% 81 0.199 

*Correlatie is significant op het 0.10-niveau (2-zijdig) 

 

De groeigerichtheid van bedrijven is gemeten door ondernemers te vragen of ze de komende 5 jaar 

willen groeien in het aantal werknemers, de omzet en het aantal klanten. Voor zowel de werknemers 

(α = 0.962), de omzet (α = 0.364) als de klanten (α = 0.189) heeft de ambitie om hierin te groeien of 

niet, geen verband met de honkvastheid. Tenslotte heeft ook één of meer ingrijpende veranderingen 

in het bedrijf geen significant verschillende honkvastheid dan geen ingrijpende veranderingen binnen 

de onderneming (α = 0.398).  
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Tabel 6.5: Interactie-effect van de leeftijd van het bedrijf op de relatie tussen de bedrijfsomzet en 

de mate van honkvastheid 

Mate van honkvastheid Toets  

 

Leeftijd bedrijf 

 

 

Bedrijfsomzet 

Minder 

honkvast 

% van 

factor 

Honkvast % van 

factor 

Totaal Fischer’s 

Exact Test 

Minder dan €500.000 

Meer dan €500.000 

6 

5 

22,2% 

50,0% 

21 

5 

77,8% 

50,0% 

27 

10 

 0 tot 15 jaar 

Totaal 11 29,7% 26 70,3% 37 0,125 

Minder dan €500.000 

Meer dan €500.000 

0 

3 

0% 

16,7% 

20 

15 

100% 

83,3% 

20 

18 

 16 jaar of ouder 

Totaal 3 7,9% 35 92,1% 38 0,097* 

 

Drie bedrijfsinterne factoren hebben een verband met de mate van honkvastheid: de omzet van het 

bedrijf, de leeftijd en het aantal jaren dat men in Vianen is gevestigd is. Mogelijk beïnvloeden ze 

elkaar en daardoor de relatie met honkvastheid, het zogenaamde interactie-effect. Een verband 

tussen de leeftijd en het aantal jaren is logisch en hierboven al uitgelegd. Uit tabel 6.5 blijkt dat de 

relatie tussen omzet en honkvastheid niet geldt voor de jongere bedrijven (0 tot 15 jaar), maar wel 

voor de oudere bedrijven (16 jaar of ouder). Oudere ondernemingen die minder omzet hebben dan 

€500.000 per jaar, zijn honkvaster dan oudere bedrijven die meer omzet hebben.  

 

6.3: Bedrijfsexterne factoren 

De bedrijfsinterne factoren worden in de hypothese afgezet tegen de bedrijfsexterne factoren. De 

bedrijfsexterne factoren zijn kenmerken van de bedrijfslocatie en factoren waarop het bedrijf weinig 

invloed heeft, zoals het regionale beleid (Pellenbarg e.a., 2002). Een voorbeeld is of de onderneming 

op het bedrijventerrein gevestigd is of niet. Deze factor heeft geen significante relatie met de mate 

van honkvastheid (α = 0.889). Daarnaast hebben het wel of niet investeren in kennis, in 

productiemiddelen, in bedrijfsmiddelen en/of in het bedrijfspand¹² alle vier geen samenhang met 

honkvastheid, zie tabel 6.6.  

 

Tabel 6.6: Mate van honkvastheid naar de investeringen van de bedrijven 

Mate van honkvastheid Toets  

 

Investeringen 

 

 

Categorieën 

Minder 

honkvast 

% van 

factor 

Honkvast % van 

factor 

Totaal Pearson 

X²-toets 

Niet gedaan 

Wel gedaan 

6 

8 

15,0% 

21,6% 

34 

29 

85,0% 

78,4% 

40 

37 

 Kennis 

Totaal 14 18,2% 63 81,8% 77 0.452 

Niet gedaan 

Wel gedaan 

7 

7 

20,6% 

16,3% 

27 

36 

79,4% 

83,7% 

34 

43 

 Productie- 

Middelen 

Totaal 14 18,5% 63 81,8% 77 0.626 

Niet gedaan 

Wel gedaan 

9 

5 

17,3% 

20,0% 

43 

20 

72,7% 

80,0% 

52 

25 

 Bedrijfsmiddelen 

Totaal 14 18,2% 63 81,8% 77 0.774 

Niet gedaan 

Wel gedaan 

8 

6 

15,4% 

24,0% 

44 

19 

84,6% 

76,0% 

52 

25 

 Bedrijfspand 

Totaal 14 18,2% 63 81,8% 77 0.359 
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Dertien bedrijven hebben aangegeven te willen verhuizen, waarvan er 6 dit binnen de gemeente 

Vianen willen doen. Aan de ondernemers van deze 13 bedrijven is gevraagd waarom ze willen 

verplaatsen en deze redenen zijn ingedeeld in de groepen bedrijfspand, sociaal kapitaal, omgeving en 

andere redenen13. Geen van deze groepen heeft een significante relatie met honkvastheid, zie tabel 

6.7.  

 

Tabel 6.7: Mate van honkvastheid naar wel of niet genoemde redenen om te verplaatsen 

Mate van honkvastheid Toets  

 

Verplaatsredenen 

 

 

Categorieën 

Minder 

honkvast 

% van 

factor 

Honkvast % van 

factor 

Totaal Fischer’s 

Exact Test  

Niet genoemd 

Wel genoemd 

3 

4 

100,0% 

40,0% 

0 

6 

0,0% 

60,0% 

3 

10 

 Bedrijfspand 

 

Totaal 7 53,8% 6 46,2% 13 0.192 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

3 

4 

37,5% 

80,0% 

5 

1 

62,5% 

20,0% 

8 

5 

 Sociaal kapitaal 

 

Totaal 7 53,8% 6 46,2% 13 0.266 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

6 

1 

66,7% 

25,0% 

3 

3 

33,3% 

75,0% 

9 

4 

 Omgeving 

 

Totaal 7 53,8% 6 46,2% 13 0.266 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

5 

2 

50,0% 

66,7% 

5 

1 

50,0% 

33,3% 

10 

3 

 Anders 

Totaal 7 53,8% 6 46,2% 13 1.000 

 

De 66 bedrijven14 die in Vianen willen blijven of nog geen zekere plannen hebben over hun 

toekomstige bedrijfslocatie, hebben de vraag beantwoord waarom ze zouden willen blijven. Ook hier 

is de verdeling van bedrijfspand, sociaal kapitaal, omgeving en andere redenen gemaakt. In deze 

gevallen is er eveneens nergens een verband met de mate van honkvastheid, zie tabel 6.8. 
 

Tabel 6.8: Mate van honkvastheid naar wel of niet genoemde redenen om te blijven 

Mate van honkvastheid Toets  

 

Verblijfsgronden 

 

 

Categorieën 

Minder 

honkvast 

% van 

factor 

Honkvast % van 

factor 

Totaal Fischer’s 

Exact Test 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

0 

6 

0,0% 

11,8 

15 

45 

100,0% 

88,2 

15 

51 

 

 

Bedrijfspand 

 

Totaal 6 9.1% 60 90,9% 66 0.323 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

3 

3 

8,1% 

10,3 

34 

26 

91,9% 

89,7 

37 

29 

 

 

Sociaal kapitaal 

 

Totaal 6 9,1% 60 90,9% 66 1.000 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

4 

2 

8,9% 

9,5 

41 

19 

91,1% 

90,5 

45 

21 

 

 

Omgeving 

 

Totaal 6 9,1% 60 90,9% 66 1.000 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

5 

1 

12,2% 

4,0 

36 

24 

87,8% 

96,0 

41 

25 

 

 

Anders 

 

Totaal 6 9,1% 60 90,9% 66 0.396 

 

                                                           
13

 In paragraaf 4.3.3 staat beschreven hoe deze indelingen zijn gemaakt.  
14

 Acht ondernemers hebben de vraag over redenen om te blijven niet ingevuld 
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6.4: Conclusie  

‘In hoeverre zijn bedrijven in de gemeente Vianen honkvast en door welke factoren wordt dit beïnvloed?’ 
 

82,9% van de responderende bedrijven uit de gemeente Vianen is honkvast. De komende tien jaar 

willen 71 bedrijven zeker in de gemeente blijven, slechts één bedrijf geeft aan uit de gemeente te 

willen vertrekken. De overige ondernemingen zijn onzeker over hun locatieplannen voor de 

toekomst. De tevredenheid over het huidige bedrijfspand is de voornaamste reden voor honkvaste 

bedrijven om niet te verplaatsen. Ontevredenheid hierover is juist een belangrijke motivatie om wel 

te verplaatsen, maar deze bedrijven willen voornamelijk binnen de gemeente Vianen verhuizen. Drie 

van de dertien ondernemers die onzeker zijn over hun toekomst in de gemeente Vianen, noemen 

hun relaties met werknemers als drijfveer om eventueel te verplaatsen.  

 Voor zowel het bedrijfspand als het sociaal kapitaal van de onderneming is echter geen 

significante samenhang gevonden met de mate van honkvastheid. Dit geldt wel voor de 

bedrijfsinterne factoren omzet, leeftijd en het aantal jaren dat de onderneming in Vianen is gevestigd, 

die allen een zwak positief verband hebben met honkvastheid. Ondernemingen met meer dan 

€500.000 omzet zijn relatief minder honkvast. Er bleek echter een interactie-effect, waarbij de relatie 

tussen omzet en honkvastheid alleen geldt voor de oudere bedrijven (16 jaar en ouder): Oudere 

bedrijven met meer dan €500.000 omzet zijn minder honkvast dan oudere bedrijven met minder 

omzet en jongere bedrijven. Daarnaast zijn oudere bedrijven en bedrijven die langer in Vianen 

gevestigd zijn wel honkvast. Een kanttekening hierbij is dat beide factoren aan elkaar gerelateerd 

zijn: hoe langer het bedrijf bestaat, hoe langer het bedrijf in de gemeente Vianen gevestigd kan zijn.  

 Naast deze drie bedrijfsinterne factoren zijn er geen andere factoren die samenhangen met de 

mate van honkvastheid. De hypothese dat bedrijfsinterne factoren meer samenhang hebben met de 

mate van honkvastheid wordt hierin bevestigd (Pellenbarg e.a., 2002). Lokaal beleid om bedrijven 

vast te houden heeft daarom weinig nut, want bedrijfsexterne factoren zijn vaak niet doorslaggevend 

in de migratiebeslissing. Dit is in lijn met de stelling dat beleid op het binnenhalen van bedrijven op 

zijn best inefficiënt is (van Oort e.a., 2007). Gemeenten kunnen zich het beste richten op de (nieuwe) 

bedrijfshuisvesting, omdat bedrijven die verhuizen, dit vaak op lokale schaal doen (van Oort e.a., 

2007). Dit blijkt ook uit de waarde die bedrijven aan het bedrijfspand hechten. Veel ondernemers 

noemen het bedrijfspand als reden om te blijven of om juist te verhuizen, meestal binnen de 

gemeente Vianen.  
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7: Participatie in lokale evenementen  
 

In dit hoofdstuk komt de participatie in lokale evenementen aan bod. De vraag die centraal staat in 

dit hoofdstuk is: ‘In hoeverre is er sprake van participatie in lokale evenementen van bedrijven in de 

gemeente Vianen en door welke factoren wordt dit beïnvloed?’ De volgende hypothesen komen 

hierbij aan bod: 

 

 H₃: De lokale binding van de ondernemer hangt positief samen met de participatie in lokale 

evenementen 

H₄: De mate van honkvastheid hangt samen met de participatie in lokale evenementen 

 

Tabel 7.1 laat de gewogen15 gemiddelde bekendheid van en de organisatorische en financiële 

betrokkenheid bij de lokale evenementen zien. De gemiddelden verschillen tussen de jaren, onder 

andere vanwege het verschillende aantal evenementen dat in de vragen is opgenomen. Bedrijven 

kennen gemiddeld 18,2 van de 48 evenementen in de periode 2009-2011 in gemeente Vianen, zijn 

organisatorisch bij 0,5 evenementen betrokken en financieel gemiddeld bij 2,2 evenementen. Deze 

aantallen lijken vrij laag. De grote standaarddeviaties laten zien dat er grote verschillen zijn tussen de 

bedrijven in de bekendheid van en betrokkenheid bij de evenementen.  
 

