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Hoofdstuk 1

Inleiding
De Economic Board Utrecht (EBU) en de Kamer van Koophandel Midden Nederland (KvK)
willen door middel van deze studie inzicht verkrijgen in mogelijke combinaties en cross-overs
van kennisintensieve sectoren in de provincie Utrecht en haar grootste steden. Daarbij zijn
potenties in de eigen regio en mogelijke omliggende gemeenten van belang. Door middel van
een analyse van skill-gerelateerdheid van gedetailleerde sectoren willen EBU en KvK kansen
en bedreigingen in beeld brengen van sectoren die overlap kennen in kennisbasis. Dit
onderzoek bouwt voort op een eerder onderzoek waarin kennisrelaties tussen sectoren in de
regio Amersfoort is onderzocht (Atzema et al. 2012). Het onderzoek vormt het uitgangspunt
voor een duiding van economische en ruimtelijke beleidsopties in de regio en de steden,
gericht op economische groei en kwalitatieve economische ontwikkeling op de lange termijn.
Er wordt aangesloten bij de recente Europese “smart-specialization” strategie van de regio, de
inbedding in het stedelijke netwerkverband van de Noordvleugel van de Randstad en de
internationale concurrentiepositie van stad en regio.
De provincie Utrecht staat voor belangrijke economische uitdagingen. De huidige financiële
crisis test serieus de weerbaarheid van economieën. Vooral ook die van regio’s en steden,
omdat sectorale specialisaties en al dan niet succesvolle locatiefactoren vooral op regionaal
niveau hun weerslag hebben. Regio’s die innovatieve en kennisgedreven specialisaties
herbergen en de flexibiliteit hebben om zich aan te passen aan veranderende
marktomstandigheden, hebben op de lange termijn een voordeel. De toenemende snelheid
van technologische ontwikkelingen vereist dat een regio blijft investeren in nieuwe kennis en
toepassingen en zichzelf continu vernieuwt. Daarbij hoort ook het optimaal gebruik maken van
de bestaande ruimtelijke structuur en het (blijven) investeren in vestigingsmilieus. Dit
onderzoek is bedoeld om latente kansen en cross-overs binnen en tussen de bestaande sterke
regionale clusters te identificeren en te koppelen aan de stedelijke en regionale
beleidsagenda’s en aan het bestaande economische en ruimtelijke instrumentarium. Er wordt
een nieuwe denkrichting geïntroduceerd die de vernieuwingskracht van de provincie en de
steden karakteriseert als een continu (evolutionair) economisch vernieuwingsproces waarbij
binnen de regio kansen en bedreigingen voor groei en vernieuwing worden geïdentificeerd.
Deze kansen hangen samen met de gerelateerdheid aan bestaande kennis in topsectoren en
clusters. Diversificatie van deze sectoren kan plaatsvinden door kennisoverlap met sectoren
die een vergelijkbaar kennisprofiel (in termen van technologie en gebruikte hoogwaardige
vaardigheden) kennen. Een groot reservoir van kennis- en skill-gerelateerde sectoren zorgt
voor een brede inbedding van een sector in de regionale economie. Vergelijkbaar zijn
bedreigingen te identificeren als sectoren met een gebrekkige inbedding in en gerelateerdheid
aan de regionale economische kennisbasis. In het onderzoek wordt dit op vernieuwende wijze
onderzocht door te kijken naar skill-gerelateerdheid tussen gedetailleerde sectoren. Dit is
gemeten door de arbeidsmobiliteit (veranderen van baan) van werknemers in gedetailleerde
(3-digit SBI) sectoren.
Naast skill-gerelateerdheid zijn andere lokale vormen van economische samenhang tussen
sectoren en gebieden belangrijk, zoals relaties van toelevering en uitbesteding, van de
samenstelling en reikwijdte van de arbeidsmarkt, de woningmarkt en woonmilieus, van
toegankelijkheid tot grootstedelijke functies die samenhangen met cultuur en voorzieningen
en van kleinschalige dynamiek in netwerken van ondernemerschap en spin-offs. Gezamenlijk
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bepalen deze elementen de optimale lokale inbedding van economische clusters. Het
onderzoek gaat in op de samenhang van deze factoren in de provincie Utrecht. Omdat de
gerelateerdheid in kennisintensieve skills in toenemende mate als de belangrijkste
succesfactor voor clusters wordt gezien, wordt daar bijzondere aandacht aan gegeven.
De regio Utrecht is internationaal gezien een economisch sterke regio. Op de regionale
concurrentie-index van de Europese Commissie staat de regio stevig op de eerste plaats als
meest competitieve regio van Europa. De Utrechtse regio heeft veel potentie die, mits goed
benut, ertoe kan leiden dat de regio ook in de toekomst economisch kan blijven floreren. Het
onderzoek draagt mede bij aan het identificeren van toekomstige economische
vernieuwingspotenties en aan het identificeren van sectoren waar die dynamiek ontbreekt.

Vraagstelling en opbouw
Deze studie onderzoekt de kansen van de kenniseconomie voor de provincie Utrecht. De
centrale vraag is:
welke sectoren lenen zich voor cross-overs gebaseerd op kennisdeling, hoe sluiten die
aan bij bestaande sterke clusters en welk beleid is hiervoor mogelijk of zelfs nodig?
Er worden binnen de provincie Utrecht tien sterke clusters onderscheiden: (1) informatie- en
communicatietechnologie (ICT), (2) gaming industrie als verbijzondering van de ICT-sector,
(3) economisch advies, (4) financieel advies, (5) ingenieursbureaus, (6) life- & healthscience,
(7) ‘advertising’ als creatieve sector, (8) de mediasector als creatieve sector, (9) logistiek en
(10) duurzaamheid. Door middel van dit onderzoek worden de “gouden randen” van de
bestaande clusters geïdentificeerd: de (soms onverwachte) cross-overs tussen sectoren en het
bedrijfsleven binnen de provincie en met economische concentraties buiten de regio. Dit
complexe samenspel van factoren wordt in dit rapport als volgt uitgewerkt. Hoofdstuk 2 gaat
dieper in op het achterliggende doel van innovatie en vernieuwing in de regio: de economische
concurrentiepositie en de positie daarin van de clusters in de regio Utrecht. Het belang van
kenniseconomie, innovatie en skills wordt in dit hoofdstuk naar voren gebracht. Hoofdstuk 3
gaat in op de randvoorwaarden van regionaal-economische groei en innovatie: de
structurerende
werking
van
agglomeratievoordelen,
regionale
innovatiesystemen,
ondernemerschap, het toenemende belang van flexibele arbeid, stedelijke netwerken en de rol
van regionaal bestuur. Hoofdstuk 4 presenteert tenslotte het empirische onderzoek naar skillgerelateerdheid in en van Utrechtse steden en clusters. Naast de provincie als geheel worden
analyses uitgewerkt voor de stad Utrecht, Amersfoort, Veenendaal en Woerden alsmede voor
de tien onderscheiden clusters.

De managementsamenvatting, gepresenteerd aan het begin van dit rapport, gaat tevens in op
de beleidsimplicaties van het onderzoek naar skill-gerelateerdheid in de Utrechtse clusters en
besteedt aandacht aan het economische en ruimtelijke instrumentarium om clusterontwikkeling en innovatie in de regio Utrecht te stimuleren. Benadrukt worden vooral de
gevolgen voor (hoogwaardig) arbeidsmarktbeleid en kennisvalorisatie.
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Hoofdstuk 2

Samenvatting en beleidsimplicaties
De regionale economie van Utrecht kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel groeiende en
innoverende sectoren. Deze specialisaties maken kapitaalsintensieve investeringen mogelijk in
infrastructuur, woningmarkt en kennisinfrastructuur. In de huidige globaliserende economie
zijn dergelijke diepte-investeringen een noodzakelijke voorwaarde geworden om de
concurrentie met andere regio’s aan te kunnen. Een economie die stoelt op meer specialisaties
is ook kwetsbaar als er geen dwarsverbanden bestaan die de kans op vernieuwing en lange
termijngroei vergroten.
Voor de twee grootste stuwende sectoren in de regio, de ICT-sector en de zakelijke
dienstverlening, zijn diversificering en nieuwe dwarsverbanden onontkoombaar om
groeipotentie te behouden in een verzadigende markt. Zij zijn via de arbeidsmarkt nauw
verbonden met andere grote en/of snelgroeiende economische activiteiten: de
ingenieursbureaus, de transportsector, de creatieve industrie en life- en healthscience (zie
figuur 2.1). Door deze relaties beter te benutten, kunnen alle sectoren profiteren van synergie,
zowel onderling als met (sub)sectoren die momenteel niet tot de clusterkernen behoren. Dit
draagt bij aan nieuwe markten, aan verdienmodellen en aan product- en dienstenontwikkeling.
Door netwerken van skill-gerelateerdheid tussen sectoren te analyseren, identificeert dit
onderzoek potentievolle dwarsverbanden tussen clusters en sectoren in de regio. Het geeft
aan welke sectoren onderling veel kennis kunnen uitwisselen door een overlap in het gebruikte
menselijke kapitaal, de belangrijkste factor in de huidige kennis- en diensteneconomie die de
regio zo kenmerkt.
Economische segmenten die in aanmerking komen voor skill-gerelateerde cross-overs met de
bestaande clusters zijn onder andere:
energie
hoger onderwijs
industrieel ontwerp
kunststof en fijnchemie
hoofdkantoorfuncties
kunst en cultuur
zorg en welzijn
congresorganisatie
duurzaamheidssegmenten, zoals
media
recycling
meetinstrumenten en optische
rechtskundige diensten
industrie
Veel van deze segmenten bevinden zich in de eigen regio, maar zijn nog relatief klein ten
opzichte van de omvang die wordt verwacht van hun inbedding nabij kennisgerelateerde
sectoren en clusters. Het gaat daarbij niet alleen om de grote steden Utrecht en Amersfoort
als locaties. Ook kleinere steden zoals Woerden en Veenendaal kennen potenties, alsmede
meer landelijke gemeenten tussen de steden langs de A2, A12 en A27.
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Figuur 2.1: Gestileerde weergave skill-relaties netwerk van de regio Utrecht
Bollen =
zwarte lijnen =

geselecteerde clusters in analyse;
cross-overs tussen bestaande clusters;

blauw =
rood omkaderd =
U/A/V/W =

kansen cross-overs buiten bestaande sterke clusters;
kernclusters (op top levenscyclus);
Utrecht, Amersfoort, Veenendaal, Woerden.
Bijv.: U = sterk, (U) = potentieel sterk;
duurzaamheidsectoren.

groen omkaderd =
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Deze laatste, meer landelijke gebieden, zoals de Utrechtse Heuvelrug, Eemland, Gooi- en
Vechtstreek en de Gelderse Vallei kennen vooral veel potentie als R&D-intensief
vestigingsklimaat. Het in dit onderzoek breed gedefinieerde duurzaamheidcluster kent vooral
in deze regio haar zwaartepunt. Ook Wageningen (life-sciences), Hilversum (media),
Amsterdam (creatieve industrie, ICT, zakelijke en financiële diensten, life-sciences) en zelfs
Eindhoven (domotica, hightech systemen) herbergen belangrijke concentraties van
bedrijvigheid die kansen voor cross-overs hebben met de Utrechtse regionale economie.
De functionele en geografische netwerken van skills en vaardigheden tonen aan dat ook een
relatief kleine regio als Utrecht sterk en verbonden is in haar kenniseconomie. De
kruisverbanden ontstaan evenwel niet altijd vanzelf. Het stimuleren van het netwerk van
bedrijven en kennisinstellingen in de eigen regio´s en die daarbuiten is een doelstelling van de
Economic Board Utrecht (EBU). Dit is een belangrijke makelaarsfunctie, die moet worden
gevoed met de verbindingen die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Bij iedere
mogelijke kruisbestuiving zijn evenwel andere partijen betrokken en dienen steeds nieuwe
coalities te worden gesmeed. Voorbeelden zijn bedrijfstakken, bedrijven, carrière gedreven
kenniswerkers, gespecialiseerde kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en lokale overheden.
Dit pleit er voor om casestudies uit te werken met deze partijen. Daarbij zijn zowel (A)
economische als (B) ruimtelijke beleidsinstrumenten belangrijk (figuur 2.2).
a) De economische instrumenten richten zich op arbeidsmarktbeleid voor potentievolle
segmenten van de kenniseconomie, het stimuleren van ondernemerschap in
bestaande sterke sectoren en in sectoren in potentiële kruisverbanden, matching van
onderwijs met de beroepspraktijk in de geïdentificeerde sterktes en kansen voor de
toekomst en valorisatie van kennis in universiteiten en HBO’s richting bedrijfsleven. Op
dit moment is er buiten het EBU (en de Kamer van Koophandel voor
ondernemerschap) geen instantie die zich dergelijk beleid toe-eigent, terwijl het wel
belangrijk is voor de toekomstige economische ontwikkeling van de regio, belangrijker
zelfs dan ruimtelijk faciliterend beleid.
b) Desondanks blijven fysieke investeringen in infrastructuur, woonmilieus en
werkmilieus (bedrijventerreinen, kantoorlocaties, interactiemilieus voor creatieve en
ondernemende ZZP’ers waar woon- en werkmilieu steeds meer samenvallen) een
belangrijke basisvoorwaarde. Ook deze factoren zijn belangrijk voor een goede
regionale attractiviteit. Hierin bestaat ook duidelijk een veranderende dynamiek de
afgelopen jaren, zoals meer nadruk op scienceparken, campussen, woon-werk
combinaties in stedelijke gebieden, amenities en voorzieningen voor kenniswerkers en
een woningmarkt, afgestemd op meer stedelijk wonen. In dit beleid zijn ook relatieve
quick-wins te behalen door de creatie van groene woonmilieus en culturele
voorzieningen. De continue druk op de hoogwaardige arbeids- en woningmarkt maakt
dat dit ook instrumenten zijn die werken in de Utrechtse regio (ze werken juist niet in
krimpregio’s zonder die druk, Van Oort et al. 2013).
Vertaald naar de regio Utrecht leveren de economische instrumenten (A) het volgende
overzicht van acties op, telkens gericht op sterke en/of potentievolle segmenten van de
kenniseconomie en versterking van de interactie tussen deze segmenten (cross-overs).
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Instrument
Arbeidsmarktbeleid