Tabel 7.1: Participatie in lokale evenementen, gewogen¹⁵ 

 

7.1: Lokale binding en participatie in lokale evenementen 

Naast de lokale banden van het bedrijf, kunnen ondernemers ook persoonlijke lokale banden hebben. 

De derde hypothese gaat er vanuit dat deze banden samenhangen met de mate van participatie in 

lokale evenementen. Tabel 7.2 en 7.3 laten de resultaten zien voor zeven mogelijke banden die de 

ondernemers binnen de gemeente Vianen kunnen hebben.  

 Eén vorm van binding heeft een significante samenhang met de organisatorische betrokkenheid 

bij lokale evenementen: of de ondernemer wel of niet in de gemeente Vianen woont, zie tabel 7.2. 

Dit is een logische constatering waarbij er vanuit gegaan kan worden dat als inwoners van een 

gemeente evenementen organiseren, zij dit voornamelijk lokaal zullen doen. Hetzelfde zal 

waarschijnlijk gelden voor de ondernemers van buiten Vianen, die in hun eigen woonplaats actief zijn. 

Een gemeente kan hierop inspelen door genoeg woningaanbod voor ondernemers, zodat als ze naar 

deze gemeente willen verhuizen, dit ook mogelijk is. Woningaanbod en de diversiteit hierin wordt 

voor Vianen echter als zwakte benoemd in de SWOT-analyse van de sociaal-economische situatie 

(Venderbos, 2011). Ondernemers die geen binding hebben met de gemeente Vianen, zijn niet 

significant minder organisatorisch betrokken bij lokale evenementen, dan ondernemers die wel een 

binding hebben.  

                                                           
15

 Deze resultaten zijn gewogen naar de populatie, aan de hand van de wegingsfactor in tabel 4.3. 

Jaren   

 2009 2010 2011 Totaal Std. Dev. % van  

evenementen (48) 

Hiervan bekend 

Hierbij organisatorisch betrokken 

Hierbij financieel betrokken 

6,61 

0,17 

0,87 

6,55 

0,21 

0,73 

5,08 

0,11 

0,56 

18,24 

0,48 

2,16 

11,376 

1,664 

4,436 

38,0% 

1,0% 

4,5% 

Aantal lokale evenementen 14 23 11 48   
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Tabel 7.2: Lokale binding en organisatorische betrokkenheid bij lokale evenementen 

 

 

Vorm van binding 

 Aantal Gemiddelde 

organisatorische  

betrokkenheid 

Std. dev. Gemiddelde 

rang 

Mann-

Whitney U 

Woont in gemeente 

Vianen 

Wel 

Niet 

57 

27 

0,82 

0,15 

2,205 

0,770 

45,04 

37,15 

0.033** 

Heeft in Vianen gewoond Wel 

Niet 

5 

79 

0 

0,65 

0 

1,942 

35,50 

42,94 

0.308 

Heeft familie (gehad) in 

gemeente Vianen 

Wel 

Niet 

36 

48 

0,61 

0,60 

1,975 

1,842 

41,47 

43,27 

0.606 

Heeft vrienden (gehad) in 

gemeente Vianen 

Wel 

Niet 

41 

43 

0,61 

0,60 

1,869 

1,929 

42,66 

42,35 

0.929 

Heeft in gemeente Vianen 

op school gezeten 

Wel 

Niet 

26 

58 

0,81 

0,52 

2,245 

1,719 

45,02 

41,37 

0.329 

Heeft in gemeente Vianen 

op een vereniging gezeten 

Wel 

Niet 

25 

59 

0,88 

0,49 

2,297 

1,696 

45,54 

41,21 

0.252 

Heeft in de gemeente 

Vianen gewerkt 

Wel 

Niet 

17 

67 

0,72 

0,58 

2,372 

1,755 

42,50 

42,50 

1.000 

Heeft geen binding met de 

gemeente Vianen 

Klopt 

Klopt niet 

20 

64 

0,20 

0,73 

0,894 

2,095 

37,73 

43,99 

0.122 

** Correlatie is significant op het 0.05-niveau (2-zijdig) 

 

Drie banden hebben een significant verband met de financiële betrokkenheid, zie tabel 7.3. Ten 

eerste en ten tweede zijn dit familie en vrienden die in de gemeente Vianen wonen. Mogelijk zijn 

deze familie en vrienden betrokken bij lokale evenementen en vragen ook de ondernemer om een 

financiële bijdrage. Ten derde zijn dit ondernemers die in de gemeente Vianen op school hebben 

gezeten. Omdat de gemeente Vianen geen beroeps- of universitair onderwijs heeft, zullen deze 

ondernemers waarschijnlijk al een langere tijd een band hebben met de gemeente Vianen. Zij zijn bij 

meer lokale evenementen financieel betrokken dan de ondernemers die niet in Vianen naar school 

zijn gegaan, zie tabel 7.3. Ondernemers die echter geen enkele binding hebben, zijn niet minder 

betrokken bij de lokale evenementen.  
 

Tabel 7.3: Lokale binding en financiële betrokkenheid bij lokale evenementen 

 

 

Bindingsvorm 

 Aantal Gemiddelde 

financiële  

betrokkenheid 

Std. dev. Gemiddelde 

rang 

Mann-

Whitney U 

Woont in gemeente 

Vianen 

Wel 

Niet 

57 

27 

2,70 

1,78 

5,609 

3,042 

43,25 

40,93 

0.649 

Heeft in Vianen gewoond Wel 

Niet 

5 

79 

2,20 

2,42 

2,490 

5,055 

49,90 

42,03 

0.434 

Heeft familie (gehad) in 

gemeente Vianen 

Wel 

Niet 

36 

48 

3,53 

1,56 

6,492 

3,141 

48,94 

37,67 

0.019** 

Heeft vrienden (gehad) in 

gemeente Vianen 

Wel 

Niet 

41 

43 

3,10 

1,74 

6,180 

3,281 

46,56 

38,63 

0.096* 

Heeft in gemeente Vianen 

op school gezeten 

Wel 

Niet 

26 

58 

4,96 

1,26 

7,421 

2,633 

54,75 

37,01 

0.001*** 

Heeft in gemeente Vianen 

op een vereniging gezeten 

Wel 

Niet 

25 

59 

4,00 

1,73 

7,621 

3,033 

46,00 

41,02 

0.338 

Heeft in de gemeente 

Vianen gewerkt 

Wel 

Niet 

17 

67 

3,06 

2,23 

6,197 

4,567 

43,75 

42,16 

0.784 

Heeft geen binding met de 

gemeente Vianen 

Klopt 

Klopt niet 

20 

64 

1,85 

2,58 

3,313 

5,348 

40,28 

43,20 

0.601 

*** Correlatie is significant op het 0.01-niveau (2-zijdig) 

** Correlatie is significant op het 0.05-niveau (2-zijdig) 

*Correlatie is significant op het 0.10-niveau (2-zijdig) 
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7.2: Bedrijvenorganisaties en participatie in lokale evenementen  

Bedrijven kunnen ook lokaal gebonden zijn door een lokale bedrijvenorganisatie. In de eerste drie 

kolommen van tabel 7.4 staan de zes lokale bedrijvenorganisaties in Vianen en het aantal 

respondenten uit de enquête dat aangeeft lid te zijn van de genoemde bedrijvenorganisatie. Zo zijn 

er 10 respondenten lid van de Vereniging van Bedrijven Vianen en Omgeving (VBVO). Deze 

bedrijvenorganisatie heeft als doelgroep alle ondernemingen op de bedrijventerreinen in Vianen: de 

Biezen, de Hagen of het nieuwe Gaasperwaard. Van de 87 respondenten, zijn er 23 die aan dit 

criterium voldoen, dit is weergegeven als ‘mogelijke leden’ in de vierde kolom in tabel 7.4. Door het 

aantal leden uit de enquête te delen door het aantal mogelijke leden, wordt een participatiegraad 

van de bedrijvenorganisaties bekend van de bedrijven uit de enquête. Dit is een indicatie voor de 

werkelijke participatiegraad van de bedrijvenorganisaties.  

 De scores van deze participatiegraad zijn voor alle lokale bedrijvenorganisaties in de gemeente 

Vianen laag. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Vianen, een dochterorganisatie van de VBVO, 

presteert met 56,5% het beste. Dit terwijl beveiliging van het bedrijventerrein in ieders voordeel lijkt 

(Bennett, 1998). Ook de VBVO zelf en Stichting Parkmanagement Vianen, de andere 

dochterorganisatie, hebben lage participatieresultaten. Vijfheerenlanden Ondernemen Samen, 

gericht op zelfstandige ondernemers in onder andere gemeente Vianen, scoort het slechtst: geen 

enkele van de responderende ZZP’ers is lid.  

 

Tabel 7.4: Participatiegraad van de bedrijvenorganisaties 

Bedrijvenorganisatie Afkorting Aantal 

leden 

Mogelijke 

leden 

Indicatieve 

participatiegraad 

Vereniging van Bedrijven Vianen en Omgeving VBVO 7¹ 23 30,4% 

Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Vianen SBBV 13 23 56,5% 

Stichting Parkmanagement Vianen SPV 5 23 21,7% 

OndernemersVereniging Vianen OVV 10 25² 40,0% 

Vijfheerenlanden Ondernemen Samen VOS 0 26 0% 

Netwerk Ondernemende Vrouwen Vianen NOVV 2 Onbekend³  

¹ Er zijn nog drie bedrijven uit de enquête lid van de VBVO, maar deze zijn niet op het bedrijventerrein gevestigd. 

² Dit is een schatting gebaseerd op de locatie en sector, omdat er geen duidelijke afbakening is van de criteria. 

³ Het geslacht van de geënquêteerde ondernemers is niet bekend  

 

Uit tabel 7.5 blijkt dat er verschillen bestaan in de gemiddelde organisatorische betrokkenheid. Voor 

de VBVO en de SBBV zijn deze verschillen niet significant, voor de SPV en de OVV wel. Bedrijven die 

niet lid zijn, maar wel tot de doelgroep van deze laatste twee bedrijvenorganisaties horen, zijn 

organisatorisch bij minder lokale evenementen betrokken dan bedrijven die wel lid zijn.  

 

Tabel 7.5: Lid van bedrijvenorganisaties en de organisatorische en financiële betrokkenheid bij 

lokale evenementen 

Organisatorische betrokkenheid Financiële betrokkenheid  

Bedrijvenorganisaties 

en haar leden 

 

 

Aantal  

Gemiddeld 

betrokken 

Gemiddelde 

rang 

Mann-

Whitney U 

Gemiddeld 

betrokken 

Gemiddelde 

rang 

Mann-

Whitney U 

VBVO Leden 7 2,43 13,93 0,123 3,57 15,00 0,111 

 Niet-leden 16 0,19 11,16  1,56 10,69  

SBBV Leden 13 1,54 13,15 0,112 2,62 13,15 0,549 

 Niet-leden 10 0 10,50  1,60 11,15  

SPV Leden 5 3,40 15,30 0,036** 5,20 15,40 0,150 

 Niet-leden 18 0,17 11,08  1,33 11,06  

OVV Leden 10 2,50 17,50 0,001*** 11,10 18,25 0,002*** 

 Niet-leden 15 0 10,00  1,00 9,50  

*** Significant op het 0.01-niveau (2-zijdig) 

** Significant op het 0.05-niveau (2-zijdig) 
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Ook wat betreft de financiële betrokkenheid bij lokale evenementen zijn er verschillen tussen leden 

en niet-leden van een bepaalde bedrijvenorganisatie, zie tabel 7.5. Alleen voor de OVV zijn deze 

verschillen significant, leden van deze organisatie dragen financieel substantieel meer bij aan lokale 

evenementen.  

 Er is dan ook een redelijk sterk positief verband tussen het aantal bedrijvenorganisaties waarvan 

een onderneming lid is en zowel de organisatorische als de financiële betrokkenheid bij lokale 

evenementen, zie tabel 7.6. Het is echter de vraag of bedrijvenorganisaties ervoor zorgen dat 

ondernemingen meer betrokken zijn bij lokale evenementen, of dat bedrijven die betrokken zijn bij 

lokale evenementen, eerder lid zijn van een bedrijvenorganisatie. Waarschijnlijk is de beïnvloeding 

wederzijds (Bennett, 1998).  

 

Tabel 7.6: Correlatiematrix van het aantal bedrijvenorganisaties waarvan men lid is en de 

organisatorische en financiële betrokkenheid bij lokale evenementen 

  Organisatorische 

betrokkenheid 

Financiële  

betrokkenheid 

Aantal 

Bedrijvenorganisaties 

Pearson correlatie 

Sig. (2-zijdig) 

N 

0,491*** 

0,000 

87 

0,352*** 

0,001 

87 

Aantal 

Bedrijvenorganisaties 

(Zonder ZZP’ers) 

Pearson correlatie 

Sig. (2-zijdig) 

N 

0,478*** 

0,000 

60 

0,316** 

0,014 

60 

*** Correlatie is significant op het 0.01-niveau (2-zijdig) 

** Correlatie is significant op het 0.05-niveau (2-zijdig) 

 

 

 

 

Ook als gecorrigeerd wordt voor ZZP’ers, die vaak niet lid zijn van een lokale bedrijvenorganisatie en 

minder financieel betrokken zijn bij lokale evenementen dan grotere bedrijven, is het verband 

significant, zie tabel 7.6. En eveneens als de categorieën 1 tot 4 bedrijvenorganisaties worden 

samengevoegd, is er een significante positieve samenhang, zie tabel 7.7. Zelfs als er gecontroleerd 

wordt voor beide factoren, is de relatie tussen het lid zijn van een bedrijvenorganisatie met zowel de 

organisatorische als de financiële betrokkenheid bij lokale evenementen nog aanwezig.  

 

Figuur 7.1 en 7.2: Regressiegrafiek van het aantal bedrijvenorganisaties waarvan het bedrijf 

lid is en de organisatorische en financiële betrokkenheid bij lokale evenementen 
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Tabel 7.7: Wel of niet lid van een bedrijvenorganisatie en de organisatorische en financiële 

betrokkenheid bij lokale evenementen 

Met of zonder 

ZZP’ers 

Lid van een 

bedrijvenorganisatie 

Aantal Gemiddelde  

betrokkenheid 

Std. 

dev. 

Gemiddelde 

rang 

Mann-

Whitney U 

Organisatorische betrokkenheid 

Met ZZP’ers Nergens lid 

Minimaal 1 keer lid 

63 

24 

0,19 

1,63 

0,737 

3,146 

40,94 

52,04 

0,004*** 

Zonder ZZP’ers Nergens lid 

Minimaal 1 keer lid 

38 

22 

0,24 

1,77 

0,913 

3,250 

27,30 

36,02 

0,006*** 

Financiële betrokkenheid 

Met ZZP’ers Nergens lid 

Minimaal 1 keer lid 

63 

24 

1,30 

5,25 

2,325 

7,859 

41,33 

51,00 

0,076* 

Zonder ZZP’ers Nergens lid 

Minimaal 1 keer lid 

38 

22 

1,68 

5,73 

2,742 

8,049 

27,86 

35,07 

0,094* 

*** Significant op het 0.01-niveau (2-zijdig) 

* Significant op het 0.10-niveau (2-zijdig) 

 

Bedrijvenorganisaties kunnen volgens Bennett (1998) als tussenpersonen handelen tussen het 

bedrijfsleven en de overheid en daarbij helpen om economisch beleid effectief te maken. Activiteiten 

van de bedrijvenorganisatie zorgen voor interactie en het uitwisselen van informatie, ook tussen het 

bedrijfsleven en gemeenten (Bennett, 1998).  

 

7.3: Andere factoren en participatie in lokale evenementen 

Andere persoonlijke kenmerken van de ondernemer, zoals het opleidingsniveau of de leeftijd, 

hebben geen verband met participatie in lokale evenementen, zie tabel 7.8 en 7.9. Het aantal jaren 

dat men al ondernemer is heeft een positieve samenhang met de organisatorische betrokkenheid. 

Mogelijk hebben starters minder tijd vanwege de bezigheden met hun nieuwe bedrijf en hebben ze 

minder kennis van investeringsvormen en overheidsregelingen (Lepoutre & Heene, 2006).  

 

Tabel 7.8: Opleidingsniveau ondernemers en de organisatorische en financiële betrokkenheid bij 

lokale evenementen 

Kenmerk 

ondernemers 

 

Categorieën 

Aantal Gemiddelde  

betrokkenheid 

Std. dev. Gemiddelde 

rang 

Kruskal-

Wallis W 

Organisatorische betrokkenheid 

Opleidings-

niveau 

ondernemer 

MBO en lager 

HBO 

WO 

40 

29 

16 

0,40 

0,97 

0,44 

0,982 

2,872 

1,209 

44,13 

42,28 

41,50 

0.818 

Financiële betrokkenheid 

Opleidings-

niveau 

ondernemer 

MBO en lager 

HBO 

WO 

40 

29 

16 

3,20 

1,97 

1,19 

5,797 

4,379 

2,786 

47,04 

40,57 

37,31 

0.256 

 

Tabel 7.9: Correlatiematrix van de leeftijd en de ervaring van de ondernemer en de 

organisatorische en financiële betrokkenheid bij lokale evenementen 

 

Ondernemerskenmerken 

Organisatorische 

betrokkenheid 

Financiële 

betrokkenheid 

Leeftijd ondernemer 

 

Pearson correlatie 

Sig. (2-zijdig) 

N 

0,036 

0,747 

85 

-0,162 

0,138 

85 

Ervaring als 

ondernemer 

Pearson correlatie 

Sig. (2-zijdig) 

N 

0,230** 

0,036 

83 

0,052 

0,642 

83 

** Correlatie is significant op het 0.05-niveau (2-zijdig) 
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Naast de bedrijvenorganisatie hebben ook andere bedrijfskenmerken te maken met de participatie in 

lokale evenementen. In paragraaf 5.2 komt al naar voren dat het aantal werkzame personen 

correleert met de organisatorische betrokkenheid, zie eveneens tabel 7.11. Ook de leeftijd van het 

bedrijf heeft verband met zowel de organisatorische als financiële betrokkenheid. Deze bedrijven 

hebben waarschijnlijk meer financiële mogelijkheden, terwijl de ondernemer misschien meer tijd en 

ervaring heeft voor (sponsoring van) lokale evenementen. Daarnaast heeft of men lokaal is begonnen 

of niet ook een significante relatie met de financiële bijdragen aan lokale evenementen, zie tabel 

7.10. Dit komt omdat ze meer lokaal ingebed zullen zijn (Gertlera e.a., 2000). Als laatste zijn de 

ondernemingen uit de overige sectoren meer financieel betrokken bij lokale evenementen.  

 Opvallend is de rol die de locatie van het bedrijf speelt. De 18 bedrijven uit de kernen Everdingen, 

Hagestein en Zijderveld en het buitengebied zijn meer financieel betrokken dan ondernemingen uit 

Vianen. Dit terwijl het gros van de evenementen, namelijk 30 van de 48, in de plaats Vianen zelf is.  
 

Tabel 7.10: Vier bedrijfskenmerken en de organisatorische en financiële betrokkenheid bij lokale 

evenementen 

Bedrijfs-

kenmerken 

 

Categorieën 

Aantal Gemiddelde  

betrokkenheid 

Std. dev. Gemiddelde 

rang 

Mann-

Whitney U 

Organisatorische betrokkenheid 

Omzet Tot €100.000 

Meer dan €100.000 

31 

48 

0,23 

0,73 

0,762 

2,304 

39,32 

40,44 

0.726 

Sector Industrie 

Diensten 

Overige 

27 

37 

23 

0,26 

0,62 

0,91 

1,163 

1,891 

2,410 

40,22 

44,11 

48,26 

W¹ = 0.215 

Lokaal 

begonnen 

Wel 

Niet 

73 

14 

0,68 

0,07 

2,013 

0,267 

44,81 

39,79 

0.287 

Locatie Vianen 

Buiten Vianen 

69 

18 

0,65 

0,33 

2,028 

0,970 

44,03 

43,89 

0.974 

Financiële betrokkenheid 

Omzet Tot €100.000 

Meer dan €100.000 

31 

48 

1,00 

2,67 

1,949 

4,795 

35,48 

42,92 

0.116 

Sector Industrie 

Diensten 

Overige 

27 

37 

23 

2,48 

1,19 

4,22 

3,631 

3,573 

7,051 

47,48 

36,03 

52,74 

W¹ = 0.014** 

Lokaal 

begonnen 

Wel 

Niet 

73 

14 

2,79 

0,29 

5,201 

0,611 

46,26 

32,21 

0.034** 

Locatie Vianen 

Buiten Vianen 

69 

18 

2,29 

2,78 

5,177 

3,439 

41,82 

52,36 

0.079* 

** Correlatie is significant op het 0.05-niveau (2-zijdig) 

*Correlatie is significant op het 0.10-niveau (2-zijdig) 

¹ Er is gebruik gemaakt van de Kruskal-Wallis toets, omdat de factor drie categorieën heeft. 

 

Tabel 7.11: Correlatiematrix van het aantal werkzame personen en de leeftijd van het bedrijf en de 

organisatorische en financiële betrokkenheid bij lokale evenementen 

 

Bedrijfskenmerken 

Organisatorische 

betrokkenheid 

Financiële 

betrokkenheid 

Aantal werkzame 

personen 

Pearson correlatie 

Sig. (2-zijdig) 

N 

0,233** 

0,038 

80 

0,140 

0,216 

80 

Leeftijd bedrijf Pearson correlatie 

Sig. (2-zijdig) 

N 

0,196* 

0,070 

86 

0,317*** 

0,003 

86 

*** Correlatie is significant op het 0.01-niveau (2-zijdig) 

** Correlatie is significant op het 0.05-niveau (2-zijdig) 

*Correlatie is significant op het 0.10-niveau (2-zijdig) 
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7.4: Verdieping in de rollen van de bedrijvenorganisaties en de locatie 

Naast de significante verbanden die verwacht waren naar aanleiding van de geraadpleegde literatuur, 

zijn er ook twee opvallende resultaten in dit hoofdstuk. Ten eerste is dat de rol van de 

bedrijvenorganisaties, die een positief verband hebben met de organisatorische en financiële 

betrokkenheid van lokale bedrijven bij lokale evenementen. Dit is het sterkste verband dat gevonden 

is in dit onderzoek. Ten tweede is de rol van de locatie: terwijl het grootste deel van de lokale 

evenementen in Vianen plaatsvindt, namelijk 30 van de 48, zijn ondernemingen van de kernen 

Everdingen, Hagestein en Zijderveld en het buitengebied meer financieel betrokken dan bedrijven uit 

Vianen zelf.  