Stimuleren van ondernemerschap

Matching onderwijs en arbeidsmarkt

Valorisatie van kennis UU & hogescholen

25 oktober 2013

Mogelijke Utrechtse actie
Stimuleren flexibiliteit en arbeidsmobiliteit
toplaag binnen (“rouleren”) & tussen
sectoren
Verkennen nieuwe combinaties van
verbindingen tussen clusters (bijvoorbeeld
ICT met logistiek en dienstverlening) en
buiten clusters (ontwerp energie)
Onderhouden hoogwaardige kennisinfrastructuur (informeren, regiefunctie)
Organiseren professionele ondersteuning
(internationale) kenniswerkers (cultuurgroep,
regelgeving)
Organisatie van hoogwaardige bemiddeling
(“broker”)
Samenwerking tussen netwerkorganisatie
Economic Board Utrecht en Amsterdam
Economic Board
Creëren herkenbaar economisch profiel
Utrecht
Ontwikkelen verdienmodellen in creatieve
sectoren en in vernieuwende diversificering
van bestaande clusters
Organiseren durfkapitaal
Stimuleren spin-off bedrijven (incubators)
Faciliteren innovatieve bedrijvigheid
(professioneel advies: R&D, patenten)
Versimpelen regelgeving en administratie
Stimuleren ondernemerschap studenten,
alumni en presoneel (De ondernemende
universiteit)
Bepalen gezamenlijke strategie met
Amsterdam voor buitenlandse investeringen
Ontwikkelen curriculum profielen:
breed èn specifiek (interregionaal)
Ontwikkelen stages
Continue verkenning vormen van
dienstverlening voor de economie
(“brede opleiding”, T-profiel)
Dynamisch monitoren behoeften in bedrijven
(ICT, zakelijk advies)
Investeren in goed functionerend Regionaal
innovatiesysteem (RIS)
Opzetten en onderhouden Netwerk
Innovatiesysteem
Organiseren Innovatiedagen (pitches)
Matchen buitenlandse ondernemingen
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Vertaald naar de regio Utrecht leveren ruimtelijke ordeningsinstrumenten (B) het volgende
overzicht op van mogelijke investeringen in fysieke randvoorwaarden, gericht op potentievolle
segmenten van de kenniseconomie en versterking van de interactie tussen deze segmenten:
Instrument
Scienceparken, campussen

Woon-werk combinaties in stedelijk gebied

Hoogwaardige woonmilieus (groen en
stedelijk)

Hoogwaardige voorzieningen

Mogelijke Utrechtse actie
Opzet sciencepark Noordvleugel (University
of California-model) of opschaling naar een
nationaal netwerk
Bepaling strategie voor segmentering op
locatieniveau binnen de regio (portfolio)
Waarborgen hoogwaardig openbaar vervoer
en fietsroutes naar campussen
Aantrekken kennisintensieve leiders
(bedrijven, kennisinstellingen)
Meer multifunctioneel inrichten campussen
(verblijf, congres, recreatie)
Technisch toestaan van bredere clusters in
bestemmingsplan (zonering tegengaan)
Organiseren van informeren en makelen van
interacties op campussen
Aanbieden flexibele woningen en
bedrijfshuisvesting (studio’s,
bedrijfsverzamel)
Creëren hoogwaardige ontmoetingsplekken in
de wijk
Opzetten gezamenlijke ondersteunende
faciliteiten voor ZZP’ers
Ontwikkelen groene woonmilieus in en nabij
de stad
Woningbouwprogramma voor hoger
opgeleiden, tweeverdieners en
(internationale) kenniswerkers
Verdichting in centrummilieus
Waarborgen bereikbaarheid voorzieningen
Utrecht / Amersfoort vanuit de regio
Aansluiten bij toegankelijkheid en
bereikbaarheid Amsterdamse
topvoorzieningen
Ontwikkelen metropolitane landmarks
‘Winkelhart van Nederland’
hoogwaardig uitbouwen

De economische beleidsinstrumenten, gericht op netwerkvorming en het (sterk levende)
innovatiesysteem in de regio zijn fundamenteel voor de regionale economische ontwikkeling
en voor de innovatiekracht op de lange termijn. Dit vergt een meer alerte en verscherpte kijk
op arbeidsmarkt- en valorisatiebeleid, zelfs (of juist) in een regio waar de vele specialisaties in
gunstige groeisectoren lijken uit te nodigen tot laissez-faire beleid en een individualiserende
netwerkhouding in plaats van een collectieve. Een bestuurslaag met het mandaat voor
25 oktober 2013
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kwalitatief hoogwaardig arbeidsmarkt- en valorisatiebeleid is hierbij te bepleiten. Dit kan op
het niveau van steden, de huidige provincie, een toekomstige grotere provincie, of het Rijk.
Het (willen) hebben van economische en netwerkexpertise en beleidsinstrumenten is hierbij
van groter belang dan de vraag wie ze effectief uitoefent. De uitkomsten van deze studie laten
zien dat de regio Utrecht genoeg massa en kansen heeft om een economische visie op eigen
kracht te formuleren en te onderhouden. De verbondenheid, complementariteit en synergie
met kansrijke te verbinden bedrijvigheid in omliggende steden en regio’s maakt een grotere
netwerkvisie opportuun.
Figuur 2.2: Gestileerde weergave beleidsinstrumenten en hun impact op innovatie

BEVOLKING

BEDRIJVEN

OPLEIDING
ECONOMISCH
BELEID

ARBEIDSMARKT
VALORISATIE

AMENITIES

RUIMTELIJK
BELEID

WOONMILIEUS

WERKMILIEUS
ZZP’ers

CAMPUS/SCIENCE PARKS
INTERACTIEMILIEUS
BEREIKBAARHEID / STEDELIJK NETWERK
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Hoofdstuk 3

De concurrentiekracht van Utrecht
Het doel van dit onderzoek is te komen tot een betere onderbouwing van de
concurrentiepositie van de Utrechtse clusters door het vernieuwings- en
innovatievermogen ervan door kennisintensieve cross-overs centraal te stellen. In
dit hoofdstuk onderbouwen we dat de focus op skill-gerelateerdheid als drijver van
concurrentievermogen daartoe een goede opzet is. Het gaat daarbij om
verbeteringen van de economische en ruimtelijke inbedding van de clusters en hun
activiteiten. De Utrechtse regio is in een recente benchmark, opgesteld door de
Europese Unie, uitgeroepen tot meest competitieve regio van Europa. Het blijkt
echter niet zinnig om regionale economieën met die van alle mogelijke andere
regio’s te vergelijken op alle mogelijke locatiefactoren. Verschillende typen
netwerken, zoals handelsnetwerken, kennisnetwerken en netwerken van
buitenlandse investeringen, brengen door regiospecifieke specialisaties ook andere
concurrenten en relevante locatiefactoren met zich mee. Dichtheid en
kenniseconomie blijven echter in alle gevallen de belangrijkste argumenten, waarbij
het stedelijk netwerk kan dienen als alternatief voor dichtheid.

3.1

Regionale concurrentieposities in Europa

De Utrechtse regio is in een recente benchmark opgesteld, door de Europese Unie,
uitgeroepen tot meest competitieve regio van Europa. Bij menigeen heerst de perceptie dat
het bij economisch concurrerende steden en regio’s in Europa vooral gaat om grootstedelijke
agglomeraties. Voorbeelden zijn: London, met de City en de Docklands, de hoogste
huizenprijzen en The Shard als nieuwste hoogste wolkenkrabber van Europa, exact drie maal
zo hoog als de Domtoren; Parijs met La Defense, haar vliegvelden en haar netwerk van metro
en hogesnelheidstreinen; Milaan met de meest gediversificeerde en grootste economie van
Italië; Oxford en Cambridge met hun topuniversiteiten en science-parks; en München met de
Bourgondische levensstijl gekoppeld aan hard werken in de meest aansprekende Duitse
hightech bedrijven als Siemens, BMW en Fujitsu. De vraag is daarom of de hoge score van
Utrecht in de benchmark veel waarde heeft en met wie Utrecht nu precies concurreert en
waarop.
Twee recente studies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (Thissen et al. 2011,
Raspe et al. 2012) stellen dat een sterke concurrentiepositie van Nederland mede vraagt om
regionaal beleid en om maatwerk. Iedere regio kan haar concurrentiepositie versterken door in
te zetten op die kenmerken, die van belang zijn voor de markten waarop de bedrijven in die
regio actief zijn. Daarbij gaat het erom keuzes te maken en vooral die kenmerken te
stimuleren die van belang zijn voor het (toekomstig) functioneren van een bepaalde sector in
een regio. Voor het PBL-onderzoek is een nieuwe methode ontwikkeld waarmee inzicht wordt
verkregen in de factoren die samenhangen met de concurrentiepositie van Europese regio’s.
Factoren die op orde moeten zijn voor een optimale uitgangspositie voor het
concurrentievermogen van een regio. De Nederlandse beleidsmatige aandacht voor de
Nederlandse concurrentiepositie past in de recente wetenschappelijke en beleidsmatige
inzichten. Nieuw beleid van de Europese Commissie zal bijvoorbeeld gericht zijn op
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gebiedsgerichte ontwikkeling en slimme gebiedsgerichte specialisatie (“smart specialisation”).
Gebiedsgerichte ontwikkeling is gebaseerd op de ontwikkeling van specifieke regionale
condities die leiden tot meer lokale groei. Slimme specialisatie houdt in dat niet iedere regio
zich in dezelfde sectoren kan specialiseren, omdat de markt voor deze sectoren beperkt is.
Kleinere, niet-gespecialiseerde regio’s moeten dan vooral toeleverende sectoren faciliteren en
investeren in netwerken met andere regio’s. In dit Europese beleid zal de toedeling van de
middelen afhankelijk zijn van meetbare doelen waarbij een kwantitatieve analyse van de
concurrentiepositie van groot belang zal zijn.
De regionale concurrentiepositie wordt vaak beschouwd als het vermogen van een regio om
bedrijven met een stabiel of stijgend marktaandeel aan te trekken of te behouden (Storper
1997, Bristow 2010). Hierdoor ontstaat een hogere welvaart voor de bevolking in de
betreffende regio. Figuur 3.1 laat zien welke aspecten hierbij een rol spelen. Beleidsmakers
richten zich vaak op het verbeteren van de bronnen van de concurrentiepositie onderin de
piramide. Deze worden gezien als locatiefactoren en als regionale ‘assets’, die nodig zijn om te
komen tot economische groei en uiteindelijk tot welzijn, in de top van de piramide. Deze
aspecten worden vaak gemeten in benchmarks, maar worden zelden goed gekoppeld aan de
posities van regio’s in economische netwerken.
Figuur 3.1:

Piramidemodel van het concept ‘regionale concurrentiepositie’

Bron: Gardiner et al. (2004).
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3.2

Benchmarks

Door middel van benchmarks houden beleidsmakers zich op de hoogte van steden en regio’s
die ‘winnen’ of juist ‘verliezen’ op de concurrentieladder. Het is echter onduidelijk welke
indicatoren echt van belang zijn voor deze benchmarks, welke bedrijven uit welke regio’s met
elkaar concurreren en aan welke regio’s men zich moet spiegelen. Het is dan ook onduidelijk
wat de bijdrage is van de eerdere benchmark studies voor het beleid, gericht op de
versterking van de concurrentiepositie. De internationale wetenschappelijke literatuur is
uitermate kritisch over de inhoud en het nut van dergelijke benchmarks (Bristow 2005, Kitson
et al. 2004, Gardiner et al. 2004). Deze zouden de concurrentiepositie voorstellen als iets dat
overal en altijd maakbaar is en suggereren dat succes elders kan worden gekopieerd. Het
probleem is dat prestaties van verschillende sectoren en indicatoren vaak worden
geaggregeerd in een totaalscore. De identificatie en weging van de componenten daarvan zijn
altijd problematisch, omdat hiervoor arbitraire keuzes worden gemaakt. Eigenlijk worden
appels met peren vergeleken en opgeteld. Zo meten verschillende benchmark studies de
concurrentiepositie van Amsterdam op een andere manier. Een overzicht van 57 benchmark
studies toont aan dat die veelal tot verschillende rangordes komen, waarbij een verschillend
belang wordt toegekend aan de onderscheiden factoren (Huggins 2010). Bovendien zijn
benchmark studies alleen zinvol voor regio’s met bedrijven die actief zijn op vergelijkbare
productmarkten. De regio Eindhoven bijvoorbeeld concurreert met bepaalde regio’s in Europa
op de markt van elektronische producten. Dit zijn andere regio’s dan de regio’s waarmee de
regio Velsen concurreert als het gaat om staalproducten. Kortom: het is veelal onduidelijk
welke indicatoren echt van belang zijn, welke bedrijven uit welke regio’s met elkaar
concurreren en aan welke regio’s men zich moet spiegelen.
Utrecht legt het in alle andere benchmarks dan de European Competitiveness Index steevast
af tegen Amsterdam en ook tegen de usual suspects als Londen, Parijs en München. De
waarschuwing dat benchmarks vaak appels met peren vergelijken en arbitraire gewichten
toekennen aan veel verschillende variabelen, is wel op zijn plaats. Zo ook de European
Competitivness Index. 73 indicatoren worden meegewogen voor alle Europese Unie regio’s.
Deze zijn gegroepeerd in drie pijlers: basisindicatoren, efficiencyindicatoren en innovatieindicatoren. In Oost-Europa tellen de basisindicatoren harder mee, in West-Europese regio’s
de effieciency- en innovatieindicatoren. Oost-Europa wordt zo niet automatisch gestraft voor
hun structurele lage potentieel in kenniseconomie. Desalniettemin eindigen Roemeense,
Bulgaarse, Kroatische en Griekse regio’s, afgezien van de hoofdsteden,
vrijwel allemaal
onderaan de ranglijst. Zelfs de basisfactoren, als veiligheid, gezondheid en instituties
(corruptie) zijn er vaak niet op orde. Verder zijn alle factoren relatief gemaakt, per hoofd van
de (beroeps-)bevolking. Londen en Parijs zijn daarmee als grootste steden niet automatisch
het meest competitief. Toch kun je hier kritiek op hebben: massa blijkt in de regionale
economie wel degelijk uit te maken en meer interactie en samenwerking mogelijk te maken
(Thissen et al. 2013). Dit lijkt nu minder gewicht te krijgen. Opvallend is dat Utrecht het op
alle indicatoren goed tot uitstekend doet. Terwijl we zelf onze macro-economische stabiliteit
steeds meer in twijfel trekken, scoort Nederland (en daarmee Utrecht) zelfs beter dan
Duitsland en Scandinavië. Minder verrassend zijn de uitstekende scores van Nederlandse
regio’s op gezondheid, basisonderwijs, infrastructuur (weg- en luchtbereikbaarheid) en de
kwaliteit van instituties (veiligheid, betrouwbaarheid en overheid). Ook de hoge scores op de
tweede pijler, die is opgebouwd uit indicatoren van marktbereik (hoeveel consumenten en
bedrijven zijn er vanuit de regio te bereiken), arbeidsmarktefficiency (vacatures,
werkloosheid) en het aantal hoger opgeleiden (HBO en wetenschappelijk), zijn plausibel.
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Vooral qua marktbereik leggen Scandinavische regio’s het af. Qua arbeidsmarkt is dit het
geval voor de Zuid-Europese regio’s. Toch is het opvallend dat Nederlandse regio’s (naast
Utrecht vooral Noord- en Zuid-Holland) beter scoren dan Vlaamse en Duitse regio’s. De
grootste vraagtekens zijn te plaatsen bij de derde pijler, innovatie. Het gaat dan om
indicatoren
als
R&D-uitgaven,
patenten,
ICT-gebruik
en
ICT-toegankelijkheid,
wetenschappelijke productie en publicaties en personeel werkzaam in wetenschap, zakelijke
dienstverlening en techniek. Hoewel de dienstengeoriënteerde kenniseconomische
specialisaties van ICT (waaronder de gaming industrie), zakelijke diensten, ingenieursbureaus,
consultancy en wetenschap natuurlijk wel degelijk in Utrecht aanwezig zijn, is een regio als
Eindhoven veel R&D-intensiever en genereert het ook veel meer patenten. Ook veel andere
regio’s in Europa scoren hoger op deze indicatoren dan Utrecht, zelfs per hoofd van de
beroepsbevolking. De top-5 score van Utrecht is daarmee opmerkelijk.
Benchmarks als deze, die alle regio’s op alle mogelijke markten met elkaar vergelijken,
hebben als gesteld beperkte meerwaarde voor beleid. Bedrijven in regio’s concurreren op
verschillende markten met bedrijven uit andere regio’s die in dezelfde sectoren zijn
gespecialiseerd. Zuid-Holland concurreert met Andalusië op tuinbouwproducten voor de markt
in Duitsland. London concurreert met Frankfurt op financiële diensten voor de markt in de rest
van Europa. Utrecht concurreert op de Europese markt met Kopenhagen op ICTdienstverlening en met Cambridge en Oxford op biotechnolgie. Concurrentie is dus per
definitie sector- en regiospecifiek. In deze handelsinterpretatie van competitie zijn het vooral
bedrijven die onderling concurreren. Het regionale productiemilieu is hierin wel belangrijk,
maar niet voor alle bedrijven in alle Europese steden in gelijke mate. Steden concurreren
onderling ook om talent, buitenlandse investeringen en samenwerking in R&D en innovatie.
Ook daarin bestaan verschillende speelvelden. Eindhoven wil net als München kenniswerkers
voor in de hightech industrie, Utrecht wil ze net als Leiden en Cambridge voor in de lifesciences. Antwerpen en Hamburg, die Rotterdam verdringen om havengerelateerde
investeringen, zijn een zorg voor de Maasstad. Boekarest of Lodz die om investeringen in de
meubelindustrie in de markt zijn, zijn dit niet. Juist aan dit inzicht leveren de PBL-studies een
bijdrage: nadat goed geanalyseerd is welke regio’s precies concurrenten zijn in een bepaalde
markt, kunnen met juist deze concurrenten locatiefactoren worden gebenchmarkt.