 Zoals al bleek uit de SWOT-analyse van de sociaal-economische situatie in de gemeente Vianen 

van Venderbos (2011), vonden de meeste geïnterviewde sleutelpersonen dat de lokale bedrijven 

weinig binding hebben met de gemeente Vianen. Tabel 7.12 laat zien dat deze binding vooral mist in 

de plaats Vianen zelf. Ondernemers in de kernen en het buitengebied wonen meer in de gemeente 

(Phi = 0,235) en een groter deel heeft vroeger op school gezeten in de gemeente (Phi = 0,215), dan 

de bedrijven uit de plaats Vianen. Geen binding met de gemeente Vianen komt vooral voor bij 

bedrijven in de plaats Vianen (Phi = -0,224).  

 

Tabel 7.12: Bedrijfslocatie naar mogelijke vormen van lokale binding van de ondernemer 

Bedrijfslocatie Toets  

Vorm van sociale 

binding 

 

 

Categorieën 

Vianen % van 

factor 

Kernen en 

buitengebied 

% van 

factor 

Totaal Pearson X²-

toets (P) 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

25 

41 

92,6% 

71,9% 

2 

16 

7,4% 

28,1% 

27 

57 

 Woont in 

gemeente Vianen 

 Totaal 66 78,6% 18 21,4% 84 0,031** 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

40 

26 

83,3% 

72,2% 

8 

10 

16,7% 

27,8% 

48 

36 

 Heeft familie 

(gehad) in 

gemeente Vianen  Totaal 66 78,6% 18 21,4% 84 0,219 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

34 

32 

79,1% 

78,0% 

9 

9 

20,9% 

22,0% 

43 

41 

 Heeft vrienden 

(gehad) in 

gemeente Vianen Totaal 66 78,6% 18 21,4% 84 0,909 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

49 

17 

84,5% 

65,4% 

9 

9 

15,5% 

34,6% 

58 

26 

 Heeft in gemeente 

Vianen op school 

gezeten Totaal 66 78,6% 18 21,4% 84 0,049** 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

47 

19 

79,7% 

76,0% 

12 

6 

20,3% 

24,0% 

59 

25 

 Heeft in gemeente 

Vianen op een 

vereniging gezeten Totaal 66 78,6% 18 21,4% 84 0,708 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

52 

14 

78,8% 

77,8% 

14 

4 

21,2% 

22,2% 

66 

18 

 Heeft in de 

gemeente Vianen 

gewerkt Totaal 66 78,6% 18 21,4% 84 0,926 

Niet genoemd 

Wel genoemd 

47 

19 

73,4% 

95,0% 

17 

1 

26,6% 

5,0% 

64 

20 

 Heeft geen binding 

met de gemeente 

Vianen Totaal 66 78,6% 18 21,4% 84 0,040** 

** Significant op het 0.05-niveau (2-zijdig) 

 

Een gemeente kan sociale banden van ondernemers niet zelf creëren. Hooguit kunnen 

belemmeringen weggenomen worden, zoals bijvoorbeeld zorgen voor genoeg woningaanbod. De 

gemeente heeft meer invloed op zakelijke banden, door te proberen bedrijven met elkaar in contact 

te laten komen. Mogelijkheden hiervoor zijn bedrijfsborrels (Ministerie van Economische Zaken, 

2010), maar ook de lokale bedrijvenorganisaties (Bennett, 1998). Actief accountmanagement, 

eventueel mede betaald door de bedrijvenorganisaties, kan helpen de bedrijven hiernaartoe te 

trekken (Ministerie van Economische Zaken, 2010; Ecorys, 2010).  
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7.5: Honkvastheid en participatie in lokale evenementen 

Tenslotte is ook de vierde hypothese getest. Maar voor zowel organisatorische als financiële 

betrokkenheid wordt een relatie met de mate van honkvastheid niet bevestigd, zie tabel 7.13. De 

honkvastheid is dus geen voorbode voor participatie in lokale evenementen of andersom. 

Maatregelen om de honkvastheid te vergroten, hoeven dus geen effect te hebben op de mate van 

organisatorische en financiële participatie in lokale evenementen, of andersom.  

 

Tabel 7.13: Mate van honkvastheid en de organisatorische en financiële betrokkenheid bij lokale 

evenementen 

 

Categorieën honkvastheid 

Aantal Gemiddelde  

betrokkenheid 

Std. dev. Gemiddelde 

rang 

Mann-

Whitney U 

Organisatorische betrokkenheid 

Minder honkvast 

Honkvast 

14 

71 

0,43 

0,63 

1,158 

1,995 

42,18 

43,16 

0.833 

Financiële betrokkenheid 

Minder honkvast 

Honkvast 

14 

71 

2,14 

2,51 

5,362 

4,480 

37,61 

44,06 

0.323 

 

7.6: Conclusie 

‘In hoeverre is er sprake van participatie in lokale evenementen van bedrijven in de gemeente Vianen 

en door welke factoren wordt dit beïnvloed?’ 

 

Van de 48 lokale evenementen in de gemeente Vianen tussen 2009 en 2011, zijn lokale bedrijven 

gemiddeld bij 0,48 organisatorisch betrokken geweest en gaven gemiddeld aan 2,16 evenementen 

een financiële bijdrage. Hoewel er geen cijfers bekend zijn om mee te vergelijken, lijken dit vrij lage 

aantallen. Opvallend is dat ondernemingen uit de kernen Everdingen, Hagestein en Zijderveld en het 

buitengebied van de gemeente meer financieel betrokken zijn dan bedrijven uit de plaats Vianen, 

terwijl de meeste evenementen, namelijk 30 van de 48, in Vianen zelf plaatsvinden. Van de bedrijven 

in de plaats Vianen, blijken de ondernemers minder binding te hebben met de gemeente Vianen dan 

de bedrijven buiten de plaats Vianen.  

 Lokale binding van de ondernemer heeft op meerdere manieren effect op participatie in lokale 

evenementen. Ondernemers die hier wonen zijn organisatorisch meer betrokken dan degene die 

naar Vianen pendelen voor hun bedrijf. De gemeente Vianen kan hierop inspelen door voldoende 

woningaanbod voor ondernemers (Venderbos, 2011). Ondernemers zijn vaker financieel betrokken 

als ze in gemeente Vianen familie en/of vrienden hebben (gehad) dan als er geen familie en/of 

vrienden in de gemeente wonen. Ook als ze hier op school hebben gezeten zijn ondernemers meer 

financieel betrokken dan ondernemers die niet in de gemeente naar school zijn geweest.  

 De gemeente kan aansturen op meer contacten tussen bedrijven zelf. Dit blijkt uit de 

participatiegraad van bedrijvenorganisaties in de gemeente. De hoogste indicatie vanuit de data van 

dit onderzoek is 56,5% voor de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Vianen (SBBV), terwijl alle 

bedrijven op de bedrijventerreinen hierbij baat kunnen hebben, omdat ook hun bedrijf 

gecontroleerd wordt door beveiligers (Bennett, 1998). Het sterkste en positieve verband wordt dan 

ook gevonden tussen het aantal lokale bedrijvenorganisaties waarvan het bedrijf lid is en de 

participatie in lokale evenementen. Waarschijnlijk beïnvloedt dit elkaar wederzijds: leden doen meer 

aan lokale evenementen en bedrijven die bij meer evenementen betrokken zijn, zullen eerder lid zijn 

van één of meerdere bedrijvenorganisaties (Bennett, 1998). De gemeente kan zich richten op het 

stimuleren van lidmaatschap van de bedrijvenorganisaties waar een onderneming voor in 

aanmerking komt door middel van accountmanagement (Ministerie van Economische Zaken, 2010; 

Ecorys, 2010).   
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 Ook andere ondernemers- en bedrijfskenmerken spelen een rol in de mate van participatie in 

lokale evenementen. Het aantal jaren als ondernemer en de leeftijd van het bedrijf hebben een  

positieve samenhang met de organisatorische betrokkenheid. Voor deze laatste variabele geldt ook 

een positieve samenhang met financiële betrokkenheid, hetzelfde geldt voor bedrijven die in de 

gemeente Vianen begonnen zijn. Ook de sector waarin de onderneming opereert heeft een 

significante samenhang met de financiële betrokkenheid bij lokale evenementen. Op al deze factoren 

heeft de gemeente echter geen invloed.  

 Als laatste is ook de hypothese getest of de mate van honkvastheid een verband heeft met de 

mate van participatie in lokale evenementen. Dit blijkt zowel organisatorisch als financieel niet zo te 

zijn. Honkvastheid is dus geen voorbode voor participatie of andersom, maatregelen om de 

honkvastheid te vergroten hebben dus ook niet via deze weg invloed op de mate van participatie in 

lokale evenementen, of andersom.  
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8: Conclusie 
 

‘Met de term verankering duiden we op een ruimtelijke inbedding, een locationele inertie 

die voortkomt uit een cumulatief proces van investeringen en wederzijdse aanpassingen 

in de diverse relaties tussen bedrijf en vestigingsregio’ (Wintjes, 2001, p.34).  

 

De hoofdvraag die centraal staat in dit onderzoek is: ‘In hoeverre zijn bedrijven in de gemeente 

Vianen lokaal verankerd en door welke factoren wordt dit beïnvloed?’ Met het antwoord op deze 

vraag wordt een idee gegeven van hoe de gemeente Vianen het gewenste concept regiegemeente 

kan vormgeven, waarbij de gemeente op gerichte samenwerking met onder andere bedrijven 

aanstuurt.  

 Voor de lokale verankering is de definitie van Wintjes (2001, p.34) gebruikt. Aan de hand van 

twee invalshoeken is de lokale verankering van de gemeente Vianen bekeken. Ten eerste is dit de 

mate van honkvastheid: in hoeverre willen bedrijven in de gemeente blijven. Dit gaat in op de 

‘ruimtelijke inbedding’ die Wintjes (2001) noemt. Ten tweede is dit de participatie in lokale 

evenementen: de organisatorische en financiële betrokkenheid van ondernemingen bij deze lokale 

evenementen. Dit is een vorm van de ‘investeringen en wederzijdse aanpassingen’ in de definitie van 

Wintjes (2001).  

  

8.1: Operationalisatie van het empirisch onderzoek 

Het onderzoek naar deze twee invalshoeken is opgezet door lokale ondernemers te benaderen door 

middel van een brief, voor het invullen van een online enquête. Welke ondernemers benaderd zijn, is 

bepaald aan de hand van een gestratificeerde steekproef. Zo beïnvloeden de mogelijke verschillen 

tussen groepen de resultaten niet te veel (Bryman, 2008). Er is een indeling gemaakt naar 

bedrijfsgrootte en sector, de twee factoren bekend in de bedrijvenlijst van de Kamer van Koophandel 

(2011). Wat betreft bedrijfsgrootte en de sector worden er verschillen verwacht tussen ZZP’ers en 

grotere bedrijven in hun mate van honkvastheid en participatie in lokale evenementen (Lepoutre & 

Heene, 2006; Pellenbarg e.a., 2002; Burton & Goldsby, 2009). Naast industrie en diensten, zijn de 

overige sectoren bij elkaar ingedeeld. In totaal zijn er dus zes groepen gevormd.  

 In een gestratificeerde steekproef moet in alle groepen hetzelfde aantal enquêtes verspreid 

worden. Eén groep heeft 115 bedrijven, waardoor er in elke groep maximaal 115 ondernemers 

benaderd kunnen worden. In totaal zijn er daarom 690 brieven verspreid onder de geselecteerde 

ondernemers, met een oproep om de online enquête in te vullen. 87 ondernemers hebben dit 

gedaan, een respons van 12,7%.  

 

8.2: Honkvastheid  

Deelvraag: In hoeverre zijn bedrijven in de gemeente Vianen honkvast en door welke factoren wordt 

dit beïnvloed? 