3.3

De concurrentiepositie van de regio Utrecht

De empirische analyse die we hier presenteren gaat uit van twee stappen:
a) weet met wie je als regionaal bedrijfsleven concurreert in Europa op het gebied van
kennis, handel en het binnenhalen van buitenlandse investeringen;
b) wat zijn de kenmerken van je belangrijkste concurrenten en wat kun je daar zelf van
leren. Dit laatste betreft dus een gerichte benchmark met alleen de directe
concurrerende regio’s.
De verschillende vormen van concurrentie gaan uit van verschillende posities van regio’s in
netwerken (figuur 3.2)1. Bij handelsnetwerken kijken we welke andere regio’s in Europa
dezelfde gedetailleerde producten en diensten exporteren naar dezelfde regio’s als waar de
1

De vergelijking van de drie netwerken wordt momenteel uitgevoerd in het NAPOLEON-project, een studie naar
polycentrische stedelijke structuren in relatie tot agglomeratievoordelen in Europa, gefinancierd door Platform31 en
de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen/Assen.
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Noordvleugel en de Zuidvleugel naartoe exporteren. Die regio’s kennen dan de grootste
handelsoverlap. Bij concurrentie op kennis is gekeken naar samenwerkingsverbanden bij het
indienen van patenten tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en universiteiten.
Patenten worden geacht nieuwe kennis te weerspiegelen (Vinciguerra et al. 2012). Bij
concurrentie bij het aantrekken van buitenlandse investeringen is gekeken naar
greenfieldinvesteringen en fusies en overnames van buitenlandse investeerders in de Europese
regionale markten (Raspe et al. 2011). Als regio’s zijn NUTS2-regio’s geselecteerd (in
Nederland zijn dat provincies). Figuur 3.3 geeft voor de drie netwerken de belangrijkste
concurrenten weer van het bedrijfsleven in de Utrechtse regio (provincie Utrecht). Bij ieder
kaartbeeld staat aangegeven hoe de Utrechtse regio scoort op locatiefactoren ten opzichte van
die belangrijkste concurrenten. De locatiefactoren staan steeds geordend in volgorde van
belangrijkheid: de meest belangrijke factoren staan bovenaan.

Figuur 3.2:

Verschillende vormen van regionale concurrentie

Uit de analyses komt een aantal zaken naar voren. De Utrechtse regio scoort in vergelijking
met haar concurrenten goed op de positie en kwaliteit van de universiteit, die in alle drie de
typen netwerken een positieve rol speelt alsmede de aanwezigheid van publieke research &
development middelen en een omvangrijke zakelijke dienstverleningssector. De Utrechtse
regio blijkt in vergelijking met haar concurrenten achter te blijven in economische massa,
omvang en dichtheid, maar blinkt uit in connectiviteit (bereikbaarheid over de weg, over het
spoor en door de lucht). Hieraan is ook een goede positie in het polycentrische netwerk van
middelgrote steden in Europa te ontlenen. Voor de drie typen netwerken verschillen deze
uitkomsten overigens in zekere mate. Andere netwerken laten andere concurrenten zien en
andere factoren die daarmee belangrijker worden. Voor het aantrekken van buitenlandse
investeringen schieten ten opzichte van haar concurrenten vrijwel alle indicatoren in de
Utrechtse regio tekort.
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Figuur 3.3:
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3.4

De middelgrote stedelijke regio als voordeel

De Utrechtse regio kan hierbij ook baat hebben bij haar relatieve geringe omvang. Dat
kennisintensieve economische vernieuwing en clusterdynamiek vooral in steden plaatsvindt, is
in veel overzichtswerken inmiddels geboekstaafd (voor een uitstekende samenvatting, zie
Glaeser 2011). In steden is de informatiedichtheid groter, zijn zoekkosten (voor geschikt
personeel of toeleveranciers) lager en is er een grotere kans op kennisspillovers. Dergelijke
externaliteiten, agglomeratievoordelen die buiten het individuele bedrijf om worden bepaald,
zijn groter in steden. Overzichten van de vele empirische studies op dit terrein wijzen uit dat
in steden de groei in productiviteit of werkgelegenheid vijf tot acht procent hoger is dan
erbuiten (Rosenthal & Strange 2004, Melo et al. 2009 en De Groot et al.2010). Grotere steden
kennen ook grotere negatieve externe effecten, zoals congestie, hogere huizen- en
grondprijzen en milieuhinder. Deze negatieve effecten kunnen de positieve effecten zelfs gaan
overheersen (Broersma & Oosterhaven 2009). Er is dan ook al enige tijd discussie welke
stedelijke omvang idealiter past bij een optimale economische groei. Traditioneel wordt
aangenomen dat de grootste steden en stedelijke regio’s (zogenaamde megaregio’s) meer
groeikansen hebben (Florida 2008). Naar internationale maatstaven kent Europa maar twee
van dergelijke megaregio’s, London en Parijs. Recentelijk echter wijzen steeds meer
onderzoeken en beleidsstudies uit dat niet de grootste metropolitane regio’s, maar regio’s met
middelgrote steden in een stedelijk netwerk de beste plaatsen voor economische groei zijn
(Barca et al. 2012). Buiten London en Parijs kenmerkt Europa zich juist door een dergelijk
stedelijk systeem en zou daarmee grotere groeikansen hebben. Middelgrote steden zijn hierbij
gedefinieerd als stedelijke regio’s (een stad of steden met ommeland) tot 2 miljoen inwoners
(OECD 2012). Voorbeelden zijn de Øresund regio (Kopenhagen/Malmö), de regio DüsseldorfKöln-Bonn en de regio Antwerpen-Gent, maar ook de Noordvleugel en de Zuidvleugel van de
Randstad. Zowel de gevarieerdheid en potentiële kruisbestuiving tussen moderne en
hoogwaardige clusters, als de aanwezigheid van middelgrote steden in een stedelijk netwerk,
kenmerkt de economie van de regio Utrecht en de Noordvleugel van de Randstad. Het maakt
de regio interessant als broedplaats van nieuwe toepassingen en vernieuwingen in de
bestaande clusters, maar ook voor ontwikkeling van nieuwe sectoren. De regio’s maken steeds
vaker deel uit van internationale ketens waarbinnen zij specifieke toegevoegde waarde moet
zien te leveren. Dit vergt flexibiliteit en het vermogen de eigen hoogwaardige activiteiten te
laten aansluiten op behoeften uit de rest van de keten. De relatie met de kenniseconomie en
de posities in internationale netwerken wordt dan belangrijker om onderscheidend te zijn dan
(alleen) omvang.
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Hoofdstuk 4

Randvoorwaarden
Hoewel
skills
de
uitdagende
kern
vormen
van
het
onderzoek
naar
vernieuwingskansen in de regionale economie van Utrecht, zijn ze ingebed in een
aantal bepalende trends en ontwikkelingen in het economisch-geografische discours
over agglomeratievoordelen, kenniseconomie, stedelijke vorm en functies,
governance en de structurerende werking van ruimtelijke ordening en ontwikkeling.
Ook regionaal-economisch beleid en het beleidsinstrumentarium van steden en
provincies is aan verandering onderhevig. Uit dit hoofdstuk blijkt dat een belangrijke
rol is weggelegd voor een accentverlegging in beleidsdenken van kwantiteit
(hectares, kilometers, plekken) naar meer kwaliteit (kennis, innovatie, interactie).

4.1

Agglomeratievoordelen

Agglomeratievoordelen ontstaan doordat een concentratie van bedrijvigheid en kennis leidt tot
schaalvoordelen. Dit maakt bedrijven gemiddeld vijf tot acht procent productiever dan in nietgeagglomereerde regio’s. Hierbij is gecontroleerd voor sectorsamenstelling (meer
dienstverlening in steden) en de gemiddelde omvang en leeftijd van bedrijven (jonger en
kleiner in steden) (Rosenthal & Strange 2004). De discussie over agglomeratievoordelen heeft
zich de afgelopen twintig jaar toegespitst op de vraag of lokale specialisatie (een concentratie
van bedrijven in eenzelfde sector of cluster) of lokale sectorale diversiteit nu goed is voor
kennisspillovers en economische groei. Leren bedrijven van andere bedrijven die hetzelfde
doen als zijzelf, of van bedrijven die compleet andere dingen doen? In een baanbrekend
artikel suggereerde de bekende econoom Edward Glaeser in eerste instantie dat diversiteit
belangrijker is dan specialisatie, waarmee hij de clustergedachte die veel beleidsmakers
aanhangen ter discussie stelde. Zeventig onderzoeken en twintig jaar later (samengevat in de
metastudie van Melo et al. 2008) blijken we het niet te weten. De helft van de studies oordeelt
ten faveure van specialisatie (liefst in hightech en innovatieve sectoren), de andere helft
concludeert dat diversiteit een stimulans is voor vernieuwing en voor groei.
Een groeiend aantal studies toont aan dat beide aspecten tegelijkertijd belangrijk zijn (Van
Oort 2013). Het blijkt in de eerste plaats afhankelijk te zijn van het ruimtelijke schaalniveau
waarop empirisch wordt gemeten.
Op regionaal schaalniveau blijkt specialisatie meer
verbonden met groei, op (sub)stedelijk schaalniveau met diversiteit. In de tweede plaats is
van belang welke groei-indicator wordt gebruikt. Innovatie en werkgelegenheidsgroei hangen
meer samen met diversiteit productiviteit met specialisatie. In de derde plaats speelt een rol
hoe specialisatie en diversiteit worden gedefinieerd. Indicatoren die een gedetailleerde
sectorstructuur gebruiken, duiden meer op diversiteit als groeimotor. In de vierde plaats gaat
het om de levensfase van bedrijven. Jonge bedrijven zijn meer gebaat bij een diverse
omgeving en volwassen bedrijven bij een gespecialiseerde omgeving. In de vijfde plaats is de
periode van analyse van belang. In economische depressies is diversiteit belangrijker als
portfolio mechanisme. Heterogeniteit troef dus.
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Recentelijk is daarom beargumenteerd dat specialisatie of diversiteit de verkeerde vraag is.
Het concept van gerelateerde variëteit is hierbij een oplossing (Frenken et al. 2007). Variatie
is goed, maar moet niet te heterogeen van karakter zijn, want van een schoenmaker kan een
bakker niet leren, maar van een motorfabrikant kan een autofabrikant wel leren. Er moet dus
een bepaalde mate van overlap zijn in kennis, technologie en kunde (skills). Om de mate van
overlap en gedeelde kennisbasis te meten, zijn andere indicatoren nodig dan alleen sectorale
specialisatie en diversiteit. Het gaat dan om inzichten in gebruikte technologie, kennis, kunde
en vaardigheden in productieprocessen, om netwerken van samenwerkende en vernieuwende
bedrijven en kennisinstellingen en om padafhankelijke specialisatie en diversificatie processen
waarbij steden en regio’s zich diversificeren en vernieuwen, uitgaande van hun bestaande
sterkten (Neffke et al. 2011). De inbedding in netwerken van handel, kennis en FDI (zie het
vorige hoofdstuk) leidt hierbij mogelijk tot versterkte groei, omdat kansen voor samenwerking
en complementariteit zich niet meer alleen binnen de eigen regio opstapelen, maar ook
daarbuiten. Een dergelijke moderne invulling van het begrip agglomeratievoordelen heeft ook
implicaties voor economische en ruimtelijke beleidsmakers. Het vroegere specialisatie
argument was eenduidig in haar implicatie: creatie van clustering, bedrijfstakspecialisatie en
mogelijk daarop afgestemd onderwijs (bijna als in een company-town). Een focus op
diversiteit bracht beleidsinitiatieven met zich mee, gericht op ondernemerschap, stimulering
van het midden- en kleinbedrijf, de creatie van ontmoetingsplekken en de behuizing van
creatieve industrieën. Een combinatie van diversiteit en specialisatie is beleidsmatig complexer
van aard. Het is minder stuurbaar, omdat de evolutionaire ontwikkeling van steden en regio’s
die diversificeren vanuit een solide kennisbasis langzaam gaat en gepaard gaat met een grote
mate van padafhankelijkheid. De bedrijvigheid en kennisinstellingen in een regio zijn zelf de
bepalende elementen in de netwerkvorming en hun strategische beslissingen zijn op zich veel
meer sturend dan een faciliterende overheid. Dit neemt niet weg dat een regionale overheid
wel zo goed mogelijk moet faciliteren. Zonder dat verkleint de kans op een succesvolle
regionale ontwikkeling. Het schaalniveau waarop ruimtelijke en economische ingrepen
daadwerkelijk bijdragen aan regionale ontwikkeling is divers, van bedrijfshuisvesting tot
regionale arbeidsmarkt stimulering tot interregionale bereikbaarheid.

4.2

Kennis op de kaart

Een definitie van kenniseconomie die de dynamiek en veelzijdigheid van het concept aangeeft,
begint bij een definiëring van het begrip kennis. Kennis is het geheel van vaardigheden
(aanleg, leergierigheid, creativiteit en volhoudendheid) om problemen te onderkennen en ze
op te lossen onder meer door het verzamelen en selecteren van informatie. Daarbij is het
voorbereiden, begeleiden en interpreteren van veranderingen een essentiële karakteristiek.
Kenniseconomie is dan het gebruik van kennis in interactieve relaties tussen markt- en overige
partijen bij het voortbrengen en gebruiken van goederen en diensten, vanaf het eerste idee
tot en met het gebruik van eindproducten (Van Oort & Lambooy 2013). Deze definitie gaat
niet alleen over innovatie (het succesvol op de markt brengen van nieuwe producten en
processen). Ook research en development (niet alle onderzoek leidt tot innovatie) vallen er
onder, evenals kenniswerkers, (met hun vaardigheden (skills) en opleidingsniveau) die ook
kennis genereren en helpen verspreiden over zowel producten, processen als diensten. Deze
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laatste dimensie wordt vaak vergeten bij definities van kenniseconomie en innovatie. Er zijn
drie dimensies van de kenniseconomie te onderscheiden die apart van elkaar op de kaart
kunnen worden gezet (figuur 4.1, gebaseerd op Raspe et al. 2002).

Figuur 4.1:

Drie dimensies van de kenniseconomie op de kaart (kenniswerkers, innovatie
en R&D)

De drie dimensies zijn op basis van een uitgebreide literatuurstudie samengesteld en
geselecteerd. De dimensie van research and development (R&D) wordt vaak gebruikt omdat
data daarvoor relatief eenvoudig voorhanden zijn. Figuur 4.1 (rechterbeeld) geeft aan dat dit
vooral buiten de Randstad plaatsvindt (met pieken in Eindhoven, Twente en Geleen),
verbonden aan specifieke kennisinstellingen of kennisintensieve bedrijven (hotspots). In de
regio Utrecht springen De Bilt en Utrecht zelf in het oog. R&D-investeringen meten echter
maar één aspect van kenniseconomie: investeringen in nieuwe kenniscreatie door onderzoek.
Het op de markt brengen van nieuwe producten en processen (“innovatie”) is net zo
belangrijk. Uit figuur 4.1 (middelste beeld) blijkt dat de regio Utrecht daar een veel
prominentere positie in inneemt. De introductie van nieuwe producten en processen is veel
meer gekoppeld aan (regionale) hoofdkantoren en minder aan productiefaciliteiten zelf. De
dimensie van kenniswerkers ten slotte richt zich meer op de aanwezigheid (op de werkplek)
van hoogopgeleid personeel met veel ICT- en communicatieve vaardigheden (linkerbeeld in
figuur 4.1). Een groeiende literatuur beargumenteert dat vooral deze dimensie van menselijk
kapitaal voorwaarden biedt voor economische groei en vernieuwing. Uit empirisch onderzoek
bleek inderdaad dat juist deze factor positief is verbonden aan lokale groei in werkgelegenheid
en productiviteit in Nederlandse steden. Geografisch is deze factor verbonden aan grotere
steden, maar de gepubliceerde analyses tot nu toe zeggen (nog) niets over de specifieke
niches en mogelijkheden van verschillende typen menselijk kapitaal (welke vaardigheden en
sectoren precies?) die deze groeipotentie vormgeven. Daarover gaat het empirische onderzoek
naar skill-gerelateerdheid in hoofdstuk 4. De andere twee dimensies moeten echter niet
worden veronachtzaamd. Een goede regionale kenniseconomie verenigt alle drie de dimensies
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optimaal in zich. De regio Utrecht kent hiervoor een goede uitgangspositie, hoewel eerder al
opviel dat in vergelijking met haar buitenlandse concurrenten, de private R&D uitgaven per
werknemer relatief gering zijn (zie figuur 3.3). De publieke R&D-uitgaven zijn wel relatief hoog
in de regio.

4.3

Regionaal innovatiesysteem

De aanwezigheid van een grote hoeveelheid publieke en private kennis alleen garandeert nog
geen goed functionerend systeem van kenniscreatie- en ontwikkeling. Er wordt vaak een
regionaal systeem van kenniscreatie onderscheiden waarbij drie partijen gezamenlijk een rol
spelen. Dit zijn kennisinstellingen (universiteiten), kennisintensieve bedrijven en een
anticiperende en regisserende lokale overheid. Gezamenlijk moet een dergelijke driehoek
komen tot kennisvalorisatie (bedrijven gebruiken de fundamentele kennis, vergaard op
universiteiten), tot innovatie (nieuwe, door de markt geaccepteerde producten, diensten en
processen) en tot de ontwikkeling van een regionale competitieve economie. Hoewel het
concept innovatiesysteem door vrijwel iedere regionale overheid wordt nagestreefd, wordt er
niet overal automatisch en goed samengewerkt. Debet daaraan is dat universiteiten en
bedrijven verschillende motieven hebben om op kennisgebied samen te werken. Universiteiten
willen vernieuwing naar buiten brengen en zo snel mogelijk publiceren. Bedrijven daarentegen
willen vernieuwing beschermen (patenteren) en voor zich houden. Regionale overheden ten
slotte hebben volgens velen van dit specifieke proces niet veel verstand. Deze kunnen alleen
de economische en ruimtelijke randvoorwaarden creëren, als noodzakelijke maar niet
voldoende voorwaarden voor een regionaal innovatiesysteem. Sommigen zien voor regionale
overheden een makelaarsrol of een rol als ontmoetingscentrum. Dit is vooral bij nieuwe
sectoren en technologieën van belang, omdat andere organisaties dit niet zelf oppakken. Een
regionale overheid probeert het innovatiesysteem voor een beperkte tijd te activeren, zodat
meer geplande interactie tussen bedrijven en universiteiten onderling en kruiselings zou
kunnen plaatsvinden.
Hoewel de activiteiten van een regionale overheid in een systeem primair gericht zullen zijn op
haar wettelijke taken, het tot stand brengen en onderhouden van een duurzame leef- en
werkomgeving, worden steeds meer taken van de Rijksoverheid gedelegeerd aan provinciale
overheden, zoals ook ruimtelijk-economisch beleid. Het is dus zaak voor regionale overheden
om goed na te denken over de kennis die nodig is om dergelijke portefeuilles goed te beheren
en uit te voeren. Een regionale overheid kan bijvoorbeeld kansen zien voor lokale ontwikkeling
(zoals een zich diversifiërende economie voortbouwend op sterke clusters) die door individuele
partijen (nog) niet als zodanig worden (h)erkend, omdat zij vooral hun eigen belang en
posities in eigen netwerken centraal stellen en niet het generieke regionale belang. Hoewel
een regionale overheid niet daadwerkelijk mee zal werken aan innovatieve bedrijfs- en
onderzoeksactiviteiten, kan ze wel bijdragen aan een vernieuwingsklimaat. Ze is dan
onderdeel van een regionaal innovatiesysteem. Ze kan daartoe meerdere instrumenten
inzetten, zoals de ontwikkeling van science parks of campussen, het lokaal stimuleren van
ondernemerschap, het verbeteren van fysieke bereikbaarheid, het aanbieden van toplocaties
voor topsegmenten in de economie, het in samenwerking met onderwijsinstellingen stimuleren
van onderwijs, gericht op manifeste of latente kennisspecialisaties, het aanbieden van
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voorzieningen en het creëren van een goed woonmilieu voor kenniswerkers en het coördineren
van acquisitie van buitenlandse investeringen, gericht op de regionale sterktes en kansen. De
Economic Board Utrecht kent precies dit profiel (EBU 2012).

4.4

Drijvende krachten

Dergelijke beleidsinitiatieven sluiten aan bij drijvende krachten in de kenniseconomie, op de
arbeidsmarkt en de woningmarkt (Van Oort et al. 2013, Atzema et al. 2009). Zo is het aantal
zelfstandigen de laatste jaren sterk toegenomen. Deze groei van de onafhankelijke
beroepsbevolking sluit aan op de trend dat steeds meer mensen belang hechten aan de
vrijheid van het eigen ondernemerschap. Daarnaast biedt deeltijd-ondernemerschap de
mogelijkheid een eigen onderneming te combineren met taken in het huishouden en meer
vrije tijd. Overigens moet het onderscheid tussen afhankelijke en onafhankelijke
beroepsbevolking in die zin worden gerelativeerd dat door de toenemende trend naar
‘outsourcing’ zelfstandigen inspelen op de behoefte aan flexibele arbeidsinzet van het overige
bedrijfsleven. De sectorale en beroepsmatige samenstelling van de werkgelegenheid in
Nederland is de laatste jaren veranderd. De werkgelegenheid in de ICT-sector, in de
adviessector in de zorg en in het onderwijs is het meest toegenomen. Die in de industrie en in
het openbaar bestuur is het meest afgenomen. Steeds meer mensen zijn werkzaam in
verzorgende beroepen, mede vanwege de lage productiviteitsgroei in deze sectoren. De
toenemende complexiteit van markten heeft geleid tot een groei van het aantal banen voor
beleidsadviserend personeel (consultancy). De groei van werk in de bedrijfstakken transport,
opslag en beveiliging is miniem, evenals als dat voor leidinggevenden het geval is. De
banengroei in het productie- en onderhoudswerk loopt sterk terug. Dit soort werk blijkt
bovendien in de huidige recessie bij uitstek conjunctuurgevoelig te zijn. De sectorale
verschuiving van de werkgelegenheid past in het beeld van een economie die steeds minder
werk biedt in primaire productieactiviteiten, maar steeds meer in ondersteunende en
regisserende activiteiten. Daarnaast zal in de toekomst het aandeel van de verzorgende
beroepen groot blijven. Door de stijging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en
de toename van de kennisintensiteit van werkzaamheden neemt het aantal
hooggekwalificeerde banen sterk toe. Dit gebeurt in alle sectoren. Toch nam in de afgelopen
jaren ook het aantal banen voor laaggeschoold personeel toe, vooral in de zorg en de
detailhandel. Daar staat een forse uitstoot van laaggeschoolde arbeid in het productiewerk
tegenover. Dit is een gecombineerd effect van ‘offshoring’ (verplaatsing naar het goedkopere
buitenland) en procesinnovatie (arbeidsbesparende investeringen in technologie) met als
gevolg een ‘upgrading’ van de werkgelegenheid. Volgens de meeste economen is een efficiënt
werkende arbeidsmarkt gebaat bij flexibiliteit. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van zelfstandig
ondernemerschap. Ook mogelijk is flexibiliteit in lonen, in functies, in aantal werknemers, in
relaties met toeleveranciers en uitbesteders, in cont(r)acten tussen bedrijven en in het
inspelen op de wensen van de klant. Flexibiliteit heeft een gunstig effect op de productiviteit
en op de loonkosten. Het veroorzaakt daarmee macro gezien positieve welvaartseffecten. Toch
ligt de stimulering van flexibiliteit en het daarmee voorkomen van verstarring van de
arbeidsmarkt politiek gevoelig. Te denken valt aan de discussies over versoepeling van het
ontslagrecht, over vermindering van baanzekerheid en over de toenemende uitsluiting van

25 oktober 2013

25

Arbeidsmobiliteit in de regionale kenniseconomie

Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen

kansarmen op de arbeidsmarkt. De meest economische deskundigen zijn er niettemin van
overtuigd dat flexibilisering van de arbeidsmarkt de groei van de werkloosheid tijdens de
huidige recessie zal afremmen. Het is voor werknemers, werklozen en zelfstandigen
noodzakelijk kenniscompetenties en sociale vaardigheden te bezitten om carrière te maken op
de flexibele arbeidsmarkt.

4.5

De rol van regionaal beleid

De beschreven ontwikkelingen leiden ook tot veranderingen in het ruimtegebruik voor werken
(en wonen en recreëren), die wijzen in de richting van de uitbouw van meerkernige stedelijke
agglomeraties (Burger 2011). Deze ontwikkeling wordt weliswaar veroorzaakt door
marktwerking, die een welvaartsverhogend effect heeft, maar dit is geen vrijbrief voor de
regionale overheid om geen eigen ontwikkelingsbeleid te voeren. Ten eerste omdat
hardnekkige lokale achterstandsituaties vaak ontstaan door onbelemmerde marktwerking
(regulerende taak van de overheid) en ten tweede omdat welvaartsgroei ook vraagt om
collectieve actie van publieke en private partijen (organiserende taak van de overheid). Daar
waar sociaal economische segregatie en sociaal culturele segregatie samengaan, ontstaat een
stedelijke onderklasse die geen aansluiting vindt bij de nieuwe stedelijke economie die is
doordrenkt met creativiteit, kennis en beleving. Bovendien leveren de kostengedreven
uitsortering
van
activiteiten
en
de
toenemende
congestie
steeds
meer
bereikbaarheidsproblemen op. De schaal hiervan overstijgt al lang die van het stadsgewest.
Een derde hardnekkig probleem is het toenemende conflict tussen bedrijven, voorzieningen en
bewoners die elkaars nabuurschap moeilijk verdragen (Not in my Backyard of Nimby-effect).
Deze onverdraagzaamheid is op zich een welvaartsverschijnsel, maar krijgt de ruimte door de
vergrote vestigingsmobiliteit van burgers en bedrijven. Deze problemen vormen een gevaar
voor de stedelijke welvaart, dat zoals beargumenteerd meer is gebaat met diversiteit,
flexibiliteit, emancipatie en communicatie. Ruimtelijke ordening is het voorkomen van
negatieve externe effecten (toelatingsplanologie) en het organiseren van positieve externe
effecten (ontwikkelingsplanologie). Verschillende soorten locaties ontwikkelen zich als gevolg
van marktwerking. Het is de taak van de overheid om deze ontwikkelingen te sturen. Het
reserveren van de benodigde ruimte met een voldoende prijs/kwaliteit verhouding is een
noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om deze ontwikkelingen in gang te zetten.
Het richtsnoer daarbij is de gerelateerde variatie in economie en cultuur zoveel mogelijk te
stimuleren, de flexibiliteit van handelen van werkgever, zelfstandige ondernemer en
consument te faciliteren, alsmede de relaties tussen actoren binnen en buiten de stedelijke
regio zo open mogelijk te houden. Hiertoe staat de overheid een flink instrumentarium ter
beschikking, van wet- en regelgeving, subsidiëring (van ondernemerschap of R&D-activiteiten
bijvoorbeeld), marketing en acquisitie strategieën tot het faciliteren van de leef- en
werkomgeving (woningbouw, voorzieningen, bedrijventerreinen, infrastructuur). Vanuit de
regionale innovatiesysteem literatuur komen daar thema’s als valorisatie en hoogwaardig
arbeidsmarktbeleid (arbeidsmobiliteit, flexibiliteit) bij. Uit de analyse in hoofdstuk 5 moet de
waarde van arbeidsmobiliteit van de Utrechtse regio blijken. Bij een positieve interpretatie
ervan zal beleid, gericht op arbeidsmobiliteit en cross-overs, voor de ontwikkeling op de lange
termijn meer opportuun worden.
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Hoofdstuk 5