 

De bedrijven in de gemeente Vianen zijn vrij honkvast: 82,9% geeft aan in de gemeente Vianen te 

willen blijven de komende tien jaar en slechts één responderend bedrijf is binnen die periode van 

plan de gemeente te verlaten. Zes bedrijven willen weg van hun huidige locatie, maar weten nog niet 

waarheen, zeven ondernemingen hebben nog geen plannen gemaakt over hun bedrijfslocatie in de 

nabije toekomst. De overige 71 bedrijven willen blijven op hun huidige locatie of willen verhuizen in 

de gemeente Vianen.  

 De beslissing of een onderneming wil blijven of verplaatsen is vooral afhankelijk van 

bedrijfsinterne factoren, de eigenschappen van het bedrijf (Pellenbarg e.a., 2002). Ondernemingen 

zijn honkvaster langer dan 15 jaar bestaan en langer dan 10 jaar in Vianen gevestigd zijn. De relatie 

tussen deze twee factoren is een logische, een onderneming die langer bestaat kan ook langer in 
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Vianen gevestigd zijn. Ook heeft de leeftijd van het bedrijf invloed op een positieve relatie tussen de 

omzet van de bedrijven en de honkvastheid. Dit verband geldt namelijk alleen voor oudere bedrijven 

(16 jaar of ouder): Oudere ondernemingen met minder dan €500.000 omzet per jaar, zijn honkvaster 

dan oudere bedrijven die meer omzet hebben en jongere bedrijven.  

 Deze bedrijfsinterne factoren zijn moeilijk tot niet te beïnvloeden vanuit de gemeente. 

Bedrijfsexterne factoren, die meer buiten het bedrijf optreden en makkelijker beïnvloedbaar zijn 

door de gemeente (Pellenbarg e.a., 2002), hebben geen effect op de mate van honkvastheid. Lokaal 

beleid om bedrijven in de gemeente te houden is daarom weinig zinvol. Opvallend is dat veel 

honkvaste ondernemingen hun tevredenheid over het bedrijfspand noemen als reden om te blijven 

op de huidige locatie, terwijl ontevredenheid hierover een relatief veelgenoemde motivatie is om 

juist te verplaatsen. Deze ontevredenheid geldt zowel voor de minder honkvaste bedrijven als de 

ondernemingen die binnen de gemeente Vianen willen verhuizen. De gemeente kan zich daarom het 

beste richten om maatwerk te leveren op het gebied van bedrijfshuisvesting (van Oort e.a., 2007). 

Figuur 8.1 geeft een overzicht van de factoren uit de literatuur die invloed hebben op de mate van 

honkvastheid. De blauw gearceerde factoren hebben in dit onderzoek in de gemeente Vianen een 

significant verband met honkvastheid.  

 De mate van honkvastheid heeft geen significante samenhang met de mate van participatie in 

lokale evenementen. Maatregelen die gericht zijn op het vergroten van de honkvastheid hebben dus 

geen indirect effect op de organisatorische en financiële betrokkenheid bij lokale evenementen, of 

andersom.   

 

Figuur 8.1: Overzicht van factoren uit de literatuur die invloed hebben op honkvastheid van 

bedrijven  

 
 

8.3: Participatie in lokale evenementen 

Deelvraag: In hoeverre is er sprake van participatie in lokale evenementen van bedrijven in de 

gemeente Vianen en door welke factoren wordt dit beïnvloed? 

 

Terwijl de honkvastheid van de bedrijven in de gemeente Vianen vrij groot is, geldt dat niet voor de 

mate van participatie in lokale evenementen. Ondernemingen zijn gemiddeld slechts bij 0,48 

evenementen organisatorisch betrokken en bij 2,16 evenementen financieel betrokken, van de 48 

lokale evenementen tussen 2009 en 2011, die in de enquête met naam en toenaam zijn genoemd. 

Vooral bedrijven uit de kernen Everdingen, Hagestein en Zijderveld en het buitengebied zijn meer 

Mate van honkvastheid 

van bedrijven 

Bedrijfsinterne factoren 

- Sector 

- Eerdere migratie (-) 

- Leeftijd (+) 

- Jaren in Vianen gevestigd (+) 

- Verandering in het bedrijf (-) 

- Omvang (-) in omzet 

- Groeigerichtheid (-) 

- Locatie hoofdkantoor 

Bedrijfsexterne factoren 

- Bereikbaarheid (+) 

- Locatiekosten (-) 

- Eerdere investeringen (+) 

- Afzetmarkt/Klantpotentieel (-) 

- Kwaliteit en imago buurt (+) 

- Bedrijfspand (+) 

o Kwaliteit 

o Ruimte 

o Representativiteit 

o Kosten 

- Technologische veranderingen (-) 

- Arbeidsmarkt 

- Concurrentiesituatie  

- Economische omvang (-) 

- Afstand tot andere economische 

concentraties (-) 
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financieel betrokken dan ondernemingen uit de plaats Vianen. Dit is opmerkelijk, omdat 30 van de 48 

evenementen in Vianen zelf plaatsvinden.  

 Daarnaast hebben sommige lokale banden van de ondernemer effect op de mate van participatie 

in lokale evenementen. Zo zijn de ondernemers die in Vianen wonen meer organisatorisch betrokken, 

dan ondernemers die ergens anders wonen. Het is daarom gunstig voldoende woningaanbod voor 

ondernemers te hebben. Als de ondernemer hier vrienden of familie heeft of in de gemeente Vianen 

op school gezeten is de ondernemer meer financieel betrokken dan degene die dit niet hebben.  

 Er zijn meer factoren die samenhangen met de betrokkenheid bij lokale evenementen. 

Ondernemers die al voor langere tijd ondernemer zijn, zijn relatief vaak organisatorisch betrokken. 

Dit geldt ook voor bedrijven met meer werknemers en al een langere tijd bestaan. Deze 

laatstgenoemde factor houdt ook positief verband met het aantal financiële bijdragen aan lokale 

evenementen. Daarnaast is er een verband tussen de sector waarin het bedrijf opereert en financiële 

betrokkenheid. Of men lokaal gestart is ook positief samenhangend met de financiële betrokkenheid.  

 Een opvallende rol is weggelegd voor de bedrijvenorganisaties. De hoogste indicatieve 

participatiegraad in dit onderzoek is met 56,5% voor de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Vianen 

(SBBV). Dit is een teleurstellend percentage aangezien alle bedrijven op het bedrijventerrein hier 

baat bij hebben bij beveiliging (Bennett, 1998). Het aantal bedrijvenorganisaties waarvan een bedrijf 

lid is heeft echter het sterkste en positief verband met de mate van zowel organisatorische als 

financiële participatie in lokale evenementen. Waarschijnlijk beïnvloedt het elkaar wederzijds: leden 

zijn meer betrokken bij evenementen en bedrijven die betrokken zijn, zullen ook eerder lid zijn 

(Bennett, 1998). Het stimuleren van lidmaatschap van één of meerdere bedrijvenorganisaties kan 

een positief effect hebben op de mate van participatie in lokale evenementen.  

 In het overzicht van de factoren uit de literatuur die de betrokkenheid beïnvloeden, zijn degene  

die in dit onderzoek een significante relatie hebben met de organisatorische of financiële participatie 

blauw gearceerd in figuur 8.2 en 8.3. De omgevingskenmerken zijn niet getoetst, omdat deze 

factoren in de hele gemeente vergelijkbaar zijn. De bedrijfslocatie daarentegen wel, terwijl deze niet 

als factor in het overzicht is opgenomen. De door de auteur verwachte verschillen in de 

betrokkenheid tussen Vianen en de kernen Everdingen, Hagestein en Zijderveld en het buitengebied, 

zijn gerechtvaardigd voor de financiële participatie in lokale evenementen.  

 

Figuur 8.2: Overzicht van factoren uit de literatuur die invloed hebben op de organisatorische 

betrokkenheid bij lokale evenementen  
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Figuur 8.3: Overzicht van factoren uit de literatuur die invloed hebben op de financiële 

betrokkenheid bij lokale evenementen 

 
 

8.4: Synthese 

De lokale verankering van bedrijven in de gemeente Vianen komt vooral terug in de honkvastheid. De 

meeste bedrijven in Vianen zijn ruimtelijk ingebed, aangezien ze niet willen verhuizen. Vianen wijkt 

hierin niet af van landelijke trend, met maar 4% van de bedrijfspopulatie die jaarlijks verhuist, 

waarvan 75% binnen de eigen gemeente (van Oort e.a., 2007, p.8-9). De mate van honkvastheid 

wordt vooral beïnvloed door bedrijfsinterne factoren (Pellenbarg e.a., 2002).  

  Geen van de bedrijfsexterne factoren waren in dit onderzoek van invloed op de honkvastheid.  

In mogelijke verplaatsbeslissingen zijn daarom niet alleen economische motieven van belang. 

Bedrijven die langer in Vianen zijn gevestigd zijn bijvoorbeeld honkvaster dan als de bedrijfslocatie 

nog niet zo lang in Vianen is. De ondernemers zijn gewend geraakt aan de lokale omgeving en gang 

van zaken met klanten, werknemers en toeleveranciers. Waarschijnlijk zullen de meeste bedrijven 

hun locatie niet heroverwegen, zolang het goed gaat met het bedrijf. Hoofdzakelijk ondernemers van 

oudere bedrijven met bovengemiddelde omzet overwegen wel een bedrijfsverplaatsing, in 

vergelijking met ondernemers van jonge bedrijven of van oudere ondernemingen met een relatief 

lage omzet.  

 Voor de theoretische kaders over bedrijfsverplaatsingen betekent dit dat sociale factoren zeker 

niet uitgesloten mogen worden. Dit kunnen de onderliggende factoren zijn van de invloed van 

economische factoren op de relocatiebeslissing.  

 

Lokale verankering van bedrijven in Vianen komt veel minder terug in de organisatorische en  

financiële betrokkenheid bij lokale evenementen, een vorm van de lokale investeringen waar Wintjes 

(2001) het over heeft. Dit is een insteek waarmee de masterthesis begon: de gemeente Vianen is een 

goede vestigingslocatie, maar bedrijven hebben weinig lokale binding (Venderbos, 2011). Vooral 

binnen de plaats Vianen hebben ondernemers weinig lokale banden en zij zijn dan ook minder 

financieel betrokken bij lokale evenementen dan bedrijven uit de kernen Everdingen, Hagestein en 

Zijderveld en het buitengebied.  

 Een markante rol is weggelegd voor de bedrijvenorganisaties in de organisatorische en financiële 

betrokkenheid van bedrijven. Veel ondernemingen die tot de doelgroep behoren van een 

bedrijvenorganisatie, zijn er niet lid van. Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat ondernemingen 

die wel lid zijn hebben de laatste jaren meer organisatorisch en financieel bijgedragen aan de lokale 

evenementen, dan ondernemingen die geen lid zijn.  

 In de wetenschappelijke literatuur is de participatie in lokale evenementen nog veel minder 

onderzocht dan de mate van honkvastheid. Lokale evenementen vallen onder maatschappelijke 
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activiteiten (Tencati e.a., 2004), maar studies naar de maatschappelijke betrokkenheid en sponsoring 

hierin van bedrijven heeft vaak geen focus gehad op lokale schaal. Theoretische kaders over 

betrokkenheid van bedrijven en ondernemers bij de lokale maatschappij zijn dan ook nog niet 

compleet voor handen. Dit empirische onderzoek toont dat contacten van bedrijven en ondernemers, 

zowel zakelijk als sociaal, een leidraad lijken voor het wel of niet betrokken zijn bij een lokale 

evenementen. Meer onderzoek kan hier vanuit gaan.   