Skill-gerelateerheid in de regio Utrecht
In dit hoofdstuk worden kansen voor diversificatie van de Utrechtse economie
onderzocht. Van tien clusters worden skill-relaties onderling en met andere sectoren
bekeken. Ze worden weergegeven in netwerkdiagrammen (industriële ruimte),
geplot op de kaart en beoordeeld als sterktes (skill-gerelateerde sectoren als
onderdeel van de clusters), kansen (skill-gerelateerde sectoren die aansluiten bij de
clusters en goed in de regionale arbeidsmarkt zijn ingebed) en bedreigingen en
zwaktes (sectoren die niet goed ingebed zijn in de bestaande economische
structuur). Naast het beeld voor tien clusters in de provincie als geheel, worden
SWOT analyses gepresenteerd voor de steden Utrecht, Amersfoort, Veenendaal en
Woerden. Er blijken veel kansen tot diversificatie in de Utrechtse economie aanwezig
te zijn. Deze zijn vaak lokaal en soms is er een relatie met omringende regio’s, zoals
Amsterdam en de Gelderse Vallei. Die kansen moeten serieus in het beleid worden
betrokken. Het hoofdstuk beargumenteert dat de grote clusters van ICT en zakelijke
dienstverlening in de regio zich op de top van hun sector levenscyclus bevinden en
gericht op zoek moeten naar cross-over met andere sectoren en naar vernieuwing en
innovatie. De gepresenteerde skill-gerelateerdheid in dit hoofdstuk vormt daarvoor
een belangrijke bouwsteen.

5.1

Specialisatie versus diversiteit in de regionale kenniseconomie

Werkgelegenheidsontwikkeling vindt de laatste decennia steeds meer plaats in clusters. Dit
zijn geografisch (stedelijk of regionaal) en sectoraal gedefinieerde samenklonteringen van
bedrijven en kennisinstellingen. De traditionele clusterbenadering benadrukt hierin het belang
van specialisatie (Huggins & Izushi 2011, Porter 1998, 2003, Van Oort et al. 2011).
Specialisatie maakt diepte-investeringen mogelijk in infrastructuur, arbeidsmarkt en
instituties. In de huidige globaliserende economie zijn dergelijke diepte-investeringen bijna
een sine qua non geworden om de concurrentie met andere regio’s aan te kunnen.
Clusters zijn ruimtelijke concentraties van gerelateerde bedrijven en instellingen die mogelijk,
maar niet noodzakelijkerwijs, met elkaar samenwerken (Atzema et al. 2012). Bij clustering ligt
de nadruk op het benutten van nabijheidsvoordelen. Binnen clusters is het voor bedrijven
gemakkelijker en dus goedkoper om kennispartners te selecteren (lagere zoekkosten),
kennispartners te sturen (lagere controlekosten) en om afspraken te maken met
kennispartners (lagere contractkosten). Tegen deze kostenvoordelen van clusters staan echter
leernadelen. Zo is de kennis in veel clusters weinig gedifferentieerd en valt er dus weinig van
anderen te leren. Nieuwe kennis blijft daardoor verborgen of gaat aan de clusterleden voorbij.
Wanneer er sprake is van toelevering en uitbesteding dan blijken in clusters vaak de routines
te overheersen. De neiging is gering om radicaal nieuwe oplossingen te verzinnen, want de
tevredenheid met bestaande oplossingen is doorgaans hoog. In clusters ligt ‘lock-in’ op de
loer. Niettemin wordt uitwisseling van kennis in clusters opgevat als een positieve externaliteit
van de vestigingsregio (bedrijven kunnen meeprofiteren van de in de regio aanwezige kennis
tegen relatief weinig kosten en moeite). De uitwisseling van kennis gebeurt voornamelijk via
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imitatie, arbeidsmobiliteit en ‘face-to-face’ contacten. Vroeger dacht men bij de
nabijheidsvoordelen van clusters vooral aan transportkosten (goedkoper door kortere
afstanden) en transformatiekosten (goedkopere lokale productiefactoren), maar tegenwoordig
draait het meer om transactiekosten (goedkoper omdat men elkaar gemakkelijk kan vinden,
controleren en vertrouwen). In clusters is naast menselijk kapitaal (= hoog opgeleide
beroepsbevolking) sociaal kapitaal van groot belang. In regio’s met veel sociaal kapitaal gonst
het van initiatieven die zijn gericht op bevordering van innovatie. In dit verband wordt wel het
begrip ‘local buzz’ gebruikt, dat wil zeggen een informatie en communicatiemilieu waarbij
lokaal specifieke informatie contant ge‘update’ wordt door middel van georganiseerde en
spontane afspraken. Dit levert mogelijkerwijs alsnog bedoelde en onbedoelde leerprocessen
op. Clusters dragen daarom bij aan de concurrentiekracht en de economische groei van een
regio.
Een gespecialiseerde economie is ook kwetsbaar. Naarmate een regio gespecialiseerd raakt in
een steeds kleiner aantal economische activiteiten, neemt ook de kans op kruisbestuiving en
vernieuwing van deze activiteiten af. Zoals de econoom Schumpeter al aan het begin van de
vorige eeuw opmerkte, is het maken van nieuwe combinaties van bestaande ideeën cruciaal
voor innovatie. Idealiter zijn regio’s dus zowel gespecialiseerd als gediversifieerd. Pure
specialisatie maakt een regio kwetsbaar. Teveel diversiteit aan economische activiteiten staat
de focus in de weg die nodig is om succesvol te concurreren op de wereldmarkten. Dit
suggereert dat alleen de allergrootste regio’s innovatief kunnen zijn. Immers, kleine regio’s
kunnen zich onmogelijk in een groot aantal activiteiten tegelijk specialiseren. De dichotomie
tussen specialisatie en diversiteit ziet echter over het hoofd dat er synergieën bestaan tussen
bepaalde economische activiteiten. Door handig gebruik te maken van deze synergieën kan
ook een middelgrote regio economische cohesie met een hoge diversificatiegraad combineren.
De sleutel ligt in wat gerelateerde variëteit wordt genoemd (Frenken et al. 2007). De meeste
gelegenheid voor kennisoverdracht bestaat namelijk tussen bedrijven die niet tot dezelfde,
maar tot gerelateerde bedrijfstakken behoren. Bedrijven uit gerelateerde bedrijfstakken
hebben namelijk overlappende kennisbases. Deze overlap faciliteert de communicatie tussen
de bedrijven: gedeelde kennis, denkkaders en toegepaste technologie zorgen ervoor dat
bedrijven elkaar sneller begrijpen. Doordat deze overlap slechts partieel is, is er ook ruimte
om van elkaar te leren. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid gerelateerde economische
activiteiten in een regio helpt dus bij het genereren van nieuwe combinaties van bestaande
technologieën. Doordat de activiteiten wel van elkaar verschillen, wordt het risico gespreid en
is de regio niet afhankelijk van slechts een handvol bedrijfstakken.

5.2

Menselijk kapitaal: verbindingen in de industriële ruimte

In dit onderzoek wordt gekeken naar gerelateerdheid van de vaardigheden van werknemers in
de regio Utrecht. Hierbij gaat het om het menselijke kapitaal dat bedrijven inzetten. In de
huidige kenniseconomie is menselijk kapitaal verreweg de belangrijkste productiefactor (Fallick
et al. 2006)2. Bedrijven concurreren niet alleen om klanten, maar met name ook om talent.
2

De skill-gerelateerdheidsrelaties zijn niet de enige verbindingen tussen bedrijfstakken. Zo zijn afnemers en
toeleveranciers met elkaar verbonden in de waardeketen (input-output relaties), zijn spin-offs vaak verbonden met
het moederbedrijf en zijn nieuw opgerichte, kleinschalige bedrijven vaak ingebed in de woonomgeving van de
ondernemer. Eerder onderzoek van Neffke et al. (2011) laat echter zien dat skill-gerelateerdheid een aanzienlijk
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Regio’s waar mensen met de juiste vaardigheden en werkervaring te vinden zijn, zijn daarom
ook zeer in trek bij het (internationale) bedrijfsleven. Bedrijfstakken zijn skill-gerelateerd
indien ze werknemers met dezelfde soort vaardigheden nodig hebben. Deze maat is gebaseerd
op arbeidsmobiliteit tussen bedrijfstakken. Voor werknemers is het aantrekkelijk om met
name banen te accepteren in de bedrijfstakken die skill-gerelateerd zijn aan de bedrijfstak
waarin ze voorheen werkzaam waren. Voor werkgevers zijn werknemers uit skill-gerelateerde
bedrijfstakken ook aantrekkelijk. Zulke werknemers vragen immers slechts lichte
investeringen in bijscholing en zijn sneller ingewerkt dan werknemers uit ongerelateerde
bedrijfstakken. Op basis van deze overwegingen wordt gewerkt met arbeidsstromen tussen
bedrijven uit verschillende bedrijfstakken als maat voor skill-gerelateerdheid. De aanwezigheid
van skill-gerelateerde bedrijfstakken in een regio heeft drie voordelen. Ten eerste biedt een
goede inbedding in de lokale arbeidsmarkt een bedrijfstak toegang tot een beroepsbevolking
met relevante vaardigheden. Doordat zij deze beroepsbevolking deelt met andere
bedrijfstakken, ontstaan er schaalvoordelen in het opleiden van werknemers. Ten tweede kan
economische tegenspoed in een bedrijfstak worden gecompenseerd door groei in skillgerelateerde bedrijfstakken. Door de uitwisselbaarheid van hun werknemers kunnen groeiende
bedrijfstakken de ontslagen werknemers in dienst nemen, zonder dat dit met grootschalige
vernietiging van menselijk kapitaal gepaard gaat. Ten derde is het potentieel voor
kennisuitwisseling tussen gerelateerde bedrijfstakken groot. Dit maakt skill-gerelateerde
bedrijfstakken vaak complementair in innovatieprocessen. De face-to-face communicatie die
nodig is bij innovatie samenwerking, is op lokaal niveau eenvoudiger te coördineren dan op
grote afstand3.
In dit onderzoek wordt een recent ontwikkelde maat van skill-gerelateerdheid gebruikt. Deze
maat is beschreven in een artikel van Neffke en Henning (2009) en is gebaseerd op
arbeidsmobiliteit tussen bedrijfstakken. De logica achter de maat is als volgt. De
werkzaamheden in een bepaalde baan vereisen specifieke vaardigheden die slechts beperkt
inzetbaar zijn in andere banen. Werknemers investeren veel tijd en geld om zich deze
vaardigheden eigen te maken, wat het wisselen van baan kostbaar maakt. Met name banen
die volstrekt andere vaardigheden vereisen dan de oude, zijn onaantrekkelijk. Dergelijke
banen vragen om grote investeringen in nieuwe vaardigheden. Tegelijkertijd boeten de
vaardigheden
die niet meer tot inzet komen flink aan waarde in. Skill-gerelateerde
bedrijfstakken zijn bedrijfstakken die soortgelijke vaardigheden vereisen. Door de
overeenkomsten in de vaardigheden met hun oude baan, is het voor werknemers aantrekkelijk
om met name banen te accepteren in de bedrijfstakken die skill-gerelateerd zijn aan de
bedrijfstak waarin ze voorheen werkzaam waren. De bestaande vaardigheden behouden dan
hun waarde. Voor werkgevers zijn werknemers uit skill-gerelateerde bedrijfstakken
aantrekkelijk. Zulke werknemers vragen immers slechts lichte investeringen in bijscholing en
grotere rol speelt in regionaal-economische groei dan verbindingen tussen bedrijfstakken in de waardeketen. Dit
betekent dat bedrijven in het algemeen meer profiteren van de nabijheid van andere bedrijven waarmee ze
gemakkelijk personeel kunnen uitwisselen dan van de nabijheid van toeleveranciers.
3
Het onderzoek is primair geïnteresseerd in de aanwezigheid van gerelateerde bedrijfstakken in de regio zelf. Maar
werknemers zijn veelal bereid om ook banen buiten de eigen (woon)regio te accepteren. Bij het identificeren van
kansen voor gerelateerde activiteiten is de situatie in bereikbare, omliggende regio’s dus ook belangrijk voor
stedelijke regio’s. Voor die bereikbaarheid zijn pendelpatronen gebruikt. De inbeddinggraad is dus gebaseerd op de
gerelateerde werkgelegenheid in de regio zelf met daarbij opgeteld de potentiële forensenstromen van werknemers
in gerelateerde bedrijfstakken van de omliggende regio’s.
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zijn sneller ingewerkt dan werknemers uit ongerelateerde bedrijfstakken. Op basis van deze
overwegingen is het volledige contingent aan baanwisselingen in de Zweedse economie
bestudeerd, die is vergeleken met de Nederlandse situatie en is geijkt aan de Duitse situatie4.
Hieruit zijn de arbeidsstromen tussen verschillende bedrijfstakken gedestilleerd. Deze
arbeidsstromen zijn vervolgens gebruikt om de skill-gerelateerdheid tussen bedrijfstakken te
meten. Het resultaat is een maat die voor iedere combinatie van twee bedrijfstakken de mate
weergeeft, waarin de bedrijfstakken gebruik kunnen maken van elkaars werknemers. Deze
matrix met skill-relaties tussen zeer gedetailleerde sectoren, gemeten tussen 2000 en 2010
vormt de basis van onze empirische analyse. De aanwezigheid, omvang in banen en groei in
banen van bedrijfsvestigingen (gemeten middels Provinciaal Arbeidsmarktregister (PAR) voor
de provincie Utrecht en het LISA-bestand voor gemeenten daarbuiten) is vervolgens
gekoppeld aan deze skill-relatiematrix om de potentiële verbindingskansen door overlap in
human capital tussen sectoren in de regio te bepalen.
De informatie over de skill-gerelateerdheid tussen bedrijfstakken stelt ons in staat de
economie weer te geven als een netwerk van bedrijfstakken. In dit netwerk stellen de
symbolen op de knopen de bedrijfstakken voor en de links geven aan welke bedrijfstakken
skill-gerelateerd zijn. Figuur 5.1 laat zien hoe dit netwerk eruit ziet voor de regio Utrecht. We
noemen dit netwerk de industriële ruimte. De industriële ruimte is dus nadrukkelijk geen
geografische ruimte. Het is een abstracte ruimte van bedrijfstakken die met elkaar verbonden
zijn. Daarnaast is het belangrijk op te merken dat de industriële ruimte niet tot de
maakindustrie is beperkt. Zij beslaat alle activiteiten in de economie, inclusief de
dienstensector. De hoofdsector waartoe een bedrijfstak behoort, is te herkennen aan de
desbetreffende kleur van het symbool. Zo representeren de gele symbolen de financiële
bedrijfstakken, staan donkerblauwe cirkels voor bedrijven in de maakindustrie en zijn de
activiteiten in de zakelijke dienstverlening weergegeven in oranje 5. De positie van iedere
bedrijfstak is zodanig gekozen, dat gerelateerde bedrijfstakken zoveel mogelijk bij elkaar in de
buurt liggen. Zo valt bijvoorbeeld op dat bedrijfstakken in de financiële sector een vrij hecht
cluster vormen aan de rechterkant van de industriële ruimte. Dit geeft aan dat de diverse
bedrijfstakken uit deze sector sterk skill-gerelateerd zijn. Aan de tegenoverliggende zijde van
de industriële ruimte zijn op soortgelijke wijze de transportactiviteiten (groene cirkels)
gegroepeerd. Deze bedrijfstakken hebben veel interne links, maar ze hebben weinig gemeen
met de financiële sector. De maakindustrie (donkerblauwe cirkels) is grotendeels aan de
linker- en onderkant van de industriële ruimte te vinden. Een opvallende uitzondering is de
positie van de uitgeverijen (een bedrijfstak uit de maakindustrie), die midden tussen de
creatieve bedrijfstakken (weergegeven in hard roze) en de zakelijke dienstverlening (oranje)
liggen. In dit hoofdstuk maken we veelvuldig gebruik van de visualisering van de regionale
economieën van de regio Utrecht in de industriële ruimte. In deze diagrammen bepaalt de
werkgelegenheid van een bedrijfstak in een regio de omvang van het bijbehorende symbool in
de industriële ruimte. Bedrijfstakken met meer werkgelegenheid hebben dus grotere symbolen
in de diagrammen.
Figuren 5.2 en 5.3 laten de industriële ruimte van de regio Utrecht opnieuw zien, waarbij
informatie is verwerkt in de randen van de sectorsymbolen. De omvang van de sectoren geeft
4

Onderzoek naar de Duitse economie vond plaats door Neffke, Otto & Weyh en naar de Nederlandse economie door
Diodato & Weterings (2012).
5
Slechts de top-25% van meest ingebedde bedrijfsklassen is vanwege de overzichtelijkheid in de industriële ruimte
weergegeven.
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nu de hoeveelheid werkgelegenheid weer. In figuur 5.2 geeft een groene rand aan dat de
regio is gespecialiseerd in die sector ten opzichte van Nederland als geheel. Dit is bepaald door
een locatiequotiënt. Het aandeel van de werkgelegenheid van een sector in de regio Utrecht
wordt hierbij vergeleken met het aandeel van die sector in Nederland als geheel. Een score
groter dan één (groene rand) duidt op een oververtegenwoordiging in banen (specialisatie),
een score lager dan één duidt op ondervertegenwoordiging (rode rand). Utrecht kent sterke
specialisaties in ICT (lichtgroen), zakelijke dienstverlening (oranje), financiële dienstverlening
(geel), transport en distributie (groen), zorg (donkerpaars), onderwijs (bruin),
ingenieursbureaus (oranje) en in creatieve sectoren (hard roze). Deze specialisaties sluiten
nauw aan bij die gedefinieerd door TNO (2012), Jacobs et al. (2013) en EBU (2013a, b). In
figuur 5.3 is in de randen van de symbolen verwerkt of de sector in de periode 2002-2010 is
gegroeid in werkgelegenheid. Van de specialisaties valt op dat de financiële dienstverlening
niet of negatief groeit. Ook zakelijke dienstverlening en ICT groeien nauwelijks. Dit houdt
naast de in 2010 naderende crisis tevens verband met de levensfase waarin sectoren zich
bevinden.

5.3

Cluster levenscyclus

Om aanknopingspunten te vinden voor duurzame vernieuwing van de economie in de regio
Utrecht, wordt aangesloten bij het concept van de cluster levenscyclus. Hierbij spelen vooral
de kennisgeneratie en -diffusie van clusters een belangrijke rol. Clusters hebben twee
kenmerken. Het zijn concentraties van bedrijven in dezelfde en nauw verwante sectoren. Deze
bedrijven delen iets met elkaar waardoor kennisuitwisseling en samenwerking sneller tot stand
komt (Brenner 2004). Een cluster is geen statische entiteit, maar ontwikkelt zich in de loop
van de tijd. In de economisch geografische literatuur wordt het begrip levenscyclus op
verschillende begrippen toegepast, bijvoorbeeld op producten, sectoren en bedrijfstakken. Het
begrip kan ook op clusters worden toegepast, waarbij fases worden onderscheiden: beginfase,
groeifase, volwassenheidsfase en fase van neergang. Elke fase wordt gekenmerkt door een
bepaalde mate van omvang, dominante technologie en bedrijfsdynamiek (Braunerhjelm &
Feldman 2006, Fornahl et al. 2010, Press 2006, Menzel & Fornahl 2009). Elke fase wordt ook
gekarakteriseerd door een mate van groei in productiviteit en werkgelegenheid. De positieve
dynamiek zit vaak in de kwalitatieve dimensie. Hierbij gaat het om innovatie, vernieuwing,
nieuwe markten, nieuwe technologie en diversificatie naar gerelateerde economische
activiteiten.
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Figuur 5.1:
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Figuur 5.2:
Industriële ruimte van de regio Utrecht met specialisaties in de randen (groen
positief, rood negatief), 2010
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Figuur 5.3 :
Industriële ruimte van de regio Utrecht met werkgelegenheidsgroei in de
randen (groen positief, rood negatief), 2002-2010
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Het aanboren van nieuwe markten en een vergrote diversiteit aan het begin van een cluster
levenscyclus gaat vaak gepaard met werkgelegenheidsgroei, terwijl efficiëntie de boventoon
voert in volwassenheidsfasen, wat leidt tot een hogere productiviteit van de dan aanwezige en
overlevende bedrijven (Frenken et al. 2007). Figuur 5.4 geeft de levenscyclus van clusters
schematisch weer.
Een cluster maakt theoretisch altijd de vier fasen van opkomst, groei, volwassenheid en
neergang door. Aan het begin van de levenscyclus is de heterogeniteit van beschikbare kennis
groot, maar naarmate het cluster vordert in haar bestaan wordt kennis minder makkelijk
beschikbaar (dit wil niet zeggen dat de hoeveelheid kennis kleiner is, maar bestaande spelers
op de markt beschermen deze dan beter). Aan het einde van de levenscyclus, in de
volwassenheidsfase, zijn er mogelijkheden om te komen tot een vernieuwing van het cluster
door het aanhaken bij een nieuwe technologie, het aanpassen aan de marktwensen of zelfs
het transformeren tot nieuwe producten voor nieuwe markten. Hierdoor kan een nieuwe fase
van (beschikbare) informatievergaring, vernieuwing en groei aanbreken. Bij een (weer)
groeiende markt zijn geclusterde bedrijven beter af dan niet-geclusterde bedrijven, vanwege
het voordeel van kennisuitwisselingen en een hogere informatiedichtheid in clusters.

Figuur 5.4:

Cluster levenscyclus, toegepast op de regio Utrecht

Bron: Bewerking van Menzel & Fornahl (2009), p.218.
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Deze elementen zijn inpasbaar in het concept van agglomeratievoordelen, dat in
geagglomereerde regio’s tot meer productiviteit leidt bij bedrijven dan erbuiten. Aan het einde
van een sector en/of cluster levenscyclus zijn ongeclusterde bedrijven daarentegen in het
voordeel, omdat ze minder vast zitten aan bestaande routines en vaste interactiepatronen. Dit
impliceert dat agglomeratievoordelen verschuiven tijdens de levenscyclus van sectoren, van
het cluster naar de stedelijke omgeving. Ze veranderen dan ook vaak van karakter: van
lokalisatievoordelen (bedrijven in eenzelfde sector bij elkaar leren van elkaar) in
urbanisatievoordelen (voordelen zijn gespreid over een grotere stedelijke omgeving en voor
bedrijven in verschillende bedrijfstakken toegankelijk)6.
Er zijn enkele empirische onderzoeken gedaan die aantonen dat verschillende clusters die tot
dezelfde sector behoren toch verschillende groeipaden volgen (Menzel & Fornahl 2009). De
onderlinge interactie van de clusterleden en de invloed van buitenaf op vernieuwing blijkt daar
vooral debet aan te zijn. Dit lijkt de theorie van de cluster levenscyclus in relatie tot
kenniscirculatie te bevestigen. Voor Nederland is een eerste onderzoek uitgevoerd voor de
stadsregio Utrecht (Holvast 2012). Op basis van die informatie, aangevuld met beschikbare
gegevens over bedrijvendynamiek en werkgelegenheidsgroei (Van Oort 2012) kunnen we
inschatten waar de clusters van de regio Utrecht zich bevinden in de cluster levenscyclus. De
regio Utrecht maakt onderdeel uit van de Noordvleugel, die overwegend op dienstensectoren
is gericht. De transport- en distributiesector, verbonden aan de centrale ligging van de steden
Utrecht en Amersfoort in Nederland, bevindt zich in een verzadigings- en zelfs neergangsfase
(Atzema et al. 2012). De werkgelegenheid neemt er in af. Opkomende sectoren zijn vooral te
vinden in de life- en healthsciences (biotechnologie), ‘serious gaming’ en creatieve sectoren
als uitgeverijen, media en kunst, hoewel Rutten et al. (2012) aangeven dat ook deze sectoren
neigen naar een volwassenheidsfase met minder groei. Opvallend genoeg naderen de ICTsector en de zakelijke en financiële dienstverlening, de twee kurken waarop de Utrechtse
economie momenteel drijft, de volwassenheidsfase. Hoewel ze sterk bijdragen aan de hoge
score op de European Regional Competitiveness Index (zie hoofdstuk 2), doen ook deze
clusters er goed aan diversificatie te zoeken in gerelateerde sectoren en marktniches die op de
lange termijn groei structureel kunnen waarborgen. Het aansluiten bij latente kansen van
kennis die kan worden gerelateerd aan bestaande kennis binnen clusters is daarin een
belangrijke optie.

5.4

Kansen voor diversificering van de economie in de regio
Utrecht

In de figuren 5.6 tot en met 5.25 zijn de industriële ruimten weergegeven voor de tien
belangrijke clusters in de regio Utrecht. De clusters zijn in samenspraak met de Economic
Board Utrecht en de Kamer van Koophandel Midden-Nederland gedefinieerd op basis van de
SBI2008 sectorindeling. De meeste bedrijfstakken in deze studie zijn gedefinieerd op het
niveau van 3-cijferige codes. De specifieke clusters die wij in dit hoofdstuk onderzoeken,
vereisten echter in sommige gevallen een verdere uitsplitsing in 4- of, in een enkel geval, zelfs
5-cijferige codes (SBI 2008). Voor de tien clusters zijn de arbeidsmarktrelaties meer in detail
onderzocht. De segmenten zijn geselecteerd met het oog op hun belang voor het ruimtelijk6