  

Er bestaat een discussie in de wetenschappelijke literatuur over de invloed van de bedrijfsgrootte bij 

zowel honkvastheid en participatie in maatschappelijke activiteiten (Lepoutre & Heene, 2006; Burton 

& Goldsby, 2009). Kleine bedrijven zouden honkvaster zijn en meer participeren dan grotere 

bedrijven omdat ze meer lokale binding hebben en minder focus hebben op economische doelen 

(Burton & Goldsby, 2009). Grotere bedrijven hebben meer kosten bij een verplaatsing en meer 

middelen om te sponsoren en zouden daarom honkvaster zijn en meer betrokken bij lokale 

evenementen dan kleinere bedrijven (Pellenbarg e.a., 2002).  

 Verschillen tussen ZZP’ers en grotere bedrijven, gemeten aan de hand van het aantal 

werknemers, zijn er in de gemeente Vianen alleen voor de financiële betrokkenheid bij lokale 

evenementen: ZZP’ers dragen financieel aan minder lokale evenementen bij dan de grotere 

ondernemingen.  

 

8.5: Onderzoeksaanbevelingen 

Deelvraag: Welke onderzoeksaanbevelingen kunnen aan de hand van dit onderzoek gedaan worden? 

 

8.5.1: Onderzoeksreflectie 

Een aantal ervaringen van de onderzoeker om mee te nemen in volgend onderzoek. De planning van 

de enquête is niet ideaal geweest. Juni is een drukke periode voor ondernemers, met vaak ook de 

vakantie voor de boeg. Sommige ondernemers zijn al op vakantie. Gevolg is een lagere respons.  

Omdat ervoor gekozen is de enquête uit te zetten voor de zomervakantie, was het vooronderzoek 

nog niet helemaal afgerond. Een aantal vragen is hierdoor niet gesteld, zoals over de religieuze 

achtergrond of dat men een thuisondernemer is of niet. Deze factoren zijn later aan de conceptuele 

modellen toegevoegd.  

 Ook zijn er veel evenementen gebruikt in de enquête, waardoor de vragen hierover misschien 

niet helemaal goed ingevuld zijn. Zo zijn er twijfels over de evenementen die als bekend zijn 

opgegeven. Minder evenementen zou kunnen zorgen voor meer accurate antwoorden en meer 

ondernemers die niet afhaken bij het invullen van de enquête. Nu zijn er 10 ondernemers afgehaakt.  

 

8.5.2: Onderzoeksmogelijkheden 

De rol van ZZP’ers en grotere bedrijven in de mate van honkvastheid en maatschappelijke 

participatie is een veel bediscussieerde in de literatuur (Lepoutre & Heene, 2006; Burton & Goldsby, 

2009). Dit onderzoek wijst uit dat in de gemeente Vianen de ZZP’ers minder financieel betrokken zijn 

bij lokale evenementen dan grotere bedrijven. Er waren geen verschillen tussen beide groepen in de 

mate van honkvastheid en de organisatorische betrokkenheid. Meer onderzoek kan uitwijzen of dit 

ook voor andere regio’s geldt.  

 Wat betreft honkvastheid is de claim van Pellenbarg e.a. (2002), over grotere invloed van 

bedrijfsinterne factoren dan die van bedrijfsexterne factoren, voor de gemeente Vianen bevestigd. 

Verplaatsingen tussen nabijgelegen gemeenten en eventuele samenwerking tussen gemeenten 

kunnen verder onderzocht worden (Pellenbarg e.a., 2002). Daarnaast valt op dat het bedrijfspand 

een belangrijke rol speelt in de verhuiswens. Mogelijk verder onderzoek kan zich concentreren op of 

de ontevredenheid over het bedrijfspand ook een reden is om andere locaties buiten de gemeente in 

overweging te nemen en of dit zelfs doorslaggevend kan zijn om naar een andere gemeente te 

vertrekken.  
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 Participatie in lokale evenementen is in dit onderzoek gekozen als indicator voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen door bedrijven. Mogelijke andere indicatoren kunnen hiernaast meer 

inzicht geven in maatschappelijk verantwoord ondernemen en door welke factoren dit beïnvloed 

wordt. De lokale binding van ondernemers en de rol van bedrijvenorganisaties kan hierin speciale 

aandacht krijgen.  

 Als laatste kan de relatie tussen honkvastheid en participatie in lokale evenementen verder 

onderzocht worden, onder andere om de cijfers uit de gemeente Vianen te vergelijken. Komt het in 

meer gemeenten voor dat er veel honkvaste bedrijven zijn, maar dat weinig ondernemingen 

participeren in lokale evenementen? Meer lokale data kan helpen om de honkvastheid en de 

participatie in lokale evenementen te vergelijken.  

 Naast honkvastheid en participatie in lokale evenementen kan de lokale verankering van 

bedrijven ook op andere manieren onderzocht worden. Andere mogelijke indicatoren kunnen zich 

meer richten op de investeringen en aanpassingen die Wintjes (2001) in zijn definitie van verankering 

noemt, bijvoorbeeld de bereidheid om zich aan te passen aan de regio of de verschillende typen van 

investeringen.  

   

8.6: Beleidsaanbevelingen 

Deelvraag: Welke beleidsaanbevelingen kunnen aan de hand van dit onderzoek gedaan worden? 

 

Op de meeste factoren die een significante samenhang hebben met de mate van honkvastheid of 

participatie in lokale evenementen heeft de gemeente geen tot weinig invloed. Het heeft dan weinig 

zin om hiervoor beleid te maken. Wel zijn er enkele maatregelen mogelijk die de gemeente kan 

treffen om de participatie van bedrijven te verhogen, iets waar de gemeente Vianen naar streeft in 

de ambitie om een regiegemeente te worden.  

 Ten eerste is dat het zorgen voor een divers en groot genoeg woningaanbod voor ondernemers, 

waardoor het voor de ondernemers die in de gemeente Vianen willen wonen, het ook mogelijk is zich 

hier te vestigen. Ten tweede is dat het stimuleren van bedrijven om lid te worden van één of 

meerdere lokale bedrijvenorganisaties. Door accountmanagement is het mogelijk, om samen met de 

bedrijvenorganisaties actief ondernemingen in de gemeente te benaderen (Ministerie van 

Economische Zaken, 2010; Ecorys, 2010). De meerwaarde van het lid zijn van een lokale 

bedrijvenorganisatie moet duidelijk gemaakt worden richting de ondernemers (Ministerie van 

Economische Zaken, 2010). Misschien is hier nog wel meer voor nodig dan de 15 bedrijfsbezoeken 

die de gemeente jaarlijks wil maken (Gemeente Vianen, 2011c, p.33). 

 De focus bij de actieve benadering van bedrijven kan liggen op het bedrijfspand (van Oort e.a., 

2007), waar de ondernemer veel belang aan hecht (Ecorys, 2010). Maar ook op bereikbaarheid en de 

uitstraling van de weg die de klanten, leveranciers en werknemers hier naartoe moeten afleggen, 

zowel op het bedrijventerrein als het centrum van Vianen (Ministerie van Economische Zaken, 2010). 

Hier is niet alleen de gemeente voor verantwoordelijk, maar zeker ook de bedrijven en winkels zelf.  

 Binnen de gemeente zijn hier echter weinig middelen voor beschikbaar. Het gemiddelde van 23 

gemeenten, waaronder Vianen, is 1,8 fte per 1000 bedrijven (TNS Nipo & SGBO, 2009). Gemeente 

Vianen heeft zelf slechts 0,7 fte per 1000 bedrijven beschikbaar. Deze fte is daarbij verantwoordelijk 

voor zowel beleidszaken als accountmanagement (Haerkens & Jansen, 2009).  

 Bij de verkiezing van MKB-vriendelijkste gemeente geven 34 lokale ondernemers gemiddeld 

slechts een 6,0 wat betreft hun tevredenheid over het ondernemingsklimaat in de gemeente Vianen 

(TNS Nipo & SGBO, 2009). Verbeterpunten voor de gemeente is met name de dienstverlening: de 

snelheid van werken, het begrip voor ondernemers en de communicatie (TNS Nipo & SGBO, 2009). 

Het is de ambitie om in 2014 een 6,5 te behalen voor deze benchmark (Gemeente Vianen, 2011c, 

p.30).  

 Mogelijk moet de gemeente Vianen investeren in extra fte’s om deze ambities te halen, 

eventueel mede bekostigd door het bedrijfsleven. Anders moet de gemeente de ambities bijstellen.  
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Bijlage 1: Brief aan ondernemers over deelname aan de enquête 
 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In opdracht van de gemeente Vianen onderzoekt Menno Venderbos, als masterstudent Economische 

Geografie aan de Universiteit Utrecht, de lokale verankering van bedrijven in de gemeente Vianen.  

 

Lokale verankering wordt op twee manieren gemeten: via verplaatsingsgeneigdheid van bedrijven 

(honkvastheid); en via deelname aan lokaal georganiseerde evenementen in de gemeente Vianen.  

 

In het kader van dit onderzoek willen wij u vragen om online een enquête in te vullen. Deze duurt 

ongeveer 10 minuten. Het is de bedoeling dat u als bedrijfseigenaar (of manager) deze enquête 

invult. U kunt met de onderstaande code inloggen op de volgende website: 
 

 

Code: [Code] 

Link: http://www.studentenenquete.nl/vragen/index.php?sid=96889&lang=nl 
 

 

U kunt ook een e-mail sturen met uw bedrijfsnaam naar: m.venderbos@vianen.nl, dan krijgt u de link 

van de site toegestuurd.  

 

De enquête is geheel anoniem. Alle gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt en 

vertrouwelijk behandeld.  

 

De resultaten van deze enquête worden verwerkt in een rapport, waarin aanbevelingen worden 

gedaan aan de gemeente Vianen. Hiermee worden handvatten aangereikt om beleid op te stellen 

voor het vergroten van de lokale betrokkenheid van bedrijven binnen de gemeente.  

 

 [Adres] 

 

 

Ons kenmerk : SOP/MV/BRF1/32244  

Uw kenmerk :   

Onderwerp : Enquête over de lokale verankering van bedrijven in de 

gemeente Vianen 

Datum  : 27 mei 2011 
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Mocht u interesse hebben in het rapport, dan vragen wij u om uw emailadres in te vullen. Deze 

gegevens zullen niet in verband gebracht worden met uw antwoorden.  

 

Gelet op de voortgang van het onderzoek willen wij u vragen de enquête vóór 18 juni in te vullen.  

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. L.A. Wijnmaalen Mw. Dr. V. Schutjens 

Wethouder Economisch Zaken van Vianen Universiteit Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informatie : M. Venderbos, 0347-369407, e-mail: m.venderbos@vianen.nl  

Bijlage : -- 
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Bijlage 2: Enquêtevragen 
 

Deel 1: Honkvastheid 

De komende vragen gaan over uw bedrijf en de neiging om te verplaatsen 

1) In welk jaar is uw bedrijf opgericht? 

[jaartal] 

2) Sinds welk jaar is uw bedrijf in de gemeente Vianen gevestigd? 

[jaartal] 

3) Hoe vaak is uw bedrijf in het verleden verplaatst? 

[aantal] = 0 → naar vraag 5 

4) Wilt u de herkomst- en bestemmingsgemeente van deze verplaatsing(en) invullen? Als de 

verplaatsing binnen de gemeente Vianen plaatsvond, wilt u dan de herkomst- en 

bestemmingswijk invullen?  

[Antwoord]  

5) Bent u van plan uw bedrijf binnen twee jaar te verplaatsen? 

1. Ja → Naar vraag 7 

2. Nee  

9. Weet niet/geen antwoord 

6) Bent u van plan uw bedrijf binnen tien jaar te verplaatsen? 