Deze trend is in veel studies gesignaleerd, zie Beaudry & Schiffauerova (2009).
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economische beleid in clusters. Van elk van de clusters die in dit rapport worden
onderscheiden, selecteren we de bedrijfstakken die de kern van het cluster vormen, omdat ze
de grootste component erin zijn, of omdat ze het meest perspectiefvol zijn voor toekomstige
ontwikkelingen. Vervolgens is onderzocht met welke andere bedrijfstakken deze bedrijfstakken
in de kern van het cluster nauwe skill-gerelateerdheidsconnecties vertonen. Voor de analyses
van de clustersegmenten maken we gebruik van clusterdiagrammen die het netwerk van skillgerelateerde bedrijfstakken voor een cluster isoleren in de industriële ruimte. De symbolen
van de bedrijfstakken uit dit netwerk geven de situatie in de regio als geheel weer in het jaar
2010. In de netwerkanalyse worden de clusterkernen steeds uitgelicht. Hun symbool is dan
een ruitvorm (in plaats van cirkels voor alle andere sectoren). De omvang van een symbool
geeft de werkgelegenheid in de bedrijfstak in de regio Utrecht weer. De omranding reflecteert
de mate van regionale specialisatie. Deze visuele netwerkanalyse laat zien hoe de
kernsectoren zijn ingebed in een breder web van bedrijfstakken. In de bijbehorende tabel is
aangegeven met welke andere gedetailleerde sectoren de clusterkernen significant
samenhangen in termen van arbeidspotentieel.
Bij de visualisatie in het (industriële ruimte) netwerk, wordt per cluster in een tabel
aangegeven met welke sectoren de clusterkern het meest sterk en significant is verbonden.
De mate van inbedding wordt gegeven en tevens wordt aangegeven wat de status is van de
met de clusterkern gerelateerde sectoren in termen van een SWOT-analyse. Later gebruiken
we dezelfde methodiek ook om SWOT-analyses te maken voor de provincie als geheel en voor
de steden Utrecht, Amersfoort, Veenendaal en Woerden. In de SWOT analyses onderscheiden
we vier categorieën van bedrijfstakken (figuur 5.5). De eerste categorie bestaat uit
bedrijfstakken die relatief groot en oververtegenwoordigd zijn (gemeten via het
locatiequotiënt) en tegelijkertijd goed zijn ingebed in de regio. De bedrijfstakken in deze
categorie vormen de kracht van de regio. Het zijn goed ontwikkelde specialisaties die volop
kunnen profiteren van de bestaande activiteiten in de regio. De tweede categorie bestaat uit
bedrijfstakken die relatief klein en ondervertegenwoordigd zijn in de regio, maar die ook slecht
zijn ingebed. Deze bedrijfstakken hebben nauwelijks skill-connecties met de rest van de
economie. Hun afwezigheid is daarom ook niet verrassend. Deze bedrijfstakken kunnen
worden gezien als een regionale zwakte in de industriële ruimte. Ze bieden niet veel
werkgelegenheid en dat is gezien hun lage inbedding ook niet verwonderlijk. Door de
afwezigheid van skill-gerelateerde activiteiten, zijn dergelijke bedrijfstakken ook niet
eenvoudig naar de regio aan te trekken. De laatste beide categorieën zijn interessanter. Ten
eerste zijn er de bedrijfstakken die klein en relatief ondervertegenwoordigd zijn in de regio,
terwijl ze wel goed ingebed zijn in de arbeidsmarkt. Er zijn voor dergelijke bedrijfstakken
volop werknemers met de juiste vaardigheden en bedrijven met relevante kennis aanwezig.
De regio presteert hier eigenlijk onder haar vermogen en zou dergelijke bedrijfstakken in
principe goed kunnen aantrekken of uitbouwen. Voor deze bedrijfstakken is het zinvol nader te
onderzoeken wat hen nu belemmert zich in de regio te vestigen of te groeien. Vervolgens kan
er per bedrijfstak beleid worden ontwikkeld, dat zich specifiek erop richt deze belemmeringen
uit de weg te ruimen. Welk beleid hier het best past, zal van bedrijfstak tot bedrijfstak
verschillen. Tenslotte zijn er nog bedrijfstakken die relatief groot in de regio zijn, maar die niet
goed ingebed zijn. Zulke bedrijfstakken duiden we in eerste instantie als bedreigde
activiteiten. Zij kunnen noch eenvoudig op de regionale arbeidsmarkt werknemers in
aanpalende bedrijfstakken vinden, noch is er veel bedrijvigheid in de omgeving om
gerelateerde kennis mee uit te wisselen.
Figuur 5.5:
SWOT-analyse van skill-gerelateerdheid in de regio
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Deze eerste duiding kan echter misleidend zijn. Zo is het ook mogelijk de “bedreigde”
categorie bedrijfstakken als een kans te zien om gerelateerde activiteiten op te bouwen. Een
bedrijfstak kan immers om andere redenen dan de arbeidsmarkt bijzonder goed in een regio
passen. Een goed voorbeeld is de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht. Utrecht heeft weinig
activiteiten die gerelateerd zijn aan de spoorwegen. Het zou echter te ver gaan om de
Utrechtse spoorwegactiviteiten een bedreigde bedrijfstak te noemen. Door haar unieke ligging
in het geografische hart van Nederland, is Utrecht een natuurlijke plaats voor
spoorwegactiviteiten. Het is dan ook moeilijk voor te stellen, dat de bedrijfstak binnen
afzienbare tijd de stad zal verlaten. Sterker nog, de natuurlijke verankering van de
spoorwegen in Utrecht biedt juist kansen om de momenteel afwezige gerelateerde activiteiten
aan te trekken. Niet alleen zouden deze gerelateerde activiteiten hierdoor in Utrecht kunnen
opbloeien. Ook de spoorwegen zelf zouden baat hebben bij de toegenomen mogelijkheden om
kennis en personeel in de lokale economie te laten circuleren. In hoeverre een grote, maar
slecht ingebedde bedrijfstak daadwerkelijk een instabiele factor in de regionale arbeidsmarkt
vormt, hangt er dus vanaf of de bedrijfstak op enige andere wijze is verankerd in de regio. Als
dit niet het geval is, moet de regio er serieus rekening mee houden, dat de bedrijfstak vroeg
of laat uit de regio zal wegtrekken. Als deze verankering er wel is, dan duidt een slechte
inbedding er juist op dat de regionale economie beter gebruik zou kunnen maken van de
aanwezigheid van de bedrijfstak.
De onderzochte skill-gerelateerdheid kent ook ruimtelijke samenhangen. In tien kaartbeelden
direct volgend op de visualisaties van de industriële ruimte met de clusterkernen, worden de
belangrijkste clusters van de provincie op de kaart weergegeven. De kaartbeelden betreffen de
provincie Utrecht en in een cirkel er omheen de aangrenzende regio’s van Noord-Holland
(Amsterdam e.o.), Flevoland (Almere), Gelderland (Gelderse vallei en Betuwe) en ZuidHolland (Gouda). De kaartbeelden tonen werkgelegenheidsconcentraties, gemeten op het
niveau van individuele bedrijven en instellingen met een ondergrens van tien werknemers in
clusterkernen en een ondergrens van 20 werknemers voor gerelateerde sectoren. Grotere
symbolen staan voor grotere bedrijven. De kleuren van de symbolen duiden de sector van de
bedrijven en werkgelegenheid aan. De bedrijven die behoren tot de clusterkern (de sectoren
die het cluster definiëren) zijn in ieder kaartbeeld weergegeven in geel. De overige
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weergegeven bedrijven in andere kleuren betreffen aan deze kernsectoren skill-gerelateerde
bedrijvigheid in tien geaggregeerde sectoren: bouw, onderwijs en zorg, horeca, industrie,
zakelijke dienstverlening, cultuur- en recreatie, handel en distributie, ICT, landbouw,
distributie en overheid. Hoewel slechts tien kleuren worden gebruikt om de skill-gerelateerde
bedrijvigheid te lokaliseren, gaat er onder deze aggregatie het detail van de specifieke
(sub)sectoren schuil (meer dan 300 3-digit sectoren). Alleen daadwerkelijke skill-gerelateerde
bedrijvigheid is weergegeven in de kaartbeelden.
1.

De ICT-sector

Dit cluster omvat als clusterkern de sectoren software en programmering (6201), IT consulting
en management (6203, 6203) en IT-dienstverlening (6209). Figuur 5.6 laat zien dat deze
sectoren onderling een sterke verwevenheid in skills kennen. Er verhuizen veel werknemers
tussen deze sectoren van baan. Figuur 5.6 en de bijbehorende tabel laten zien dat dit voor
Utrecht kenmerkende en grote cluster goed ingebed is in de regio en skill-gerelateerde
verbanden kent met zowel zakelijke diensten (opinie-onderzoek, management consulting) als
technologische sectoren waarin de regio ook sterk is (telecommunicatie, PR-bureaus,
computerindustrie). Sectoren die momenteel nog niet sterk in de regio aanwezig zijn, maar
bijzonder goed aansluiten bij de aanwezige skills, zijn, onder andere meetapparatuur,
consumentenelektronica, communicatieapparatuur, vliegtuigbouw en hoofdkantoorfuncties. Dit
zijn interessante diversificatiemogelijkheden voor de ICT-sector, die zoals gesteld aan de top
van haar levenscyclus (volwassenheidsfase) lijkt te zijn aangeland. Uit het kaartbeeld in figuur
5.7 komt naar voren dat de ICT-sector, ondanks onbeperkte mogelijkheden van footlooseheid
zich vanwege de mobiele kennisfactor toch in stedelijke gebieden concentreert. Utrecht,
Amersfoort, Zeist, Woerden en Veenendaal zijn concentraties binnen de provincie en
Amsterdam en Hilversum er vlak buiten. Ook de gerelateerde sectoren kennen een sterk
stedelijke oriëntatie: financiële dienstverlening in Utrecht, Amsterdam, Gouda en Ede en
zakelijke dienstverlening vooral in Utrecht en Amsterdam. De redenen voor stedelijke
concentratie van de ICT-sector worden vaak gezocht in de eerder genoemde clustervoordelen
(dichte arbeidsmarkt, informatie dichtheid, samenwerkingsverbanden), maar recentelijk wordt
daar de stad als geschikte woonomgeving voor de hoogopgeleide werknemers bij gerekend.
Utrecht staat vlak onder Amsterdam in de woonaantrekkelijkheid index voor hoger opgeleiden
(Atlas voor Gemeenten 2013).
2.

De gaming industrie

De gaming industrie (figuur 5.8) is afgebakend door identificatie van individuele
bedrijfsvestigingen in het LISA-bestand, op basis van informatie van TNO (2012)7. De gaming
industrie is een duidelijke verbijzondering van de ICT-sector, met links naar de kunst- en
creatieve wereld (zie de bij figuur 5.6 behorende tabel). De diversificatiemogelijkheden voor
cross-overs zijn voor deze sector dan ook groter en meer gericht op kunst en consumenten.
Het maakt de gerichtheid op stedelijke vestigingsmilieus, waar ook creatieve en kunstsectoren
zijn geconcentreerd, nog groter als bij de ICT-sector (figuur 5.9). Opvallend is een aantal
zakelijke dienstverlenende bedrijven rondom Amersfoort die gerelateerd zijn aan de gaming
industrie.
3.
Het economisch adviescluster

7

Met dank aan Olaf Koops (TNO) voor het beschikbaar stellen van deze lijst.
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Het economisch adviescluster is naast ICT een tweede grote werkgever in de regio Utrecht. De
kern wordt gevormd door de sectoren accountancy (692), rechtskundige dienstverlening
(691), R&D in sociale wetenschappen (722) en management consulting (7022). Deze
clusterkern is goed ingebed in een groot deel van de Utrechtse economie (figuur 5.10). Er zijn
veel werknemers in deze sectoren die ook elders in de regionale economie (kunnen) werken.
Dit is ook de functie van deze dienstverlenende sector. Het blijkt echter dat human capital uit
dit cluster ook vaak elders aan de slag kan. Typische sectoren waar de regio al sterk in is
gespecialiseerd en die nauw aansluiten bij het cluster, zijn telecommunicatie, onderwijs,
opinieonderzoeksbureau en werkgeversorganisaties. Kansen voor cross-overs met sectoren die
nog niet oververtegenwoordigd zijn, bestaan er met (wederom) holdings- en hoofdkantoren,
leasing, televisie, consumentenelektronica en R&D in de natuurwetenschappen. De locatie van
de clusterkern en de gerelateerde sectoren (figuur 5.11) is meer gespreid dan die van de ICTsector. Financiële diensten die gerelateerd zijn aan de zakelijke dienstverlening bevinden zich
vooral
in
Utrecht,
Amersfoort,
Amsterdam
en
Ede.
De
concentratie
van
natuurwetenschappelijke R&D als gerelateerde sector in Wageningen komt duidelijk naar
voren. ICT in stedelijke gebieden, maar overheidsinstellingen en onderwijsconcentraties vlak
buiten de steden komen uit het kaartbeeld naar voren.
4.

Het ingenieurscluster

Het ingenieurscluster is zeer sterk vertegenwoordigd in Amersfoort en Utrecht (Atzema et al.
2012). De clusterkern is gedefinieerd door de sectoren ingenieursbureaus (7112) en
architecten (7111). Uit figuur 5.12 blijkt dat het cluster een schanierfunctie vervult tussen
industrie (blauw), distributie en infrastructuur (groen) en zakelijke dienstverlening (oranje).
Er zijn weinig skill-gerelateerde sectoren die los staan van het bestaande cluster of de huidige
specialisaties
in
de
regio
(zie
de
tabel
in
figuur
5.12)8.
Meetapparatuur,
consumentenapparatuur en elektromotoren zijn interessante sectoren als het gaat om
diversificatie vanuit dit cluster, naast bekende sectoren als onderwijs, openbaar bestuur en
wegen- en spoorbouw. De ruimtelijke inbedding van ingenieursbureaus en aan haar
gerelateerde sectoren (figuur 5.13) is weer overwegend stedelijke van karakter. Opvallend zijn
relaties met onderwijs en zorg in Amsterdam, Utrecht (Uithof) en Veenendaal en met industrie
en weg- en waterbouw in meer landelijke gebieden.
5.

De financiële dienstverlening

Het cluster van de financiële dienstverlening wordt gedefinieerd door de sectoren banken
(641), beleggingsinstellingen (643), financiële intermediatie (649), verzekeringen (651-652),
pensioenfondsen (653), beurshandel (651), verzekeringsdiensten (662) en vermogensbeheer
(663). Deze sectoren kennen onderling bijzonder veel skill-gerelateerdheid. De skillgerelateerdheid van dit cluster (figuur 5.14) is verder vooral met zakelijke dienstverlening, het
ICT- en gaming cluster en creatieve sectoren als reclamebureaus en PR-bureaus. Er worden
weinig echt onbekende kansen gedefinieerd voor cross-overs: R&D en hoofdkantoorfuncties
zijn wel de meest uitgesproken in die categorie. Het kaartbeeld van de clusterkern en
gerelateerde sectoren (figuur 5.15) toont wederom een grote stedelijke focus. Vooral

8

De tabel heeft enkele “zwakheden” uit de SWOT-analyse opgenomen om aan te tonen dat deze wel goed zijn
ingebed in de regio. Neffke et al. (2011) beargumenteerden dat veel (beleids-) aandacht voor dergelijke sectoren ze
mogelijk kan doen veranderen in kansen.
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Amsterdam komt naar voren, met een veel grotere concentratie van financiële dienstverleners
en gerelateerde sectoren dan de Utrechtse steden.
6.

Life- en healthscience

Het life- en healthscience cluster wordt algemeen gezien als een cluster van sectoren dat aan
het begin van haar levenscyclus staat. Het is in de gebruikte definitie opgebouwd uit de
sectoren
farmaceutische
grondstoffen
(211),
farmaceutische
producten
(212),
bestralingsapparatuur (266), medische instrumenten (325) en biotechnologische en
natuurwetenschappelijke R&D (7211, 7219). Uit figuur 5.16 en de daarbij behorende tabel9
blijkt dat chemie, landbouw gerelateerde sectoren, ICT-gerelateerde sectoren en
hoogwaardige productieactiviteiten (optische instrumenten, meetapparatuur) skill-gerelateerd
zijn aan het cluster. Het hoogwaardige karakter van de skills in het cluster maken dat dit
cluster interessant is voor vervolgonderzoek. Vragen zijn met welke van de gepresenteerde
gerelateerde sectoren zijn cross-overs al aanstaande en bij welke sectoren kunnen nieuwe
kansen worden geïdentificeerd. Figuur 5.17 laat de skill-gerelateerde clusterkaart van life en
health sciences zien. De clusterkern, aangegeven in geel, concentreert zich in de provincie
Utrecht rond de stad Utrecht en in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug richting Gooi- en
Vechtstreek en Amsterdam. Deze laatste, meer landelijke gebieden worden door De Hoog
(2012) wel de Hollandse Sunbelt genoemd en kennen vooral veel potentie als R&D-intensief
vestigingsklimaat. Buiten de regio Utrecht zijn er grote concentraties werkgelegenheid in
Amsterdam, Diemen en Wageningen. De skill-gerelateerde sectoren bevinden zich soms in de
directe nabijheid van de clusterkern (zoals onderwijs en zorg), maar vaker ook elders in de
provincie en in de omliggende regio’s. De gerelateerde handelssectoren (groothandel, winkels)
bevinden zich nabij en in de grotere steden. De gerelateerde industrie bevindt zich in
verschillende plaatsen. De gerelateerde (toegepaste) chemische industrie, farmaceutische
grondstoffen, kunststofproductie, cosmetica en medische apparatenindustrie verspreidt zich
meer over de provincie. Gerelateerd economisch advies en onderwijs en zorg bevinden zich
typisch in de grotere steden. De life- en healthscience is in de regio Utrecht nog relatief klein,
maar sterk groeiend. Uit het ruimtelijke patroon van dit cluster blijkt dat zowel de clusterkern
als de skill-gerelateerde sectoren sterk zijn geconcentreerd op een beperkt aantal plaatsen in
de provincie en in de omliggende regio’s. Dit maakt het cluster vatbaar voor gebiedsgericht
beleid. De sector voldoet aan veel van de in de huidige kenniseconomie gestelde kenmerken
van een hoogwaardig kenniscluster.
7.