1. Ja  

2. Nee → Naar vraag 9 

9. Weet niet/geen antwoord → Naar vraag 9 

7) Naar welke locatie wilt u uw bedrijf verplaatsen?  

1. Binnen de gemeente Vianen [Benoem postcode en wijk]  

2. Buiten de gemeente Vianen [Benoem gemeente]  

9. Weet niet/geen antwoord 

8) Welke reden(en) heeft u om uw bedrijf te verplaatsen in de toekomst? 

1. Bedrijfsruimte en/of opslagruimte 

2. Kwaliteit van het bedrijfspand 

3. Kosten van het bedrijfspand 

4. Bereikbaarheid van het bedrijfspand  

5. Representativiteit van het bedrijfspand 

6. Klantpotentieel 

7. Beschikbaarheid (geschikte) werknemers 

8. Afstand tot werknemers 

9. Afstand tot leveranciers 

10. Concurrentiesituatie 

11. De staat van de buurt: rommel, netheid, veiligheid 

12. Bevolkingssamenstelling buurt 

13. Verplaatsingskosten 

14. Prive-reden: behoefte aan andere woning 

15. Prive-reden: behoefte aan andere buurt 

9) Welke reden(en) heeft u om uw bedrijf niet te verplaatsen in de toekomst? 

1. Bedrijfsruimte en/of opslagruimte 

2. Kwaliteit van het bedrijfspand 

3. Kosten van het bedrijfspand 

4. Bereikbaarheid van het bedrijfspand  

5. Representativiteit van het bedrijfspand 

6. Klantpotentieel 

7. Beschikbaarheid (geschikte) werknemers 

8. Afstand tot werknemers 
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9. Afstand tot leveranciers 

10. Concurrentiesituatie 

11. De staat van de buurt: rommel, netheid, veiligheid 

12. Bevolkingssamenstelling buurt 

13. Verplaatsingskosten 

14. Prive-reden: geen behoefte aan andere woning 

15. Prive-reden: geen behoefte aan andere buurt 

 

Deel 2: Participatie lokaal georganiseerde evenementen 

De komende vragen gaan over lokaal georganiseerde evenementen in 2009-2011. 

10) Hieronder volgt evenementenlijst van de gemeente Vianen van 2009 (2010/2011). Wilt u 

antwoorden (aanvinken) of u bekend was met het evenement, of u organisatorisch 

betrokken was bij het evenement en of u financieel heeft bijgedragen aan het evenement? 

De eerste kolom vraagt of u destijds bekend was met dit evenement. Zo ja, wilt u dan naar de 

twee stellingen ernaast kijken? 

 

Evenementen 2009 Datum Plaats Ja, ik was 

destijds 

bekend met 

dit evenement 

Ja, ik was 

destijds 

organisatorisch 

betrokken bij 

dit evenement 

Ja, mijn bedrijf 

droeg 

financieel bij 

aan dit 

evenement 

Koninginnedag/ 

Feestweek 30-4-2009 Alle kernen 

   

Slag inn  9-5-2009 Hagestein    

Braderie, kermis, 

vrijmarkt 21-5-2009 Everdingen 

   

Nationale 

Sleepbootdagen 21/24-5-2009 Vianen 

   

Vijfheerenlandentocht  13-6-2009 Vianen    

Oldtimertocht 20-6-2009 Vianen    

Tractor pulling 3/4-7-2009 Hagestein    

Concours Hagestein 11-7-2009 Hagestein    

Lucky 13 Harley & 

Custom Event Vianen 12-7-2009 Vianen 

   

Straatfeest 

Buizerdlaan 22-8-2009 Vianen 

   

Vrijwilligersmarkt 29-8-2009 Vianen    

Jampop The Final 19-9-2009 

Hagestein/ 

Everdingen 

   

Paardenmarkt 7-10-2009 Vianen    

Straatvoetbaltoernooi  Vianen    

 

11) 2010 

Evenementen 2010 Datum Plaats Ja, ik was 

destijds 

bekend met 

dit evenement 

Ja, ik was 

destijds 

organisatorisch 

betrokken bij 

dit evenement 

Ja, mijn bedrijf 

droeg 

financieel bij 

aan dit 

evenement 

750 jaar Vianen 20-3-2010 Vianen    

Pleinfeest 

Monnikenhof  27-3-2010 Vianen 

   

OVV Preuvenement 17-4-2010 Vianen    

Koninginnedag/ 

Feestweek 30-4-2010 Alle kernen 
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Internationaal Jeugd 

Toernooi vv. 

Brederodes 22/24-5-2010 Vianen 

   

Slag inn  29-5-2010 Hagestein    

Straatbarbecue 

Philippote van der 

Marckstraat 5-6-2010 Vianen 

   

Straatvoetbaltoernooi 5-6-2010 Vianen    

Buurt pleinfeest 

Dominicushof 12-6-2010 Vianen 

   

Straatfeest 

Vogelenplein 12-6-2010 Vianen 

   

Lucky 13 Harley & 

Custom Event Vianen 13-6-2010 Vianen 

   

Oldtimertocht 19-6-2010 Vianen    

Buurtfeest 

Kwartelstraat  19-6-2010 Vianen 

   

Braderie, kermis, 

vrijmarkt 23-6-2010 Everdingen 

   

Tractor pulling 2-7-2010 Hagestein    

Open water 

Zwemevenement 3-7-2010 Vianen 

   

Concours Hagestein 10-7-2010 Hagestein    

Vrijwilligersmarkt 4-9-2010 Vianen    

Jampop The Final 18-9-2010 

Hagestein/ 

Everdingen 

   

Burendag  26-9-2010 Vianen    

Paardenmarkt 12-10-2010 Vianen    

 

12) 2011 

Evenementen 2011 Datum Plaats Ja, ik was 

destijds 

bekend met 

dit evenement 

Ja, ik was 

destijds 

organisatorisch 

betrokken bij 

dit evenement 

Ja, mijn bedrijf 

droeg 

financieel bij 

aan dit 

evenement 

Koninginnedag/ 

Feestweek 30-4-2011 Alle kernen 

   

Slag Inn 21-5-2011 Hagestein    

Nationale 

Sleepbootdagen 2/4-6-2011 Vianen 

   

Internationaal Jeugd 

Toernooi vv. 

Brederodes 11/13-6-2011 Vianen 

   

Lucky 13 Harley & 

Custom Event Vianen 12-6-2011 Vianen 

   

Oldtimertocht 18-6-2011 Vianen    

Straatvoetbaltoernooi 18/25-6-2011 Vianen    

Concours Hagestein 25-6-2011 Hagestein    

Tractor pulling  1/2-7-2011 Hagestein    

Open water 

Zwemevenement 3-9-2011 Vianen 

   

Paardenmarkt 12-10-2011 Vianen    
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13) Is uw bedrijf organisatorisch betrokken geweest bij een ander evenement in de gemeente 

Vianen, en zo ja, welke en wanneer? 

1. Ja, [Antwoord] 

2. Nee 

14) Heeft uw bedrijf financieel bijgedragen aan een ander evenement in de gemeente Vianen 

tussen 2009 en 2011, en zo ja, welke en wanneer? 

1. Ja, [Antwoord] 

2. Nee 

 

Deel 3: Bedrijfskenmerken 

De komende vragen gaan over kenmerken van uw bedrijf  

15) Is deze vestiging de hoofdvestiging van het bedrijf? 

1. Ja → naar vraag 17 

2. Nee  

16) Waar is de hoofdvestiging gevestigd? 

[Antwoord] 

17) Tot welke sector behoort uw bedrijf?  

1. Land- en tuinbouw, visserij 

2. Industrie 

3. Bouwnijverheid (inclusief installatiebedrijven) 

4. Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers 

5. Groothandel 

6. Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen 

7. Horeca 

8. Vervoer, opslag en communicatie 

9. Financiële dienstverlening 

10. Adviesdiensten 

11. Facilitaire diensten 

12. Persoonlijke diensten 

13. Algemene diensten 

14. Zakelijk beheer 

15. Anders, namelijk…  

18) Waar is uw bedrijf gevestigd? 

1. Bedrijventerrein de Biezen/de Hagen 

2. Bedrijventerrein Gaasperwaard 

3. Everdingen 

4. Hagestein 

5. Vianen, buiten het bedrijventerrein 

6. Zijderveld 

7. Buiten de bebouwde kom 

19) Hoeveel personen zijn er in uw bedrijf werkzaam, inclusief uzelf? 

[aantal personen] → In het geval dat dit ‘1’ is, vraag 21 en vraag 31 overslaan.  

20) Hoeveel personen waren er vijf jaar geleden in dienst, inclusief uzelf? 

 [aantal personen] 

In het geval dat het bedrijf nog geen vijf jaar oud  is, zie vraag 1, komt vraag 21 in beeld  

21) Hoeveel personen waren er bij de start geleden in dienst, inclusief uzelf? 

22) Kunt u een schatting maken van het opleidingsniveau van uw personeel, verdeeld over de 

volgende categorieën? 

[%]  Geen diploma (van middelbaar of hoger beroepsonderwijs) 

[%]  Middelbaar opgeleid (MBO) 

[%]  Hoog opgeleid (HBO+) 

100% 
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23) Wat is in 2010 de jaarlijkse omzet van uw bedrijf geweest, in euro’s? 

1. Minder dan 10.000 

2. 10.000 tot 20.000 

3. 20.000 tot 50.000 

4. 50.000 tot 100.000 

5. 100.000 tot 250.000 

6. 250.000 tot 500.000 

7. Meer dan 500.000 

9. Weet niet/Geen antwoord  

24) In welke mate is de jaarlijkse omzet van uw bedrijf verandert? 

1. Sterk afgenomen 

2. Afgenomen 

3. Gelijk gebleven 

4. Gestegen 

5. Sterk gestegen 

9.  Weet niet/Geen antwoord 

25) Wat zijn uw doelen voor de komende vijf jaar? Wilt u in het onderstaande schema 

aankruisen waar uw bedrijf over vijf jaar staat wat betreft werknemers, omzet en klanten? 

Doelen voor de komende 5 jaar?  

Veel minder Minder Evenveel Meer Veel meer 

Aantal 

werknemers 

     

Omzet      

Aantal klanten      

26) Heeft in uw onderneming in de afgelopen twee jaar één of meerdere van de volgende 

ingrijpende veranderingen plaatsgevonden? 

1.    Sluiting van een deel van het bedrijf 

2.    Fusie 

3.    Overname door een ander bedrijf  

4.    Verzelfstandiging 

5.    Wisseling van eigenaar 

6.    Wisseling van directie/bestuur 

7.    Reorganisatie  

8.    Ingrijpende verandering in technieken/machines die op het werk worden gebruikt 

9.    Verhuizing/verplaatsing van bedrijf naar buiten de buurt 

10.    Verhuizing/verplaatsing van bedrijf binnen de buurt 

11. Uitbreiding pand of bedrijfsruimte 

12. Overname van een ander bedrijf 

13. Geen van deze 
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27) In welk bedrijfsaspect heeft u de laatste drie jaar het meeste geld geïnvesteerd?  

1. Eigen kennis (opleiding, scholing) 

2. Kennis van werknemers (opleiding, scholing) 

3. Productiemiddelen 

4. (Computer)apparatuur 

5. Software 

6. Kantoorartikelen (bureau, stoel) 

7. Vervoersmiddelen voor het bedrijf (auto, busje) 

8. Nieuw bedrijfspand 

9. Verbouwing van het huidige bedrijfspand (binnen het pand)_ 

10. Uiterlijk / aanzicht van het huidige bedrijfspand (buitenkant pand) 

11. Geen (grote) investeringen gedaan → naar vraag 29 

12. Weet niet/Geen antwoord → naar vraag 29 

13. Anders, namelijk… 

28) In welk ander bedrijfsaspect heeft u de laatste 3 jaar ook nog geld geïnvesteerd?  