De ‘advertising’ sector

Deze creatieve sector is gedefinieerd door de sectoren websites (631), reclamebureaus (731)
en PR-bureaus (70321). Figuur 5.18 vat de skill relaties tussen deze en andere sectoren
samen. Er zijn kansrijke skill relaties naar andere creatieve sectoren (fotografie, radio en
televisie) en naar IT-consultancy, management consultancy en
softwareontwikkeling.
Ruimtelijk concentreren de clusterkern sectoren en gerelateerde sectoren zich in grotere
steden, vooral in Amsterdam, Utrecht en Hilversum (figuur 5.19).
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8.

De mediasector

De mediasector is afgebakend door de sectoren uitgeverijen van boeken en software (581 en
582) en film en televisie (591). Uit figuur 5.20 blijkt een grote overeenkomst in skillgerelateerdheid met het ‘advertisement’ cluster. Vooral andere creatieve sectoren (radio,
televisie, fotografie, kunst), sectoren uit het al sterk aanwezige ICT-cluster en de gaming
industrie, industrieel ontwerp en reclamebureaus vormen naar skill-gerelateerde maatstaven
belangrijke kansen voor cross-overs. Ook het ruimtelijke patroon van skill-gerelateerde
sectoren kent grote overlap met die van het ‘advertsing’ cluster (figuur 5.21).
9.

Het logistieke cluster

Het logistieke cluster in de regio Utrecht is gedefinieerd door de sectoren handelsbemiddeling
(461), goederenvervoer per spoor en over de weg (491, 494), watertransport (500), opslag
(520) en post (530). Dit cluster bestaat uit een relatief hoogwaardige skill-basis in post en
handel en kent een relatief laagwaardig profiel in de vervoers- en transportsectoren (figuur
5.229). De clusterkern van de logistieke sector (geel in de figuur) bevindt zich vooral in en
nabij de steden Utrecht en Amersfoort en langs snelwegen in de regio (figuur 5.23). Dit is
weliswaar een groot cluster met veel werkgelegenheid, maar skill-gerelateerde sectoren
bevinden zich zowel in hoogwaardige als meer laagwaardige segmenten. Het reflecteert
hiermee de skill-samenstelling van de logistieke sector zelf. Meer hoogwaardige relaties zijn er
met zakelijke dienstverlening (accountants, verhuur, verlading), groothandel en
dienstverlening van transport, alle geconcentreerd in stedelijke centra. Meer laagwaardige
skill-gerelateerde sectoren betreffen beveiliging, reiniging en de bouwsector. Deze sectoren
zijn veel gevestigd aan de randen van grote steden vanwege marktbereik, bereikbaarheid en
ruimtevraag.
10.

Het duurzaamheidscluster

Dit is het meest heterogeen gedefinieerde cluster van deze studie. Naast elektriciteit (350),
water (360), afvalwaterverzameling (370), afvalbeheer (390) en recycling (380), herbergt dit
cluster tevens natuurwetenschappelijke R&D (7219). De heterogeniteit van dit cluster maakt
dat een grote wolk van skill-gerelateerde sectoren naar voren komt in figuur 5.24 en een
lange lijst met skill-relaties in bijbehorende tabel. De brede definitie draagt niet bij aan een
eenduidige interpretatie. Veel sectoren kennen skills die samenhangen met duurzaamheid,
maar diezelfde sectoren kennen vaak ook skills en productietechnieken die juist weinig
duurzaam zijn. De ruimtelijke neerslag van de sector is juist meer eenduidig en wijst
prominent naar de ‘Sunbelt’ regio van De Hoog (2012). Meer landelijke gebieden als de
Utrechtse Heuvelrug, Eemland en Gooi- en Vechtstreek en de Gelderse Vallei kennen vooral
veel potentie als duurzaamheid- en R&D-intensief vestigingsklimaat (figuur 5.25). Het in dit
onderzoek breed gedefinieerde duurzaamheidscluster kent vooral in dit gebied haar breed
verspreide zwaartepunt.
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Figuur 5.6:
Industriële ruimte van regio Utrecht (specialisaties in de randen) - de
gerelateerdheid van het ICT cluster (ruitvorm), 2010
Tabel:
Meest gerelateerde sectoren van het ICT cluster en gaming industrie in de
regio Utrecht, naar sterkte (S) en kans (K), 2010
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Figuur 5.7:
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Skill-gerelateerdheid van het ICT-cluster op de kaart, 2010
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Figuur 5.8:
Industriële ruimte van regio Utrecht (specialisaties in de randen) - de
gerelateerdheid van de gaming-sector (ruitvorm), 2010
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Figuur 5.9:
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Skill-gerelateerdheid van de gaming industrie op de kaart, 2010
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Figuur 5.10:
Industriële ruimte van regio Utrecht (specialisaties in de randen) - de
gerelateerdheid van economisch advies (ruitvorm), 2010
Tabel:
Meest gerelateerde sectoren van het economisch advies cluster in de regio
Utrecht, naar sterkte (S) en kans (K), 2010
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Figuur 5.11:

25 oktober 2013

Skill-gerelateerdheid van het economisch advies cluster op de kaart, 2010
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Figuur 5.12:
Industriële ruimte van regio Utrecht (specialisaties in de randen) - de
gerelateerdheid van ingenieursbureaus (ruitvorm), 2010
Tabel:
Meest gerelateerde sectoren van het cluster ingenieursbureaus in de regio
Utrecht, naar sterkte (S) en kans (K), 2010
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Figuur 5.13:
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Skill-gerelateerdheid van het ingenieurscluster op de kaart, 2010
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Figuur 5.14:
Industriële ruimte van Utrecht (specialisaties in de randen) - de
gerelateerdheid van financiële dienstverlening (ruitvorm), 2010
Tabel:
Meest gerelateerde sectoren van het cluster financiële dienstverlening in de
regio Utrecht, naar sterkte (S) en kans (K), 2010

25 oktober 2013

51

Arbeidsmobiliteit in de regionale kenniseconomie

Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen

Figuur 5.15:
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Skill-gerelateerdheid van de financiële dienstverlening op de kaart, 2010
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Figuur 5.16:
Industriële ruimte van regio Utrecht (specialisaties in de randen) - de
gerelateerdheid van life & health sciences (ruitvorm)
Tabel:
Meest gerelateerde sectoren van het life & health science cluster in de regio
Utrecht, naar sterkte (S) en kans (K), 2010
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Figuur 5.17:
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Skill-gerelateerdheid van het life & health science cluster op de kaart, 2010
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Figuur 5.18:
Industriële ruimte van regio Utrecht (specialisaties in de randen) - de
gerelateerdheid van de ‘advertising’ sector (ruitvorm)
Tabel:
Meest gerelateerde sectoren van het ‘advertising’ cluster in de regio Utrecht,
naar sterkte (S) en kans (K), 2010
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Figuur 5.19:
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Skill-gerelateerdheid van ‘advertising’ cluster op de kaart, 2010
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Figuur 5.20:
Industriële ruimte van regio Utrecht (specialisaties in de randen) - de
gerelateerdheid van de mediasector (ruitvorm), 2010
Meest gerelateerde sectoren van het mediacluster in de regio Utrecht, naar sterkte (S) en
kans (K), 2010
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Figuur 5.21:
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Skill-gerelateerdheid van mediacluster op de kaart, 2010
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Figuur 5.22:
Industriële ruimte van de regio Utrecht (specialisaties in de randen) - de
gerelateerdheid van het logistieke cluster (ruitvorm), 2010
Tabel:
Meest gerelateerde sectoren van het logistieke cluster in de regio Utrecht, naar
sterkte (S) en kans (K), 2010
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Figuur 5.23:
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Skill-gerelateerdheid van logistieke cluster op de kaart, 2010
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Figuur 5.24:
Industriële ruimte van de regio Utrecht (specialisaties in de randen) - de
gerelateerdheid van het duurzaamheidcluster (ruitvorm), 2010
Tabel:
Meest gerelateerde sectoren van het duurzaamheidcluster in de regio Utrecht,
naar sterkte (S) en kans (K), 2010

25 oktober 2013

61

Arbeidsmobiliteit in de regionale kenniseconomie

Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen

Figuur 5.25:
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Skill-gerelateerdheid van duurzaamheidcluster op de kaart, 2010
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Figuur 5.26:

Gestileerde weergave skill-relaties netwerk van de regio Utrecht

Bollen =
zwarte lijnen =
blauw =
rood omkaderd =
U/A/V/W =
groen omkaderd =
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5.5

Synthese

Figuur 5.26 vat de skill-gerelateerde structuur van de Utrechtse economie samen. De in rood
aangeduide steden geven aan waar de clusters en sectoren sterk zijn: in Utrecht (U),
Amersfoort (A), Veenendaal (V) en/of Woerden (W). Centraal in de figuur staan de twee
sterke clusters van de regio, de zakelijke dienstverlening en de ICT-sector. Beiden kennen
onderling sterke skill-relaties. Beide sectoren zijn ook aangeland aan de top van de sector
levenscyclus en moeten zoeken naar vernieuwing, cross-overs en toepassingen elders om op
lange termijn te groeien. De overige sterke clusters zijn gegroepeerd om de twee centrale
clusters. Het zijn de financiële dienstverlening, logistiek, ingenieursbureaus, life & health
sciences, economisch advies, de creatieve sectoren en (klein in omvang) de gaming industrie.
Toegevoegd is de sterke onderwijssector in de regio. Er bestaan veel skill-relaties tussen deze
sterke clusters. Er bestaan ook skill-relaties met de relatief kleine sectoren die in blauw zijn
weergegeven aan de rand van de figuur. Dit zijn de kansen, die kunnen leiden tot
onverwachte cross-overs. Het duurzaamheidscluster omvat een heterogene groep van sterke
en kansrijke sectoren, of delen van die sectoren, in de linker bovenhoek van de figuur. De
heterogeniteit van dit cluster is groot, wat directe interpretatie en het gebruik van
beleidsinstrumenten bemoeilijkt.

SWOT-analyses van de steden
Naast SWOT-analyses voor clusters in de provincie als geheel, zijn SWOT analyses gemaakt
voor de individuele steden in de regio, Utrecht, Amersfoort, Veenendaal en Woerden. We
beperken ons in deze SWOT analyses tot de grotere bedrijfstakken. In het bijzonder zijn zulke
bedrijfstakken opgenomen in de SWOT berekeningen die (A) tot de 100 grootste
bedrijfstakken in Nederland of (B) in de regio Utrecht behoren, of tot de (C) 10% snelst
groeiende dan wel (D) 10% snelst krimpende bedrijfstakken horen. De bedrijfstakken in de
categorieën threats en opportunities zijn te groot, respectievelijk te klein, gegeven de in de
regio aanwezige gerelateerde werkgelegenheid. Op basis van regressieanalyse hebben wij een
ruwe inschatting gemaakt van hoe groot deze mismatch is. De regressieanalyse bepaalt de
verwachte omvang van een bedrijfstak op basis van de skill-gerelateerde werkgelegenheid in
de regio, de omvang van de bedrijfstak in heel Nederland en de omvang van de regio zelf. De
mismatch is vervolgens simpelweg het verschil tussen deze verwachte omvang en de
daadwerkelijke omvang van de bedrijfstak in de regio. We presenteren de uitkomsten van
deze exercitie in de kolom mismatch van de SWOT-tabellen. Men mag deze mismatch echter
niet zonder meer als groeipotentieel of verwachte krimp interpreteren. De processen die
hierbij een rol spelen zijn daarvoor te complex.
Figuur 5.27 toont SWOT analyses die de kracht, zwaktes, kansen en bedreigingen in de
provincie en haar stedelijke regio’s samenvatten. Uitgangspunt voor deze analyses is dat
kleine, maar goed ingebedde bedrijfstakken meer groeipotentieel hebben dan grote, slecht
ingebedde bedrijfstakken. De kansen-bedreigingen terminologie moet echter niet te letterlijk
worden opgevat. Bedrijfstakken kunnen immers ook goed gedijen in een regio om andere
redenen dan kennisuitwisseling en de lokale arbeidsmarkt. Zolang de Nederlandse
Spoorwegen stevig zijn verankerd in Utrecht zal de bedrijfstak de regio niet snel verlaten.
Daarmee wordt de bedreiging van de NS tegelijkertijd een kans voor het aantrekken van skillgerelateerde activiteiten. Omgekeerd zijn er goede redenen waarom er in Amersfoort geen
dienstverlening voor watertransport plaatsvindt, ook al is deze activiteit goed ingebed in de
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Amersfoortse arbeidsmarkt. Deze voorbeelden laten zien dat de SWOT analyses in de context
van de betreffende bedrijfstak moeten worden bezien en niet één op één te vertalen zijn naar
aanbevelingen voor industriebeleid.
Het beeld van de provincie Utrecht als geheel strookt goed met de eerder gepresenteerde
analyses van de industriële ruimte en met de bijbehorende kaartbeelden. De sterktes van de
regio komen naar voren, evenals opvallende kansen, zoals hoofdkantoren (holdings), creatieve
sectoren, evenals televisie en gespecialiseerde zakelijke diensten. Zwak zijn vooral
arbeidsintensieve industriële sectoren. Ook voor de stad Utrecht worden de sterktes bevestigd.
Kansen die hier sterk naar voren komen, zijn de farmaceutische industrie, televisie,
meetapparatuur en callcenters. In Amersfoort blijkt de sterkte van de ingenieursbureaus en
het management consult. Opvallende kansen in deze stad zijn onderwijs, banken, holdings en
uitgeverijen. In Veenendaal en Woerden komen de IT- en software specialisaties naar voren.
Opvallend is dat zich onder de kansen van Veenendaal geen skill-relaties bevinden die verband
houden met Food Valley in Wageningen. Wel komen creatieve sectoren, banken en
verzekeringen als mogelijkheden tot
diversificering naar voren. In Woerden bestaan
daarnaast kansen voor onderwijs.

Figuur 5.27:
SWOT-analyse provincie Utrecht en steden Utrecht, Amersfoort, Veenendaal
en Woerden, 2010
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Figuur 5.27 (vervolg)
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Figuur 5.27 (vervolg)
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