1. Eigen kennis (opleiding, scholing) 

2. Kennis van werknemers (opleiding, scholing) 

3. Productiemiddelen 

4. (Computer)apparatuur 

5. Software 

6. Kantoorartikelen (bureau, stoel) 

7. Vervoersmiddelen voor het bedrijf (auto, busje) 

8. Nieuw bedrijfspand 

9. Verbouwing van het huidige bedrijfspand (binnen het pand)_ 

10. Uiterlijk / aanzicht van het huidige bedrijfspand (buitenkant pand) 

11. Geen andere (grote) investeringen gedaan 

12. Anders, namelijk… 

29) Kunt een schatting maken van het aandeel van uw toeleveranciers dat uit de gemeente 

Vianen komt en het aandeel dat uit de provincie Utrecht komt? 

1. [%]  Gemeente Vianen 

2. [%] Rest van de provincie Utrecht 

3. [%] Buiten de provincie Utrecht 

100% 

30) Kunt een schatting maken van het aandeel van uw klanten dat uit de gemeente Vianen komt 

en het aandeel dat uit de provincie Utrecht komt? 

1. [%]  Gemeente Vianen 

2. [%] Rest van de provincie Utrecht 

3. [%] Buiten de provincie Utrecht 

100% 

31) Kunt een schatting maken van het aandeel van uw werknemers dat uit de gemeente Vianen 

komt en het aandeel dat uit de provincie Utrecht komt? 

1. [%]  Gemeente Vianen 

2. [%] Rest van de provincie Utrecht 

3. [%] Buiten de provincie Utrecht 

100% 

32) Bent u lid van één of meerdere van de volgende bedrijvenorganisaties? 

1. Vereniging van Bedrijven Vianen en Omgeving (VBVO) 

2. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Vianen (SBBV) 

3. Stichting Parkmanagement Vianen (SPV) 

4. Ondernemersvereniging Vianen (OVV) 

5. Vijfheerenlanden Ondernemen Samen (VOS) 

6. Andere bedrijvenorganisatie, namelijk… 
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Deel 4: Ondernemerskenmerken 

De komende vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken 

33) Hoe lang bent u al ondernemer/directeur, zowel bij dit bedrijf als bij eerdere bedrijven? 

[Aantal jaren] 

34) Welke van de volgende stellingen klopt wat betreft uw binding met de gemeente Vianen? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

1. U woont in de gemeente Vianen 

2. U heeft in de gemeente Vianen gewoond (Als het niet uw huidige woonplaats betreft) 

3. U heeft familie (gehad) in de gemeente Vianen 

4. U heeft vrienden (gehad) in de gemeente Vianen 

5. U heeft in de gemeente Vianen op school gezeten 

6. U bent lid (geweest) van een vereniging in de gemeente Vianen (Bedrijfsverenigingen 

niet meegerekend). 

7. U heeft, behalve de vestigingsplaats van uw bedrijf, geen binding met de gemeente 

Vianen 

8. U heeft eerst in de gemeente Vianen gewerkt voordat u ondernemer of directeur werd 

(niet bij hetzelfde bedrijf) 

9. U heeft (nog) een andere binding met de gemeente Vianen, namelijk [Antwoord]  

35) Wat is uw eigen postcode, dus op uw privé-adres? 

[Woonplaats + postcode] 

36) Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u heeft afgerond? 

1. MBO 

2. HBO 

3. WO 

4. Anders, namelijk … 

37) Wat is uw leeftijd? 

[Leeftijd in jaren]  

 

Afsluitende vragen 

38) Bent u geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek? 

1. Ja → Naar vraag 40 

2. Nee 

39) Bent u bereid uw antwoorden over betrokkenheid bij de gemeente Vianen toe te lichten in 

een persoonlijk interview van 3 kwartier?  

1. Ja → Naar vraag 40 

2. Nee 

40) Wilt u dan uw emailadres invullen? 
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Bijlage 3: Toetsen op normale verdelingen 
 

Tabel 1: Normale verdeling van de bedrijfsgrootte en de organisatorische en financiële 

betrokkenheid bij lokale evenementen 

 Kolmogorov-Smirnov 

Organisatorische betrokkenheid Financiële betrokkenheid Bedrijfsgrootte in aantal 

werkzame personen Statistic df Sig.  Statistic df Sig. 

ZZP’ers 

Middelgrote bedrijven (2-10) 

Grotere bedrijven (10+) 

,521 

,443 

,459 

25 

35 

20 

,000*** 

,000*** 

,000*** 

,384 

,430 

,489 

25 

35 

20 

,000*** 

,000*** 

,000*** 

*** Correlatie is significant op het 0.01-niveau (2-zijdig) 

 

Tabel 2: Normale verdeling van twee variabelen en de organisatorische en financiële 

betrokkenheid bij lokale evenementen 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Organisatorische betrokkenheid Financiële betrokkenheid 

Variabele Categorieën Statistic df Sig.  Statistic df Sig. 

Groeiambitie 

omzet 

Geen groei 

Groeiambitie 

,404 

,481 

26 

57 

,000*** 

,000*** 

,304 

,329 

26 

57 

,000*** 

,000*** 

Omzet Tot €100.000 

Meer dan €100.000 

,487 

 

,478 

31 

 

48 

,000*** 

 

,000*** 

,373 

 

,289 

31 

 

48 

,000*** 

 

,000*** 

*** Correlatie is significant op het 0.01-niveau (2-zijdig) 

 

Tabel 3: Normale verdeling van lokale banden en de organisatorische en financiële betrokkenheid 

bij lokale evenementen 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Organisatorische betrokkenheid Financiële betrokkenheid 

Bindingsvorm  Statistic df Sig.  Statistic df Sig. 

Woont in gemeente Vianen Wel 

Niet 

0,418 

0,539 

27 

57 

,000*** 

,000*** 

0,350 

0,315 

27 

57 

,000*** 

,000*** 

Heeft in Vianen gewoond Wel¹ 

Niet 

 

0,453 

 

79 

,000*** 

,000*** 

0,212 

0,316 

5 

79 

,200² 

,000*** 

Heeft familie (gehad) in 

gemeente Vianen 

Wel 

Niet 

0,483 

0,441 

36 

48 

,000*** 

,000*** 

0,338 

0,339 

36 

48 

,000*** 

,000*** 

Heeft vrienden (gehad) in 

gemeente Vianen 

Wel 

Niet 

0,457 

0,460 

41 

43 

,000*** 

,000*** 

0,336 

0,400 

41 

43 

,000*** 

,000*** 

Heeft in gemeente Vianen 

op school gezeten 

Wel 

Niet 

0,410 

0,480 

26 

58 

,000*** 

,000*** 

0,335 

0,391 

26 

58 

,000*** 

,000*** 

Heeft in gemeente Vianen 

op een vereniging gezeten 

Wel 

Niet 

0,409 

0,478 

25 

59 

,000*** 

,000*** 

0,352 

0,326 

25 

59 

,000*** 

,000*** 

Heeft in de gemeente 

Vianen gewerkt 

Wel 

Niet 

0,453 

0,462 

18 

66 

,000*** 

,000*** 

0,337 

0,313 

18 

66 

,000*** 

,000*** 

Heeft geen binding met de 

gemeente Vianen 

Geen 

Binding 

0,538 

0,434 

20 

64 

,000*** 

,000*** 

0,362 

0,315 

20 

64 

,000*** 

,000*** 

*** Correlatie is significant op het 0.01-niveau (2-zijdig) 

¹ Kon niet berekend worden voor organisatorische betrokkenheid.  

² Omdat de categorie ‘niet’ niet normaal verdeeld is, moet ook voor de binding ‘heeft in Vianen gewoond’ en 

financiële betrokkenheid de Mann-Whitney toets gedaan worden.  
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Tabel 4: Normale verdeling van vijf verschillende variabelen en organisatorische en financiële 

betrokkenheid bij lokale evenementen 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Organisatorische betrokkenheid Financiële betrokkenheid 

Variabele Categorieën Statistic df Sig.  Statistic df Sig. 

Opleiding MBO of lager 

HBO 

WO 

0,458 

0,494 

0,516 

40 

29 

16 

,000*** 

,000*** 

,000*** 

0,290 

0,346 

0,353 

40 

29 

16 

,000*** 

,000*** 

,000*** 

Omzet Tot €100.000 

Meer dan €100.000 

0,487 

0,478 

31 

48 

,000*** 

,000*** 

0,373 

0,289 

31 

48 

,000*** 

,000*** 

Sector Industrie 

Diensten 

Overige 

0,514 

0,467 

0,387 

27 

37 

23 

,000*** 

,000*** 

,000*** 

0,271 

0,370 

0,275 

27 

37 

23 

,000*** 

,000*** 

,000*** 

Lokaal 

begonnen 

Wel 

Niet 

0,455 

0,534 

73 

14 

,000*** 

,000*** 

0,296 

0,466 

73 

14 

,000*** 

,000*** 

Locatie Vianen 

Buiten Vianen 

0,467 

0,468 

69 

18 

,000*** 

,000*** 

0,329 

0,210 

69 

18 

,000*** 

,035** 

*** Correlatie is significant op het 0.01-niveau (2-zijdig) 

**Correlatie is significant op het 0.05-niveau (2-zijdig) 

 

Tabel 5: Normale verdeling van de mate van honkvastheid en organisatorische en financiële 

betrokkenheid bij lokale evenementen 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Organisatorische betrokkenheid Financiële betrokkenheid 

Variabele Categorieën Statistic df Sig.  Statistic df Sig. 

Honkvastheid Minder honkvast 

Zeer honkvast 

0,502 

0,456 

14 

71 

,000*** 

,000*** 

0,370 

0,302 

14 

71 

,000*** 

,000*** 

*** Correlatie is significant op het 0.01-niveau (2-zijdig) 

 

Tabel 6: Normale verdeling van het wel of niet lid zijn van een bedrijvenorganisatie en 

organisatorische en financiële betrokkenheid bij lokale evenementen 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Organisatorische betrokkenheid Financiële betrokkenheid 

Variabele Categorieën Statistic df Sig.  Statistic df Sig. 

VBVO Leden 

Niet-leden 

0,424 

0,536 

7 

16 

,000*** 

,000*** 

0,260 

0,452 

7 

16 

,165² 

,000*** 

SBVV Leden 

Niet-leden¹ 

0,446 13 

 

,000*** 

 

0,274 

0,458 

13 

10 

,009*** 

,000*** 

SPV Leden 

Niet-leden 

0,353 

0,538 

5 

18 

,041** 

,000*** 

0,240 

0,390 

5 

18 

,200² 

,000*** 

OVV Leden 

Niet-leden¹ 

0,260 10 

 

,054* 

 

0,318 

0,133 

10 

15 

,200² 

,000*** 

Lid van één of meerdere bedrijvenorganisaties 

Met ZZP’ers Nergens lid 

Minimaal 1 keer lid 

,507 

,364 

63 

24 

,000*** 

,000*** 

0,315 

0,252 

63 

24 

,000*** 

,000*** 

Zonder 

ZZP’ers 

Nergens lid 

Minimaal 1 keer lid 

,523 

,344 

38 

22 

,000*** 

,000*** 

0,309 

0,238 

38 

22 

,000*** 

,002*** 

*** Correlatie is significant op het 0.01-niveau (2-zijdig) 

**Correlatie is significant op het 0.05-niveau (2-zijdig) 

*Correlatie is significant op het 0.10-niveau (2-zijdig) 

¹ Kon niet berekend worden voor organisatorische betrokkenheid. 

² Omdat de andere categorie niet normaal verdeeld is, moet ook hier de Mann-Whitney toets gedaan worden.  

 


